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Gymnocalycium capillaense (Schick) Hosseus
zostało opisane w 1923r., pierwotnie z okolic miejscowości Capilla del Monte, w argentyńskiej prowincji Cordoba, na południowy wschód od miasta
Cordoba. Obecnie, jak to zwykle bywa, umieszcza
się w nim i inne taksony - G. sigelianum (Schick)
Hosseu, i G. deeszianum Dolz, niewiele sie róŜniące od wariantu typowego, dzięki czemu obszar
występowania sięgnął trochę dalej na wschód, zachód i południe. Pierwszy takson był opisany w
tym samym roku razem z typowym G. capillaense
- obie rośliny zostały znalezione przez Carlosa Sigela, mieszkającego w Capilla del Monte, który
przesłał je Carlowi Schickowi. Trzecia roślina została znaleziona w jednej z kolekcji w Belgii, pomiędzy roślinami G. sigelianum - wyróŜniała się
dłuŜszymi cierniami. Opisana w 1943r. była nieznana w środowisku naturalnym, dopiero Hans
Till, austriacki badacz stwierdził, Ŝe ją odnalazł.
Gymnocalycium capillaense rośnie w dość
duŜych ilościach w swoim środowisku i występowanie tego gatunku nie jest zagroŜone. Niczym
specjalnym na tle innych gymnocalyciów się nie
wyróŜnia, choć krzewi się, co nie jest bardzo częste
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u gymnocalyciów, i ma dość duŜy kwiat - do 6cm
średnicy. Kwiat jest biały z czerwonawą gardzielą,
oraz ciemniejszą smugą pośrodku płatków. Korpus
pojedyńczej głowy moŜe wg. opisu osiągnąć do
8cm średnicy. Gatunek jest prosty w uprawie,
kwitnie w lecie, nie boi się bardzo wody.
H. Till w obrębie G. capillaense wyróŜnia var.
sigelianum (Schick) Till 2003, var. sigelianum fma
deeszianum (Dolz) Till 2003, a takŜe var. mucidum
(Oehme 1937) Till 2003. Ten ostatni takson jest
bardzo wątpliwy i róŜni badacze mieli róŜne zdania
na temat tego z jakim gatunkiem powiązać G. mucidum.
G. Charles w swoim opracowaniu włącza do
G. capillaense takŜe odseparowane populacje rosnące bardziej na południe, zachodzące na północny wschód. prowincji San Luis. OdróŜniają się one
jednak trochę od typowego G. capillaense, i moŜe
to budzić wątpliwości. Ich nasiona moŜna spotkać
w ofertach pod katalogową nazwą G. sanluisensis
n.n. H. Till powiązał ten takson z niejasną nazwą
G. sutterianum (Schick) Hosseus, rośliną takŜe
znalezioną przez Sigela w 1923r.
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Kaktus na okładce
Neobuxbaumia macrocephala to kaktus licznie występujący w dolinie Zapotitlán, w Meksyku, gdzie razem z N. mezcalaensis tworzy
malownicze kaktusowe lasy. N. macrocephala osiąga w naturze duŜe rozmiary, jest zwykle rozgałęziona, dorosłe, zdolne do kwitnienia rośliny, wytwarzają szczytowe pseudocefalium z wełną i szczecinami. Kaktus kwitnie
w starszym wieku, białymi kwiatami, które w
nocy są zapylane przez nietoperze.
..KAKTUSY I INNE Vol. 7 No. 3
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Edytorial
Drodzy Czytelnicy
Obecny numer chyba w pewnym sensie zatacza koło
skromnej historii KI. O przedstawianym w nim C. columnatrajani, był artykuł w jednym z pierwszych numerów KI
(2005r.). W tym samym numerze była wzmianka o roślinach
mrówkowych - w obecnym jest juŜ o nich artykuł. W 2006r.
rozpoczęty został nieco niezdarnie cykl „Kaktusy bajakalifornijskie” - teraz powraca on pod postacią artykułu o
Ferocactus johnstonianus.
KI zaczęło się ukazywać w 2004r. - w październiku minie 7 lat... Jak ten czas szybko leci. Pierwsze numery były
robione na komputerowej drukarce, dziś mamy czasopismo
na światowym poziomie. Jedyne co pozostało niezmienione
to... spóźnienia, które oczywiście... mamy zamiar nadrobić!
Dlatego bądźcie z nami!
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Nadrzewne rośliny mrówkowe.
Derrick J. Rowe, Nowa Zelandia,
e-mail: didgerowe@xtra.co.nz

Wiele roślin wykształciło bardzo bliskie relacje
z mrówkami, prawdopodobnie dlatego, Ŝe te małe
insekty występują tak bardzo licznie, szczególnie w
lasach tropikalnych. Rzeczywiście, szacuje się, Ŝe
mrówki stanowią ok. dwie trzecie całkowitej biomasy insektów na naszym małym świecie, a to stanowi naprawdę ogromną liczbę tych cięŜko pracujących Ŝyjątek. Poza tym, niektóre gatunki mrówek
dają nieocenioną ochronę przed wieloma zwierzętami, od malutkich do ogromnych, które inaczej
zjadłyby niechronione rośliny, tyczy się to takŜe
szkód wyrządzanych przez tzw. mrówki grzybiarki*.
Aby więc zagwarantować, Ŝe odpowiednio
zdolne do ochrony gatunki mrówek bedą w pobliŜu,
wiele roślin wykształciło ku temu swoje sposoby.
Na przykład niektóre rośliny posiadają specjalne
gruczoły, zwane nektariami (nektarnikami, miodnikami) pozakwiatowymi, wydzielające słodką wydzielinę, którą mrówki uwielbiają. Inne rośliny wytwarzają bogate w lipidy i proteiny narośla na liściach i/lub
pędach, zwane po angielsku food bodies*, na tyle małe, Ŝe mrówki mogą je ze soba zabrać. Inną adaptacją,
i ona nas tu szczególnie zainteresuje, jest zapewnianie
mrówkom przez roślinę gotowych gniazd. Gniazda te
określa się nazwą domatia (termin ten oznacza „małe
domy”), i w oczywisty sposób mają one na celu zapewnienie, Ŝe ochrona udzielana przez mrówki będzie
na stałe i bardzo blisko. To, Ŝe jest to wzajemnie korzystne dla obu gatunków współŜycie jest mocno potwierdzone przez fakt, Ŝe mrówki, których przetrwanie jest ściśle związane z takim domostwem, często
naleŜą do najbardziej agresywnych gatunków na
świecie. U roślin moŜna spotkać od jednego sposobu
zwabiania mrówek do wszystkich moŜliwych ich
kombinacji. Ponadto, jak zobaczymy, niektóre z roślin
rozwinęły strategię zapewnienia mrówkom gniazda
dalej niŜ tylko po to by uzyskać ich ochronę.
Rośliny, które dostarczają mrówkom domatia, są
określane powszechnie jako rośliny mrówkowe, ale
wiele z nich to niesukulentyczne drzewa czy krzewy, i nie będą tu omawiane. To wśród epifitów (roślin przystosowanych do Ŝycia na drzewach), znajdujemy większość gatunków sukulentycznych, lub
co najmniej kserofitycznych. ChociaŜ to nazwa „rośliny mrówkowe” jest powszechnie stosowana, nazwa „mrowiskowe”* wydaje się właściwsza dla tych
często wysoko wyspecjalizowanych roślin.
Chyba najlepszych przykładów nadrzewnych
roślin mrowiskowych, zwłaszcza dla miłośników
.
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Arboreal ant-plants.
A brief introduction.
Many plants have developed intimate relationships with ants probably because these little insects
are such an extremely abundant resource especially
in tropical forests. Indeed, it is estimated that ants
comprise some two thirds of the entire insect biomass in this little world of ours and that constitutes
truly colossal numbers of hard working individuals. Furthermore, some ant species provide invaluable measures of defence from many animals from
minute to enormous in size that would otherwise
eat unprotected plants and that includes the depredations of leaf-cutter ants.
Therefore, in order to ensure that suitably protective ant species remain nearby, many plants
have evolved strategies to ensure that they do. For
example, some plants grow special glands called
extrafloral nectaries that secrete the sweet honeydews that ants love to drink. Other plants grow
lipid and protein rich outgrowths called food bodies on their leaves and/or stems that are small
enough for ants to gather and take home. Another
development of special interest to us is found in
plants that actually provide ants with readymade
nests. These are termed domatia (meaning little
homes) and are obviously intended to ensure that
ant protections remain constant and very close.
That this is a mutualistic (beneficial to both species) association is strongly indicated by the fact
that ants heavily reliant on such homes for their
very survival are often among the most aggressive
species in the world. One or all combinations of
these various ant manipulations are found in specific plant species and as we will see, some plants
have taken ant-house strategies further than simply
gaining defence.
Plants that provide ant-domatia are popularly
known as ant-plants but many grow as terrestrial
trees or shrubs so are of little interest herein. It is
among epiphytes (plants adapted to living in trees)
that we find most ant-house species that are succulent or at least xerophytic (aridity adapted) in form.
Although the designation ant-plants is the one
most commonly used, ant-house plant is probably
a more accurate label for these often highly
adapted plants.
Perhaps the best examples of arboreal anthouse plants, especially for lovers of caudiciforms,
are provided by the genus Myrmecodia of the
KAKTUSY I INNE Vol. 7 No. 3

Fig. 1 Roślina mrowiskowa
Hydnophytum moselyanum,
rosnąca wyjątkowo nisko
przy gruncie w przyrzecznej
sawannie, na wyjątkowo
ubogiej piaskowej glebie,
koło wierzchołka półwyspu
Cape York, daleka północ
stanu Queensland, Australia.
An ant-house plant Hydnophytum moselyanum
growing unusually low to
the ground in riverine
savannah on extremely poor silica sand soils near the
tip of Cape York Peninsula,
Far North Queensland, Australia.

Fig. 2 Bezcierniowa południowa forma rośliny mrowiskowej Myrmecodia beccarii rosnącej z sukulentycznym storczykiem Cepobaculum tattonianum, na drzewach w
przybrzeŜnych
bagniskach
północnego
Queensland, Australia.
The spineless southern form of the anthouse plant Myrmecodia beccarii growing
with a succulent orchid Cepobaculum tattonianum on trees in coastal swamplands
of North Queensland, Australia.

Fig. 3 Mrowiskowe liście Dischidia major, rosnącej razem z
mrowiskową bulwą Myrmecodia tuberosa, Narodowy Park Iron
Range, półwysep Cape York, północne Queensland, Australia.
The ant-house leaves of a Dischidia major growing intimately with an ant-house tuber of a Myrmecodia tuberosa, Iron
Range National Park, Cape York Peninsula, North Queensland,
Australia.
Fig. 4 Mój kolega-badacz Atilla Kapitany z kilkoma wspaniałymi okazami Myrmecodia platytyrea subsp. antoinii
koło rzeki Lockhart, w dziczy półwyspu Cape York. Daleka
północ Queensland, Australia.
Fellow explorer Atilla Kapitany with some magnificent
mature specimens of Myrmecodia platytyrea subsp antoinii
near the Lockhart River in the wilderness of Cape York
Peninsula. Far North Queensland, Australia.
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Fig. 5 Dorosły egzemplarz północnej formy Myrmecodia beccarii rosnącej ze swoim półpasoŜytem Dischidia nummularia, na
bagnach koło Cooktown, Północne Queensland, Australia. Starsze egzemplarze, takie jak ten, tracą ciernie.
A mature specimen of the northern form of Myrmecodia beccarii growing with its semi-parasite Dischidia nummularia in a
paperbark swamp near Cooktown, North Queensland, Australia.
Older specimens like this tend to become spineless.
Fig. 6 Północna ucierniona forma Myrmecodia beccarii, rosnąca
w lasach namorzynowych na południe od Cairns, pólnocne Queensland, Australia.

kaudiciformów, dostarcza rodzaj Myrmecodia, z
rodziny Rubiaceae. Tu bulwiasta podstawa rośliny
ma tak wiele połączonych tuneli i komór, część z
wyjściami na zewnątrz, Ŝe kaŜda z nich stanowi
gniazdo mrówek. Szersze przestrzenie w bulwie są
uŜywane za wylęgarnie, a węŜsze tunele za składowiska odpadków, jak równieŜ martwe szczątki
mrówek. Ściany węŜszych tuneli są oczywiście w
bliŜszym kontakcie z tym kompostującym się materiałem, niŜ większe wylęgarnie, stąd są one pokryte
małymi brodawkowymi wypustkami, które działają
jak wewnętrzne korzenie, umoŜliwiając pobieranie
podstawowych składników pokarmowych z
bogatych w nie, rozkładających się odpadków. Te
odpadki są zbierane z areału wiele większego niŜ
ten, na który sięgają korzenie roślin mrowiskowych,
nawet drzew, na których one rosną. Rzeczywiście,
dla wielu roślin mrowiskowych Starego Świata,
które często rosną w ostrych i wyjątkowo ubogich
środowiskach, “dokarmianie” ich przez mrówki jest
prawdopodobnie duŜo waŜniejsze niŜ ochrona, jaką
im one dają. Z pewnością gatunki mrówek spotykane w zwykle dobrze odŜywianych australijskich
roślinach mrowiskowych wykazują małą drapieŜność
w porównaniu z tą, jaką wykazuje wiele mrówek z
mrowiskowych roślin Ameryk i Afryki.
Hydnophytum to kolejny rodzaj z tej samej
rodziny, którego gatunki mają mrowiskowe bulwy.
Jednak tutaj podział na tunele i jamy nie jest tak
90
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The spiny northern form of Myrmecodia beccarii growing on stilted mangroves south of
Cairns, North Queensland, Australia.

Rubiaceae plant family. Here the plant’s tuberous
base has so many interconnecting tunnels and
chambers, some with ant-entrances to the outside
world, that each is a living ant nest. Wider spaces
within each tuber are used as brood chambers
while narrower tunnels are used as rubbish dumps
for an ant colony’s bodily wastes, as well as their
dead and any discarded remains of animal or plant
foods. The narrower tunnels are of course more
likely to be in intimate contact with such composting debris than the larger brood chambers; hence
these more constricted passages are lined with little wart-like projections that act as internal roots,
enabling essential fertilisers to be absorbed from
the nutrient-rich decomposing wastes. These composts are initially gathered from areas enormously
larger than what the roots of home plants or even
host trees could possibly reach. Indeed, among the
many Old World ant-house plants that often grow
in harsh and extremely nutrient-poor habitats being
ant-fed is probably far more important than antdefence. Certainly the mutualistic ant species
found in the generally well fed Australian anthouse plants exhibit little of the ferocity reported
for many of the ant-house species of the Americas
and Africa.
Hydnophytum is another rubiaceous genus
with members that also have swollen ant-nest tubers. However, here the tunnel/cavity system is not
KAKTUSY I INNE Vol. 7 No. 3

Fig. 8 Przekrojona roślina uciernionej północnej formy Myrmecodia beccarii ukazująca wejściowy korytarz mrówek u
podnóŜa rośliny oraz cały kompleks węŜszych tuneli na odpadki i jaśniejszych zagłębień gdzie gnieŜdŜą się mrówki.
Fot. Attila Kapitany, www.australiansucculents.com
A dissected plant of the spiny northern form of Myrmecodia
beccarii showing the ant’s entrance passage at the plant base
and the completely plant-grown complex of narrower antdebris tunnels and lighter brown nesting cavities.
Photograph by Attila Kapitany, www.australiansucculents.com
Fig. 7 Bezcierniowa południowa forma Myrmecodia
beccarii na przybrzeŜnych mokradłach północnego
Queensland, Australia. Rośnie ona tu, jak zresztą
często, z pnączem z rodziny asklepiadów, Dischidia
nummularia, półpasoŜytem roślin mrowiskowych,
często wrastającym swymi korzeniami w ich domatia.
The spineless southern form of Myrmecodia beccarii in coastal swamplands of North Queensland,
Australia. Here growing intimately as it so frequently does with the asclepiad vine Dischidia nummularia, a hemi-parasite of ant-plants, often sending
roots into their domatia.

wyraźny, jak u Myrmecodia, choć niektóre tunele
końcowe rzeczywiście mają małe ilości wypustek.
Tunele są takŜe większe niŜ u Myrmecodia, i niektóre gatunki przyciągają duŜo większych mieszkańców niŜ mrówki - nawet Ŝaby i jaszczurki. Oczywiście odpadki pochodzące od wszystkich mieszkańców pomagają w odŜywianiu rośliny.
Generalnie Hydnophytum nie stają się tak
wyszukane i interesujące w formie jak bardzo
róŜnorodne gatunki Myrmecodia, jednak niektóre są
naprawdę bardzo ciekawe. Dr Matthew Jebb, światowy autorytet, który publikuje właśnie rewizję
rodzaju Hydnophytum, zalicza np. H. kajewskii do
najbardziej dziwacznych i rozwiniętych struktur w
całym królestwie roślin. Warto wejść na stronę:
www.botanicgardens.ie/herb/research/hydnophytum
.htm. Mam nadzieję wkrótce sfotografować ten
wspaniały gatunek na wyspie Bougainville w jego
naturalnym środowisku.
Anthorrhiza, Myrmephytum i Squamellaria to
równieŜ bulwiaste rodzaje Rubiaceae, a z poprzednimi dwoma rodzajami stanowią grupę określaną
.KAKTUSY I INNE Vol. 7 No. 3

as differentiated as are those of Myrmecodia although some end tunnels do show small amounts
of warting. Tunnels are also larger than in Myrmecodia therefore some species often attract far larger inhabitants than merely ants even frogs and
lizards. Of course the waste products of all resident
animals help to feed home plants.
In general Hydnophytum tend not to be as
complicated and fascinating in form as are the very
varied Myrmecodia species yet some are truly
amazing. Dr Matthew Jebb a world authority who
is publishing a revision of Hydnophytum considers
H. kajewskii to be among the most bizarre and
elaborate of structures in the entire vegetable kingdom. See: www.botanicgardens.ie/herb/research/
hydnophytum.htm. Soon I hope to photograph this
wonderful species on Bougainville Island in its
native habitat.
Anthorrhiza, Myrmephytum and Squamellaria
are also tuberous members of the Rubiaceae with
all five genera comprising a group termed the hydnophytinae. Very few of these amazing plants are
in horticulture or even illustrated on the WWW
which is sad because many are exceptionally photogenic.
Ant-domatia are not confined to flowering
plants with the fern genus Lecanopteris providing
some most interesting and unusual ant-fed examples that often have large almost caudiciform
bases. For some excellent photos of their arboreal
habitats see: http://www.wistuba.com/
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jako hydnophytinae. Niewiele z tych bardzo
ciekawych roślin jest w kulturze, czy nawet na
zdjęciach w internecie, co smutne, bo wiele jest
wyjątkowo fotogenicznych.
Mrówkowe domatia nie są ograniczone tylko
do roślin kwiatowych; wymienić moŜna np. rodzaj
paproci Lecanopteris, dostarczający trochę wyjątkowo interesujących i niezwykłych przykładów
roślin odŜywianych przez mrówki, często z duŜymi,
prawie kaudeksowymi podstawami. Trochę
wspaniałych zdjęć z ich drzewiastych środowisk
moŜna zobaczyć na: http://www.wistuba.com/ .
Microgramma (razem z Solanopteris) z tropikalnych Ameryk obejmuje trochę ciekawych epifitycznych paproci z małymi mrowiskowymi bulwami, ale niewiele o nich wiadomo, choć
conajmniej jeden gatunek występuje w uprawie.
Inne, bardzo rozmaite rośliny mrowiskowe
dostarczają domatia w postaci specjalnie przystosowanych liści - w stapeliowym rodzaju Dischidia i
Hoya, oba z rodziny Apocynaceae, moŜna znaleźć
trochę bardzo ciekawych przykładów. Najprostsze
formy tworzą gatunki takie jak Dischidia imbricata,
która po prostu mocno przyciska swoje nieco kopułowate sukulentyczne liście do pnia i gałęzi drzewa,
na którym rośnie. Mrówki gnieŜdŜą się pod tymi
liśćmi, lub uŜywają ich po prostu za składowisko
odpadków. Korzenie przybyszowe wyrastające z
kolanek obok wrastają pod te liście i pobierają
składniki pokarmowe z odpadków mrówek. Kilka
epifitycznych asklepiadów posunęło się jednak
dalej w tym kierunku formując wydrąŜone liście z
małymi wejściami, które słuŜą za domatia. Starsze
takie domatia są sukcesywnie wypełniane odpadami
mrówek, a następnie mrówki przenoszą się do
młodszych pustych liści.
Dischidia major ma tylko proste wydrąŜenie w
swoich liściach-domatiach, ale dwie inne: D. complex i D. vidalii tworzą wewnątrz kaŜdego wydrąŜonego liścia dodatkową małą jamę. W tych mniejszych wgłębieniach dorastają młode, a w większych składane są odpadki.
Badania pokazują, Ŝe D. major nie tylko pobiera waŜne składniki pokarmowe, takie jak azot i
fosfor, z odpadków po swoich mieszkańcach; jest
ona teŜ w stanie pobierać stęŜone ilości dwutlenku
węgla wydychanego przez mrówki i mikroby, w
sposób wysoko efektywny jeśli chodzi o gospodarkę wodą, dzięki parowaniu wewnątrz jej wydrąŜonych liści. Taka strategia ma duŜe znaczenie dla
przetrwania rośliny rosnącej w środowisku o duŜym
nasłonecznieniu w suchych porach tropikalnego
roku. Rzeczywiście, bardzo mało epifitów innych
niŜ inne rośliny mrówkowe jest zdolnych przetrwać
w ostrym środowisku D. major.
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Microgramma (including Solanopteris) of the
tropical Americas has some remarkable epiphytic
ferns with small ant-house tubers but little is
known about them. Yet at least one species is in
cultivation.
Other very different ant-house plants provide
domatia in special ant-adapted leaves with the
stapeliad genera Dischidia and Hoya of the Apocynaceae family providing some fascinating examples. The simplest leaf form is provided by species such as Dischidia imbricata that merely press
slightly-domed succulent leaves tightly against the
trunks and branches of host trees. Ants nest under
these leaves or simply use them as rubbish dumps.
Adventitious roots originating from nearby leaf
nodes grow under these leaves to obtain nutrients
from deposited ant debris. However, a few epiphytic asclepiads have further expounded upon this
trend by forming hollow leaves with small entrances that become ant-domatia. Older domatia
are gradually filled with ant debris that are then
abandoned for younger empty leaves.
Dischidia major only has a simple hollow
within its domatia leaves but two other species D.
complex and D. vidalii have an additional tiny hollow sphere that forms inside each hollow leaf.
Ants raise their broods in these smaller hollows
while depositing their debris in the larger ones.

Fig. 9 Przedziwna lecz rzadka australijska paproćmyrmekofit Lecanopteris sinuosa, koło Elliott Creek,
półwysep Cape York, Queensland, Australia, gdzie
rośnie z innymi roślinami mrówkowymi: Dischidia
major, Hydnophytum moselyanum oraz Myrmecodia
platytyrea subsp. antoinii, w przyrzecznym skrubie
(t.j. terenach krzewiastych - przyp. ed), na bardzo
ubogich piaskowych glebach.
The weird but rare Australian myrmecophyte fern
Lecanopteris sinuosa at Elliott Creek, Cape York
Peninsula, Queensland, Australia, where it grows
with fellow ant-plants Dischidia major, Hydnophytum moselyanum, and Myrmecodia platytyrea
subsp., antoinii in riverine scrub on very nutrient
poor silica sand soils.
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Wiele z gatunków Hoya, takich jak popularnie
uprawiana H. imbricata, równieŜ ma formy liści
przywierające do pnia podobne w formie do
wymienionych wyŜej; jednak gatunek Hoya darwinii jest jedynym w rodzaju, który posiada wydrąŜone liście-domatia, przyrównywane do małych
zielonych piłek golfowych. Zarówno H. lambii jak i
H. mitrata, równieŜ mają symbiotyczne relacje z
mrówkami; ta pierwsza z nich głównie zwiera opadłe liście i inne odpadki z drzew w uściskach
swoich zagiętych w górę liści; odpadki te często są
kolonizowane przez mrówki.
Wielu miłośników bromeliowych uprawia rośliny mrówkowe nawet o tym nie wiedząc,
mianowicie u wielu tych popularnych i prostych w
uprawie roślin epifitycznych z rodzaju Tillandsia,
stwierdzono symbiozę z mrówkami. T. baileyi, T.
balbisiana, T. bulbosa, T. butzii, T. caput-medusae,
T. paucifolia, T. pseudobaileyi, T. seleriana i T.
streptophylla - wszystkie one mają powiększone
pseudobulwiaste podstawy z przestrzeniami w
środku, i obserwacje w naturze potwierdzają, Ŝe
mieszczą się w nich kolonie mrówek. Nie dziwi
zwłaszcza to, Ŝe rośliną mrowiskową jest T. seleriana - ma ona tak duŜą, okrągłą, pseudobulwiastą
podstawę z wieloma przestrzeniami, Ŝe najbardziej
spośród Tillandsii przypomina swoim wyglądem
bulwiaste rośliny mrowiskowe, takie jak n.p. Myrmecodia beccarii z Australii (pomijając inne duŜe
róŜnice). Aechmea bracteata i A. brevicollis
równieŜ często są siedliskami kolonii mrówek; jednak jako grupa bromeliowe często wykazują symbiotyczne związki z bardzo duŜą grupą stworzeń,
nawet z takimi jak nadrzewne kraby.
Kilka gatunków storczyków, i nawet owadoŜerny dzbanecznik Nepenthes bicalcarata, to Ŝywione przez mrówki rośliny mrowiskowe, ale one
teŜ nas tu mniej interesują.
Dalsza polecana lektura | Further reading:
Ant-plants: Arboreal Wonders of Nature. Derrick J.
Rowe (na DVD.): http://www.australiansucculents.com/
*myrmekofit - roślina Ŝyjąca w symbiozie z mrówkami
*przetłumaczenie określenia “ant-house plant” jako
“rośliny mrowiskowe” wydało mi się najtrafniejsze,
jednak inne sugestie są takŜe mile widziane
*mrówki grzybiarki - popularne określenie dwóch
rodzajów mrówek, Atta i Acromyrmex, które w swoich
mrowiskach hodują grzyby na pokarm, a jako poŜywkę
dla grzybów uŜywają odciętych z roślin liści.
*food bodies - niestety nie udało mi się znaleźć polskiego odpowiednika tej nazwy
edytor

A study reports that not only does D. major
gain important nutrients such as nitrogen and phosphorus from its resident’s debris; it is also able to
obtain concentrated quantities of ant and microbial
respired carbon dioxide in a highly water use efficient manner by transpiring inside its hollow
leaves. This survival strategy is vitally important to
a plant that grows in habitats very exposed to the
harsh insolation levels of tropical dry seasons. Indeed, very few epiphytes other than other ant-plant
species are able to survive in the harsher habitats
of D. major.
A number of Hoya species such as the commonly grown H. imbricata also have trunkclasping leaf forms similar to those mentioned
above; however, the species Hoya darwinii is their
only congener having hollow ant-domatia leaves
that in this species have been likened to little green
golf balls. Both H. lambii and H. mitrata also have
symbiotic (living together) associations with ants;
however, the former species primarily impounds
falling leaf and other tree debris within tight
whorls (circles) of upright pointing leaves. This
debris is frequently colonised by ants
Many bromeliad hobbyists have quite possibly
grown ant-plants without being aware of it because
a number of the popular and so easy to maintain
air-plant Tillandsia have documented mutualistic
symbiosis with ants. T. baileyi, T. balbisiana, T.
bulbosa, T. butzii, T. caput-medusae, T. paucifolia,
T. pseudobaileyi, T. seleriana and T. streptophylla
all have enlarged pseudobulbous bases with internal spaces and field observations confirm that they
regularly house ant-colonies. That T. seleriana especially is a confirmed ant-house plant is not at all
surprising. It has such a large, rotund pseudobulbous base with many internal spaces, that among
Tillandsia species it is probably the one most similar in general outline to tuberous ant-house plants
such as Australia’s Myrmecodia beccarii (other
major differences aside.) Aechmea bracteata and A
brevicollis are also frequently associated with resident ant colonies; however as a group bromeliads
have frequent symbiotic relationships with a huge
array of life forms that even includes tree-living
crabs.
A few orchid species and even the carnivorous
pitcher plant Nepenthes bicalcarata are ant-fed
ant-house plants but again these may be of little
interest herein.
zdjęcia: | photos by: Derrick J. Rowe
zdjęcie 8 | photo 8: Attilla Kapitany (Australia)
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Kaktusy kolumnowe i inne cuda
dolin Tehuacán/Cuicatlán w Meksyku
David Yetman, USA
Research social scientist,
The Southwest Center, The University of Arizona.
e-mail: dyetman@u.arizona.edu

Ekolodzy muszą jeszcze wyjaśnić zadziwiającą
róŜnorodność kaktusów i sukulentów w połączonej
sieci dolin Tehuacán i Cuicatlán, w południowym
Meksyku. Te właśnie doliny, o pustynnym do
półpustynnego klimacie, obejmujące m.in. suchą i
bogatą w kaktusy Dolinę Zapotitlán, były waŜne
zarówno w historii człowieka, jak i w historii
botaniki. śyją tu ludy trudniące się rolnictwem uprawą kukurydzy - od co najmniej 6000 lat, a
prawdopodobnie dłuŜej. Niektóre badania sugerują,
Ŝe to mieszkańcy tych dolin, lub okolicy, przyjęli
kukurydzę za roślinę uprawną (np. MacNeish 1967).
Rdzenne ludy prekolumbijskie, które zasiedlały
ten obszar (i których wiele mieszka tu nadal) obejmują: Azteków (Nahuas), Chinantecos, Chochos,
Cuicatecos, Ixcatecos, Mazatecos, Mixtecos,
Popolocos i Zapatecos. KaŜda grupa ma własny
język i kulturową odrębność. PołoŜenia ich siedlisk
dają wgląd w ich prehistoryczne zmagania o kontrolę nad zasobami dolin, t.j. wojny, które określiły
obecnie zajmowane przez nie tereny. Wiele
botanicznych lub zwyczajowych nazw kaktusów
pochodzi od rdzennych grup ludności tej rozległej sieci
dolin. Większość tych ludów odkryła dla kaktusów
wiele zastosowań, i nawet dziś zbiera w naturze ich
produkty, chroniąc je w ich środowisku, lub przesadzając je do swoich domostw i na pola. Meksykańscy
naukowcy sądzą, Ŝe rozprzestrzenienie niektórych gatunków (Escontria chiotilla, Stenocereus pruinosus)
wynika z ich znaczenia dla rdzenej ludności na przestrzeni tysiącleci (Casas et al. 1999).
Samochodowa trasa z najlepszymi widokami
wielkich kaktusów, to meksykańska szosa 125,
wąska, dwupasmowa droga, która prowadzi na południowy zachód, od miasta Tehuacán w stanie
Puebla, do Doliny Zapotitlán, z jej cudownymi kaktusami kolumnowymi. Nigdzie indziej na świecie
nie przejeŜdŜa się przez kaktusowe lasy tak gęste i
tak róŜnorodne. Wznosząc się na wzgórza kilka
kilometrów na zachód od miasta, podróŜnik spotyka
olbrzymie Mitrocereus fulviceps, wraz z polanami
Yucca periculosa. Około zakrętu drogi, koło małego
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The columnar cacti and other
wonders of the Valleys of
Tehuacán / Cuicatlán, Mexico.
Ecologists have yet to explain the bewildering
diversity of cacti and succulent plants in the interconnected network of valleys of Tehuacán and
Cuicatlán in southern Mexico. Those same arid to
semiarid valleys, which include the dry and cactusrich Valley of Zapotitlán, stand out in human history as well as botanical history. They have been
home to agricultural peoples - corn farmers - for at
least 6,000 years, and probably longer. Some studies suggest that corn was domesticated in or near
the valleys (See, for example, MacNeish 1967).
The pre-Columbian native peoples who populated the area (and many still do) include Aztecs
(Nahuas), Chinantecos, Chochos, Cuicatecos, Ixcatecos, Mazatecos, Mixtecos, Popolocos, and Zapatecos. Each group has its own distinct language
and cultural identity. The location of their homelands gives a glimpse into the pre-historic struggles for control of resources between peoples,
wars that established their current locations. Many
of the cactus species bear scientific or common
names derived from the indigenous groups, natives
of the extensive network of valleys and habitats.
Most of these peoples found a variety of uses for
cacti and even today harvest wild products from
them, maintain them in their native habitats, or
transplant them to their homes and fields. Mexican
researchers believe that the proliferation of some
species (Escontria chiotilla, Stenocereus pruinosus) is due to their importance to native peoples
over the millennia (Casas et al. 1999).
The driving route that provides the most intimate views of the great cacti is Mexico Highway
125, a narrow, two-lane roadway that leads southwest from the city of Tehuacán, Puebla into the
Valley of Zapotitlán and its wonderland of columnar cacti. Nowhere else in the world can one drive
through cactus forests of such density and diversity. Ascending into the hills a few kilometers west
of the city, the traveler encounters huge Mitrocereus fulviceps, accompanied by glades of Yucca
periculosa. Around a bend in the highway near the
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Fig. 1a Yucca periculosa, w tle Neobuxbaumia
macrocephala, N. mezcalaensis, Zapotitlán

Fig. 1b Neobuxbaumia macrocephala
Dolina Zapotitlán, Puebla

Fig. 1 Dolina Zapotitlán

miasteczka Texcala, oczom ukazują się zbocza pokryte pochylonymi „kaktusowymi straŜnikami” milionami Cephalocereus columna-trajani. Kilka
wijących się kilometrów dalej sceneria się zmienia,
i szosa wkracza w nieprawdopodobnie gęsty las
Neobuxbaumia tetetzo. PrzejeŜdŜając przez miasto
Zapotitlán de Salinas, z jego słynnym ogrodem botanicznym, na drogach widać kępy Pachycereus
hollianus wraz z masywnymi Beaucarnea gracilis.
Obok miasteczka San Juan Raya, pół godziny okręŜnej drogi z szosy 125, moŜna przejść przez jedyny na
świecie las Neobuxbaumia macrocephala i N. mezcalaensis, prawdziwą krainę dziwacznych kaktusowych kształtów i rozmiarów. Do chwili gdy dojeŜdŜa się do górzystego południowo-zachodniego
krańca doliny Zapotitlán, bez trudu moŜna zliczyć
dwanaście gatunków kaktusów kolumnowych.
Fig. 2 Pachycereus marginatus

small town of Texcala, hillsides come into view
covered with forward-leaning cactus sentinels:
millions of Cephalocereus columna-trajani. Ten
winding kilometers farther the scene changes and
the highway enters improbably dense forests
Neobuxbaumia tetetzo. Passing through the town
of Zapotitlán de Salinas and its famed botanical
garden, the roadsides host clusters of Pachycereus
hollianus interspersed with massive Beaucarnea
gracilis. At the small town of San Juan Raya, a
half hour detour from Highway 125, one can walk
through the world’s only forest of Neobuxbaumia
macrocephala and N. mezcalaensis, a true wonderland of weird cactus shapes and sizes. By the times
one arrives at the hilly southwestern limit of the
valley of Zapotitlán, it is easy to have tallied twelve species of columnar cacti.
Fig. 3 Pachycereus weberi

Fig. 4 Cephalocereus columna-trajani,
dolina Zapotitlán

Fig. 6 Cephalocereus columna-trajani,
cefalium

Fig. 5 Isolatocereus dumortieri, Oaxaca

MoŜna teŜ pojechać w kierunku na południe
Tehuacán, starą meksykańską trasą 131, biegnącą
przez pola trzciny cukrowej i kukurydzy, i podziwiać w oddali gęste kaktusowe lasy na zboczach
wschodniego krańca doliny - kolejne przechodzenie
gatunków jednych w drugie, w niespotykanej liczbie: Escontria chiotilla, Myrtillocactus geometrizans, Stenocereus stellatus, Pachycereus hollianus
u podnóŜa, Pachycereus weberi na bajadas (aluw96
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ialnych namułach), potem, na bardziej stromych
zboczach, nieprzebyte lasy Neobuxbaumia tetetzo.
Ta wijąca się lokalna droga wkrótce opuszcza dolinę
Tehuacán, i obok miasta Teotitlán del Camino,
wchodzi w dolinę Cuicatlán, miejsce o równie róŜnorodnym skupisku kaktusów, z wieloma blisko
drogi.1 U południowego końca tej zielonej doliny
droga wznosi się w góry wśród zdumiewająco duŜych Mitrocereus fulviceps, wchodzących aŜ w dębowe lasy na 800 m powyŜej dna doliny.
Trzecia trasa z Tehuacán prowadzi podróŜnika
wzdłuŜ meksykańskiej drogi szybkiego ruch 135,
łączącej miasto Tehuacán z miastem Oaxaca. Widać z niej kaktusy zachodniej strony doliny Tehuacán. Gdy droga swoimi zakrętami wychodzi z
doliny, wchodzi w kompleks wzgórz, na których są
niekończące się, trudne do ogarnięcia ilości Neobuxbaumia tetetzo oraz rosnące wśrod nich kolumnowe kaktusy i sukulenty wielu innych gatunków,
zwłaszcza Escontria chiotilla.
Skala klimatów tego kompleksu dolin obejmuje
klimaty od półpustynnego do pustynnego, i od ciepłego do gorącego (chłodniejszy w wyŜszych górach). Roczne opady wahają się znacznie - od niewiele ponad 350mm w częściach doliny Zapotitlán
(ktora wchodzi do doliny Tehuacán od zachodu) w
stanie Puebla, do dobrze ponad 1500mm na szczytach wzgórz Sierra Juárez, która otacza dolinę Cuicatlán od wschodu w stanie Oaxaca. Sezon deszczowy,
który charakteryzują często dzienne burze, zwykle
zaczyna się w maju i trwa do września. Tropikalne
huragany mogą nadciągać z północy lub południa aŜ
do listopada. Te, które powstają na Pacyfiku są
częstsze i mogą zatopić cały region. Jedna taka burza
w sierpniu 2010r. spowodowała głęboką erozję zarówno na stromych zboczach, jak i dolinach, zwłaszcza Cuicatlán. Powódź wyrządziła olbrzymie szkody
sadom i wąskiej szosie na dnie doliny, i zniszczyła
wiele tysięcy kaktusów kolumnowych.
Wysokość wyniesień w dolinie wynosi od ok.
500 do 3000 m. Kompozycja klimatów i wysokości,
ich orientacja, oraz lokalizacja w obrębie tropiku,
daje szeroki przekrój nisz ewolucyjnych - środowisk
dla specjacji (tworzenia się gatunków) i specjalizacji
kaktusów. Poza róŜnorodnością klimatyczną, powikłana historia geologiczna dolin daje złoŜone spekrum gleb i wystawy słonecznej, co w połączeniu z
róŜnorodnością opadów, temperatury i wysokości,
daje niezrównaną róŜnorodność kaktusów tych dolin.
Góry powodują tworzenie się pustynnych stref wielka Sierra de Juárez zatrzymuje wilgoć znad

Alternately, one can drive due south of Tehuacán on old Mexico Route 131, which passes
through fields of sugar cane and corn and marvel at a distance - at the dense cactus forests that cover
the slopes at the eastern edge of the valley - a gradient dominated by a succession of species in numbers hard to imagine: Escontria chiotilla, Myrtillocactus geometrizans, Stenocereus stellatus, Pachycereus hollianus at the base of the foothills, Pachycereus weberi on the bajadas (alluvial fans),
then, on steeper slopes, impenetrable forests of
Neobuxbaumia tetetzo. This winding rural route
soon departs the Valley of Tehuacán and near the
town of Teotitlán del Camino, enters the Valley of
Cuicatlán, home to an equally diverse assemblage
of cacti, many of them quite accessible from the
highway.2 At the southern end of this verdant valley, the road ascends into the mountains amidst
startlingly large Mitrocereus fulviceps that continue to flourish well into the oak forests eight hundred meters above the valley floor.
A third route from Tehuacán takes the traveler
along Mexico Route 135, the high-speed freeway
that connects the city of Tehuacán with Oaxaca
City. This roadway offers glimpses of the cacti of
the western side of the Valley of Tehuacán. Once
the freeway winds out of the valley, it enters a
complex of mountains that support seemingly
unending stands of Neobuxbaumia tetetzo in numbers that are difficult to comprehend, plus scattered
columnar cacti and other succulents of a number of
different species, especially Escontria chiotilla.
The climates of this complex of valleys range
from semiarid to arid and warm to hot (cool in the
higher mountains). Annual rainfall varies remarkably - from little more than 350mm in parts of the
valley of Zapotitlán (which enters the Valley of Tehuacán from the west) in the state of Puebla, to well
over 1500mm in the mountain peaks in the Sierra
Juárez that bounds the valley of Cuicatlán to the
east in the state of Oaxaca. The rainy season, which
is characterized by often daily thunderstorms, usually begins in May and continues through September.
Tropical hurricanes may arrive from the north or the
south as late as November. Those originating in the
Pacific are more common and may deluge the entire
region. One such storm in August 2010 produced
profound erosion both on steep slopes and in the
valleys, especially Cuicatlán. The flooding caused
immense damage to fruit orchards and the narrow

1

2

Dolina Cuicatlán jest równieŜ nazywana Cañon Tomellín,
lub po prostu La Cañada. Jest niŜsza i w konsekwencji cieplejsza niŜ dolina Tehuacán.
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The Valley of Cuicatlán also goes by the name of Cañon
Tomellín or simply, La Cañada. It is lower and consequently
hotter than the Valley of Tehuacán.
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Zatoki Meksykańskiej na wschodzie, podczas gdy
masyw Poprzeczny Łańcuch Wulkaniczny zatrzymuje przepływ wilgoci z północy. Na zachodzie
olbrzymia Sierra Mixteca zatrzymuje chmury wędrujące znad Pacyfiku. Południowe wyŜyny Oaxaca
równieŜ zatrzymują chmury idące z południa. Dlatego teŜ doliny wyglądają sucho w rejonach gdzie
deszcze mogłby się pojawić, i gdzie rzeczywiście w
innych miejscach obficie występują.
By zilustrować ekologiczną złoŜoność dolin,
moŜna wymienić występujące tam środowiska: sukulentyczny las-skrub, iglasty/sosnowy las, pustynny
skrub [skrub to zbiorowisko roślinne zdominowane
przez krzewy - przyp. red.], las dębowy, las palmowy, cirnisty skrub, tropikalny las zrzucający liście, i
tropikalny las częściowo zrzucający liście, oraz bardzo wiele środowisk przejściowych. Co więcej, doliny są miejscem wypasu, równieŜ nadmiernego, bydła pochodzenia europejskiego, od prawie pięciuset
lat, co jest znacznym czynnikiem mającym wpływ
na rośliność. RównieŜ miejscowi przez tysiąclecia
sadzili mezcal (Agave salmiana), i poddawali uprawie dzikie rośliny słuŜące im do produkcji napoju
alkoholowego pulque.
Występuje tu bardzo duŜo kaktusów, szczególnie kolumnowych, zarówno jeśli chodzi o ilość gatunków, jak i ilość roślin. Dlaczego specjacja drzewiastych kaktusów wystąpiła tu w większym stopniu
niŜ gdzie indziej na świecie - trudno wyjaśnić. W
obrębie dolin rośnie osiemnaście kolumnowych
gatunków, a być moŜe więcej.3 Przynajmniej cztery
z nich: (Cephalocereus columna-trajani, Neobuxbaumia macrocephala, Pachycereus hollianus, i
Polaskia chende) są endemitami w dolinach, dwa z
nich (N. macrocephala i P. chende) wąskimi.
Oto kolumnowe kaktusy występujące w dolinach, i ich nazwy zwyczajowe:
Cephalocereus columna-trajani (viejito)
Escontria chiotilla (Jiotilla, xuego)
Isolatocereus dumortieri (milayo, candelabra)
Mitrocereus fulviceps (órgano de cabeza amarilla)
Myrtillocactus geometrizans (garambullo)
Myrtillocactus schenckii (vichisova, padre nuestro)
Neobuxbaumia macrocephala (órgano de cabeza
roja)
Neobuxbaumia mezcalaensis (clavija, gigan-te)
Neobuxbaumia tetetzo (tetecho)
Pachycereus grandis (chicomejo, cardón)
Pachycereus hollianus (baboso)

highway in the bottomlands and destroyed many
thousands of columnar cacti.
Elevations of the valleys range from under just
over 500 m to 3000 m. The array of climates and
elevations, their physiological orientation, and their location entirely within the tropics, provide a
broad span of evolutionary niches - habitats - for
cactus speciation and specialization. In addition to
climatic variety, the convoluted geological history
of the valleys presents a complex spectrum of soils
and exposures to the sun, thus adding to the variables of rainfall, temperature, and elevation that
produce the valleys’ unmatched variety of Cactaceae. The mountains produce the arid zones: the
great Sierra de Juárez intercepts moisture from the
Gulf of Mexico to the east, while the massive
Transverse Volcanic Range interrupts the flow of
moisture from the north. To the west the vast Sierra Mixteca robs clouds of moisture originating in
the Pacific. Southern highlands of Oaxaca also
compress clouds originating to the south. And thus
the valleys present a dry aspect in a land where
rain may be - and usually is - abundant elsewhere.
To illustrate the ecological complexity of the
valleys, the habitats include the following: succulent scrub forest, coniferous/pine forest, desert
scrub, oak forest, palm forest, thornscrub, tropical
deciduous forest, and tropical semideciduous forest, plus a multitude of gradations among them.
Furthermore, the valleys have been grazed and
overgrazed by livestock of European origin for
nearly five hundred years, a major ecological force
in shaping the vegetation and selecting for plants.
And, for millennia, natives have been planting
mezcal shoots (Agave salmiana) and nurturing
wild plants as well for the production of the alcoholic drink pulque.
Noteworthy among succulents is the proliferation of cacti, especially columnar cacti, both in
species and in numbers. Why this flurry of speciation of tree-like cacti should occur here more than
anywhere else in the world seems impossible to
explain. Within the confines of the valleys grow
eighteen species of columnars, possibly more.4 At
least four of them (Cephalocereus columnatrajani, Neobuxbaumia macrocephala, Pachycereus hollianus, and Polaskia chende) are endemic
to the valleys, two of them (N. macrocephala and
P. chende) narrowly so.

3

4

Czytałem doniesienia o nieopisanej Neobuxbaumia rosnącej
na stromym wapiennym klifie w pobliŜu samotnej wioski
Teutila, Oaxaca. Pomimo dwukrotnych prób nie udało mi się
odnaleźć tego klifu, ani nawet określić, w którym zlewisku się
znajduje
98

I have read reports of an undescribed species of Neobuxbaumia growing on a steep limestone cliff near the isolated
village of Teutila, Oaxaca. I have twice been frustrated in
attempts to arrive at the cliff. Nor have I been able to determine in which drainage basin the cliff lies.
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Fig. 7 Polaskia chichipe, Reyes Metzontla, Puebla

Fig. 9 Stenocereus pruinosus, dolina Tehuacán
Fig. 11 Stenocereus stellatus, dolina Tehuacán

Fig. 8 Pilosocereus chrysacanthus
w tropikalnym zrzucajacym liście lesie, dolina Cuicatlán,
Oaxaca
in tropical deciduous forest, Valley of Cuicatlán, Oaxaca

Fig. 10 Mitrocereus fulviceps, dolina Cuicatlán.
Kwitną takŜe Beaucarnea stricta.
Note also the flowering Beaucarnea stricta.

Fig. 12 Neobuxbaumia mezcalaensis, Puebla

Fig.13 Pilosocereus chrysacanthus z autorem,
dolina Zapotitlán

Fig. 14 Escontria chiotilla z autorem, dolina Zapotitlán

Fig. 15 Pachycereus grandis koło Coyula, Oaxaca,
100 dolina Cuicatlán

Pachycereus marginatus (malinche, órgano)
Pachycereus weberi (tenchanochtli, chico,
candelabro)
Pilosocereus chrysacanthus (viejita)
Polaskia chende (chende)
Polaskia chichipe (chichipe)
Stenocereus pruinosus (pitayo, pitayo de
mayo)
Stenocereus stellatus (xoconochtli)
Jeśli chodzi o ich rozprzestrzenienie, to
niektóre gatunki występują w dolinach w duŜych ilościach, podczas gdy inne tylko na
ograniczonym obszarze lub obszarach. Niektóre występują tylko na określonych wysokościach i (być moŜe) terenach z określonymi opadami deszczu, podczas gdy dla innych
większe znaczenie wydaje się mieć typ gleby
lub jej pH. W kilku przypadkach czyniki
określające występowanie są nieznane. Mitrocereus fulviceps rośnie na największej
wysokości - na południowych końcach doliny Cuicatlán jest na 2000 m wymieszany z
dębami pokrytymi roślinami bromeliowymi,
oraz jałowcami, podczas gdy Pachycereus
weberi pojawia się nagle gdy schodzi się z
wyŜyn, na ok. 1400 m i niŜej. Cephalocereus
columna-trajani wydaje się rosnąć tylko na
glebach wapniowych, na zboczach, podczas
gdy Pachycereus hollianus preferuje głębsze
gleby na dnach dolin, ale rośnie w dziwnie
niewielu miejscach. Pachycereus grandis,
jeden z najbardziej enigmatycznych, i jeden
z największych kaktusow kolumnowych, jest
ograniczony tylko do jednego lasku tych gigantów, na tarasie wysoko nad dnem kanionu koło wioski Coyula w stanie Oaxaca, i
pewnej ilości roślin w pobliskim tropikalnym
lesie zrzucającym liście. Następna najbliŜsza
populacja jest oddalona prawie o 150 km.
Isolatocereus dumortieri, choć popularny w
innych rejonach południowego Meksyku, pojawia się tu tylko na górnych skrajach doliny
Zapotitlán i południowych zboczach doliny
Cuicatlán.
Dwa najbardziej endemiczne gatunki
występują blisko siebie, nie wiadomo dlaczego. Populacje Neobuxbaumia macrocephala
są ograniczone tylko do wyŜszych (południowo-zachodnich) skrajów doliny Zapotitlán, która od zachodu wchodzi w dolinę
Tehuacán, jednak koło wioski San Juan Raya
rośnie ona w imponujących lasach. Polaskia
chende, gatunek najbardziej endemiczny ze
wszystkich, występuje dziko tylko koło wioski Popoloca w Reyes Metzontla, w Puebla,
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Here are the columnar cacti, along
with their common names:
Cephalocereus columna-trajani (viejito)
Escontria chiotilla (Jiotilla, xuego)
Isolatocereus dumortieri (milayo, candelabra)
Mitrocereus fulviceps (órgano de cabeza
amarilla)
Myrtillocactus geometrizans (garambullo)
Myrtillocactus schenckii (vichisova, padre
nuestro)
Neobuxbaumia macrocephala (órgano de
cabeza roja)
Neobuxbaumia mezcalaensis (clavija, gigante)
Neobuxbaumia tetetzo (tetecho)
Pachycereus grandis (chicomejo, cardón)
Pachycereus hollianus (baboso)
Pachycereus marginatus (malinche, órgano)
Pachycereus weberi (tenchanochtli, chico,
candelabro)
Pilosocereus crysacanthus (viejita)
Polaskia chende (chende)
Polaskia chichipe (chichipe)
Stenocereus pruinosus (pitayo, pitayo de
mayo)
Stenocereus stellatus (xoconochtli)
Nearly as remarkable as the species’
numbers is their distribution. Some are
abundant throughout the valleys, while
others occur only in a restricted area or
areas. Some are selected by elevation and
(perhaps) rainfall, while others appear to
be more influenced by soil types and soil
pH. In a couple of cases the variables that
determine distribution remain a mystery.
Mitrocereus fulviceps reaches the highest
elevation: in the southern reaches of the
Valley of Cuicatlán it intermingles with
bromeliad-encased oaks and junipers at
2000 m, while Pachycereus weberi appears suddenly at roughly 1400 m and below
as one descends from the highlands. Cephalocereus columna-trajani appears to
grow only on calcareous soils on hillsides,
while Pachycereus hollianus prefers deeper soils in valley bottoms, but in surprisingly few locations. Pachycereus grandis
the most enigmatic of columnars and one
of the largest, is limited to one grove of
giants on a terrace high above a canyon
bottom near the Oaxaca village of Coyula
and some plants growing in tropical deciduous forest nearby. The next nearest
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Fig. 16 Tetechera (N. tetetzo), dolina Cuicatlán

Fig. 17 Polaskia chende koło Reyes Metzontla, Puebla

Fig. 18 Myrtillocactus schenckii, Oaxaca
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Fig. 19 Pachycereus hollianus, dolina Zapotitlán.
Często się go sadzi jako płoty dla i przeciw bydłu.
These are often planted as fences to keep livestock
in or out.

Fig. 20 Myrtillocactus geometrizans, dolina Tehuacán

Fig. 22.Echnocactus platyacanthus, dolina Zapotitlán

Fig. 21. Beaucarnea gracilis, dolina Zapotitlán

na stromych zboczach południowych partii doliny
Zapotitlán, i być moŜe kolo większego miasta Acatepec. (Często w tej okolicy sadzi się ją z odgałezień, dla jej smacznych i barwnych owoców). Dzikie populacje są ograniczone do porozrzucanych
egzemplarzy, które jednak wydają się dobrze rosnąć
na swoich miejscach.
Z drugiej strony Myrtillocactus geometrizans,
Stenocereus pruinosus, i S. stellatus są w dolinie
wszędobylskie. Dwa ostatnie są często sadzone jako
drzewa owocowe, a pierwszy, który w naturze rośnie w duŜych ilościach, ma bezcierniowe owoce, z
których robi się wódkę zwaną vino de garambullo.
Pachycereus marginatus jest rzadko widywany w
naturze, ale sadzi się go w dolinach w duŜych iloś102

population appears to be nearly 150 km distant.
Isolatocereus dumortieri, though abundant elsewhere in southern Mexico, pops into the valleys
only at the upper limits of the Valley of Zapotitlán
and southern slopes of the Valley of Cuicatlán.
The two most narrowly endemic species occur
in the same neighborhood for reasons not yet understood. Neobuxbaumia macrocephala populations are limited to upper (southwestern) reaches
of the Valley of Zapotitlán, which enters the Valley of Tehuacán from the west, yet it can be found
growing in impressive forests near the village of
San Juan Raya. Polaskia chende, the narrowest
endemic of all, occurs in wild populations only
near the Popoloca village of Reyes Metzontla, Puebla, in steep hillsides on the southern portions of
the Zapotitlán Valley, and perhaps near the larger
town of Acatepec. (It is frequently planted from
cuttings in the area for its tasty and colorful fruits.)
The wild populations are limited to scattered individuals that nevertheless seem to thrive in their
locations.
On the other hand, Myrtillocactus geometrizans, Stenocereus pruinosus, and S. stellatus are
cosmopolitan in the valley. The latter two are widely planted as fruit trees, while the former, which
grows wild in great numbers, produces spineless
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Fig. 23 Tetechos (Neobuxbaumia tetetzo),
dolina Tehuacán.

ciach jako Ŝywopłot dający owoce, podobnie jak i
Pachycereus hollianus, który rośnie równieŜ dziko.
M. schenckii występuje rzadko, głównie na zboczach ponad miastem Cuicatlán w Oaxaca, oraz
koło Reyes Metzontla w Puebla.
Kilka kolumnowych kaktusów z tych dolin jest
wartych specjalnej uwagi. Najbardziej widoczna
roślinność dolin to olbrzymie lasy tetechos (Neobuxbaumia tetetzo). Te duŜe rośliny (do 15 m wysokości) rosną w niezliczonych ilościach na glebach
typu caliche (skała osadowa na bazie węglanu wapnia), na od falistych do stromych zboczach, poprzez
doliny. Lasy tetechos nadają jasnozielony kolor
wzgórzom, tworzącym Sierra Mixteca w południowo-zachodniej części doliny Tehuacán. Rząd meksykański ustanowił ogród botaniczny dla jednego
wyjątkowo gęstego lasku koło wioski Zapotitlán de
Salinas w dolinie Zapotitlán, ok. 25 km na płd-zach.
od miasta Tehuacán. Równie gęste zbiorowiska tetechos moŜna znaleźć na kierunku południowowschodnim, na wschodnich zboczach doliny Tehuacán, wchodzące dalej do doliny Cuicatlán. Lasy
te, nazywane przez mieszkańców tetecheras, to jedne z cudów świata roślin. Miejscami te olbrzymy
rosną przemieszane ze strączkowym krzewem Mimosa luisana, którego gałęzie są uzbrojone w zdradliwe, podobne do kocich pazurków ciernie, i przejście przez takie laski jest prawie niemoŜliwe.
N. tetetzo to jedna z najbardziej uŜytecznych
roślin w Meksyku, o czym dobrze wiedzą miejscowi. Jej pąki i kwiaty pojawiające się na szczytach
odgałezień, są jadalne, zwłaszcza w jajecznicy.
Owoce nazywane higos de teteche (figi tetecho),
rzeczywiście przypominają wyglądem i smakiem
suszone słodkie figi. Je się je albo wprost z rośliny
albo suszy i konserwuje. Są one teŜ podstawą wielu
sosów, zwykle mieszane z suszonymi chiles. Poza
tym drewno z pni i gałęzi jest mocne i proste. Miejscowi uŜywali go kiedyś do konstrukcji sufitów i
ogólnie w stolarce. UŜywanie tetechos jako drewna
znacznie zmalało teraz, kiedy rośliny są pod ochroną.
RóŜne zbocza i wyniesienia dolin goszczą róŜne kombinacje gatunków. Czasem N. tetetzo, Cephalocereus columna-trajani i Pachycereus weberi
rosną w raczej czystych gatunkowo skupiskach. C.
columna-trajani występuje tylko na bardziej stromych zboczach, na wapniowych podłoŜach, ale na
tych tylko kilku lokalizacjach rośnie on w duŜych
ilościach. Jego nazwa wzięła się z podobieństwa
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fruits deemed worthy of an excellent and potent
brandy called vino de garambullo. Pachycereus
marginatus is seldom found growing in the wild,
but is planted in huge numbers throughout the valleys as a living and fruit-producing fence, as is
Pachycereus hollianus, which also grows wild. M.
schenckii occurs sporadically, especially on hillsides above the town of Cuicatlán, Oaxaca, and near
Reyes Metzontla, Puebla.
Several of the columnar cacti of the valleys
require special mention. The valleys’ most notable
vegetation is the vast forests of tetechos (Neobuxbaumia tetetzo). These large plants (up to 15 m in
height) grow in inestimable numbers on caliche
soils, flourishing on rolling to steep hillsides
throughout the valleys. Forests of tetechos cast
their light green color over the vast mountains that
make up the Sierra Mixteca in the southwestern
portion of the valley of Tehuacán. Elsewhere, the
Mexican government has established a botanical
garden celebrating one especially dense grove near
the village of Zapotitlán de Salinas in the Valley of
Zapotitlán, some 25 km southwest of the city of
Tehuacán. Equally dense growths of tetechos can
be found to the southeast on east slopes of the Valley of Tehuacán, extending well into the Valley of
Cuicatlán. These forests, locally called tetecheras,
are one of the wonders of the botanical world. At
times these treelike giants grow interspersed with
the leguminous shrub Mimosa luisana, whose
branches are well armed with vicious catclaw-like
thorns that render passage through the groves nearly impossible.
N. tetetzo is one of the most useful wild plants
found in Mexico, a fact well known to the natives
of the region. Its buds and flowers, which spring
from the tips of the branches, are edible - especially when scrambled with eggs. The fruits, called
higos de teteche (tetecho figs), indeed resemble
dried sweet figs in texture and taste. They are eaten
directly from the plant or dried and preserved.
They are also the foundation for a variety of
sauces, usually mixed with dried chiles. Furthermore, the wood from the trunks and branches is
sturdy and straight. Natives formerly used the lumber as cross beams for ceilings and for general use
as lumber for furniture making. The use of tetechos for lumber has decreased markedly now
that plants are protected by law.
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tysięcy pochylonych na północ roślin, do kolumn
Ŝołnierzy rzymskiego cesarza Trajana.
P. weberi, który występuje tylko w stanach Guerrero, Puebla, i Oaxaca, jest największym z kaktusów kolumnowych. Niektóre egzemplarze mają
wiele dziesiątek odgałęzień wyrastających z pnia w
taki sposób, Ŝe tworzą się olbrzymie kandelabry
waŜące wiele ton. Wysokość powyŜej 10 m nie jest
czymś niezwykłym. Znalazłem jednego, który miał
ok. 19 m. Te masywne rośliny dominują w krajobrazie na częściach niŜszych partii Tehuacán i południowej Cuicatlán. Reprodukcja wśród tych roślin
jest wyjątkowo dobra, i w niektórych partiach doliny Tehuacán frontonowe zbocza goszczą prawie Ŝe
nieprzebyte lasy tych gigantów, w zachwycającej
kombinacji rozmiarów i wieku.
Oprócz kaktusów kolumnowych, w dolinie Zapotitlán występuje wiele ciekawych i charakterystycznych sukulentów. Trzy z nich warte są specjalnej uwagi: Beaucarnea gracilis, ze swoim zgrubiałym pniem, nazywana przez miejscowych pata de
elefante (noga słonia), Yucca periculosa (izote),
przypominajaca wyglądem roślinę z ery jurajskiej, i
olbrzymi czasem kaktus beczkowy, Echinocactus
platyacanthus (silla de suegra). Te ciekawe i charyzmatyczne rośliny rosną w duŜej ilości na zboczach
w górnej partii doliny Zapotitlán, razem z róŜnymi
agawami i burserami. Tam gdzie towarzyszą one
kaktusom kolumnowym, razem z nimi tworzą jedne
z najbardziej egzotycznych krajobrazów na świecie.
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Fig. 24 Owoc Escontria
chiotilla

Different slopes and elevations of the valleys
feature different species combinations. At times N.
tetetzo, Cephalocereus columna-trajani, and Pachycereus weberi grow in what appear to be pure
stands. C. columna-trajani is found only on steeper
hillsides on calcareous soils, but in those few locations it occurs in great numbers. Its name is derived from the similarity in appearance posed by
the thousands of plants that curve northward on
hillsides to the military columns of the Roman
Emperor Trajan.
P. weberi, found only in the Mexican states of
Guerrero, Puebla, and Oaxaca, is the largest of
columnar cacti. Some individuals support many
dozens of branches emerging from a trunk to form
huge candelabra weighing many tons. Heights in
excess of 10 m are not unusual. I have measured
one roughly 19 m tall. These massive plants dominate the landscape in portions of the lower Tehuacán and southern Cuicatlán valleys. Recruitment
of new plants is spectacularly successful and in
some parts of the Valley of Tehuacán the pedimental slopes host nearly impenetrable forests of the
giants in a delightful mix of sizes and ages.
In addition to its assemblage of cacti, the Valley of Zapotitlán supports a variety of strange and
remarkable succulents. Three of these non-cacti
bear mention: Beaucarnea gracilis, with its swollen
trunk, known locally as pata de elefante (elephant’s
foot), Yucca periculosa (izote), which resembles a
plant out of the Jurassic, and the sometimes enormous barrel cactus Echinocactus platyacanthus (silla de suegra or Mother-in-law’s seat.) These curious and charismatic plants grow in great abundance on hillsides in the upper valley of Zapotitlán
along with numerous species of agaves and various
Burseras. In those areas where they accompany an
array of columnar cacti, they compose one of the
world’s most exotic-appearing landscapes.
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Lobivia haematantha var. drijveriana
Zdjęcia obok, których autorem jest Cristian
Neciu z Rumunii, pokazują do czego mogą być
zdolne niektóre kaktusy. Roślinka na nich przedstawiona ma średnicę jedynie 2cm! Kaktus ten to
Lobivia haemathantha var. drijveriana (Backeberg
1933) Rowley 1982. Pochodzi ona z argentyńskiej
prowincji Salta, a dokładniej, z okolic Cachipampa.
Jest to kaktus geofityczny, który w naturze w większości zagłębiony jest w podłoŜu, i kiedy nie kwitnie jest trudny do wypatrzenia, nawet dla kogoś, kto
chciałby go poszukiwać z nosem przy ziemi.
Cristian ma tego kaktusa w swojej ofercie, jednak pod inną nazwą - Lobivia kuehnrichii, powszechnie zresztą stosowaną. Skąd ta rozbieŜność?
W piśmie The Chileans (51(1993) i 58(2000)) toczyła się swego czasu dyskusja, z której wynikło, iŜ
Walter Rausch, austriacki badacz lobiwii, pomylił
się i utoŜsamił część kompleksu L. haematantha od
okolic Cachipampa na południu do okolic La Poma
na północy, z Lobivia kuehnrichii (jako L. haematantha var. kuenrichii), rośliną znalezioną przez
czeskiego zbieracza Alberto Frica, w zupelnie innym miejscu - nieco na wschód od areału L. haematantha, w wąwozie Quebrada del Toro. Prawdziwa
Lobivia kuehnrichii jest jednak najprawdopodobniej
formą L. chrysantha i nie przynaleŜy do L. haematantha. Stąd dla rośliny Cristiana uŜywam wcześniejszego epitetu, niemieckiego badacza Backeberga - L. drijveriana, w randze odmiany.
Pod nazwą L. drijveriana Backeberg miał na
myśli rośliny tylko z okolic Cachipampa, skąd właśnie pochodzi roślina Cristiana. Ich kwiaty mogą
mieć kolor od Ŝółtego do czerwonopomarańczowego, choć bardziej na północy całego obszaru określonego przez Waltera Rauscha jako L. haematantha var. kuenrichii, występuje teŜ czerwony kolor
kwiatu. Rośliny te z czasem mogą osiągnąć do 6cm
średnicy, kwiat moŜe osiągnąć średnicę do 7cm,
występuje gruby korzeń (istotnie, sama główka byłaby zbyt mała na wytworzenie tak duŜego kwiatu).
Mimo, Ŝe nazwa L. drijveriana odnosiła się
tylko do roślin południa kompleksu (w dodatku
Backeberg wyszczególnił w niej jeszcze 4 odmiany
bez botanicznego uzasadnienia), to jeśli odrzucimy
błędnie zastosowaną nazwę kuehnrichii, epitet drijveriana stanie się poprawną nazwą dla całego
kompleksu. Inną kwestią jest to, czy kompleks ten
wart jest wyszczególnienia w randze odrębnego
taksonu, oraz czy stosować nazwę rodzajową Lobivia czy Echinopsis, ale to są juŜ problemy klasyfikacyjne, nie nazewnicze.
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Tomasz Romulski (tekst)
Cristian Neciu (foto), Rumunia

W uprawie naleŜy wykazać trochę ostroŜności
w aplikowaniu wody z uwagi na gruby korzeń,
który sugeruje takŜe zastosowanie doniczki węŜszej a głębszej. DuŜe wysokości, na jakich występują te kaktusy (dla roślin oznaczonych numerem
polowym P 179, które ma Cristian, jest to 3300m
npm), implikują ich wytrzymałość na spadki temperatury niŜej zera, w suchej jednak atmosferze.
Ponadto, tak jak i innym lobiviom, naleŜy jej zapewnić maksimum słońca. W środku lata, przy
gorących nocach, naleŜy zaprzestać podlewania następuje wtedy okres letniego spoczynku, który
będzie krótszy w przypadku trzymanie kaktusa na
zewnątrz (oczywiście osłoniętego przed deszczami), niz w parnej szklarni.

Fig. 1 & 2 Lobivia haematantha var. drijveriana P 179,
Cachipampa; fot. & kol. Cristian Neciu (Rumunia)
English summary. A 2cm diameter plant of Lobivia
haematantha var. drijveriana in Cristian Neciu collection (Romania) produced that large flower. An epitheth
drijveriana is used in the article instead of kuehnrichii
as the latter most probably had been misapplied by
Rausch (see The Chileans 51(1993), 58 (2000)).
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Z pewnością nie
wszystko o
Denmoza
rhodacantha
Tomasz Romulski (tekst)
Graham Charles (foto)

Fig. 1 Denmoza rhodacantha
na wsch. od Cuesta Miranda, GC959.01

Denmoza rhodacantha pochodzi z Argentyny.
Występuje ona tam na zboczach i podnóŜu Andów,
na duŜym obszarze od prowincji Mendoza do Salta.
Kaktus znany jest w kolekcjach europejskich od
dawna - pierwsze egzemplarze sprowadzone zostały
w pierwszej połowie XIXw., botanicznego opisu
dokonał ksiąŜę Salm-Dyck w 1834r., a Britton i
Rose ustanowili osobny rodzaj Denmoza. Mimo
późniejszych opisów w tym rodzaju innych taksonów (erythrocephala, diamantina), uznaje się powszechnie, Ŝe Denmoza obejmuje tylko jeden
zmienny gatunek.
Przyglądając się niekwitnącej roślinie w kolekcji, moŜna by się domyślać, Ŝe mamy do czynienia
z gatunkiem z rodzaju Echinopsis czy Lobivia, i na
wiosnę pojawią się szeroko otwarte kwiaty. Kwiaty
u Denmozy są jednak zupełnie niepodobne do kwiatów innych kulistych gatunków z Argentyny - przypominają one bowiem kwiaty Cleistocactus - są
rurkowe, czerwone, z pręcikami i znamieniem wysuniętymi ponad rurkę, są nieco zygomorficzne,
mają białą wełnę. Ich „otwarcie” oznacza jedynie
wysunięcie ponad rurkę pręcików i znamienia, bo
płatki w ogóle nie odwijają się na zewnątrz. Kwiaty
pojawiają się zwykle gdy roślina ma średnicę rzędu
10cm, ale kaktus stosunkowo wolno rośnie, i zabiera to ok. 8-10 lat od wysiewu.
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Przez długi czas Denmoza ma pokrój kulisty do
jajowatego, z wiekiem staje się krótkokolumnowa.
W środowisku naturalnym róŜna jest maksymalna
wysokość roślin - są stanowiska, gdzie egzemplarze nie przekraczają 1m, jednak moŜna czasem bardzo rzadko - spotkać rośliny o wysokości do
ok. 3m, przy średnicy ok pół metra. Na zdjęciu 3
jest pokazany wyjątkowo wysoki egzemplarz, ok.
4-metrowy, w dodatku z odrostami, które mogą się
tylko pojawić przy tak duŜych rozmiarach rośliny.
Uciernienie jest atrakcyjne, a ciernie mogą być
w kolorze od Ŝółtego do brązowego. Najczęściej
są czerwonawo-brązowe (nazwa „rhodacantha”
znaczy „o czerwonych cierniach), z czasem szarzejące. W starszym wieku rośliny wytwarzają rodzaj
pseudocefalium - długie ciernie szczecinowate,
widoczne na zdjęciu 1.
Denmoza nie wymaga specjalnych warunków
w uprawie - moŜna ją uprawiać jak lobiwie, zwracać m.in. uwagę na chłodne lecz suche zimowanie,
oraz maksimum słońca i świeŜe powietrze w czasie okresu wegetacyjnego. Pamiętajmy, Ŝe w naszych warunkach nie doczekamy się „kolumienki”,
co najwyŜej rośliny pokroju krótkocylindrycznego,
po wielu latach uprawy, jako ciekawostkę moŜna
jednak podać, Ŝe nasz przyjaciel z Francji, Gerard
Ardisson, zaszczepił Denmozę na Opuntia bergerKAKTUSY I INNE Vol. 7 No. 3

Fig. 2 Denmoza rhodacantha, Termas de Talacasto,
Sam Juan, Lambert 76, w kolekcji Grahama Charlesa

iana i doczekał się po 40-stu latach uprawy 2metrowej kolumny; roślina uprawiana jest w Nicei
(ciekawi mnie tutaj czy nasiona, z których ją wysiano zostały zebrane z egzemplarza wysokiego,
czy moŜe szczepienie jest w stanie zmusić nawet
małe formy do osiągnięcia takiego wzrostu).
Na zakończenie jeszcze wspomnę, Ŝe Denmoza
łatwo sie krzyŜuje z innymi kaktusami - zarejestrowano hybrydy z niektórymi gatunkami z pokrewnych rodzajów Cleistocactus, Oreocereus, Matucana, Seticereus.
zdjęcia: Graham Charles (Anglia)
English summary. The article gives a quick glance at
Denmoza rhodacantha, a barrel-like species with Cleisocactus-like flowers. A photo by Graham Charles of exeptionally tall specimen (4m) with also very rarely seen offsets (occuring only in very large plants) is presented.
Ukazała się druga,
bardzo dobra pozycja
z serii „Te wspaniałe sukulenty

Jerzy Woźniak

Ariokarpusy
Zamówienia:
JWozniak@acn.waw.pl
lub telefonicznie: 0 606 266 724
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Fig. 3 Niespotykanie wysoki, aŜ 4-metrowy
egzemplarz Denmoza rhodacantha, na płd. od
Cacheuta, Mendoza, GC225.03, z odrostami.
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Obrazki z pustyni
Tomasz Romulski (tekst)
Richard Hardshorne (foto), Arizona, USA.

Fig. 1 Puchacz wirginijski na saguaro

Fig. 2 Nowik

Fig. 3 Kukawka kaliforijska

Fig. 4 Zachodni gołębiak
białoskrzydły
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W trzeciej części opowieści o zwierzątkach i
kaktusach z pustyni Sonora, mamy piękne zdjęcia
zrobione przez Richarda Hardshorne’a, miłośnika
przyrody Arizony. Zdjęcia pochodzą z okolicy
Catalina, na południu stanu.
Puchacz wirginijski (Bubo virginianus) zamieszkuje oba kontynenty amerykańskie, i jest
największą Ŝyjącą na nich sową. MoŜna go spotkać
w najróŜniejszych środowiskach, od lasów Alaski,
przez pustynie, po deszczowe lasy tropikalne. Poluje w nocy, głównie na małe ssaki, takie jak np.:
zające, myszy, wiewiórki, jeŜe, skunksy (ptaki mają małe poczucie węchu!), czy krety, itp, a takŜe
nietoperze, i inne ptaki, wypatrując ich z drzew, a
na pustynnych terenach takŜe z wysokich kaktusów, na których równieŜ buduje swoje gniazda.
Nowik, jeden z gatunków z rodzaju gryzoni
Neotoma, szeroko rozpszestrzenionego w Ameryce
Północnej. Nowiki zwykle mieszkają w duŜych
gniazdach, do których budowy mogą uŜywać m.in.
członów kaktusów. Niektóre gatunki budują swoje
gniazda u podnóŜa opuncji lub cylindropuncji.
Kukawka kalifornijska (Geococcyx californianus) zamieszkuje tereny pustynne i półpustynne
południa USA i północnego Meksyku. Gniazda
swoje zwykle buduje nisko w zaroślach lub kaktusach, lub na niskich drzewach. Ptak ten prawie nie
lata, ale bardzo szybko biega - jest najszybszym
biegaczem wśród ptaków posiadających zdolność
latania (strusie są wprawdzie szybsze, ale pod tę
kategorię nie podlegają!), co wykorzystuje do polowań. Menu stanowią m.in. owady, inne ptaki,
jaszczurki, małe węŜe, m.in. grzechotniki, małe
gryzonie, tarantule i skorpiony (co za jadłospis!),
ale równieŜ i owoce, m.in. opuncji.
Dzięciur kaktusowy (Melanerpes uropygialis)
występuje na południowym zachodzie USA i północno-zachodnim Meksyku. Jest to typowy mieszkaniec terenów gdzie rosną saguaro. Wykuwa on dziuple w saguaro i innych drzewach, w których się potem gnieździ, i które po jego opuszczeniu słuŜą innym ptakom. Jest wszystkoŜerny, m.in. Ŝywi się
owocami i nektarem saguaro. Jak pokazały badania,
nasiona saguaro przechodzą nieuszkodzone przez
układ trawienny dzięciura, co sugeruje Ŝe przyczynia
się on do rozsiewania nasion tego kaktusa.
Na zdjęciach 4, 7, 8 i 9 widnieje zachodni gołębiak białoskrzydły (Zenaida asiatica mearnsii).
To drugi obok dzięciura ptak najczęściej kojarzony
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Sonora. Część 3

Fig. 5, 6, 7 Dzięciur kaktusowy

Fig. 8, 9 Zachodni gołębiak białoskrzydły

z saguaro. Swój okres rozrodczy, który zbiega się z
czasem kwitnienia i owocowania saguaro, spędza
on na Pustyni Sonora, dokąd migruje z bardziej południowych obszarów Meksyku. Główym jego poŜywieniem jest wtedy pyłek, nektar, i owoce saguaro, stąd naleŜy on do jego głównych zapylaczy, a

Mammillaria nivosa
Mammillaria to rodzaj szeroko rozpowszechniony w Meksyku i USA, nie wszyscy
jednak chyba kojarzą fakt, Ŝe kilka
gatunków występuje równieŜ na Karaibach.
Jednym z nich jest Mammillaria nivosa Link
ex Pfeiffer, którą moŜna spotkać na wielu
tamtejszych wyspach - występuje ona na
Bahamach, Wyspach Antigua i Barbuda,
Guadelupie,
Puerto
Rico,
Wyspach
Dziewiczych, Wyspach Turcas i Caicos.
Nazwa tej chyba jednej z ładniejszych
mammillarii, oznacza tyle co „ośnieŜona”, i
oczywiście odnosi się do białej wełny gęsto
wyrastającej z aksilii, tak Ŝe brodawki sprawiają wraŜenie jakby przebijały się spod
KAKTUSY I INNE Vol. 7 No. 3

gdy saguaro owocuje, owoce tego kaktusa stają się
praktycznie jedynym poŜywieniem tego gołębiaka.
Jak pokazały badania, nasiona saguaro po przejściu
przez układ trawienny gołębiaka ulegają zniszczeniu - przeciwnie niŜ u dzięciura, co sugeruje negatywną rolę w rozsiewaniu nasion saguaro.

warstwy śniegu. Pędy M. nivosa mogą osiągnąć średnicę do 10cm, z czasem się krzewią. Ciernie są od jasnoŜółtych do ciemnobrązowych, do 2cm długości.
Kwiaty są Ŝółtawe, niepozorne. Gatunek jest samopylny, więc nawet w przypadku posiadania jednego
egzemplarza, pojawiają się
czerwone owoce. Mammilaria ta nie jest trudna w
uprawie, o ile jako ciepłolubna będzie miała ochronę
przed niskimi temperaturami - temperatura zimowego spoczynku nie poo
winna spadać niŜej 10 C.
Ponadto trzeba zapewnić
maksimum słońca by było
Mammillaria nivosa, fot. & kol.
duŜo wełny i ładne ciernie.
Leszek Wetesko
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Z notatnika edytora
Słówko o sukulentach nietypowo
W 1961r. na Madagaskarze wprowadzono nową
walutę - ariary, która funkcjonowała obok starszego
franka malgaskiego (na banknotach podawano wartość
w obu walutach). Czemu o tym piszę? OtóŜ na kilku
banknotach widnieją sukulenty. W ostatniej serii z lat
2000-cznych sukulenty są na niŜej pokazanych 3 banknotach. Nominał 100 przedstawia fragment Aloesa.
Nominał 1000 - Agawę sisalana (Sisal) i opuncję - sukulenty te pochodzą oczywiście z Nowego Świata, w istocie jednak są to obecnie juŜ jak najbardziej sukulenty “z”
Madagaskaru - sprowadzona A. sisalana jest masowo
uprawiana na wyspie dla produkcji włókna, równieŜ licznie rosną opuncje - najpowszechniej występuje uprawiana O. ficus-indica, oraz uwaŜana za chwast O. stricta.
Na nominale 2000 i na monecie o nominale 50 widnieją
juŜ typowe “madagaskarczyki” - baobaby. Na pozostałych kilku (chyba tylko trzech) banknotach z sukulentami
w starszych seriach, widnieją baobaby.

interesowanie - Astrophytum capricorne ‘Crassispinoides’, to tylko niewinna mała “mutacyjka”.
Typowe Astrophytum capricorne var. capricorne
posiada Ŝółte kwiaty z czerwoną gardzielą. Kwiaty bez
czerwonej gardzieli posiada jedynie jego odmiana var.
crassispinum. ToteŜ gdy w latach 70-tych czeskiemu
kaktusiarzowi Fleischerowi przydarzyły się niektóre
rośliny var. capricorne z kwiatami bez Ŝółtej gardzieli
(na zdjęciu - niestety nie miałem czasu by zrobić
zdjęcia kwiatów w pełni otwartych), rozmnoŜył je.
Otrzymany kultywar opatrzył niefortunną nazwą A. capricorne cv. crassispinoides, co miało sugerować podobieństwo do kwiatów var. crassispinum, a co takŜe
było niekiedy przyczyną mylenia czasem obu kaktusów, zwłaszcza, Ŝe niektórzy zamiast cv. pisali var.
Warto przy okazji wspomnieć, Ŝe według doniesień,
kwiaty pozbawione czerwonej gardzieli mogą się pojawić niekiedy u odmian var. minus, var. niveum, które
jednak najczęściej ją posiadają.

Astrophytum capricorne ‘Crassispinoides’

O Mammillaria luethyi z perspektywy czasu
Mammillaria luethyi jest bardzo dobrze znana kaktusiarzom. Gatunek ten jest wyjątkowo oryginalny z
uwagi na swoje wąskie tuberkuły, pokryte drobnymi
cierniami, w dodatku pięknie kwitnie. Ta osobliwa
mammillaria znaleziona została przez Normana Boke’a
Mammmillaria luethyi, fot. & kol. Piotr Modrakowski

Astrophytum capricorne ‘Cassispinoides’
Dziś juŜ chyba nikt nie zliczy pojawiających się
wciąŜ to nowych mutantów wśród Astrophytów, choć w
wypadku niektórych mutacji moŜna się zastanawiać czy
wypada je jeszcze nazywać Astrophytami! W porównaniu z nimi kultywar, który kiedyś wzbudzał za110
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w 1952r., niestety jako roślina uprawiana, bez danych o
lokalizacji. Przez wiele lat miejsce jej występowania było
nieznane, co więcej, z powodu jej dziwnego wyglądu,
niemiecki taksonom C. Backeberg sądził, Ŝe jest to gatunek Neogomesia, a badacze meksykańscy H. Bravo i
Sanchez-Mejorada - uwaŜali ją za Normanbokea valdeziana (=Turbinicarpus valdezianus), wszyscy na podstawie zdjęć. Dopiero w 1996r. roślina została opisana
przez George’a Hintona w piśmie Phytologia (oryginalną
publikację z artykułem moŜna znaleźć na stronie internetowej http://www.archive.org/details/phytologia801glea).
Autor opisu, wspólnie z Jonasem Luthy, odnalazł
wcześniej tego roku, owego zagadkowego kaktusa w
północnym Coahuila, Meksyk.
Na odnalezionym stanowisku było jedynie ok. 200
roślin M. luethyi (!). Rosły one na przepuszczalnym
wapniowym podłoŜu, mocno zagłębione w gruncie. Ze
względu na ich małą liczbę, odkrywcy postanowili
zatrzymać dane lokalizacji w tajemnicy, aby uchronić
kaktusa od wyzbierania przez kolekcjonerów. Rośliny,
które pojawiły się po pewnym czasie w sprzedaŜy, były
egzemplarzami namnoŜonymi przez szczepienie z oryginalnego zbioru. Dzisiaj praktycznie kaŜda roślina
dostępna w handlu jest klonem w którymś z kolei
pokoleniu - zaszczepionym odrostem innego, wcześniej
zaszczepionego i rozkrzewionego na podkładce odrostu.
Stąd w sprzedaŜy występują praktycznie tylko rośliny
szczepione, mimo, Ŝe M. luethyi nie jest specjalnie
trudna w uprawie na własnych korzeniach. MoŜna teŜ
rzadko spotkać rośliny wyhodowane z nasion - nasiona
są obecnie dostępne w handlu, choć drogie. Są to oczywiście nasiona wyprodukowane w kulturze, jako Ŝe
rozprowadzanie nasion M. luethyi ze środowiska jest
ściśle zabronione. Kiełkowanie świeŜych nasion jest
problematyczne, co wiąŜe się najprawdopodobniej z
zatrzymywaniem ich przez roślinę na “trudne czasy”, w
owocach głęboko schowanych między tuberkułami. Nasiona muszą mieć więc czas na dojrzenie. Gdy przy
wysiewaniu M. luethyi nie pojawią się wschody, nie
naleŜy wyrzucać pojemnika z nieskiełkowanymi nasionami, ale spróbować po pewnym czasie ponownie.
Kilka lat temu odkryto kolejne stanowisko M. luethyi,
juŜ nie z dwoma setkami, ale z tysiącami roślin. Rosły
one w podobnych warunkach jak na pierwszym
stanowisku. Odkrycie nowej lokalizacji jest oczywiście
bardzo dobrą wiadomością w kontekście bezpieczeństwa tego gatunku, a takŜe zwiększenia jego puli
genowej w kulturze.

25-lecie Towarzystwa Haworsji (Wielka Brytania)
Haworsje nie są chyba popularne w naszym kraju,
co innego w Anglii. W tym roku swoje 25-lecie obchodzi
powstałe tam w 1986r. z inicjatywy Alana Akersa, Towarzystwo Haworsji (Haworthia Society). Towarzystwo
zawiązało się jako mała grupka miłośników haworsji, i w
tymŜe 1986 roku zaczęto wydawać newsletter, 3 lata
później przemianowany na Haworthiad. Czasopismo
ukazuje się obecnie 3 razy rocznie, w formacie A5, w
kolorze. Pismo i towarzystwo swoje zainteresowania
skupia obecnie juŜ nie tylko na Haworsjach, chociaŜ
wciąŜ one dominują, ale równieŜ na pokrewnych rodzajach Aloes, Astroloba, Bulbines, Chortolirion, Gasteria.
Towarzystwo liczy wielu członków, ponad połowę z zagranicy, organizuje coroczne spotkania, prowadzi kilka
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innych działalności. Więcej informacji moŜna przeczytać na stronie Towarzystwa http://www.haworthia.org.

Z historii światowego „euforbiarstwa” Euphorbia Journal
Euphorbia Journal naleŜy do klasyki literatury o
sukulentach, w tym wypadku dotyczącej sukulentycznych reprezentantów rodziny Euphorbiaceae. Tytuł
wydawnictwa jest nieco mylący, bo pismo przypominało
raczej ksiąŜkę - liczyło sto kilkadziesiąt stron, przy
czym dwa ostatnie woluminy aŜ dwieście kilkadziesiąt
(!), i było w twardej oprawie, a ukazywało się raz w roku
lub rzadziej. W latach 1983-1997 wydano łącznie 10
numerów, potem zaprzestano publikacji. Redaktorem
był Herman Schwarz, z Kalifornii.
W piśmie jest olbrzymia ilość wiadomości o sukulentycznych Euphorbiach, a takŜe o innych pokrewnych
rodzajach z rodziny Euphorbiaceae, takich jak np. Monadenium, etc. Artykuły pisały wybitne osobistości,
m.in. Susan Carter Holmes, Gordon Rowley, Werner
Rauh, i inni. Wszystkie woluminy były ilustrowane kolorowymi zdjęciami - kaŜdy z nich zawierał dwieście kilkadziesiąt kolorowych fotografii, a ostatnie dwa - ponad
500! Jeśli ktoś będzie chciał bardziej wnikliwie zająć się
sukulentycznymi euphorbiami, to ta składnica wiadomości o nich, z pewnością okaŜe się nieoceniona (wiele informacji o poszczególnych numerach moŜna znaleźć pod adresem internetowym:
http://www.exoticplantbooks.com/succulent_search )

50 lat Bydgoskiego Klubu Miłośników Kaktusów
W tym roku swoje 50-lecie obchodzi Bydgoski Klub
Miłośników Kaktusów. Klub swoją działalność datuje od
1 czerwca 1961r., kiedy to został on zainicjowany przez
artystę-plastyka, Kazimierza Rafińskiego, z pomocą
ogłoszenia w lokalnej prasie. W ciągu 50 lat swojego
istnienia BKMK odegrał duŜą rolę we wspieraniu kaktusowego hobby swoich członków. Siedziba klubu zmieniała się wielokorotnie, równieŜ miejsce, gdzie była
trzymana kolekcja klubowa. Przewodniczącymi BKMK
byli kolejno: Kazimierz Rafiński (1961-68), Halina WyŜnikiewicz (1969-80), Jerzy Balicki (1981-). Obecnie klub
liczy ok. 20 osób, jednak nadal jest aktywny - organizowane są comiesięczne prelekcje, oraz wyjazdy do
polskich i zagranicznych kolekcji. Ciekawostką jest istnienie kolekcji klubowej, tworzonej od 1983r. z darów
członków. O historii BKMK moŜna przeczytać na stronie klubu: http://www.bkmk.republika.pl, na podstawie
której to została sporządzona ta notatka.
English summary: The oldest cactus society in Poland, Bydgoszcz Cactus Club, celebrates its 50-th birthday. Founded in 1961 by Kazimierz Rafiński, an artist,
the club have played a great role in promoting cactus
hobby over the years, and is still active. In 1983 a club
c&s collection began to be developed, based on plants
donated by the members - currently it comprises 350
plants. www: http://www.bkmk.republika.pl
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Elton Roberts
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Arizona trip 2008. Part 4
Tekst i zdjęcia pochodzą z listy mailingowej autora
The text and photos were originally published on the author’s mailing list.

Jeśli pamiętacie, zdjęcie 9 w poprzedniej części pokazywało kępę Echinocactus xeranthemoides
rosnącą tuŜ za skalną płytą, która chce zsunąć się do
przepaści. CóŜ, zdjęcie 1 tutaj podąŜa kilka metrów
w lewą stronę i ukazuje ten sam obszar. Jeśli popatrzycie na lewy dolny róg zdjęcia, zobaczycie zielony krzew i martwą kępę trawy. Są one na ostatniej
małej półce, nim ściana opada 100-120 metrów prosto w dół, jakby była ścięta noŜem. Jestem po drugiej stronie przepaści, szerokiej tu na ok. 3-4m. Stoję od niej w bezpiecznej odległości ok. 7m. Wiem,
Ŝe są tacy, którzy spróbowaliby się popisać i zejść
na najniŜszą moŜliwą półkę, nim zacząłby się dla
nich szybki zjazd w dół. Na obszarze tym jest wiele
roślin Echinocactus xeranthemoides. Jak pamiętam,
po naprawdę dokładnym poszukaniu, naliczylem
ich ok. 40, pojedyńczych, lub kęp, i trochę innych
kaktusów. Wiele z nich trudno zauwaŜyć.
Zdjęcie 2 przedstawia jukkę, raczej nie wyŜszą
niŜ jakieś 35-45cm. Jej niŜsze liście zostały zjedzone przez jakieś zwierzątko. Nie widziałem Ŝadnych
królików na tym terenie, więc przychodzą mi na
myśl tylko pustynne szczury. Zdjęcie 3 to ponownie
Echinocereus engelmannii ssp. decumbens. Zwróćcie uwagę na zaokrąglone, wygładzone przez wodę
kamienie. Są one na całym tym terenie i teŜ na skraju przepaści. Stąpnąć na nie trochę nierówno i człowiek się ześlizguje jak po kamiennych kulach do
gier. Zdjęcie 4 pokazuje ciemne ciernie Opuntia
erinacea na młodym członie. To znaczy są one takie zanim zszarzeją, jak ciernie, które są u podstawy rośliny.
Na zdjęciu 5 widać Agave utahensis kaibabensis. Jest całkiem niemało duŜych jej roślin tu i tam,
na tym obszarze. Kilka lat temu zobaczyłem wyrastającą łodygę kwiatostanu i podszedłem wtedy bliŜej. Tamta roślina rosła na półce tuŜ nad brzegiem
jednej z przepaści. Byłem naprawdę zdziwiony gdy
zobaczyłem jaka była duŜa. Miała prawie metr
średnicy. Łodyga kwiatostanu miała ok. 2m wysokości i jeszcze nie miała pąków, czyli musiała jeszcze trochę urosnąć. Od tego czasu widziałem jeszcze kilka tych agaw z kwiatostanowymi łodygami,
ale nigdy nie widziałem kwiatów. Roślina na zdjęciu ma ok. 45-50 cm średnicy. Większość tych
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If you remember, photo 9 in the previous part
was of the clump of Echinocactus xeranthemoides
just behind the slab of rock that would like to slide
into the abyss. Well photo 1 here is going to the
left a few yards and showing the same ‘slide into
the abyss’ area. If you look to the left of the center
of the bottom of the photo you will see a green
bush and a clump of dead grass. That is on the last
small ledge before a 300 or 350 foot drop-off, like
it was sliced off with a knife. I am on the other
side of the abyss, which is maybe 10 to 12 feet
wide at this point. I am also back about 20 feet
where it is quite safe. I know there are those that
would try to show off and get down on the last
ledge before a free elevator ride straight down without the elevator. In this area are a lot of clumps
of Echinocactus xeranthemoides. From really searching from different angles as I remember I counted close to forty plants, singles and clumps, along
with some other cactus plants. Many are hard to see.
Photo 2 is of a Yucca plant that is not much
more than about 14 to 18 inches tall. The lower
leaves have been eaten off by some critter. I saw
no indications of any rabbits in the area so the only
other thing I can guess is desert rats. Photo 3 is
Echinocereus engelmannii ssp decumbens again.
Notice the rounded water washed rocks. These are
all over the area and it is these that are also on tip
of the edge of the abyss. Step on these at a bit of an
angle and down you go like walking on marbles.
Photo 4 shows the dark spines of Opuntia erinacea
on a young pad. That is before they turn grey like
the spines at the bottom of the plant.
That is Agave utahensis kaibabensis in photo
5. There are quite a few large plants here and there
in the area. A few years ago I saw a flower spike
sticking up and went to investigate. It was on a
ledge just over the edge of one of the abysses. I
was really surprised to see how large that plant
was. It was close to a meter across. The flower
spike was about 6 feet tall and was not starting to
send out the buds so had some to grow. Since then
I have seen several of the plants with flower spikes
but have never seen its flowers. The plant in the
photo is about 18 to 20 inches across. Most of the
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Fig. 1

Fig. 3 Echinocereus engelmanii ssp. decumbens

roślin rośnie pojedyńczo, ale moŜnaby znaleźć takŜe trochę ich z kilkoma głowami. Znalazłem teŜ
szczelinę w skale, która miała kilkanaście centymetrów i rosło w niej kilka siewek.
Gentry podaje, Ŝe Agave utahensis kaibabensis
jest zwykle jednogłową rośliną. Z tego wynika, Ŝe
mogą być teŜ rośliny z odrostami. Po zobaczeniu
szczeliny z kilkoma siewkami, moglibyście powiedzieć, Ŝe być moŜe roślina na zdjęciu 6 to dwie
osobne rośliny. Ale gdyby tak było, to kaŜda z rozet
rosłaby pod kątem względem drugiej. Jeśli popatrzycie na spód odrostu, moŜecie zobaczyć z którego miejsca wychodzi on spod rośliny matecznej.
Mateczna głowa ma ok 60cm średnicy. Agawa na
zdjęciu 7 ma równieŜ podobną średnicę. Poprzednimi razy gdy tam bywałem, znajdowałem na tym
małym obszarze aŜ po trzy agawy, które wypuszczały łodygi kwiatostanów. Teraz Ŝadna nie kwitła.
Na zdjęciu 8 moŜecie zobaczyć, Ŝe Echinocactus xeranthemorides bardzo dobrze upadabnia się
do trawy. MoŜecie się domyślić, jak trudno byłoby
dojrzeć kaktusa gdyby był on wśród tej wysokiej
trawy za jego lewą głową. A teraz spójrzcie jeszcze
raz w kierunku tego płaskiego kamienia po lewej
stronie, trochę za kaktusem. Zobaczcie czy moŜecie
dojrzeć Echinocactus xeranthemoides, który jest
schowany w tej trawie.
.
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Fig. 2 Yucca

Fig. 4 Opuntia erinacea

plants are single but you will find some plants with
several heads. I found a crack in solid rock that had
half dozen inches and half dozen seedlings in it.
Gentry says that Agave utahensis kaibabensis
is usually single headed. So that gives way for there being plants with offsets. After having seen the
crack with a half dozen seedlings in it you could
say there is a possibility that the plant in photo 6 is
in fact two different plants. But if that were so then
both rosettes would be growing at an angle away
from each other. If you look at the bottom of the
offset plant, you can see where it curves out from
under the main plant. The main head is about two
feet in diameter. The Agave in photo 7 is also about two feet across. In times past when I have been
there, there have been as many as three agaves in
that close area that were throwing flower spikes.
This year there were none that had bloomed.
In photo 8 you can see the Echinocactus xeranthemorides blends in very well with the grass.
Where the grass is right behind the left head you
can see how hard it could be to see the cactus if it
were surrounded with grass as tall as it is. Now
then look in the direction of the flattish rock that is
to the left and a bit behind the cactus clump, and
see if you can pick out the Echinocactus xeranthemoides that is in the grass.
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Fig. 5 Agave utahensis ssp. kaibabensis

Fig. 6 Agave utahensis ssp. kaibabensis

Fig. 7 Agave utahensis ssp. kaibabensis

Fig. 8 Echinocactus xeranthemoides

Fig. 9

Na zdjęciu tym widać skraj przepaści (ciemny
obszar w tle). Wszystkie te kamienie w glinie mogą
wyglądać solidnie, ale tak nie jest. Zimą przychodzą
deszcze i śniegi, i glina staje się mokra. Potem zamarza, potem odmarza, znów zamarza, i tak w kółko. W
ten sposób glina się spulchnia, i chodzenie po niej po
tym jak wyschnie późną wiosną, to jak chodzenie po
piankach cukrowych. Takie zamarzanie i odmarzanie
wypycha równieŜ w górę mniejsze kawałki skał, nie
są więc one solidną podstawą, ale są luźne, i jeśli wystarczająco nierówno się na nie nadepnie, moŜna nagle
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Fig. 10

This photo is looking down toward the edge of
the abyss [the dark area in the background]. All that
rock in the clay may look like it is quite solid but it is
not. In the winter the rains and snows come and the
clay is wet. Then that clay freezes and you get some
melt and then it freezes again. This happens over and
over and it fluffs the clay so it is like walking on
marshmallows after it dries in the late spring. That
same freezing action also lifts the smaller rocks and
pushed them up. So none of them are down solid but
they are loose and on a good enough angle you can
KAKTUSY I INNE Vol. 7 No. 3

znaleźć się na ziemi. Dlatego właśnie nigdy nie zbliŜam się blisko do skrajów przepaści. Właśnie to zamarzanie i tajanie, pomaga takŜe pękać duŜym skałom
i je wzruszać. Letnie deszcze pomagają ubić glinę
ponownie, ale mimo to nadal jest one mięka.
Zdjęcie, które miałoby pokazać jak duŜa jest ta
przepaść, to jak zdjęcie, które miałoby pokazać wielkość Wielkiego Kanionu - to po prostu niemoŜliwe!!
Zdjęcie 9 to zdjęcie pewnego zakrętu w kształcie
litery U w przepaści. Ma ono na celu tylko pokazanie,
Ŝe jak bardzo ściana wygląda na ściętą noŜem.
Wszystkie głazy na zboczu po prawej stronie są powoli przesuwane przez kaŜde zamarzanie i ostry letni
deszcz coraz bliŜej do miejsca, skąd zsuną się w zapomnienie.
Na zdjęciu 10 starłem się ukazać głębię przepaści.
To jest początek jednego z jej „palców”. Tam gdzie
stałem było tylko jedno bezpieczne miejsce, skąd
moŜna było zobaczyć przepaść na części głębokości.
Lekka skała po prawej stronie jest zbyt niestabilna by
próbować na nią wejść. Luźna skała na półce moŜe
spaść w kaŜdej chwili lub moŜe tu być przez kolejne
50 lat. Mogła juŜ spaść od czasu gdy tam byłem. Około środka zdjęcia jest w głębi przepaści duŜa skała o
płaskim wierzchu. Kiedyś była tak wysoka jak reszta
ścian, ale zamarzanie i odmarzanie wody rozbiło z
czasem jej górną część. Korzenie roślin równieŜ pomagają w kruszeniu i wzruszaniu skał. Nie wiadomo
czy wszystko to stało się naraz, czy moŜe skała rozkruszała się warstwami. Popatrzcie na gruz na tej płaskiej powierzchni. Cały on pochodzi z góry, nawet ten
z lewej strony. Niektórzy ludzie pewnie by pomyśleli,
Ŝe ciekawe byłoby zbadać tę przepaść, ale nawet jeśli
się ma mocny kask na głowie, kamień wielkości grejfruta spadający z 300, 150, czy 100m, zabije człowieka. MoŜe tego tak nie widać na zdjęciu, ale gdy się
tam stoi, człowiek nabiera pokory.
_____________________
step on them and sit down quite rapidly. This is why I
will not get very close to the edge at all. It is that freezing and thawing that also helps crack the big rocks
and helps to move them. The summer rains help to
pack the clay down again but even so it is still soft.
A photo trying to show how large the abyss is, is
like a photo trying to show the grandeur of the Grand
Canyon, it just can’t!!
Photo 9 is of an U-shaped curve in the abyss. It is
meant only to show how the rock is like it was sliced
with a knife. All the rock on the slope on the right is
slowly being moved closer and closer to the edge of
oblivion by each freeze and hard summer rain.
In photo 10 I tried to get a feel for the depth of
the abyss. This is the beginning of one finger of the
abyss. Where I was standing was the only safe place
there from where you might see down part way into
the abyss. The very light rock on the right is way too
.
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unstable to even try to get on. The loose rock on the
ledge is ready to go over at any time or it may be
there for another 50 years. It could be gone already
since I was there. Just about center of the photo is a
large table top rock down in the abyss. It was at one
time as high as the rest of the walls but water freezing and thawing in time toppled the top of it off.
Plant roots also help to break and move the rocks. No
one knows if it was all at one time or if it came down
in layers. Look at the rubble on that table top. All of
it has come from up on the top, even the rubble to the
left of it has come from above. Some people may
think it would be interesting to explore the abyss but
even with a hard hat on you getting hit with a grapefruit sized rock falling 800, 500 or even 300 feet is
going to kill you. It may not look like much in the
photo but if you are standing there in person it is very humbling!
zdjęcia | all the pictures: Elton Roberts

Kaktusowe dygresje
czyli zupełnie niezobowiązująco
Kolejny patent w szczepieniu?
Oto kolejny patent, który moŜe być (chyba) przydatny w szczepieniu kaktusów. Chodzi tu o kaktusy
wytwarzające grube korzenie lub części podziemne problemem w przypadku takich roślin jest to, Ŝe jeśli
chcielibyśmy po pewnym czasie „zdjąć” je z podkładki i
ukorzenić, to jest to zwykle trudne. Proces ten zachodzi
bardzo wolno, bo wytworzenie bulwiastego korzenia
wymaga czasu i często rzecz kończy się niepowodzeniem.
Receptą na to podzielił się Pieter Colpaert z Belgii.
Niestety nie są to relacje z „pierwszej ręki” - Pieter teŜ o
tym sposobie tylko słyszał, a sam nie próbował. Rzecz
sprowadza się do „szczepienia na boku” - przy takim
zaszczepieniu na zrazie pozostaje gruby korzeń, który
nawet jeśli z czasem się zmniejszy, po zdjęciu rośliny
z podkładki będzie nadal zdolny do pełnienia swoich
funkcji i odbudowania się. Oczywiście jak zwykle powstaje
pytanie, czy ktoś z Czytelników stosował tę metodę?

We Wrocławskim Ogrodzie Botanicznym
JuŜ kilka naprawdę ładnych lat minęło od czasu,
gdy powstały dwie szklarnie z sukulentami we Wrocławskim Ogrodzie Botanicznym. Osoby, które znają
tylko „starą” szklarnię, mogą zatem wybrać się do
ogrodu by nadrobić zaległości. „Stara” szklarnia z kaktusami i sukulentami jest tam nadal, ale warto teŜ zobaczyć obie nowe. Pierwsza prezentuje sukulenty południowej Afryki, druga kaktusy i sukulenty Meksyku,
dodatkowo urozmaicone ekspozycją ludowych rękodzielniczych wyrobów z agaw. Oprócz tego „na wolności” rośnie kilka mrozo-opuncji.
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Ferocactus johnstonianus w naturze
Ian Woolnough,
Woolnough, Exeter, Anglia,
e-mail: ianneilwoolnough@gmail.com

Ferocactus johnstonianus in habitat

Ze wszystkich ferokaktusów, Ferocactus johnstonianus jest chyba jednym z najrzadziej widywanych w kolekcjach, i najmniej omówionych w literaturze. Jest to częściowo związane z jego izolowanym i ograniczonym obszarem występowania, który
jak się wydaje jest rzadko odwiedzany, oraz tym, Ŝe
roślina nie jest najłatwiejsza w uprawie. Artykuł ten
relacjonuje moją podróŜ na jego stanowiska w marcu 2008r., i mam nadzieję, Ŝe zwiększy on ograniczoną ilość literaturowych informacji o tych pięknych roślinach.
Isla Angel de la Guarda (Wyspa Anioła StróŜa)
jest największą wyspą w Zatoce Kalifornijskiej
(znanej takŜe jako Morze Corteza) - są to wody
między półwyspem na zachodzie i głównym terytorium Meksyku na wschodzie. Wyspa leŜy naprzeciw małej wioski Bahia de los Angeles, popularnej
przystani dla morskiego kajakarstwa i sportowego
wędkarstwa, skąd dobrze ją widać. Wyspa ma z
grubsza kształt klepsydry, z maksymalną szerokością ok. 20km i długością ok. 70km. Środkiem wyspy biegnie pasmo górskie, z najwyŜszymi szczytami o wysokości: 1315m na północy i 990m na
południu, z zagłębieniem pośrodku. Wyspa jest niezamieszkana, bez słodkiej wody, a Ferocactus
johnstonianus jest jedną z wielu tamtejszych endemicznych roślin. Ten ostatni ustanowiony dla Baja
(są jeszcze dwa inne) rezerwat World Heritage
obejmuje wszystkie wyspy na Morzu Corteza i jest
znany jako “Isla del Golfo Biosphere Reserve”.
Nazwany na cześć Ivana Murraya Johnstona
(1898-1960), który odkrył te rośliny po “wschodniej stronie wyspy” w maju 1921r., i opisany przez
Brittona i Rosego, Ferocactus johnstonianus jest
uwaŜany przez niektórych za lokalną odmianę F.
cylindraceus (= F acanthodes w kolekcjach), chociaŜ inni uwaŜają go za dobry gatunek. NiezaleŜnie
jednak od niepewności co do jego ścisłej toŜsamości, bardzo chcieliśmy znaleźć i zobaczyć tę piękną
roślinę w jej środowisku.
Tak więc pięknego marcowego poranka 2008r.
zebraliśmy się o godz. 6.20 rano na plaŜy koło naszego hotelu Larry w Bahia de los Angeles, gdzie
na dwa dni się zatrzymaliśmy, i czekaliśmy na
przybycie naszego środka transportu na wyspę. W
tym czasie oglądaliśmy piękne widoki nieba i łowiących pelikanów. Nasza grupka składała się z
dwóch Brytyjczyków - mnie i Cliffa Thompsona,
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Holendra na wychodźstwie w Zjednoczonym Królestwie, Paula Klassena, i prezydenta Klubu Kaktusowo-Sukulentowego w Long Beach, Eunice
Thompson (niespokrewniona z Cliffem). Morze
Korteza było jak lustro, dobrze zapowiadając przygodę, mimo, Ŝe czekała nas dość długa podróŜ łodzią. Isla Angel de la Guardia osłania plaŜę, więc
nie wiedzieliśmy, czy morze po wschodniej stronie
wyspy równieŜ będzie tak spokojne, gdy będziemy
wpływać na jej północno-wschodnią stronę, gdzie
właśnie według informacji, na stromych wysokich
zboczach rosną Ferokaktusy, lub “Biznaga”, jak są
one nazywane przez miejscową ludność. Oddalenie wyspy i niejasne informacje o tym co tam rośnie, to częściowo przyczyna tego, Ŝe Ferocactus
johnstonianus nie był dotychczas lepiej udokumentowany. Chcieliśmy zobaczyć zarówno niego,
jak i innego tamtejszego endemicznego kaktusa,
Mammillaria angelensis.
Nasz kapitan, Jose Arce Smith, pojawił się
punktualnie, i jego niepokojąco mała łódź powoli
do nas podpłynęła, zanim osiadła na płyciźnie, a
my do niej wsiedliśmy. Opuszczając plaŜę mogliśmy zobaczyć róŜne małe wyspy, i większe wyspy
w oddali, wraz z naszym punktem docelowym. Po
ok. 45 minutach drogi Jose zrobił mały objazd, gdy
zobaczył, Ŝe wody sie nieco wzburzają. Byliśmy
zachwyceni widokiem grupy delfinów zganiających w jedno miejsce ryby; potem do delfinów
przyłączyły się foki, pelikany, głuptaki, i mewy,
które nurkując atakowały ryby w Ŝarłocznej gorączce. Zadumieni i zachwyceni widokiem, zrobiliśmy kilkaset zdjęć, film, i nawet doszło do tego,
Ŝe nie sprawiłoby nam róŜnicy, gdybyśmy później
nie odnaleźli na wyspie Ferocactus johnstonianus
- to dlatego, Ŝe zdaliśmy sobie sprawę, jaki piękny
spektakl oglądaliśmy. Wyruszyliśmy dalej i przepłynęliśmy obok południowego krańca wyspy w
drodze na jej wschodnią stronę. PoniewaŜ wyspa
jest częścią rezerwatu, kaŜdy z nas musiał zapłacić
42 peso (nieco ponad 8 PLN), za które dostaliśmy
pozwolenia na wyjście na ląd. Zaraz potem spotkaliśmy Mammillaria angelensis (Fig 8). Rosła ona
na niskich wzgórzach tuŜ nad plaŜą i dość się róŜniła od innych mammillarii, które widzieliśmy dotychczas w czasie naszej podróŜy po Baja California. Mimo, Ŝe były pojedyńcze egzemplarze, przewaŜały rośliny wielogłowe. Było teŜ trochę
KAKTUSY I INNE Vol. 7 No. 3

Fig. 1a Autor z rośliną Ferocactus johnstonianus rosnącą
na pokrytym głazami obszarze zaraz nad plaŜą.

Fig. 1b Widok w kierunku morza zza plaŜy. Widać rośliny Ferocactus johnstonianus pomiędzy kamieniami.

opuncji, kaktusów kolumnowych, agaw, krzewiastych sukulentów, i dywany białego kwitnącego
łubinu - oznaka niedawnego deszczu. Znalazłem tu
teŜ kilka małych roślin Echinocereus ferreirianus
(Fig. 9). śadnych ferokaktusów, więc po dość krótkim czasie, wsiedliśmy do łodzi i podąŜyliśmy dalej
na północ.
PoniewaŜ Jose jest doświadczonym miejscowym kapitanem, odbywającym wiele rejsów po tym
obszarze (choć większość z nich to wycieczki wędkarskie, a nie dziwaczne polowania na kaktusy, na
które się uparliśmy), Paul miał pomysłowy plan by
poprosić Jose by zabrał nas tam, gdzie rosną “Biznaga”. Jose juŜ kiedyś wcześniej zabrał na wyspę
kilka osób poszukujących kaktusow, palm, i nawet
storczyków, więc czuliśmy, Ŝe mamy dobrą szansę
by znaleźć nasz łup! PoniewaŜ dostępne wcześniej
informacje sugerowały, Ŝe ferokaktusy na wyspie
rosną na stromych zboczach na jej północnym
wschodzie, więc byłem trochę zdziwiony, gdy docierając do duŜej, płaskiej, pokrytej głazami wyniosłej plaŜy, ujrzałem duŜe złote kaktusy beczkowe
rozsiane między tymi głazami, pośród rzadko rosnących Pachycereus pringlei. Wysiedliśmy na
brzeg, i z duŜą nadzieją podąŜyłem w kierunku „beczek”, które widziałem z morza, by sprawdzić czy
są to rzeczywiście Ferocactus johnstonianus, ktorych szukaliśmy, czy moŜe jakiś inny ferokaktus,
który według wiadomości zebranych przez nas
przed podróŜą na Baja, nie powinnien tu rosnąć.
Nie rozczarowałem się, bo od razu powitała mnie
ponad półmetrowa wysoka złotoucierniona roślina,
.KAKTUSY I INNE Vol. 7 No. 3

a później wiele więcej, do ponad metrowych, rozsianych dość równo po tym terenie, i ciągnących
się prawie do morza, choć oczywiście nie na samą
plaŜę! (Fig. 1). To mogły być tylko Ferocactus
johnstonianus, i roślin tych było wiele.
Ciekawe, Ŝe większość mniejszych roślin miało Ŝółte uciernienie (Fig. 3), choć część innych
miała bardziej czerwonawo-brązowe (Fig. 4), w
obu przypadkach z dolnymi partiami młodych
cierni bardziej czerwonymi. Sądzę, Ŝe to przykład
naturalnej zmienności, tak często widywany na
stanowiskach. ChociaŜ mieliśmy czas tylko by
przeszukać mały obszar, znaleźliśmy duŜo roślin, i
całkiem prawdopodobne, Ŝe na wzgórzach bardziej
w głębi lądu rosły dalsze. Cieszyłem się, Ŝe znaleźliśmy wiele małych roślin pomiędzy kamykami i
głazami, co sugerowało, Ŝe populacja, którą oglądaliśmy jest samoreproduktywna i prawdopodobnie rozwija się – korzystne jest dla niej to, Ŝe jest
izolowana, bo chroni ją to przed kaktusowymi kłusownikami. Najmniejsza siewka (Fig. 6) miała tylko 5cm średnicy, jednak podejrzewam, Ŝe gdybyśmy więcej poszukali pod i pomiędzy licznymi tu
głazami, znaleźlibyśmy pewnie mniejsze siewki.
Były tu teŜ trochę większe egzemplarze, choć rośliny wydawały się być tylko niektórych rozmiarów, co sugeruje, Ŝe pewnie tylko w niektórych
latach są warunki na ich kiełkowanie z nasion
Wyspa nie ma słodkiej wody, i rośliny tu muszą czerpać wilgoć z mgieł i nieczęstych deszczy.
Brak słodkiej wody jest powodem tego, Ŝe wyspa
jest dotąd niezamieszkana, choć rybacy ją od czasu
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Fig. 2 DuŜa roślina Ferocactus johnstonianus rosnąca w bardzo kamienistym podłoŜu

do czasu odwiedzają. Ferocactus johnstonianus,
które widzieliśmy na tej wysokiej plaŜy, rosły dobrze i łatwo moŜna było zauwaŜyć, Ŝe wszystkie
większe rośliny miały torebki nasienne - nie tylko z
tegorocznego kwitnienia, ale takŜe przynajmniej z 2
lub 3 wcześniejszych lat (Fig. 2, 5, 6). Mogę przypuszczać, Ŝe to pewnie z powodu małej ilości zwierząt lub ptaków na wyspie, które mogłyby jeść
owoce i rozsiewać nasiona. Niestety przybyliśmy tu
w złym czasie i nie zobaczyliśmy kwiatów.
PoniewaŜ czas nas gonił, wróciliśmy na łódź i
popłynęliśmy z powrotem do Bahia de los Angeles.
Przez pierwszą część drogi powrotnej byliśmy pilotowani przez grupę wesołych delfinów, a później
pelikanów. Zrobiliśmy kilka krótkich postojów by
zobaczyć palmy (Fig. 10), prawdopodobnie Brahea
armata, popularnie zwana meksykańską niebieską
palmą, jednak byliśmy w stanie zbadać tylko mały
fragment tej w rzeczywistości bardzo duŜej wyspy.
Dotarło do nas, Ŝe musi być duŜo więcej ciekawych
rzeczy na Isla de la Guardia, ale uwaŜna eksploracja
wymagałaby wielu noclegów pod gołym niebem i
wszystkich logistycznych implikacji. Inne liczne
małe wysepki, które minęliśmy w naszej drodze
powrotnej równieŜ wykazywaly “oznaki” kaktusów, ale czy były to te same, które rosły na pobliskim półwyspie, czy moŜe na tyle róŜne by zasługiwać na rangę odmiany lub wyŜszą, jako Ŝe ewoluują tu w izolacji od długiego czasu? Brak czasu i
trudności z wyokrętowaniem nie pozwoliły nam na
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zbadanie tego, gdy jednak byliśmy juŜ przed swoimi pokojami i patrzyliśmy na zachodzące słońce,
wszyscy byliśmy zgodni, Ŝe tak czy inaczej, dzień
nam się udał - dowiedzieliśmy się trochę więcej o
tej dość rzadkiej roślinie jaką jest Ferocactus johnstonianus.

Fig. 3 Bardziej czerwono ucierniona młoda
roślina Ferocactus johnstonianus.

Fig. 4 Roślina podobnego rozmiaru, jednak
uciernienie jest duŜo bardziej Ŝólte, z wyjątkiem najświeŜszegoKAKTUSY
przyrostu.I INNE Vol. 7 No. 3

Fig. 7 Najmniejsza siewka Ferocactus johnstonianus,
ktorą sfotografowałem miała 5cm średnicy. Prawdopodobnie wiele więcej siewek było ukryte pośrod skał.

Fig. 5 ZbliŜenie rośliny pokazujące kolejne
rzuty owoców

Fig. 8 Dwie duŜe kepy Mammillaria angelensis

Fig. 6 Chyba ani jeden owoc nie został usunięty z
tego egzemplarza Ferocactus johnstonianus
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Fig. 9 Echinocereus ferreirianus rosnący na tym
samym terenie, co M. angelensis

zdjęcia: Ian Woolnough

Note from the editor: English version of the article
appeared in CactusWorld 27(4) 2009.

.KAKTUSY I INNE Vol. 7 No. 3

Fig. 10 Brahea armata i Pachycereus pringlei koło
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południowego krańca wyspy

O rebucjach. Część 4
Elton Roberts, Kalifornia, USA, e-mail: 1cactus1@verizon.net
.

Rebutia donaldiana
Na Rebutia donaldiana zawsze moŜna polegać
jeśli chodzi o kwitnienie, i łatwo moŜna ją odróŜnić
od innych rebucji, gdy kwitnie. Jest pokryta zwykle
pomarańczowymi kwiatami o długich rurkach. Rurka
moŜe mieć kilka cm długości. Kwiaty mają ok. 3cm
średnicy, a cały kwiat moŜe mieć 4,5cm długości.
Opis mówi o kwiatach czysto pomarańczowych, ale
większość kwiatów ma ciemniejsze pasmo w środku

Fig. 1 Rebutia donaldiana

Tekst i zdjęcia pochodzą
z listy mailingowej autora
English summary: The author talks
about his Rebutias. This is the 4-th part of
the story, from tha author’s mailing list.

płatków. Patrząc na zdjęcia obu kwitnących roślin,
moŜecie je zobaczyć na większości kwiatów. Nadaje
ono ciemnopomarańczowym kwiatom odcień czerwonawy. Do koloru kwiatu dodajcie brązową barwę
wełny w areoli, i czerwonawo-brązową barwę cierni,
które mogą mieć do 2,5cm długości, i macie naprawdę ładną roślinę. Niektórzy narzekają na te dłuŜsze
ciernie, które sa nieco sztywniejsze niŜ u większości
rebucji. Niestety nie moŜna wszystkich zadowolić.
Jeśli popatrzycie dokładniej na zdjęcia tych roślin,
moŜecie zobaczyć, Ŝe ciernie są jasne, gdy po się
pojawiają. Szybko sztywnieją i ciemnieją, z wyjątkiem kilku cierni radialnych, które sztywniejąc
przyjmują kolor rogowy. Pędy roślin mają do 5cm
średnicy i mogą osiągnać do 10cm wysokości lub
więcej, w zaleŜności od ilości światła dostarczanego.
Nie wiem jak duŜa kępę roślina moŜe wytworzyć, bo
zawsze dzielę swoje gdy osiągną 10-12cm średnicy.
W NCL roślina ta nie występuje jako oddzielny gatunek, ale jako synonim R. fiebrigii.

Rebutia epizanense KK 1923
Rebutia epizanense KK 1923 to kolejna katalogowa nazwa Karela Knize. Jej kwiaty są o pięknym
pomarańczowym i nieco złotym kolorze. Roślina two-

Fig. 2 Rebutia donaldiana
Fig. 4 Rebutia epizanense KK 1923

.Fig. 3 Rebutia donaldiana

Fig. 5 Rebutia epizanense KK 1923

rzy gęste kępy i kwitnie bardzo dobrze. Kwiaty mają
4cm lub więcej średnicy, i otwierają się do płytkiego
kształtu lejkowatego. Pręciki mają wg. mnie co najmniej 1,5cm długości, i całą grupą stoją blisko przy
słupku zakrzywiając się w kierunku znamienia. Pręciki są jasno zielone u podstawy przechodząc wyŜej w
kolor jasno róŜowo-kremowy. Niektóre mają odcień
pomarańczowo-róŜowy, wszystkie mają kremowoŜółty pyłek. Słupek jest jasno pomarańczowo-zielony,
ze znamieniem jak śnieŜnobiała kula. Roślina wytwarza kępy do ok. 25cm średnicy. Pędy mają do 4,5 cm
średnicy, najwyŜszy z nich ma do 8cm wysokości.
Areole osadzone są na długich tuberkułach. W areoli
jest do 20 cierni, zwykle mniej, niektóre areole mają
13 cierni. Trudno teŜ powiedzieć ile jest cierni centralnych. Na pewno jest jeden dłuŜszy i bardziej wi-

doczny. Niektóre areole mają kilka cierni, które łatwo rozpoznać jako centralne, a niektóre wydają się
mieć tylko jeden, z resztą wyglądającą na radialne.
Ciernie są głównie półprzezroczyste; ciernie centralne mają w większości ciemne końcówki, ale wiele
cierni radialnych ma równieŜ zakończenia w kolorze
rogowym.
Na zdjęciu moŜecie zobaczyć, Ŝe roślina ma mało miejsca w doniczce - utrudnia to cyrkulację powietrza. Czas ją przesadzić do większej, bo wszystkie rośliny potrzebują u spodu obiegu powietrza.
Pomaga to przeciwdziałać gniciu powodowanemu
przez nadmierną wilgoć. Wierzchnia warstwa grubego kruszywa pomaga, ale waŜna jest teŜ doniczka o
takim rozmiarze, by była cyrkulacja powietrza.
zdjęcia: Elton Roberts

Copiapoa griseoviolacea Schaub
& Keim, Cactus & Co 14(4), 2010
(publ. 2011); ta nowa Copiapoa
rośnie na południowy wschód od
Huasco, Chile; naleŜy do gatunków
średniej wielkości, charakteryzuje
się m.in. płaskim korpusem, najczęściej rośnie pojedyńczo, jedynie
starsze egzemplarze słabo się
krzewią.

Turbinicarpus graminispinus G. F.
Matuszewski, V. Myšak & Z. Jiruše,
Cactus & Co 14(4), 2010 (publ.
2011); gatunek z południowej części
Nuevo Leon, Meksyk, gdzie rośnie
na kilku wapiennych wzgórzach; miniaturowa roślina, do 2cm śred., podczas gdy biały kwiat osiaga do 5cm
śred.; ciekawe jest uciernienie - ciernie centralne, splatają się nad rośliną.
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Cactus del Extremo Norte de Chile

Weingartia pucarensis Diers &
Jucker, Kakteen und andere Sukkulenten 62(5) 2011; nowy gatunek z
Cerro Pucara, Depart. Potosi, Boliwia, charakteryzujący się brązowopurpurowym kolorem naskórka,
niespotykanym u innych Weingartii,
zachowanym równieŜ w kulturze.
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Desert wisdom. Agaves and cacti. .
CO2, water, climate chaange. Park S.
Nobel. 2009
Ciekawa i wartościowa pozycja (moŜna
ją zamówić takŜe w wersji elektronicznej, w cenie 6 USD, poprzez stronę
internetową www.iuniverse.com) Więcej informacji o ksiąŜce na stronie:
www.eeb.ucla.edu/Faculty/Nobel/books.php.

Succulent flora of Southern Africa.
Revised Edition. Doreen Court. 2010.
To trzecie wydanie tej cenionej pozycji
o sukulentach RPA i krajów sąsiednich
- pierwsze pochodziło z 1981r., drugie z
2000r. KsiąŜka ma 336 stron i ok 600
zdjęć, częściowo czarno-białych.
Plants of the Klein Karoo. Jan Vlok &
Anne Lise Schutte-Vlok. 2010.
KsiąŜka omawia prawie półtora tysiąca
gatunków z ponad 3 tysięcy rosnących
w tym regionie RPA, część z nich to
gatunki sukulentyczne. KsiąŜka ma 582
strony, ponad 2 tysiące kolorowych
zdjęć Do ksiąŜki dołączona jest płyta
DVD z dodatkowymi 2000 zdjęciami.
11000 km po Argentinie w poiskach
kaktusow. Tom 1. Victor Gapon. 2010
KsiąŜka w języku rosyjskim, z angielskimi streszczeniami poszczególnych
rozdziałów, ma 288 stron i 760, głównie
kolorowych, zdjęć. KsiąŜka opowiada o

pierwszej części podróŜy Autora do Argentyny w towarzystwie Gerta Neuhubera. Autor przedstawia głównie gymnocalycia - jest ich miłośnikiem. Więcej informacji na stronie:
www.kaktus-klub.com/books/htmls/book_e.htm

Cactus del oeste de Argentina, Mario
Trevisson & Mario Perea. 2009
KsiaŜka na 160 stronach omawia kaktusy
argentyńskich prowincji Catamarca, La
Rioja, Mendoza, San Juan, i Tucuman.
Ciekawe tutaj moŜe być to, Ŝe autorzy
uznają jako samodzielne rodzaje Lobivia i
Trichocereus.
Faszination Bunt. Die Welt der Panaschierten Yuccas. Thomas Boeuf,
Alexander Heim & Sascha Weißbeck.
2010.
Pozycja poświęcona formom variegata
wśród juk. KsiąŜka ma 136 stron i ponad
270 zdjęć.
Haworthia Update. Essays on Haworthia. Vol. 4. Bruce Bayer. 2008.
To czwarta, i według autora ostatnia,
część uaktualnień do jego ksiąŜki z
1999r. Haworthia Revisited. Zeszyt ma
110 stron i 435 zdjęć. Zeszyty Haworthia
Update są obficie ilustrowane kolorowymi
zdjęciami, jednak poniewaŜ jest to wydawnictwo o bardzo małym gronie odbiorców - tylko dla zdeklarowanych ha-

Cactus
Ca
ctus Polonia
literatura kaktusowa
i sukulentowa
www.cactus-polonia.comxa.com

worsjarzy, jest ono drogie, a druk nie
jest najlepszej jakości.
Les Aloe de Madagascar/The Aloe of
Madagascar. Jean-Bernard Castillon,
Jean-Philippe Castillon. 2010
Madagaskar to wyspa bogata w Aloesy.
Autorzy, mimo Ŝe nie-botanicy, od kilkunastu lat zajmują się badaniami tamtejszych aloesów - w ostatnich latach opisali w tym rodzaju kilka nowych taksonów. W w/w opracowaniu wyszczególniają ponad 150 taksonów z Madagaskaru i sąsiednich mniejszych wysp.
KsiąŜka w językach francuskim i angielskim ma ok. 400 stron, i 1122 kolorowych, pięknych zdjęć. Więcej informacji,
i fragmenty ksiąŜki, moŜna znaleźć na
stronie: www.aloe-de-madagascar.com
The genus Haworthia, Book I. Ingo
Breuer. 2010.
Reklasyfikacja rodzaju Haworthia, „opozycyjna” w stosunku do klasyfikacji B.
Bayera (autor wymienia tu dwukrotnie
większą liczbę gatunków). Wydawnictwo
ma ok. 90 stron formatu A4, z ok. 500
kolorowymi zdjęciami.
W obecnym odcinku wymieniliśmy chyba
wszystkie nie wspomniane dotąd pozycje, które
ukazały się do 2010r. Tym samym od teraz
wreszcie mamy nadzieję informować o nowych
tytulach regularnie, przynajmniej raz rocznie ed.

Towarzystwo Przyjaciół
Kaktusów Chilijskich i Peruwiańskich
„Arequipa”
zaprasza osoby zainteresowane tymi kaktusami na

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

Mammillaria
zaprasza wszystkich kaktusiarzy
zainteresowanych tym rodzajem na portal:

mammillaria.socjum.pl

South America
Cactus Expeditions
Argentina, Bolivia, Brazil
.
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www.cactusexpeditions.com.ar
info@cactusexpeditions.com.ar
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Z wizytą w kolekcji Helmuta Waltera. Część 2
Paying a visit to Helmut Walter. Part 2
Daniel Schweich, Francja, dsw@lobivia.cpe.fr

Fig. 1 Eriosyce subgibbosa
ssp. littoralis

Fig. 2 Eriosyce curvispina
ssp. tuberisulcata

Fig. 4 Eriosyce curvispina
ssp. armata

Fig. 5 Copiapoa taltalensis, Quebrada San Ramon

Fig. 7 Eriosyce senilis

Fig. 8 Eriosyce occulta

Fig. 3 Trichocereus
coquimbanus

Fig. 6 Copiapoa humilis
ssp. australis

Fig. 9 Copiapoa krainziana

Fig. 10 Copiapoa aphanes

Fig. 11 Eriosyce aspillagae

Fig. 12 Copiapoa taltalensis

Fig. 13 Eriosyce napina
ssp. tenebrica

Fig. 14 Copiapoa ahremephiana

Fig. 15 Copiapoa taltalensis

.

Ad vocem
Jeszcze o dwóch roślinach Mary Barber
W moim ostatnim artykule o Brachystelma barberae
w Kaktusy i Inne 7(2), 2011, wspomniałem o dwu stapeliach, Stapelia glabricaulis i S. jucunda, naleŜących do
roślin odkrytych przez Mary Barber. Być moŜe niektórzy
zauwaŜyli, Ŝe uŜycie obu nazw było trochę w “starym
stylu”. Pierwszy z tych gatunków jest obecnie uwaŜany
za synonim Stapelia hirsuta var. tsomoensis (Peter
Bruyns, Stapeliads of Southern Africa and Madagascar,
vol. 1 (2005)), choć nie jestem pewien czy będzie to
powszechnie zaakceptowane. Druga, S. jucunda, zostala przeniesiona do rodzaju Tridentea przez Larry’ego
Leach’a w 1978.

Astrophytum ‘Superkabuto’

In my recent article on Brachystelma barberae in
Kaktusy i Inne 7(2), 2011, I mentioned two stapelias,
Stapelia glabricaulis and S. jucunda, which were among
the plants discovered by Mary Barber. Some readers
may have noticed that the use of these names is somewhat old-fashioned. The former species is now considered to be a synonym of Stapelia hirsuta var. tsomoensis by Peter Bruyns in his book Stapeliads of Southern
Africa and Madagascar, vol. 1 (2005), though I am unsure if this will be universally accepted. The latter, S.
jucunda, was transferred to the genus Tridentea by Larry
Leach in 1978.
Bert Jonkers (Holandia)

Jeszcze o szczepieniu
W nawiązaniu do krótko przedstawionego w poprzednim numerze pomysłu na szczepienie „do góry
nogami”, prezentujemy kilka zdjęć zaszczepionych w ten
sposób roślin przez Piotra Modrakowskiego. Zdjęcia:
Piotr Modrakowski.

Discocactus

Discocactus

Astrophytum ‘Onzuko’
.124

There was a short text in the recent issue of Kaktusy i Inne about grafting, called ‘Grafting upside down’.
The text pointed to the fact that after the main scion is
grafted, the bottom cut part of it also may be successfuly grafted. Then after some time the roots of the grafted
bottom part fall away and an offset(s) appear. Here are
presented some photos by Piotr Modrakowski showing
his grafted bottom parts, each with new growth visible.
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