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Spojrzenie na ciekawą Escobarię

Escobaria przedstawiona na zdjęciach Cristiana
Neciu została wysiana z nasion opatrzonych nazwą
Esccobaria lloydii Br. & R. (1923), i pochodzących
z lokalizacji Las Palomas, w meksykańskim stanie
Coahuila. E. lloydii zebrał po raz pierwszy F. E.
Lloyd w 1908r., u podnóŜa Sierra Zuloaga, w stanie
Zacatecas, koło granicy z Coahuila. E. lloydii w
ścisłym znaczeniu tej nazwy jest słabo znana, była
dotąd tylko kilkukrotnie odnotowana, rośnie ona
jednak na skraju obszaru występowania E. zilziana
(Boedeker (1930)) Backeberg (1961). Według dostępnych opisów, E. lloydii i E. zilziana są bardzo
podobne, ponadto relacje kaktusiarzy, którym są
znane obie rośliny mówią, Ŝe te z Zacatecas (t.j.
najprawdopodobniej E. lloydii), nie róŜnią się właściwie od E. zilziana, wydaje się więc, Ŝe najprawdopodobniejszą konkluzją jest, iŜ E. lloydii przynaleŜy do kompleksu E. zilziana.
E. zilziana jest dość rozprzestrzenionym gatunkiem - występuje ona na południu stanu Coahuila,
zahaczając o stany Nuevo Leon, Durango, i jak
moŜna teraz przypuszczać, Zacatecas (E. lloydii).
Nazwą E. zilziana uhonorowany został prof. dr.
Julian Zilz, austriacki lekarz i miłośnik kaktusów
(zm. 1930r.?). Kaktus ten jest obecny w kolekcjach,
jeśli jednak E. lloydii naleŜy do kompleksu E. zilziana, to nazwa gatunkową dla tych roślin jest E.
lloydii, która jako starsza ma pierwszeństwo.

W The New Cactus Lexicon E. zilziana została
umieszczona w sekcji Neobesseya, z zastrzeŜeniem, Ŝe starszą nazwą moŜe być E. lloydii. Escobarie z tej sekcji moŜna odróŜnić od pozostałych
dwóch sekcji po tym, Ŝe działki znamienia są zielone lub zielono-Ŝółte.
Rośliny E. zilziana/lloydii tworzą kępy, z
głównym pędem maksymalnie do 10cm wysokości, gęsto pokryte cierniami; ciernie mają do ok.
2cm długości, przynajmniej część z nich ma ciemne końcówki. Kwiat jest białawy z oliwkowymi
smugami pośrodku płatków, do ok. 2,5cm średnicy, słupek i znamię zielone; owoc czerwony.

Z

Z uwagi na występowanie E. zilziana/lloydii
na południowych skrajach rozprzestrzenienia
rodzaju, naleŜy ona do bardziej ciepłolubnych
eskobarii i moŜna przypuszczać, Ŝe optymalną
temperaturą zimowania będzie ok. 10 oC. Korzeń
jest stosunkowo gruby, więc w większości
mineralne podłoŜe i ostroŜność w częstotliwości
podlewania jest wskazana, jak równieŜ unikanie
wilgoci przy niŜszych temperaturach. Egzemplarze
na zdjęciach są w czwartym sezonie od wysiewu,
przynajmniej dwa z prawej strony. Widać, Ŝe juŜ
zaczynają się krzewić.
Fig. 1 & 2 Escobaria lloydii (zilziana), Las Palomas,
Coahuila, Meksyk.
Fot. & kol. Cristian Neciu (Rumunia), www.cactusi.com
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Kaktus na okładce
Buiningia aurea to kaktus trochę niedoceniany, ale jak moŜna zobaczyć na
okłace, bardzo atrakcyjny. Niestety
fakt, Ŝe jest on ciepłolubny, stwarza
trudności z jego zimowaniem razem z
większością innych kaktusów. Dziś B.
aurea klasyfikowana jest najczęściej w
rodzaju Coleocephalocereus, który
mimo, Ŝe spokrewniony z rodzajem
Melocactus, obejmuje głównie kaktusy
kolumnowe, jedynie dawne buiningie
moŜna traktować jako gatunki kuliste
lub krótkokolumnowe. Buiningie nie są
trudne w uprawie, naleŜy je uprawiać
jak gatunki Melocactus.
Fot. Richard Gillman (Anglia)
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Edytorial
Drodzy Czytelnicy
W obecnym numerze jest chyba wyjątkowo wiele wyjątkowo ciekawych
rzeczy - brazylijskie Buiningie, rośliny mrowiskowe, druga cześć artykułu o
poliploidalności, pierwsza część o nowych propozycjach w klasyfikacji kaktusów. Niestety kończy się ciekawa opowieść o podróŜy po Arizonie, ale za czas
jakiś mamy nadzieję opublikować kolejną relację z pustynnych podróŜy Autora.
Wygląda na to, Ŝe Arizona staje się nam coraz bliŜsza, bo w numerze mamy
jeszcze piękne zdjęcia z natury tamtejszej fauny, oraz wizytujemy jedną z arizońskich kolekcji (fero)kaktusów. Do Brazylii jedziemy jeszcze dwa razy - nad
Rzekę Księdza i po niebieskie kaktusy. W numerze jest teŜ trochę o starych
dobrych znajomych z Meksyku - „Pele” i „Fero”. Jak zawsze trochę ciekawostek - „epifityczna” rebutia, „kaktusowa kurtyna”, kaktusy innopienne. Numer
jest chyba wyjątkowo ciekawy. Jak zwykle Ŝyczę miłej lektury i... zapraszam
chętne osoby do pisania!
edytor
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Buiningie
Richard Gillman, Anglia,
e-mail: rickgillman@btinternet.com

Pamiętam, gdy po raz pierwszy zobaczyłem
Buiningię na spotkaniu Brytyjskiego Towarzystwa
Kaktusowo-Sukulentowego w Chelmsford (Wlk.
Brytania), ok. 1985r. Pomyślałem wtedy, Ŝe właściciel sprowadził z natury szczytową część jakiegoś
Pilosocereusa! Fakt, Ŝe ta roślina rośnie tylko krótkocylindrycznie i wytwarza cefalium przy wielkości pozwalającej na trzymanie jej w doniczce, zaintrygował mnie. W tym czasie niewiele było w
Wielkiej Brytnii osób, które wiedziały cokolwiek o
kaktusach brazylijskich, ale od tamtego czasu moje
zainteresowanie tymi roślinami na przestrzeni lat
wciąŜ wzrastało. Obecnie uprawiam ich całkiem
niemało w mojej szklarni - są wśród nich egzemplarze Micranthocereus, Pilosocereus, Melocactus,
Uebelmannia, Arrojadoa, i Coleocephalocereus, z
włączoną do niego Buiningia. Mam nawet małą
Brasiliopuntię. Stwierdziłem, Ŝe Brazylia to światowe centrum endemizmu dziwacznych kaktusów.
Kilka lat temu przeszedłem na emeryturę i od
tego czasu staram się odwiedzać środowiska kaktusowe i sukulentowe gdy tylko nadarzy się sposobność. W czerwcu 2008r. udało mi się spędzić trzy
tygodnie w północno-wschodniej Brazylii, objeŜdŜając stany Baia i Minas Gerais, wraz z kilkoma
członkami Towarzystwa Kaktusowo Sukulentowego Ameryki. Brazylia to olbrzymi kraj, i kaŜdy z
tych stanów jest podobnego rozmiaru jak powiedzmy Francja czy Hiszpania. Najlepsze stanowiska są
często oddzielone od siebie setkami kilometrów,
więc bardzo waŜne jest wiedzieć gdzie się chce jechać! W czasie tej podróŜy mieliśmy szczęście
mieć za przewodników Grahama Charlesa i Marlona Machado, obaj to eksperci od brazylijskich kaktusów, którzy (zwykle!) prosto zabierali nas na wiele interesujących stanowisk, wśród nich trzy gdzie
spotkaliśmy Buiningie. Tu chcę zaznaczyć, Ŝe rodzaj Buiningia został wciśnięty do rodzaju Coleocephalocereus przez botaników, którzy znają się
duŜo lepiej na klasyfikowaniu roślin niŜ ja, jednak
na razie nadal będę te rośliny nazywał Buiningiami.
Pierwszą znaleźliśmy B. brevicylindrica, rosnącą na gneisowym twardzielcu* koło miasta Pedra
Azul (nazwa ta znaczy “niebieska skała”), w Minas
Gerais (Fig. 1-6). W sumie duŜo jest takich wzgórz
na tym obszarze, i być moŜe rośliny występują teŜ na
niektórych innych, jednak nie szukaliśmy ich tam.
Rośliny rosły w duŜych grupach w szczelinach po.128

Buiningias

I remember the first time I saw a Buiningia at
a British Cactus & Succulent Society meeting in
Chelmsford (UK) in about 1985. I thought the
owner had imported a “top cut” from a
Pilosocereus! The fact that this plant grew
naturally as short-cylindrical and produced a
cephalium at a size when it could still be kept in an
easily transportable pot intrigued me. There were
not many people in the UK at that time who knew
anything about Brazilian cacti, but over the years
since then my interest in these plants has steadily
grown. I now grow quite a few of them in my
warm greenhouse. Amongst my collection are
Micranthocereus,
Pilosocereus,
Melocactus,
Uebelmannia, Arrojadoa, and Coleocephalocereus
including Buiningia. I even have small
Brasiliopuntia. I have come to regard Brazil as the
world’s centre of endemism for weird cacti!
I retired from work a few years ago and since
then have been trying to visit cactus and succulent
habitats around the world whenever the
opportunity arises. In June of 2008 I was lucky
enough to spend three weeks in north-east Brazil
touring the states of Bahia and Minas Gerais with
some members of the Cactus & Succulent Society
of America. Brazil is a huge country and each of
those states is about the same size as, say, France
or Spain. The best habitats are often separated by
several hundred kilometres so it is very important
to know where you are going! On this trip we were
lucky enough to be accompanied by Graham
Charles and Marlon Machado, both experts on
Brazilian plants, who were able to take us directly
(usually!) to many very interesting habitats,
including three sites where we encountered
Buiningias. I will note at this point that Buiningia
has been lumped under Coleocephalocereus by
botanists who know much more about plant
classification than I do; but I will continue to refer
to these plants as Buiningias for the time being.
We first found B. brevicylindrica growing on
a gneiss inselberg near the town of Pedra Azul
(this means “blue rock”) in Minas Gerais (Figs 16). In fact there are many such inselbergs in this
area, and it may be that the plants grow on some of
the others, although we did not search for them.
The plants congregated in large groups in cracks
between rocks and in shallow pans where leaf mould
KAKTUSY I INNE Vol. 7 No. 4

Fig. 2

Fig. 1

Fig. 3

między skałami i w płaskich zagłębieniach, gdzie
zgromadził się humus i inna organiczna materia. Na
tym stanowisku największe rośliny miały ok. 35cm
wysokości, mniej więcej tyle samo ile mój największy egzemplarz, który ma około 20 lat. Wiele z roślin miało odrosty, które rzadko widziałem w uprawie w Wielkiej Brytanii, i występowała duŜa roz.KAKTUSY I INNE Vol. 7 No. 4

and other organic matter could be found. At this
site, the largest plants were around 35cm tall,
about the same size as my largest plant of this
species, which is about 20 years old. Many of the
plants had offsets, a feature that I have rarely seen
in cultivation in the UK, and there was a surprising
range of spine length, with some plants having much
129

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7
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Fig. 8

piętość w długości cierni, niektóre
rośliny miały ciernie duŜo dłuŜsze
niŜ widziałem wcześniej, do ok.
15cm. Znalazłem tylko jedną kwitnącą roślinę, choć całkiem niemało
ich było z owocami o pięknym jasnoczerwonym kolorze. W uprawie
nigdy nie widziałem by kwiaty się w
pełni otwierały, i w naturze wydawało się być podobnie. Roślin na tym
miejscu było wiele, i czasem rosły
razem z Melocactus ernestii i Encholorium horrida, dość atrakcyjną
rośliną bromeliową. MoŜna było
równieŜ znaleźć Pilosocereus multicostatus, P. floccosus ssp. quadricostatus i Brasilicereus phaeacanthus.
Później tego samego dnia odwiedziliśmy kolejny twardzielec,
gdzie rosła B. elongata (Fig. 7-13).
To niedaleko od drogi z Pedra Azul
do Salinas. Twardzielec ten był dość
gładki, z jedynie kilkoma zagłębieniami, gdzie rośliny mogły się zaczepić, więc większość skupiła się
wokół jego krawędzi, gdzie miały
trochę cienia od otaczających krzewów, i gdzie było trochę materii organicznej, w której mogły rosnąć.
Na stanowisku tym wiele było tych
roślin. Były widocznie wyŜsze niŜ te
ze stanowiska pierwszego. Niektóre
miały ok. 1m wysokości. Widać było takŜe siewki. Mimo większej
osiąganej wysokości, morfologicznie
rośliny były bardzo podobne do
brevicylindriki. Gdy słońce zaczynało zachodzić, kolibry o pięknej
lśniącej zieleni rozpoczynały swoją
aktywność i moŜna było zobaczyć jak
piją nektar z Melocactus bahiensis
KAKTUSY I INNE Vol. 7 No. 4

Fig. 9

longer spines than I had seen previously, up
to about 15cm. I only found one plant in
flower, although there were quite a few
showing seed pods, which were a lovely
bright red colour. In cultivation I have
never seen the flowers open fully and this
seemed to be the case in habitat too. The
plants were plentiful at this site, and were
sometimes found growing alongside
Melocactus ernestii and Encholorium
horrida, a rather attractive bromeliad. Also
found at this site were Pilosocereus
multicostatus, P.floccosus ssp. quadricostatus,
Brasilicereus phaeacanthus.
Later the same day, we visited another
inselberg where B. elongata grew (Figs. 713). This was not far off the road between
Pedra Azul and Salinas. This inselberg was
quite smooth with few indentations where
plants could get a foothold, so most of the
Buiningias were growing around its edge,
where some shade was provided by the
surrounding thorny shrubs, and some
organic matter could be found for the plants
to grow in. There were many plants at this
site that were considerably taller than those
at the first site. Some were perhaps one
metre tall. Seedlings were also present.
Apart from the height of the plants,
morphologically the plants were very
similar to “brevicylindrica”. As the sun
started to go down, beautiful shimmering
green hummingbirds became active and
could be seen sipping nectar from
Melocactus bahiensis ssp. amethystinus.
Other plants at that site included Pilosocereus
pachycladus f. cenepequei and Phyllanthus sp.
A week later, we visited a third site for
Buiningias, near Itaobim (Figs. 14-16). The
site was a granite rock outcrop. Here the
Buiningias seemed to be of intermediate size
.KAKTUSY I INNE Vol. 7 No. 4

Fig. 10

Fig. 11
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Fig. 12

Fig. 13

Fig. 16 Buiningia i
Pilosocereus pachycladus ”cenepequei”

Fig. 14 Buiningia i Melocactus ernestii

ssp. amethystinus. Spośród innych roślin na tym
stanowisku moŜna wymienić Pilosocereus
pachycladus f. cenepequei i Phyllanthus sp.
Tydzień później wizytowaliśmy trzecie stanowisko z buiningiami, koło Itaobim (Fig. 14-16).
Było to granitowe wyniesienie skalne. Tu buiningie miały jakby pośrednie rozmiary miedzy formami brevicylindrica i elongata z poprzednich
.
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Fig. 15
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dwóch stanowisk. śadna z roślin nie osiągała takich
rozmiarów jak elongaty, ale wiele było wyŜszych niŜ
brevicylindriki (patrz: zdjęcia). Tu równieŜ roślin
było duŜo, i były w kaŜdym miejscu, gdzie zebrała
się wystarczająca ilość materii organicznej. Rosły tu
teŜ M. ernestii, M. bahiensis, P. magnificus, Tacinga
braunii i Arrojadoa penicillata.
Zostawiam czytelnikowi swobodę w ocenie czy
rośliny na tych trzech stanowiskach to te same czy
róŜne formy tego samego gatunku*, czy moŜe róŜne
podgatunki. Ja nie wiem!
*twardzielec - samotna góra.
*chodzi o Buiningia aurea, do której zaliczane są
B. brevicylindrica i B. elongata

between the brevicylindrica and elongata forms
seen at the other sites. None of the plants reached
the height of the elongatas, but many were quite a
bit taller than the brevicylindricas (see photos).
Again the plants were plentiful and occupied any
niches where sufficient organic matter had
accumulated. Also growing at this site were M.
ernestii, M. bahiensis, P. magnificus, Tacinga
braunii, and Arrojadoa penicillata
I will leave it for the readers to make up their
own mind as to whether or not the plants at these
sites are all the same, or different forms of the same
species, or are different subspecies. I don’t know!
zdjęcia | all the photos: Richard Gillman

Z literatury. Nowe “stare” koncepcje. Część 1
Tomasz Romulski

Na początek pozwolę sobie przytoczyć jeden cytat z
dawnego pisemka Sukulenty: “Tradycyjna klasyfikacja
kaktusów była oparta głównie na ich morfologii, jednak
w rodzinie Cactaceae istnieje bardzo duŜa konwergencja
cech, co mocno ogranicza rzetelność analizy morfologicznej. Ostatnie lata przynoszą wyniki bardziej miarodajnych badań DNA, które rzucają nowe światło na wiele kwesti związanych z klasyfikacją, kwestionując często
wcześniej wypracowane koncepcje. Badań tych jednak
jest wciąŜ mało.” OtóŜ dotychczas przeprowadzono
dwadzieścia kilka badań genetycznych kaktusów, i
chciałbym tu pobieŜnie przedstawić implikowane przez
nie zmiany w klasyfikacji. W tej części omówię główne
proponowane zmiany w podrodzinie Cactoideae.
Najciekawszym chyba opracowaniem jest artykuł w
szóstym numerze niemieckiego pisma Schumannia (dostępny w internecie po angielsku i niemiecku), w którym
R. Nyffeler i U. Eggli, w oparciu o przeprowadzone dotychczas badania genetyczne, przedstawiają swoją rewizję rodziny Cactaceae. Autorzy wyszczególniają 4 podrodziny - Pereskioideae, Maihuenioideae, Opuntioideae,
i Cactoideae, zatem nie wymienieją podrodzin Blossfeldoideae i Rhipsalidoideae, proponowanych przez B.
Crozier. Blossfeldia, która najbardziej odróŜnia się od
innych rodzajów Cactoideae, została umieszczona tylko
jako osobne plemię. W sumie podrodzina Cactoideae
została podzielona na 6 plemion, Opuntioideae na dwa, i
są znaczne przetasowania między plemionami w porównaniu z dawnymi ujęciami, przy czym w przypadku
trzech, rzeczywiście “dziwnych” rodzajów - Calymmanthium, Copiapoa i Frailea, autorzy mają trudności z ich
przyporządkowaniem.
Artykuł Nyffelera i Eggliego jest przede wszystkim
zestawieniem i analizą dotychczasowych badań, jednak
.
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autorzy przedstawiają takŜe własne badania plemienia
Notocacteae, z których wypływają bardzo ciekawe
wnioski. Mianowicie nie potwierdzają one zasadności
uznawania rodzaju Eriosyce w obecnym szerokim sensie, choć teŜ jej nie zaprzeczają. Autorzy pozostawiają
Eriosyce prowizorycznie prawie “w całości”, prawie,
bo wykluczają E. laui, który przywrócili do monotypowego rodzaju Rimacactus, bardziej spokrewnionego
z Werdermannia i Yavia. W Eriosyce pozostają dwie
grupy, które być moŜe zasługują na miano rodzajów pierwsza obejmuje dawne rodzaje: „małe” Eriosyce i
Islaya, druga - dawne rodzaje Neoporteria, Thelocephala i Pyrrhocactus, przy czym gatunki dawnego
Pyrrhocactus tworzą tam jedną grupę. Dane te pewnie
ucieszą tych, którzy nie uznawali rodzaju Eriosyce w
szerokim ujęciu, np. R. Kiessling uznawał rodzaj
Pyrrhocactus za odrębny, a mój kolega z Chile, Patricio Saldivia, właśnie się przymierza do rewizji rodzaju
Thelocephala! Niestety dla miłośników Notocactusów,
badania autorów potwierdzają zasadność włączenia
rodzaju Notocactus do Parodia.
Sulcorebutia, Weingartia i Cintia stanowią juŜ
jeden rodzaj Weingartia, nie spokrewniony z Rebutia.
W piśmie Sukulenty 5(2) 2008 ukazało się streszczenie
artykułu Ritz et al, omawiającego badania, które m.in.
właśnie sugerowały, Ŝe te trzy rodzaje są blisko ze sobą
spokrewnione. W 2008r. formalnej reklasyfikacji gatunków Sulcorebutia i Cintia na Weingartia dokonali
Gunter Hentzschel i Karl Augustin – nazwa Weingartia
ze względu na wcześniejszą publikację ma priorytet
przed Sulcorebutia i Cintia. Hentzschel i Augustin
swoje konkluzje oparli o badania morfologiczne i eksperymenty z hybrydyzacją między gatunkami Sulcorebutia i Weingartia. Badania Ritz et al sugerują takŜe, Ŝe
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Aylostera i Mediolobivia nie naleŜą do Rebutia (Nyffeler
i Eggli jednak ich nie przywracają).
Przejdźmy do kaktusów północnoamerykańskich.
Badania Butterwortha i Wallace’a pokazały, Ŝe w rodzaju Mammillaria nie wszystko jest jasne, i wymaga on
zmian. Nyffeler i Eggli prowizorycznie nie wyciągają
Ŝadnych wniosków, w oczekiwaniu na dalsze dane,
przywracają natomiast rodzaje Acharagma, Echinomastus, Digitostigma, Strophocactus. Crozier wyszczególniła m.in. rodzaje Acharagma, Cochemiea, Cumarinia,
Escobariopsis, Glandulicactus, Lepidocoryphantha,
Neobesseya, Oehmea. S. Arias i T. Terrazas przywrócili
kolumnowe rodzaje Lophocereus, Lemaireocereus, Backebergia, Pseudomitrocereus, wyłączając je z Pachycereus; Arias et al. przywrócili rodzaj Nyctocereus (dla N.
serpentinus).
DuŜe zmiany są wśród kaktusów peruwiańskich.
Według Nyffelera i Eggliego dotychczasowe “cleistocactusy” z Peru stanowią rodzaj Borzicactus - gatunki te
wydają kwiaty na szczytach pędów; właściwe Cleistocactus występują tylko po wschodniej stronie Andów, są
to rośliny z kwiatami wzdłuŜ pędów; do Haageocereus
autorzy włączają niektóre gatunki Loxanthocereus i rodzaj Pygmaeocereus; z rodzaju Browningia wydzielają
Castellanosia. Ritz et al pokazali, Ŝe Vatricania guentheri nie naleŜy do rodzaju Espostoa, jednak najbardziej
chyba szokującym wnioskiem wynikłym z ich badań
okazuje się bliskie pokrewieństwo rodzajów Browningia
i Rebutia, potwierdzone takŜe przez innych.
Bardzo ciekawe są badania Borisa Schlumpbergera,
a takŜe innych autorów, rodzaju Echinopsis. Potwierdzają one, Ŝe Echinopsis w obecnie uznawanym szerokim
sensie jest polifyletyczny, czyli jest zdefiniowany niepoprawnie, zatem będzie go trzeba porozdzielać - stoi to w
sprzeczności z tak hołubioną przez ostatnie lata koncepcją “wielkiego” Echinopsis. Mało tego, z badań Schlumpbergera wynika, Ŝe polifyletyczne są takŜe poszczególne “składowe”, t.j. dawne rodzaje: Echinopsis w sensie
ścisłym, Lobivia, Trichocereus. Nyffeler i Eggli w swojej rewizji pozostawiają Echinopsis “w całości”, w oczekiwaniu na kolejne dane twierdząc, Ŝe nie chcą go
przedwcześnie rozbijać, robią juŜ jednak pierwszy krok,
przywracając rodzaj Acanthocalycium.

Acharagma huasteca Elhart,
CactusWorld 29(2), 2011.
Nowy gatunek z kanionu Huasteca,
Nuevo Leon, Meksyk. Niewielki, krzewiący się kaktus, o małych, trochę wydłuŜonych pędach, rosnący w dość
cienistym i wilgotnym środowisku, na
wapiennych skałach. Rodzaj Acharagma (Taylor) Glass ex Zimmerman to
małe kaktusy z północnego Meksyku,
niezbyt popularne wśród kolekcjonerów
- nie wyróŜniają się niczym specjalnym,
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W rodzajach brazylijskich będzie niewiele zmian,
m.in. jak juŜ pisałem w KI, rodzaj Siccobaccatus prawdopodobnie powinien być oddzielony od Micranthocereus.
W 2011r. ukazało się kolejne opracowanie, Barcenas et al, gdzie zbadano największą dotychczas liczbę
gatunków kaktusów - ponad 500. Niestety artykuł ten
nie jest mi znany, wiem jedynie, Ŝe wyniki są jeszcze
bardziej „rewolucyjne”, m.in. z 42 rodzajów Cactaceae
tylko 17 okazało się monofyletycznych, badania kwestionują wiele wyników badań poprzednich, wiem teŜ
jednak, Ŝe w wielu miejscach są ze sobą sprzeczne.
Niewątpliwie w szybkim wyciąganiu taksonomiczych
wnioskiow na podstawie badań genetycznych moŜe
czaić się wiele pułapek, i do danych tych równieŜ naleŜy podchodzić z ostroŜnością.
W konkluzji tego krótkiego resume chciałbym
jeszcze raz powrócić do rewizji Nyffelera i Eggliego na końcu ich artykułu jest wykaz akceptowanych rodzajów - jest to podejście znacznie róŜniące sie od tego
zaprezentowanego w The New Cactus Lexicon, i wg.
mnie duŜo bardziej wiarygodne, bo poparte bardziej
miarodajnymi badaniami, mimo prowizorycznego pozostawienia (jeszcze!) przez ostroŜnych tu autorów,
wielu rodzajów w “starym stylu”, np. “duŜych” Eriosyce, Echinopsis, Pachycereus. Znamienna jest pierwsza
część tytułu ich artykułu - “PoŜegnanie ze starymi koncepcjami...”, rzeczywiście, duŜo się jeszcze zmieni.
WaŜniejsze źródła (większość dostępna w internecie):

ARIAS, S. & TERRAZAS, T. 2009. Taxonomic revision of
Pachycereus (Cactaceae). Syst. Bot. 34: 68–83.
BÁRCENAS, R. T., YESSON, C. & HAWKINS, J. A. 2011. Molecular
systematics of the Cactaceae. Cladistics, 27: 470–489.
BUTTERWORTH, C. A. & W ALLACE, R. S. 2004. Phylogenetic
studies of Mammillaria (Cactaceae) – insights from
chloroplast sequence variation and hypothesis testing using
the parametric bootstrap. Amer. J. Bot. 91: 1086–1098.
NYFFELER, R. & EGGLI, U. 2010. A farewell to dated ideas and
concepts - molecular phylogenetics and a revised suprageneric
classification of the family Cactaceae. Schumannia 6: 109-149.
RITZ, C. M., MARTINS, L., MECKLENBURG, R., GOREMYKIN, V. &
HELLWIG, F. H. 2007. The molecular phylogeny of Rebutia
(Cactaceae) and its allies demonstrates the influence of
paleogeography on the evolution of South American mountain
cacti. Amer. J. Bot. 94(8): 1321–1332.
SCHLUMPBERGER, B. O. 2009. More on the phylogeny and
evolution of Echinopsis s.l. IOS Bull. 15(2): 48.

kwiaty równieŜ są niespecjalnie ciekawe.
Dwa wcześniejsze gatunki - A. aguirreanum i A. roseanum (z ssp. galeanense),
tworzące razem z A. huasteca rodzaj
Acharagma, w przeszłości były traktowane jako gatunki Gymnocactus, a potem
Escobaria. Obecnie przyjmuje się, Ŝe
Acharagma jest dobrym rodzajem. Nową
acharagmę znalazło kilku czeskich kaktusiarzy. Upubliczniona przez nich informacja prawdopodobnie pozwoliła autorowi
opisu odwiedzić jej stanowisko.

Gymnocalycium esperanzae Repka &
Kurhanek, Schuetziana 2(3), 2011
To ładna roślina o szarym naskórku,
płaskim korpusie, nielicznych ciemnych
cierniach. Znaleziona została na południe od Sierra de Ulapes, prow. La Roja, Argentyna. Przypuszcza się, Ŝe powstała w wyniku hybrydyzacji G. bodenbenderianum i G. castellanosii, występujących w pobliŜu. Oryginalny artykuł jest
dostępny na stronie internetowej wydawnictwa: www.schuetziana.org.
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Fig. 1

Pelecyphora aselliformis znaleziona została w
meksykańskim stanie San Luis Potosi, w pierwszej
połowie XIX wieku. Swoim wyglądem znacznie róŜniła się od wszystkich dotychczas opisanych kaktusów, dlatego teŜ Karol Ehrenberg opisując ją w 1843
roku, utworzył nowy monotypowy rodzaj. Jej nazwa
Pelecyphora aselliformis pochodzi od greckich słów:
pellekis - topór i ferein - nosić, oraz od łacińskich:
asella - stonoga i forma - kształt. Odzwierciedla ona
w pełni wygląd tej rośliny, której brodawki w przekroju o kształcie ostrza topora rozmieszczone są na
pędzie w taki sposób, Ŝe przypominają siedzące na
nich stonogi. Krótki opis rośliny: pęd o kształcie kulisto-walcowatym, do 10cm wysokości i 5,5cm średnicy, początkowo pojedynczy, z wiekiem rozkrzewia
się, jest barwy niebiesko-szaro-zielonej; wierzchołek
nieco zagłębiony i pokryty białą wełną; brodawki
eliptyczne, 3-5mm wys., ułoŜone spiralnie, areole
mocno wydłuŜone, między nimi równieŜ trochę białej
wełny, która z czasem jednak zanika; ciernie 40-60,
krótkie i przylegające, rozłoŜone grzebieniasto po obu
stronach areoli; kwiaty dzwonkowato-lejkowate, barwy karminowo fioletowej, o średnicy do 3cm, pojawiają się na najmłodszych areolach - jeśli roślina ma
zapewnioną duŜą ilość światła, to potrafi kwitnąć od
.
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lutego do października; owoc miękki; nasiona gładkie, czarne. Główny alkaloid z tej rośliny, hordenina,
posiada właściwości halucynogenne, toteŜ uŜywana
była ona przez miejscowych Indian w celach obrzędowych i leczniczych.
Na przestrzeni lat nadano roślinie kilka synonimów,
jak: Ariocarpus aselliformis (Ehrenberg) Web. (1898),
Mammillaria aselliformis (Ehrenberg) H.P.Kelsey &
Dayton 1942, Mammillaria asellifera Monville ex Weber (1898), Anhalonium aselliforme F.A.C.Weber
(1898), Pelecyphora aselliformis grandiflora Haage Jr.
(1900).
Gatunek ten jest ściśle spokrewniony z Pelecyphora (Encephalocarpus) strobiliformis, z którym łączy go
podobna budowa i podobna morfologia nasion, które są
często długie lata ukryte wewnątrz pędu rośliny.
Uprawa tych roślin na własnych korzeniach nie
sprawia nadzwyczajnych trudności, chociaŜ dla początkujących hodowców moŜe być nieco uciąŜliwa.
Kaktusy te wymagają substratu obojętnego lub słabo
alkalicznego, o odczynie ok. pH 7; przepuszczalność
zapewni np. dodatek keramzytu, a odpowiednią ilość
wapnia zapewni dodatek mielonego dolomitu i odrobina popiołu z drewna drzew liściastych. Dodatek
starej gliny w formie grudek będzie równieŜ wskazany.
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Z notatnika edytora
Coryphantha pallida

Fig. 2

NaleŜy unikać wszelkich mieszanek na bazie torfu - te
rośliny go wręcz nie znoszą, nie mogą wytworzyć
prawidłowego korzenia i często zamierają. Latem naleŜy zapewnić im maksimum słońca i ciepła. Podlewamy niezbyt obficie, jedynie wiosną i jesienią. W
czasie panujących na przełomie lipca i sierpnia upałów lepiej ich wcale nie podlewać, za to zraszać. Ich
grube korzenie, tak jak innych „meksykańczyków”,
nie znoszą nadmiaru wilgoci, tak w chłodne dni, jak i
podczas upałów. Zimowanie w temp. ok. 10°C, absolutnie suche i przy zapewnieniu duŜej ilości światła.
Przy cieplejszym zimowaniu rośliny często atakuje
przędziorek. Wysiane z nasion kiełkują dobrze, rosną
jednak niezbyt szybko. Dlatego dla przyspieszenia
wzrostu moŜna szczepić siewki, przy czym jednak po
upływie 3-4 lat naleŜałoby je ponownie ukorzenić.
Rosną wtedy juŜ wolniej, ale nie „bujają", są bardziej
zwarte i o wiele ładniejsze. Rośliny szczepione kwitną
szybciej i bardziej obficie, niŜ uprawiane na własnych
korzeniach. Jako małe siewki przyjmują się na Pereskiopsis, na których „rosną w oczach". Z podkładek
tych trzeba je jednak wcześnie zdejmować, gdyŜ
szybko je obrastają. Dlatego bardziej odpowiedni byłyby tu Echinopsis, na których wolniej rosną, ale zachowują swój naturalny pokrój. MoŜna szczepić je
równieŜ na Eriocereus jusbertii, a rosną wtedy nieco
szybciej. Dobrymi podkładkami będą teŜ Trichocereus pasacana i Myrtillocactus geometrizans. Jako
rośliny szczepione nie sprawiają Ŝadnych kłopotów, a
ich uprawę dostosowujemy wtedy do wymagań podkładki. Najładniejsze jednak będą uprawiane na własnych korzeniach - wtedy to prawdziwa „perełka”, nie
tylko dla wielbicieli „mikromeksykańczyków”.

Koryfanty z pewnością naleŜą do kaktusów zasługujących na uwagę kaktusiarzy. Ładnie wyglądają wytwarzają białą wełnę w aksillach, mają ładne ucierniennie, dość duŜe kwiaty, są takŜe generalnie niezbyt
trudne w uprawie, i jak na kaktusy meksykańskie nie
rosną bardzo wolno.
Coryphantha pallida pochodzi z południowego
Meksyku, ze stanów Oaxaca i Puebla. Spełnia ona
wszystkie podane wyŜej cechy. MoŜna ponadto dodać,
Ŝe z czasem tworzy grupy kulistych pędów, jest zmienna jeśli chodzi o uciernienie, i Ŝe wyróŜnia się spośród
wszystkich innych koryfant czerwoną barwą pręcików
kwiatu. Reto Dicht i Adrian Luthy, znawcy rodzaju Coryphantha, wyróŜniają dwa podgatunki: ssp. pallida i
ssp. calipensis. Ten drugi róŜni się od podgatunku nominalnego większymi tuberkułami i mniej licznymi i
krótszymi cierniami radialnymi.

Coryphantha pallida

Dwu i innopienne kaktusy
Jak wiadomo większość kaktusów jest obupłciowa,
znanych jest jednak kilka wyjątków. Mianowicie kilka
gatunków wykazuje klasyczną dioecję (dwupienność),
czyli występowanie w populacji egzemplarzy bądź to o
kwiatach męskich (pręcikowych), bądź Ŝeńskich (słupkowych). Rzecz moŜe być jednak bardziej złoŜona.

wszystkie zdjecia: Piotr Modrakowski
Echinocereus coccineus. Fot. Elton Roberts (USA)
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Gatunki, u których stwierdzono dioecję to: Echinocereus coccineus, E. canyonensis (czasem traktowany
jako synonim E. coccineus), E. pacificus, E. yavapaiensis, Coryphantha kracikii (patrz KI 7(1)), Opuntia stenopetala, O. glaucescens, O. grandis. Z kolei O. robusta
wykazuje dioecję, ale takŜe trioecję, która oznacza
obecność w populacji egzemplarzy z kwiatami męskimi,
Ŝeńskimi, ale takŜe zwykłymi obojnaczymi. Trioecję wykryto równieŜ u Consolea spinosissima, Gymnocalycium
mesopotamicum, Echinocereus mombergerianus. U
Pachycereus pringlei wykryto trioecję, ale takŜe i gynodioecję - t.j. obecność w populacji roślin z kwiatami
obojnaczymi i Ŝeńskimi. Gynodioecję wykryto teŜ u
Mammillaria dioica, M. neopalmeri, Opuntia quimilo, O.
sanfelipensis, O. wolfii i Selenicereus innesii. U Neobuxbaumia mezcalaensis wykryto androdioecję - t.j. obecność w populacji roślin z kwiatami obojnaczymi i męskimi.
To chyba wszystkie przykłady odstępstw od klasycznych obojnaczych kwiatów u kaktusów, o których
dotychczas doniesiono. Prawdopodobnie występowanie
tych anomalii ma związek z poliploidalnością, czyli
zwiększoną ilością chromosomów, chociaŜ z teorią tą
niektórzy badacze się nie zgadzają. Poliploidalność wykazano u prawie wszystkich wymienionych tu gatunków,
za wyjątkiem G. mesopotamicum - być moŜe jednak
dokładniejsze badania tego taksonu wykryłyby występowanie w nim form poliploidalnych.
Przy zapylaniu roślin w/w gatunków trzeba oczywiście pamiętać, Ŝe zapylanie między sobą dwóch męskich lub dwóch Ŝeńskich roślin się nie uda. To czy dany
egzemplarz ma kwiaty męskie czy Ŝeńskie zwykle łatwo
stwierdzić, gdyŜ te pierwsze mają upośledzone słupki, te
drugie - upośledzone pręciki. Niekiedy jednak to „upośledzenie” trudno zauwaŜyć - wtedy gdy niefunkcjonalne
słupki w kwiatach męskich i niefunkcjonalne pręciki w
kwiatach Ŝeńskich wyglądają podobnie jak ich w pełni
funkcjonalne odpowiedniki. Dla takich rzadkich przypadków wymyślono termin „kryptyczna dwupienność” - kwiaty roślin obu lub jednej płci wyglądają na pierwszy rzut
oka jak kwiaty obojnacze, mimo, Ŝe są funkcjonalnie
jednopłciowe. Jedyny znany dotychczas przypadek kryptycznej dioecji w Cactaceae to Echinocereus coccineus.

Hasło: Guantanamo !
W moich młodzieńczych latach słowo Guantanamo
zawsze pięknie brzmiało w moich uszach bo było ono
symbolem siły głównego przeciwnika komunizmu - USA.
W naszym kraju z tych to właśnie względów nazwa ta
nie była wymieniana, i dopiero od mojego ojca dowiedziałem się, Ŝe na Kubie, czyli w jednym z klasycznych
komunistycznych reŜymów, pod nosem kubańskich
komunistów, trwała sobie w najlepsze olbrzymia amerykańska baza wojskowa - Guantanamo.
Terytorium Guantanamo, mały obszar na południowym wschodzie Kuby, obejmujący część zatoki o tej
samej nazwie, został wydzierŜawiony USA przez Kubę
na początku wieku. Znaczenie tego małego terytorium
oczywiście niepomiernie wzrosło po komunistycznym
przewrocie. Wtedy to wielu Kubańczyków szukało w
Guantanamo wolności, na co komuniści odpowiedzieli w
sposób znany sobie juŜ z Europy, konkretnie z Berlina,
czyli budową muru. Tutaj jednak zamiast muru z cegieł
pojawiła się bariera z kaktusów - dokładniej z opuncji.
Niestety nie udało mi się dowiedzieć jaki gatunek został
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uŜyty w tej niesławnej roli, znalazłem jedynie informację, Ŝe długość tej kaktusowej kurtyny - bo tak, w nawiązaniu do „Ŝelaznej kurtyny” w Europie nazwali ją
publicyści, wynosiła ok. 13 km, ciągnęła się ona więc
przez duŜą część 27-kilometrowej granicy. Informacje
w internecie na temat kaktusowej kurtyny są jednak
mniej niŜ skromne, nie znalazłem teŜ Ŝadnego zdjęcia.
Kaktusy, które moŜna spotkać w tamtym rejonie
Kuby to gatunki stanowiące znaczny komponent formacji roślinnej określanej jako kubański skrub kaktusowy, występującej w południowo-wschodniej części
Kuby. Są to: Harrisia eriophora, H. taetra, Pilosocereus
polygonus, Dendrocereus nudiflorus, Melocactusy,
Leptocereusy, oraz Opuntia stricta i O. militaris. Czy to
zatem te dwie opuncje zostały uŜyte w kaktusowej kurtynie (nazwa drugiej jest tu nawet adekwatna)?

O zimowaniu kaktusów w mieszkańiu. Cz. 2
Powszechnie wyznaje się pogląd, Ŝe większość
o
kaktusów powinna być zimowana w temp. ok. 5-12 C.
Trzeba pamiętać, Ŝe jest to jednak duŜe uproszczenie tyczące się najbardziej popularnych rodzajów. Wyjąwszy ogólnie wiadome wyŜsze temperatury dla typowych
“ciepłolubów” (przyjmijmy to określenie dla kaktusów
lubiących temperaturę zimowego spoczynku powyŜej
o
ok. 10 C), takich jak Melocactus czy Discocactus, jest
wiele innych ciepłolubnych grup kaktusów, które źle się
o
czują w temperaturach niŜszych niŜ 10 C. Dotyczy to
wszystkich kaktusów brazylijskich - typowych “brazylijczyków”, takich jak Melocactusy, Discocactusy, Micranthocereusy, Arrojadoy, Pilosocereusy, Uebelmannie,
ale takŜe tych rosnących na południu Brazylii i obejmujące sąsiednie kraje - Notokaktusów, Gymnocalycjów,
Frailei. Często moŜna przeczytać, Ŝe taki czy inny rodzaj naleŜy zimować w takim to a takim przedziale
temperatur. Nie zamierzam tu rozwaŜać konkretnych
optymalnych temperatur, a tylko zwrócić uwagę na
ogólnikowość takich stwierdzeń. Oczywiste jest bowiem, Ŝe pomiędzy rodzajami, i w ich obrębie występują róŜnice - dlatego warto dowiedzieć się gdzie dane
kaktusy rosną i jakie warunki tam panują. Na przykład
Gymnocalycia z południowej Brazyli naleŜy zimować
o
cieplej, powyŜej 10 C, niŜ te z Argentyny czy Boliwii.
PowyŜej tej temperatury powinny być zimowane takŜe
Espostoy z wybrzeŜa Peru, bardziej ciepłolubne niŜ te
rosnące wyŜej w górach, podobnie Mammillarie z południa Meksyku czy Karaibów są oczywiście bardziej
ciepłolubne niŜ te z północy Meksyku czy USA. To tylko
kilka przykładów na to, Ŝe sama nazwa rodzajowa nie
stanowi jeszcze o optymalnych warunkach uprawy danego gatunku. Mimo tego, Ŝe kilka gatunków Ferocactus lubi spadki temperatury, większość tego rodzaju
jest jednak ciepłolubna. Ciepłolubne są takŜe prawie
wszystkie kaktusy kolumnowe - zauwaŜmy Ŝe praktycznie tylko dwa z nich (saguaro i kaktus organowy)
sięgają do USA - przypominam, Ŝe w naszym slangu
określenie “cieplolubne” oznacza kaktusy dla których
o
temperatura zimowania poniŜej 10 C nie jest optymalna, a niekoniecznie takie, którym w zimie naleŜy zorganizować “tropik” w mieszkaniu, choć kaktusy kolumnowe z Brazylii istotnie wymagają nieco wyŜszych
temperatur niŜ inne kolumnowe, tyczy się to zwłaszcza
Arrojad, które są wyjątkowo “chude”. cdn
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O niektórych nadrzewnych roślinach
mrowiskowych Australazji.
Derrick Rowe, Nowa Zelandia
e-mail: didgerowe@xtra.co.nz

Bazując na moim poprzednim artykule, który
był krótkim wprowadzeniem do nadrzewnych roślin
mrówkowych, moŜemy teraz rozszerzyć nasz słowniczek pojęć dotyczących tych roślin. Symbioza to
słowo uŜywane w przypadku współŜycia odrębnych
organizmów. Klasyczny przykład to piękne ryby
błazenki, które mogą bezpiecznie Ŝyć pośród jadowitych czułków ukwiałów. Ryby-błazenki stały się
znane dzięki popularnemu filmowi Gdzie jest Nemo?
W naturze występują niezliczone przykłady
symbioz, w całych spektrach Ŝywych organizmów,
często obejmujące więcej niŜ dwa gatunki (np. Defossez et al. 2009). Symbiozy jednak niekoniecznie
są z korzyścią dla wszystkich jej uczestników, więc
musimy dodać jeszcze jedno słowo by lepiej przedstawić wiele wzajemnych relacji między roślinami
mrowiskowymi i preferowanymi przez nich mieszkańcami. To słowo to mutualizm, uŜywane w odniesieniu do organizmów, które są związane biologicznie w ten sposób, Ŝe kaŜdy z nich korzysta na
sposób prowadzący do polepszenia ich reprodukcyjności, a więc i zwiększenia szans przetrwania ich
gatunków.
MoŜemy teraz opisać rośliny mrowiskowe jako
takie, które mają symbiotyczne interakcje ze zwierzętami, najczęściej mrówkami, i wiele z tych bliskich relacji moŜna opisać jako mutualistyczne.
PoniewaŜ jednak mrówki, i w sumie wszyscy inni
zwierzęcy mieszkańcy roślin mrowiskowych Ŝyją
takŜe z róŜnymi innymi roślinami, wiele takich roślin i część ich typowych mieszkańców, moŜna najlepiej opisać jako niewyspecjalizowane symbionty
mutualistyczne. Na przykład wszystkie gatunki australijskich nadrzewnych roślin mrowiskowych, jak
i takŜe część nizinnych gatunków z Nowej Gwinei,
jedynie z kilkoma gatunkami mrówek wykazuje
bardziej regularne związki (szczególnie z małą złotą
mrówką Philidris cordata (Huxley, C. R. 1978 (stosuje synonim Iridomyrmex cordatus) i własne obserwacje))). Rośliny mrowiskowe nie zawsze są zamieszkałe, i choć “puste” rośliny są raczej mniej liczne, są w
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Some arboreal Ant-house
plants of Australasia
Building on my last article which was a brief
introduction to arboreal ant-plants, we can now start to
expand our ant-house plant vocabulary. Symbiosis is
a word used for organisms of different species that
live together. A classical example is the beautiful
Clown Fish that is able to live safely among the
poisonous tentacles of its anemone hosts. Clown fish
were made famous in the popular film Finding Nemo.
In nature there are innumerable examples of
symbioses across the entire spectra of living organisms
that often involve more than two species. (For example,
Defossez et al. 2009.) However, symbioses are not
necessarily beneficial to all participants so we need to
add another word to better describe many of the
associations between ant-house plants and their
preferred guests. That word is mutualism, used for
organisms that interact biologically but where each
derives fitness benefits leading to increased
reproductive outputs, hence better survival chances for
their species.
We can now describe ant-house plants as those that
have symbiotic relationships with animals; most often
with ants and many of these intimate relationships can
be described as mutualistic. However, because ants and
indeed all animal inhabitants of ant-house plants can be
quite varied species-wise, many host plants and some
of their regular guests are best described as generalist
mutualistic symbionts. For example, all Australian
arboreal ant-house plant species as well as some
lowland New Guinea examples show particularly
habitual relationships with a very few ant species,
especially the tiny golden ant Philidris cordata.
(Huxley, C. R. 1978, using an older synonym
Iridomyrmex cordatus, and personal observations.)
Ant-house plants are not always occupied and although
‘empty’ plants tend to be rarer numerically, they are
able to survive, so the relationships are usually optional
not obligate.
Ants are immensely powerful forces in their
tropical ecosystems and they are often habitat
modifiers; therefore, it is highly probable that ants were
the prime motivator that encouraged the evolution of
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Fig. 2 Wejścia do tych liściowych domatiów Dischidia major
znajdują się u spodu ich zaokrąglonych z dołu liści, co dowodzi, Ŝe ich zadaniem nie jest zbieranie deszczówki, ani tym
bardziej spadającej materii roślinnej. Zdjęcie zrobione na południe od Mossman, u południowego krańca ich występowania
w północnym Queensland, Australia.
The entrances to these domatia leaves of Dischidia major
are underneath their rounded bases showing that they are not
intended to catch rainfall and certainly not falling organic
debris. Here photographed south of Mossman, at the southern
limit of their distribution in North Queensland, Australia.
Fig. 3 Młoda Myrmecodia beccarii „północna forma”, sfotografowana na Mangrove Board Walk, Airport Avenue, Cairns, płn.
Queensland, Australia, gdzie gatunek ten łatwo zauwaŜyć.
A
juvenile
Myrmecodia
beccarii
"northern
form"
photographed from the Mangrove Board Walk, Airport Avenue,
Cairns, North Queensland, Australia, where this species is easily
seen.
Fig. 1 Myrmecodia tuberosa jest wyjątkowo zmienna, zajmując olbrzymi obszar,
który ciągnie się od wybrzeŜy środkowego Wietnamu, poprzez róŜne archipelagi
Filipin, Indonezji, Nowej Gwinei, aŜ do
północnej Australii i Wysp Salomona na
południowo-zachodnim Pacyfiku. To forma "salomonensis", sfotografowana wysoko w paśmie górskim Crown Prince na
wyspie Bougainville, na północy Wysp
Salomona. Większość roślin na Bougainville była duŜo mocniej ucierniona niŜ to
podaje rewizja rodzaju Myrmecodia Huxleya i Jebba. Rośliny na namorzynowych
bagniskach były jednak uciernione raczej
duŜo słabiej.
Myrmecodia tuberosa is immensely
varied thereby matching its enormous
distribution area that ranges from central
coastal Vietnam down through various
Philippine, Indonesian and New Guinea
archipelagos to North Australia and the
Solomon Island archipelago in the southwest Pacific Ocean. This is the form
"salomonensis" photographed high on the
Crown Prince Range on Bougainville
Island, northern Solomon Islands. Most
Bougainville Island specimens were much
spinier than Huxley & Jebb's Myrmecodia
revision reports. However specimens in
mangrove swamps tended to be far less
spiny.

Fig. 4 DuŜa kolonia Myrmecodia tuberosa "salomonensis", rosnąca na kazuarynie [rodzaj drzew z płd.-wsch. Azji i Australii],
wysoko w paśmie górskim Crown Prince, wyspa Bougainville.
A large colony of Myrmecodia tuberosa "salomonensis"
growing in a Casuarina Tree high on the Crown Prince Range,
Bougainville Island.

Fig. 5 Nasz przewodnik Zhon Bosco Miriona
(zbosco@bougtours.com) z egzemplarzem
fantastycznego Hydnophytum kajewskii, koło
Panguna Mine, pasmo górskie Crown Prince,
wyspa Bougainville.
Tour Operator Zhon Bosco Miriona
(zbosco@bougtours.com) holding a specimen
of the fantastic Hydnophytum kajewskii near
the Panguna Mine, Crown Prince Range,
Bougainville Island

stanie przetrwać, tak więc związki ze zwierzętami są
zwykle opcjonalne aniŜeli obligatoryjne.
Mrówki stanowią czynnik o olbrzymim znaczeniu w swoich tropikalnych ekosystemach, i często modyfikują one środowisko, jest więc wysoce
prawdopodobne, Ŝe to one były pierwotnym bodźcem, który miał wpływ na ewolucję roślin wielu
rodzin w kierunku wytworzenia strategii zachęcania
zwierząt do ochrony lub/i Ŝywienia swoich Ŝywych
domostw. UŜywam tu słowa “zwierzęta” zamiast
“mrówki”, poniewaŜ niektóre rośliny “mrowiskowe” dają schronienie istotom duŜo większym niŜ
mrówki, takim jak krocionogi, stonogi, skorpiony,
lub nawet kręgowce, jak jaszczurki i Ŝaby. Wynika
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Fig. 6 Myrmecodia tuberosa "dahlii" pod
gęstym baldachimem plantacji palm kokosowych koło Kokopo, Nowa Brytania. Ta
forma występuje na wyspach archipelagu
Bismarcka, Papua Nowa Gwinea.
Myrmecodia tuberosa "dahlii" under
the dense canopy of a Cocoa Plantation
above Kokopo, New Britain Island. This
form is found on islands of the Bismarck
archipelago, Papua New Guinea

plants from many plant families to develop
strategies and manipulations of animals to get
them to protect and/or to feed their living homes. I
use the word animals here rather than ants because
some “ant-house” species accommodate much
larger animals than ants, such as centipedes,
millipedes, scorpions or even vertebrate animals
such as lizards and frogs. It follows that the
popular epithet ant-plants or the more accurate anthouse plants are not sufficiently inclusive.
Evolution frequently finds ever new directions for
its innovations.
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Fig. 7 Hydnophytum kajewskii w lesie tropikalnym wysoko w
paśmie górskim Crown Prince, na wyspie Bougainville.
Hydnophytum kajewskii in rainforest high on Crown Prince
Range, Bougainville Island.

Fig. 9 Mrowiskowy
asklepiad Dischidia
imbricata była bardzo
pospolita na Nowej
Brytanii. Zapewnia ona
mrówkom domostwa
pod swoimi kopulastymi liśćmi, przywierającymi do pnia. Tutaj
na palmie kokosowej
na plantacji kokosów.

Fig. 8 Steven Tamiung, mój miejscowy przewodnik, i teraz juŜ ekspert w wypatrywaniu roślin mrowiskowych, z małym egzemplarzem prawdopodobnie Hydnophytum guppyanum? na bagnach namorzynowych na północ od Arawa, wyspa Bougainville.
Steven
obecnie
eksportuje
nasiona
(email:
zbosco@bougtours).
Steven Tamiung, my local guide and now
expert Ant-house plant spotter holding a small
specimen of what is probably Hydnophytum
guppyanum?, located in mangrove swamps north of
Arawa, Bougainville Island. Steven now exports
seed, email care of zbosco@bougtours.

The ant-house
asclepiad Dischidia
imbricata was very
common on New
Britain Island. It
provides homes for
ants beneath its
domed trunk-clasping
leaves, here climbing a
plantation coconut
tree.

Fig. 11 To prawdopodobnie Hydnophytum guppyanum. Znalezione zostało na bagnach namorzynowych, na północ od
Arawa, wyspa Bougainville.
This is probably Hydnophytum guppyanum. It was found
in mangrove swamps north of Arawa, Bougainville Island.

Fig. 10 Na Nowej Brytanii wiele sukulentycznych gatunków Dischidia rosło razem z
Myrmecodia tuberosa. To prawdopodobnie
mała forma D. nummularia, znaleziona na
cmentarzu wojennym Rabaul. Niestety rodzaj Dischidia jest zbyt słabo poznany by
pewnie zidentyfikować tę roślinę.
There were a number of succulent
Dischidia species growing intimately with
Myrmecodia tuberosa on New Britain
Island. This is probably a tiny form of D.
nummularia found at the Rabaul War
Cemetery. Unfortunately Dischidia are too
little studied to be able to identify the plant
with any certainty.
Fig. 12 Myrmecodia platytyrea subsp antoinii, Narodowy Park Iron Range, Półwysep York, północne
Queensland, Australia. Myrmecodia platytyrea subsp antoinii, Iron Range National Park, Cape York Peninsula,
North Queensland, Australia.

stąd, Ŝe powszechna nazwa ”rośliny mrówkowe”, Ant fed Plants.
lub trafniejsza “rośliny mrowiskowe”, nie jest wySo are ant-house plants definitely fed by their
starczająco adekwatna. Ewolucja, jak to często by- ant-guests? There are now a number of studies that
wa, doprowadziła do innowacji.
show conclusively that ants do feed their host plants.
For example, the well-studied species Dischidia
major has hollow leaves that in early literature have
Rośliny odŜywiane przez mrówki
Czy rośliny mrowiskowe na pewno są odŜy- been termed pitchers. Yet these leaves are not at all
wiane przez swoich mrówkowych gości? Jest wiele analogous to the water holding rosettes of ‘tank’
badań, które jednoznacznie twierdzą, Ŝe mrówki bromeliads or the urn-like leaves of carnivorous
istotnie Ŝywią swojego gospodarza. Na przykład plants such as Nepenthes, that incidentally, often
dobrze poznany gatunek Dischidia major ma wy- share the tropical habitats of Old World ant-house
drąŜone liście, które kiedyś w literaturze nazywano plants. As you will see in the accompanying phot“dzbankami”. Liście te jednak wcale nie przypom- raph, these hollow leaves are seldom positioned
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Fig. 13 Myrmecodia tuberosa "papuana", Narodowy
Park Iron Range, York, płn. Queensland, Australia.
Myrmecodia tuberosa "papuana", Iron Range
National Park, Cape York Peninsula, North
Queensland, Australia.

Fig. 14 Młoda Myrmecodia tuberosa "dahlii" koło Kokopo,
Przylądek Gazeli, Nowa Brytania, Papua Nowa Gwinea.
A juvenile Myrmecodia tuberosa "dahlii" near Kokopo,
Gazelle Peninsula, New Britain Island, Papua New Guinea.

inają zbierających wodę rozet bromeliowych, czy
urnowatych liści owadoŜernych roślin z gatunku
Nephentes, które przez przypadek często zamieszkują tropikalne środowiska roślin mrowiskowych
Starego Świata. Jak moŜecie zobaczyć na zdjęciu,
owe wydrąŜone liście rzadko są ustawione w pozycji umoŜliwiającej zbieranie deszczówki, nawet z
monsnunowych ulew nawiedzających północne
Queensland, i z pewnością nie mają na celu zbierania spadających części roślinnych. Kolonie mrówek
wybierają te liściowe jamy po to by hodować w
nich swoje potomstwo, stopniowo wypełniać starsze odpadkami, i przenosić się do nowych pustych
liści, wypuszczanych przez roślinę. Korzenie przybyszowe wyrastające z kolanek liściowych obok,
wchodzą poprzez to samo wejście u końcówki liścia, które uŜywają mrówki, i rozgałęziają się w
tym rozkładającym się materiale; w ten sposób uzyskują one dostęp do produktów rozkładu, takich jak
azot czy fosfor. Jednak, być moŜe o większym znaczeniu dla rośliny jest dostęp do skoncentrowanej
ilości CO2, wytworzonej nie tylko przez mieszkające mrówki, ale przez wszystkie inne “zwierzęce
formy” Ŝyjące w domatium. PoniewaŜ gaz ten jest
absorbowany przez większą liczbę stomat w środku
wilgotnego wnętrza domatium (w porównaniu z
mniejszą ich liczbą na zewnętrznych powierzchniach liści), więc jest duŜo mniejsza strata wody na
skutek parowania, niŜ wtedy gdy stomaty muszą się
otwierać (lub bardziej otwierać?) na zewnętrznych
powierzchniach liści.
Badania pokazały, Ŝe w niezamieszkałych liściach-domatiach, CO2 pochodzący od mrówek stanowił jedynie 4% ilości CO2 pobieranego przez
roślinę, ale w liściach świeŜo zamieszkałych przez
KAKTUSY I INNE Vol. 7 No. 4

where they could possibly catch rainfall even in
the torrential downpours of the North Queensland
monsoon and certainly not falling plant debris. Ant
colonies choose to rear their broods in these leaf
hollows and gradually fill older ones with plant
nutritious debris to then abandon them for empty
leaves that their host plants continue to grow.
Adventitious roots originating at juxtaposed leaf
nodes ramify into these stored composts through
the same petiole-end entrance used by resident
ants; thus enabling access to products of
decomposition such as nitrogen and phosphorus.
However, perhaps of even greater importance is
access to concentrated amounts of plant-essential
carbon dioxide (CO2) emitted not only by resident
ants but by all ‘animal’ life forms living within
each domatia. Because this gas is absorbed by
larger numbers of stomata within the enclosed and
humid domatia interiors (compared with lesser
numbers on outer leaf surfaces) it ensures far less
transpirational water losses than would occur from a
need to open (or more fully open?) stomata on
external leaf surfaces.
Research has shown that in unoccupied
domatia leaves, ant-derived CO2 measured only
about 4% of a plant’s total CO2 uptake, but in
newly ant-occupied leaves it arose to about 27%,
finally rising to 39% in occupied leaves that also
held stores of decomposing ant-composts. This
study also found that an average of 29% of a
plant’s nitrogen was derived from ant-supplied
composts. (Treseder et al. 1995.)
As already hinted, concentrated CO2 would be
derived from both ant exhalations and the emissions
of the varied macro and microbial detritivores (humus
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Fig. 16 Myrmecodia horrida znaleziona powyŜej
2134m, w paśmie górskim Rondon, Prowincja Zachodnich WyŜyn, Papua Nowa Guinea. To jeden z grupy
czterech gatunków, gdzie tunele w bulwie równieŜ
wydłuŜają pędy.
Myrmecodia horrida found above 2134 meters on
Rondon Ridge, Western Highlands Province, Papua
New Guinea. This is one of a four species group where
tuber tunnels also extend the length of stems to open
at alveoli pits.

eaters) that also inhabit domatia. For example
flatworms and nematodes frequently slither in these
stored composts along with resident colonies of
algae, bacteria, cyanobacteria, fungi, other life forms.
Other studies using bromeliad Tillandsia,
(Benzing 1970) Hydnophytum & Myrmecodia,
(Huxley, C. R. 1978) and the fascinating
‘caudiciform’ ant-ferns Lecanopteris (Gay, H.
1993a) also found that resident ants certainly did
mrówki wzrastał do 27%, osiągając 39% w liściach, help to feed their host plants.
w których składowane były takŜe rozkładające się
odpadki mrówek. Badania te pokazały równieŜ, Ŝe wszystkie zdjęcia | pictures by: Derrick Rowe
średnio 29% swojego azotu rośliny pobierały z odpadków po mrówkach (Treseder et al. 1995).
Gay, H. 1993a. Animal-fed plants: an investigation into the uptake
Jak juŜ zaznaczałem, stęŜony CO2 moŜe być of ant-derived nutrients by the far eastern epiphytic fern
pobierany zarówno z wydychanego przez mrówki Lecanopteris Reinw. (Polypodiaceae). Biological Journal Linnean
powietrza, jak i z emisji róŜnych makro i mikro de- Soc. 50(3): pp221- 233.
Huxley, C. R. 1978. The Ant-plants Myrmecodia and Hydnophytum
trytusoŜerców [organizmy przetwarzające humus], (Rubiaceae) and the Relationships between their Morphology, Ant
które takŜe zamieszkują domatia. Na przykład pła- Occupants, Physiology and Ecology. New Phytologist 80: pp231zińce i nicienie często chodzą po takich kompo- 268.
Huxley, C. R. 1982. Ant-epiphytes of Australia. In Ant-plant
stach, Ŝyją w nich takŜe kolonie glonów, bakterii, Interactions in Australia. Junk Publishers, Hague, Netherlands.
cyjanobakterii, grzybów, i innych Ŝyjątek.
Huxley, C.R. & M. H. P. Jebb. 1991a. The tuberous epiphytes of the
Inne badania, dotyczące bromeliowych Tilland- Rubiaceae 2: A new subtribe The Hydnophytinae. Blumea 36: pp1- 20.
Huxley, C. R. & M. H .P. Jebb. 1991b. The tuberous epiphytes of
sia (Benzing 1970), Hydnophytum i Myrmecodia, the Rubiaceae 2: The new genus Anthorrhiza. Blumea 36: pp21- 41.
(Huxley, C. R. 1978) oraz fascynującej kaudekso- Huxley, C.R. & M. H. P. Jebb. 1991c. The tuberous epiphytes of the
wej mrowiskowej paproci Lecanopteris (Gay, H. Rubiaceae 3: A revision of Myrmephytum to include Myrmedoma.
Blumea 36: pp43- 52.
1993a), takŜe wykazały, Ŝe zasiedlające je mrówki Huxley, C. R. & M. H. P. Jebb, 1993. The tuberous epiphytes of
z pewnością pomagają Ŝywić swoich gospodarzy.
the Rubiaceae 5: A revision of Myrmecodia. Blumea 37: pp271Fig. 15 Jeden z blisko spokrewnionych taksonów
kompleksu Myrmecodia schlechteri, sfotografowany
na niŜszych wysokościach pasma górskiego Rondon,
nad miastem Mt Hagan City, Prowincja Zachodnich
WyŜyn, Papua Nowa Gwinea.
One of the Myrmecodia schlechteri complex of
closely related taxa photographed on lower
elevations of Rondon Ridge above Mt Hagan City,
Western Highlands Province, Papua New Guinea
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Na jednym stanowisku
nad Rzeką Księdza

Francisco Otávio Lima Ferre
Ferreira
Bahia, Brazylia
e-mail: chico56@gmail.com
z komentarzami edytora
with editor’s comments

At a locality by the Priest River

Fig. 1 W drodze nad Rzekę Księdza. Widoczne są: Pilosocereus pachycladus (najwyŜsze kaktusy), Micranthocereus flaviflorus (małe kępy cylindrycznych pędów), Tacinga inamoena (roślina o płaskich członach), oraz welozje.

Przedstawiam tutaj krótką relację z mojej podróŜy do jednego miejsca w stanie Bahia, w Brazylii. Znajduje sie ono na obszarze znanym jako Północna Chapada Diamantina, dokładniej - w okręgu
Moro do Chapéu (“Góra Kapeluszowa”). Dotarliśmy tu po 35-km jeździe z miasta Morro do Chapéu
do miasteczka zwanego Tareco, a potem z Tareco
konno przez 16 kilometrów. Jest tu góra zwana Lajedo Bonito. Strumień, który widać na zdjęciu zwie
się Riacho do Padre (Rzeka Księdza). Na obszarze
tym nikt nie mieszka i nie ma Ŝadnych zagospodarowanych terenów.
Tereny te są nieco pustynne, roślinność jest
niska, przez większość roku jest sucho, pada tylko
w ciągu 3 miesięcy w roku, gleba jest skalista.
Przeciętna wysokość tego miejsca to ok. 1000m
n.p.m - to dość wysoko zwaŜywszy, Ŝe przeciętna
wysokość w stanie Bahia to ok. 500m n.p.m. Obozowaliśmy tu, gotując jedzenie przy uŜyciu suchego
drewna, i pijąc wodę ze strumienia. Większość
strumieni w tamtym rejonie jest sezonowa, z wodą
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Here is a short account of my travel to one place
in the state of Bahia, Brazil. The place is located in
an area known as Northern Chapada Diamantina, in
the municipality Morro do Chapéu (Hat Hill). We
came to this place after 35 kilometre drive from the
city Morro do Chapéu to a town called Tareco, and
then from Tareco over 16 kilometres on horseback.
Here at this place is a mountain named Lajedo
Bonito. The stream in the photo is known as the
Riacho do Padre (Priest River). In this area, there is
no infrastructure nor people.
The area is rather barren, the vegetation is
low, the weather is dry for most of the year, it rains
only for 3 months, the soil is rocky. The average
altitude of the place is 1,000m above sea level rather high given that the average altitude in the
State of Bahia is 500m above sea level. Here we
were camping, cooking food using dry wood, and
drinking water from the creek. Most streams in this
region are seasonal, with water only during the
rainy season. When I was there, it was raining and
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Fig. 2 & 3
Melocactus oreas ssp. cremnophilus,
młoda roślina Pilosocereus pachycladus,
Euforbie i bromeliowe
Zwróćmy uwagą na obecność siewek
Melocactusa.

Fig. 4 & 5 Pilosocereus pachycladus
Fig. 6 Autor z czymś, co wygląda na Euphorbia
phosphorea (?)

tylko w okresie deszczowym. Kiedy tam byłem padało, i do przechodzenia przez strumienie musieliśmy uŜywać przerzuconych lin, bo był duŜy prąd.
Wszystkie zdjęcia zostały zrobione w tej samej
okolicy. OD EDYTORA: Melocactusa na zdjęciu 1 i
2 moŜna zidentyfikować jako M. oreas ssp. cremnophilus. NaleŜy on do mniejszych gatunków w
rodzaju. Według. opisu nie przekracza 15cm średnicy, ma długie uciernienie, z najdłuŜszym cierniem
do 7cm. MoŜna zobaczyć, Ŝe rośnie on z młodym
Pilosocereus pachycladus, jakąś Euphorbią (prawdopodobnie E. phosphorea), i bromeliami, otoczony
wodą. Woda jednak szybko znika, i w ciepłej atmosferze nie wyrządzi szkody Melokaktusowi. Melokaktusy na zdjęciach 3, 4, i 5 przypominają M.
erythracanthus, który wg. doniesień (Taylor & Zappi, Uebelmann) występuje w tych okolicach Morro
do Chapéu (stanowisko typowe). Gatunek ten charakteryzuje się bardzo długim uciernieniem. Taylor
(1991) potraktował go jako synonim M. ernestii, a
Braun (1988) jako formę M. oreas ssp. cremnophilus o dłuŜszych cierniach.
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to cross streams we had to use ropes tied from one
shore to the other, as the strength and speed of the
water was very strong.
All the photos were taken in the same area.
FROM THE EDITOR: The melocactus on photo 1 &
2 may be identified as M. oreas ssp. cremnophilus. It
belongs to smaller species of the genus, according to
discription it does not exeed 15cm diameter, has long
spination, the longest spine being up to 7cm. You
can see it growing with Pilosocereus pachycladus
seedling, an Euphorbia (probably E. phosphorea),
and bromeliads, surounded with water. The water
however soon moves away and in warm temperature
will do no harm to the Melocactus. The Melocacti on
photos 3, 4, 5 resemble M. erythracanthus, reported
(Taylor & Zappi, Uebelmann) to occur in this part of
Morro do Chapéu (the type locality). This species is
charcterized by very long spination. It is treated as
synonymous with M. ernestii by Taylor (1991), or as
a longer-spined form of M. oreas ssp. cremnophilus,
by Braun (1988).
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Fig. 10 Rzeka Księdza (Riacho do Padre)

Fig. 11 Rzeka Księdza (Riacho do Padre)

Fig. 7, 8, 9 Melocactus erythracanthus (?)

Francisco Ferreira jest dziennikarzem, który prowadzi
badania prehistorycznych malowideł skalnych. Nie jest
ekspertem w kaktusach, ale je równieŜ lubi fotografować.
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Fig. 12 Krajobraz wokół Lajedo Bonito. Po prawej
stronie widać P. pachycladus ze zniszczonymi pędami - prawdopodobnie odgryzionymi przez jakieś
zwierzę, z których zaczęły wyrastać odrosty.

Francisco Ferreira is a journalist. He is involved in
research in the field of archeological cave paintings.
He is not an expert in cacti, but he has a lot of
pleasure in taking pictures of them.
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PodróŜ po Arizonie 2008. Część 5.
Elton Roberts
Kalifornia, USA,
e-mail: 1cactus1@verizon.net

Arizona trip 2008. Part 5

Tekst i zdjęcia pochodzą z listy mailingowej autora
The text and photos were originally published on the author’s mailing list

Fig. 1 Echinocactus xeranthemoides

Jak się przekonałem, i juŜ wspominałem, na
małym obszarze moŜe być duŜo ciekawych rzeczy.
Teren, który obszedłem miał tylko półtora akra, a
zbadałem tylko jego połowę. Zawsze ciekawe jest
napotkanie duŜych kępy kaktusów, które są rzadkie
w kolekcjach. Za takiego uwaŜam Echinocactus
xeranthemoides. Widziałem tylko kilka kolekcji z tą
rośliną. Cieszę się teŜ, Ŝe rośliny tu są całkiem bezpieczne - są na terenach Indian, i dobrze je widać z
parkingu. Robiąc tu zdjęcia starałem się by nie było
na nich widać straganów i parkingu, bo odciągałyby
one uwagę od roślin i naturalnego krajobrazu. Nigdzie parking nie jest oddalony dalej niŜ na jakieś
80m. W wielu innych miejscach, gdyby te rośliny
były tak blisko terenu parkingowego, zniknęłyby.
Nawet tam gdzie nie ma Ŝadnych drzew czy skał,
które mogłyby skrywać poczynania ludzi, rośliny
takŜe znikają. Tutaj nie zauwaŜyłem Ŝadnych śladów wykopywania roślin i to bardzo cieszy. Tak
więc na zdjęciu 1 jest mały Echinocactus, wielkości
jedynie piłki tenisowej, moŜe nieco większy. Zawsze miło jest widzieć małe rośliny, bo to pokazuje,
Ŝe populacja na takim obszarze jest zdrowa. Zwróćcie uwagę, Ŝe wszystkie ciernie na tej roślinie są
róŜowe.
Gdy po raz pierwszy tutaj byłem, zobaczyłem
roślinę na zdjęciu 2 (w środku). Stałem wtedy po
drugiej stronie przepaści. Roślina była mała i Ŝadna
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Fig. 2 Echinocactus xeranthemoides

As I have seen and mentioned there are a lot of
things to see in a small area. The area that I covered
was only about an acre and a half and I did not see
but about half of it. It is always good to see large
clumps of what you could call, rare in collections,
cactus. I consider Echinocactus xeranthemoides as
being quite rare in collections. I have seen a couple
of collections with the plant in them. I also like to
think that the plants here are quite safe as they are
on Indian lands and in full view of the parking lot.
In taking photos from the area I tried not to show
the sales booths and the parking lot as it would take
a lot away from the plants and a natural look.
Nowhere is the parking lot any more than about 250
feet away. In many areas where there is a parking
lot that close by, plants will nearly be wiped out.
Even if there are no trees or rocks to hide what
people are doing, plants will still disappear. Here, I
have seen no signs of any plants having been dug
up and that is great. So as seen in photo 1 there is a
small Echinocactus, it is only about the size of a
tennis ball. Actually it may be a smidgen larger than
a tennis ball. At any rate it is always good to see
small plants in an area as it shows the population is
healthy. Notice the all pink spines on this plant.
The first time I was at this location I saw the
plant in the middle of the photo 2. I was on the other
side of the abyss and the plant was small. At that time
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Fig. 3 Echinocactus xeranthemoides

Fig. 5 Echinocactus xeranthemoides

Fig. 4 Echinocactus xeranthemoides

Fig. 6 Echinocactus xeranthemoides

each head was no
z głów nie była
larger than about a
wtedy większa niŜ
golf ball. The plant
piłka golfowa. Była
was perfect in that
bardzo zgrabna it had a center
miała
środkową
head and five
głowę i pięć głów
surrounding heads.
dookoła,
kaŜda
Each one was
dotykała sąsiedniej.
against the one
Dziś nadal wygląda
next to it. It was a
tak samo zgrabnie.
perfect clump and
Mogę powiedzieć,
it is still today. I
Ŝe jest bezpieczna
Fig. 7 Agave utahensis ssp. kaibabensis
would have to say
jak Ŝadna inna znajduje się ok. pół metra od pionowego spadu w that plant is about as safe as any could be. It is about
dół głębokości 100-130m, na rumoszu, na nachyle- two feet from a sheer drop-off of some 300 to 400
niu pod ostrym kątem, i kaŜdy, kto próbowałby po feet. It is growing in a small area of rubble and all
nim do niej zejść, zjechałby po toczących się ka- that rock is at a steep angle, and if anyone tried to
mieniach do przepaści. Obserwowałem jak ta rośli- go down there, the rock would roll and allow
na rośnie od młodej do takiej jaka jest dzisiaj - z anyone to have a free fall. I have watched that plant
głowami wielkości duŜego grejpfruta lub kantalupy. grow from the small size to what it is today, which
Na obszarze objętym tym zdjęciem są teŜ inne kępy is with heads that are as large as a large grapefruit
Echinocactus i Echinocereus. Jeślibyście wiedzieli, or a cantaloupe. There were other clumps of
gdzie one są, moglibyście zliczyć co najmniej 6 kęp Echinocactus and Echinocereus on the area seen on
lub pojedyńczo rosnących Echinocereus i 5 Echino- the photo. If you knew where to look you could find
cactus, prócz tego ze skraju przepaści. Kępa Echi- at least 6 clumps or single stemmed Echinocereus
nocactus na zdjęciu 3 była dość dobrze ukryta - and 5 Echinocactus besides the one at the edge. The
prawie na nią wszedłem. Widzicie ją bo ją tak clump of Echinocactus in photo 3 was kind of well
uwydatniłem na zdjęciu, ale w istocie trudno ją hidden and I almost walked on it. You can see the
zauwaŜyć, chyba Ŝe się nad nią stoi.
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Kiedy się trochę dłuŜej poprzechadzałem, posprawdzałem trochę krzewów, i znalazłem fantastyczną kępę Echinocactus xeranthemoides. Nie
sądzę, Ŝe moglibyście znaleźć inną, jeszcze bardziej
kształtną! Nie miałem nic czym mógłbym zmierzyć
te rośliny, więc nie jestem pewien jak była duŜa.
Największe głowy miały ok. 17cm średnicy, więc
sądzę, Ŝe miała ona ok. 1m szerokości. Zwróćcie
uwagę, Ŝe po lewej stronie, pod większymi głowami, wyrasta kilka nowych małych głów. Kępa ta
być moŜe jest największa na tym terenie. Jest tak
zgrabna, Ŝe dla mnie jest najładniejszą, na jaką trafiłem. Kiedy ją podziwialiście, to czy zauwaŜyliście
moŜe drugiego kaktusa na tym zdjęciu? Teraz gdy
zaczęliście go szukać pozwólcie, Ŝe podpowiem
Wam, Ŝe jest on łatwy do znalezienia. Jest tylko
trochę zakamuflowany. Jestem pewien, Ŝe niektórzy
powiedzieliby, Ŝe na zdjęciu nie ma drugiego kaktusa, ale on jest. Dobrze, idźcie na prawo ok. 1/3
metra od duŜej kępy, i w tym małym krzaku jest
drugi Echinocactus xeranthemoides. Jak Wam się
podoba ta zabawa w chowanego? Jest on całkiem
dobrze ukryty, i ma ok. 15cm średnicy. Głowa na
zdjęciu 5 to fragment przechylonej trzygłowej rośliny. Największa głowa jest średnicy najwyŜej małego grejpfruta, a dwie mniejsze główki nie osiągnęły jeszcze rozmiaru piłki tenisowej. Kaktus rośnie tuŜ przy małym zagłębieniu półmetrowej głębokości. Ma się bardzo dobrze. Popatrzcie na zdrowe ciernie, ich piękny kolor - ciemnoróŜowy na
końcach i blednący do pięknego jasno-rogowego u
podstawy, w kremowo-białej wełnie areol. Naprawdę piękny egzemplarz.
Roślina na zdjęciu 6 jest dobrze wyeksponowana. Ma trochę cierni w kolorze rogowym, resztę
w odcieniach od róŜowego do róŜowo-czerwonego.
Teraz popatrzcie dookoła niej - zobaczycie, Ŝe w
pobliŜu leŜą gdzieniegdzie ciernie. Patrząc się na
roślinę nie zauwaŜyłem by jakieś ciernie były odgryzione przez myszy. Jest ona zbyt mała by kwitnąć i wydawać owoce, więc myszy nie miałyby po
co odgryzać cierni. Jedyna inna rzecz jaka mi przychodzi na myśl to to, Ŝe ktoś ją kopnął, moŜe po to
by sprawdzić czy da się ją w ten sposób wyrwać z
ziemi, albo z głupoty. Nie wiem jak to jest z Echinocactus xeranthemoides, ale wiem, Ŝe u Saguaro
kępki cierni, które zostały wybite odrastają, przynajmniej u roślin w wieku do 20 lat. Obejrzałem tę
roślinę dobrze i nie znalazłem miejsc gdzie cierni
by brakowało, więc moŜe tu teŜ ciernie odrastają.
Zdjęcie 7 ponownie przedstawia Agave utahensis ssp. kaibabensis. To ładny egzemplarz, zauwaŜcie teŜ, Ŝe po prawej stronie rośliny jest odrost, dowód na to, Ŝe te rośliny rzeczywiście czasem je wypuszczają. Zwróćcie teŜ uwagę, Ŝe odrost zaczyna
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plant because I centered it in the photo, in person it
is very hard to see it unless you are on top of it.
As I wandered on a little more I looked over
some bushed and I found an absolutely fantastic
clump of Echinocactus xeranthemoides. I do not
think you could find a more perfect shaped clump
anywhere. I did not have anything to measure the
plants with out there and so I am not sure how large
that clump was. With the heads being about 7
inches across for the large ones I would guess that
the clump was 2.5 to 3 feet across. Notice on the
left side underneath the larger heads are several
smaller new heads growing. The clump could end
up being the largest clump there. It is so well
shaped that it is the best looking clump I came
upon. While you admired the beautiful clump did
you see the other cactus plant that is in the photo?
Now that you have looked for it let me say that it is
in plain sight. Just a bit camouflaged. I am sure that
some would say there is not another cactus in the
photo, but there is. Ok, go directly to the right about
a foot from the large clump and in that small bush is
another Echinocactus xeranthemoides. How do you
like that hiding job? Quite well hidden and it is
about 6 inches in diameter. The plant in photo 5 is a
head of a lopsided three headed clump. The largest
head is only as large as a small grapefruit and the
two smaller heads are not quite the size of a tennis
ball. It is growing right on a small drop-off of about
fourteen inches. Even so it is sure growing really
well. Look at the healthy spines and the wonderful
color. Dark pink at the point and fading to that
wonderful light horn color, and all set in a clump of
creamy white fluffy wool. Just an absolutely beautiful plant!!
The plant in photo 6 is right out in the open. It
has some horn colored central spines with the
remainder being shades of pink to pink-red. Now if
you look around by the plant you can see that there
are spines laying around here and there. Looking at
the plant I do not see any spines that have been
bitten off by mice. The plant is too small to have
bloomed so no mice would have any need to be
biting the spines off. The only other thing I can
figure is that someone took a kick or two at the
plant. Maybe trying to see if it could be kicked our
of the ground or just for the stupidity. I do not know
how it is about Echinocactus xeranthemoides but I
do know that Saguaros will regrow spine clusters
that have been knocked off. At least while they are
20 years and younger. I looked very carefully at the
plant and I couldn’t see where spines are missing so
maybe it is growing the spines back.
Photo 7 is Agave utahensis ssp. kaibabensis
again. It is a nice specimen, and notice that on the
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right hand side of the plant is an offset. So that
shows that the plants do throw offsets now and
then. Also note that the offset is starting to grow
over a clump of Echinocactus xeranthemoides.
Earlier I mentioned that the plants were all over
the place out there. I have shown only a small
portion of the plants of that Echinocactus in a
small area. If the rest of the area there has as many
plants, there has to be many tens of thousands of
them there.

I to juŜ koniec tej ciekawej opowieści, być moŜe jednak w przyszłości ukaŜą się w KI kolejne pustynne wspomnienia autora.

And so we came to the end of this interesting story, but we hope
to publish in the future other desert reports by the author.

rosnąć nad kępą Echinocactus xeranthemoides.
Wcześniej wspominałem, Ŝe te kaktusy były rozsiane po całym tamtejszym terenie. Pokazałem tu tylko
małą część roślin tego echinokaktusa, z małego obszaru, jeśli więc na reszcie tego terenu jest tak duŜo
egzemplarzy ile jest tutaj, to znaczy, Ŝe jest ich tam
wiele dziesiątek tysięcy.

Obrazki z pustyni Sonora. Część 4
Tomasz Romulski (tekst),
Richard Hardshorne (foto),
(foto), Arizona,
Arizona, e-mail: richard@searchnetmedia.com

Pustułka amerykańska (Falco sparverius), to
mały sokół występujący szeroko w Ameryce Północnej i Południowej. Na pustyni Sonora gnieździ się w
dziuplach wykutych przez dzięciura w saguaro, z
tychŜe teŜ kaktusów wypatruje swoje ofiary - małe
ssaki, gady, insekty.
Suseł Harrisa (Ammospermophilus harrisii) to
gatunek Ŝyjący w Arizonie i meksykańskim stanie
Sonora. Jest wyjątkowo dobrze przystosowany do
ekstremalnych temperatur - moŜna go zobaczyć buszującego w południe upalnych dni po pustyni, podczas gdy inne zwierząta nie wyściubiają nosa ze swoich nor. Jest wszystkoŜerny, w skład jego diety wchodzą m. in. owoce kaktusów - Ferocactusów, Opuntii,
Cylindropuntii.. Suseł swoje nory kopie pod krzakami, gdzie składuje poŜywienie na zimę, i gdzie chroni
się przed swoimi wrogami - kojotami, rysiami, grzechotnikami i drapieŜnymi ptakami.
Heloderma arizońska, Gila (Heloderma suspectum) jest jedną z dwóch jadowitych jaszczurek występujących w Ameryce Północnej. Nie uznaje się jej
jednak za specjalnie groźną dla człowieka bo wolno
się porusza, poza tym jej ukąszenie w zasadzie nie jest
śmiertelne dla dorosłego cŜłowieka. śyje w południowo-zachodnim USA, i w meksykańskim stanie
Sonora. Znakomitą większość swojego Ŝycia spędza
w jamach. Hyloderma wystęuje wprawdzie na terenach kaktusowych, z kaktusami jednak niewiele ją
łączy, poza tym, Ŝe moŜe się ona wspiąć na saguaro w
poszukiwaniu ptasich jaj (widziałem kiedyś takie jej
zdjęcie) - jaja ptaków i ssaków są jej głównym przy152

smakiem, Ŝywi się ona równieŜ małymi ptakami,
ssakami, insektami, padliną.
Jaskółczak modry (Progne subis) to największa
jaskółka Ameryki Północnej. Z kaktusami teŜ niewiele ją łączy - lokuje się ona w dziuplach wykutych
w saguaro przez dzięciura. śywi się insektami.
Nietoperze, jako przyjaciele wielu kaktusów
kolumnowych, cieszą sie w KI duŜą estymą, a zdjęcie mniejszego długonosego nietoperza (Leptonycteris curasoae) odwiedzającego kwiat neobuxbaumii,
opublikowane swego czasu w KI, wzbudziło ówcześnie duŜe poruszenie. W niniejszym artykule zamieszczamy zdjęcia jego krewniaka - to długonosy
nietoperz meksykański (Leptonycteris nivalis), a
sceneria zdjęcia jest jeszcze “straszniejsza”.
Długonosy nietoperz meksykański pochodzi z
Meksyku, a południe Arizony, gdzie został sfotografowany, to skraj jego obszaru występowania. O wzajemnych relacjach nietoperzy i kaktusów oraz agaw,
moŜnaby wiele napisać. Nietoperze Ŝywiące się nektarem kwiatów, m.in. ten właśnie, zapylają kwiaty
kaktusów i agaw, dla części gatunków będąc głównymi zapylaczami, dlatego są kluczowe w ich ekologii i są przedmiotem licznych badań. Długonosy nietoperz meksykański jest wysoce predysponowany do
pobierania nektaru dzięki swojemu długiemu
pyszczkowi, długiemu językowi, i duŜej sile i manewrowości w powietrzu, pozwalającej na “zwisanie” nad kwiatem. Na zdjęciach nasz gacek zabiera
się za kwiat saguaro. Czy zdjęcia 7 i 8 równieŜ
przejdą do historii prasy kaktusiarskiej?
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Fig. 1 Suseł Harrisa na Ferocactus wislizenii

Fig. 2 Suseł Harrisa na Ferocactus wislizenii

Fig. 5 Pustułka amerykańska na
saguaro

Fig. 6 Jaskółczak modry na saguaro
Fig. 7 Długonosy nietoperz meksykański i saguaro

Fig. 3 Hyloderma arizońska

Fig. 8 Długonosy nietoperz meksykański i saguaro

Fig. 4 Hyloderma arizońska

Poliploidalność u kaktusów. Część 2
Tomasz Romulski

Przyglądając się bardzo pobieŜnie rodzajom Pilosocereus i Haageocereus pod kątem krzewienia się,
nie zauwaŜyłem korelacji z poliploidalnością, co nie
znaczy jeszcze, Ŝe ona tu nie istnieje. Będę takŜe analizował inne rodzaje. Mocno krzewi się od podstawy
tetraploidalny Bergerocactus emoryi, tworzący w naturze duŜe kępy. Jak juŜ wskazywałem, w wyniku
zwiększenia ilości materiału genetycznego komórki
poliploidów mają większe rozmiary. Amerykański
botanik kaktusowy, Gibson wysunął hipotezę, Ŝe
zmiany w kształcie komórek zaburzają produkcję
drewna w kaktusach, w ten sposób ograniczając je we
wzroście wzwyŜ - jeśli jest ona prawdziwa, to moŜe to
ma wpływ na krzewienie się - czyli rozrost wszerz,
zamiast w górę? - jeśli oczywiście teoria o obfitszym
krzewieniu się ma potwierdzenie.
W poprzedniej części artykułu zaznaczyłem, Ŝe
poliploidalność ma zasadnicze znaczenie dla specjacji, t.j. powstawania nowych gatunków. Przyjrzyjmy
się trochę temu, w jaki sposób się to dzieje, i jakie są
tego konsekwencje dla populacji kaktusów. Pisałem,
Ŝe jeśli rośliny dwóch diploidalnych gatunków utworzą między sobą hybrydę, i następnie ten mieszaniec
podwoi ilość swoich chromosomów, stanie się allotetraploidem - juŜ nie zwykłym mieszańcem, ale nowym gatunkiem. Jeśli takiej roślinie następnie uda się
sparować z innym podobnym sobie egzemplarzem
allotetraploidalnym, powstałym w ten sam, lub inny
sposób, spowoduje to przekazanie potomstwu cech
nowego gatunku reprezentowanego przez obie rośliny. Tworzenie się allopoliploidalnego gatunku obejmuje więc kilka etapów, a pierwszym z nich jest
utworzenie się mieszańca. O allopoliploidach napiszę
więcej w trzeciej części, w tej natomiast chciałbym
skupić się właśnie na zwykłych mieszańcach pomiędzy poliploidami oraz poliploidami i diploidami.
Zacznijmy od pytania czy odrębność genetyczna
tworzącej się nowej populacji allotetraploidów zostanie zachowana w morzu diploidów? Czy nowe rośliny
nie będą dawać wstecznych mieszańców z egzemplarzami obu wyjściowych gatunków diploidalnych, następnie kolejnych pokoleń tych mieszańców mieszańców itd., tworząc z czasem jedną populację o zmiennych cechach? OtóŜ generalnie nie, poniewaŜ tetraploidy w zasadzie nie tworzą płodnych mieszańców z
diploidami, mogą jedynie tworzyć niepłodne (dlaczego? - o tym niŜej) triploidy. Fakt tworzenia się triploidów moŜna łatwo “wyliczyć” - otóŜ podobnie jak
diploidalni “rodzice” dają normalnie mieszańca diploidalnego (diploid + diploid = diploid), tak i “rodzice”
tetraploidalni dadzą mieszańca tetraploidalnego, t.j.
tetraploid + tetraplid = tetraploid, a idąc dalej tym
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Haageocereus tenuis. Fot. Graham Charles (Anglia)

rozumowaniem mamy, Ŝe... tetraploid + diploid =
triploid - jak widać, znak “+” nie oznacza tu dodawania, ale wyciąganie średniej arytmetycznej. Czemu
triploidy są niepłodne? Jest tak dlatego, Ŝe trzy
chromosomy w komórkach nie mogą się po równo
rozdzielić na dwie gamety (t.j. komórki rozrodcze liczba chromosomów w gametach jest zredukowana
do połowy w stosunku do ich liczby w pozostałych
komórkach - takie normalne gamety nazywamy zredukowanymi). Zatem, poniewaŜ normalnie tetraploidy i diploidy nie wytworzą między sobą płodnego
potomstwa, będą one w znacznym stopniu od siebie
reprodukcyjnie izolowane, i pośród diploidalnych
roślin gatunków rodzicielskich będzie mogła się rozwijać nowa populacja tetraploidów, niezagroŜona
tym, Ŝe zostanie “rozmyta”. Sytuacja ta dotyczy takŜe powstawania roślin o innych nieparzystych liczbach chromosomów, 2n=55, 77, itd. Tak jest zasadniczo, jednak nie do końca, mają bowiem miejsce
inne sytuacje, dzięki którym do pewnego stopnia jest
moŜliwe mieszanie się tetraploidów i diploidów (n.p.
przy łączeniu się zredukowanej gamety tetraploidu i
niezredukowanej gamety diploidu - powstaje wtedy
płodny tetraploid).
Przykładem triploidu jest Haageocereus tenuis,
płoŜący się gatunek, rosnący tylko na jednym niewielkim stanowisku, ok. 100km na północ od Limy,
w Peru, w trudnych warunkach, bo na suchej piaszczystej równinie, gdzie jedynym źródłem wilgoci są
mgły znad morza. Istotnie stwierdzono, Ŝe gatunek
ten rozmnaŜa się tylko wegetatywnie. Innym znanym
poliploidem o nieparzystej liczbie 2n jest 11-ploid
Austrocylindropuntia subulata var. exaltata równieŜ
z Peru (2n=121), o której teŜ sądzi się, Ŝe rozmnaŜa
się tylko wegetatywnie.
W przypadku Haageocereus tenuis nie znamy
roślin rodzicielskich, nie wiemy, czy były one tego
samego gatunku (juŜ wymarłego, bo nie znamy dziś
diploidalnych i tetraploidalnych form tych roślin),
czy róŜnych gatunków, moŜemy jedynie domniemywać, Ŝe był to jakiś tetraploid i jakiś diploid. Inaczej
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jest z xMyrtgerocactus lindsayi, triploidem, którego
tylko kilka egzemplarzy zaobserwowano na Półwyspie Kalifornijskim. W tym przypadku wiemy, Ŝe pochodzi on ze skrzyŜowania tetraploidu Bergerocactus
emoryi (2n=44) i diploidu Myrtillocactus cochal
(2n=22); on równieŜ jest bezpłodny.
Powstawanie sterylnych mieszańców o nieparzystej liczbie 2n jest powszechne wśród opuncjowych
(wiele przykładów moŜna znaleźć na stronie
http://www.bioone.org/doi/abs/10.2985/026.015.0). W
centralnym Teksasie rosną Opuntia lindheimeri 2n=66
i 2n=44, O. phaeacantha var. major 2n=66., rzadko
2n=44, O. edwardsii 2n=44, rzadko 2n=66, które między sobą hybrydyzują. Istotnie, jak moŜna się było
spodziewać z naszego prostego rachunku średniej
arytmetycznej, zaobserwowane w tym przypadku hybrydy: O. lindheimeri (2n=66) x O. edwardsii (2n=44)
oraz O. phaeacantha var. major (2n=66) x O.
edwardsii (2n=44), były pentaploidalne (2n=55). W
Arizonie, w hrabstwie Yavapai, rośnie pentaploidalna
(2n=55) hybryda Opuntia macrorhiza (2n=44) × O.
phaeacantha (2n=66). W innym hrabstwie Arizony,
Mohave, rośnie hybryda Opuntia aurea (2n=66) × O.
pinkavae (2n=88), która jak naleŜało się spodziewać,
rzeczywiście jest heptaploidalna (2n=77). Znany jest
teŜ nonaploid (2n=99) - O. bakeri z Ekwadoru.
Wszystkie te opuncje są bezpłodne, jednak w przeciwieństwie do kolumnowego xMyrtgerocactus lindsayi, mogą się rozmnaŜać wegetatywnie przez odpadłe i
samoukorzeniajace się człony, tworząc często populacje. Wegetatywnie rozmnaŜać się moŜe takŜe wspomniany H. tenuis, poprzez tworzenie bocznych płoŜących się odgałęzień, wypuszczających korzenie.
Podkreślić trzeba, Ŝe wymienione wyŜej przykłady dotyczą powstawania zwykłych krzyŜówek między
poliploidami (lub poliploidami i diploidami), gdzie
nie następuje dodatkowe podwojenie ich liczby chromosomów, więc mimo, Ŝe mieszańce te to poliploidy,
nie mówimy tu jeszcze o allopoliploidach, roślinach o
ustabilizowanych cechach. Hybrydy te jednak, posiadając nieparzystą liczbę 2n, z racji swojej sterylności i
rozmnaŜania się tylko wegetatywnego, mają swoje
cechy stabilne (a gdyby w przyszłości udało im się
spoliploidyzować, stałyby się nowymi gatunkami, mogącymi rozmnaŜać się generatywnie - poliploidyzacja w
ich wypadku równałaby się nabyciu płodności).
Oczywiście mogą takŜe powstawać mieszańce
poliploidów, które będą miały parzystą liczbę 2n. Hybryda dwóch heksaploidalnych opuncji z hrabstwa
Mohave, Opuntia aurea (2n=66) × O. phaeacantha
(2n=66), jest równieŜ heksaploidem (2n=66). W innym hrabstwie w Arizony, Pinal, dwie heksaploidalne
opuncje dają hybrydę, Opuntia engelmannii (2n=66)
× O. phaeacantha (2n=66), która równieŜ jest heksaploidalna (2n=66). W Ekwadorze tetraploidalna, O.
pubescens (2n=44) i oktaploidalna O. soederstromiana (2n=88) dają heksaploidalnego mieszańca znanego
pod nazwą O. x aequatorialis (2n=66). W Teksasie i
.
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Nowym Meksyku dwa tetraploidy, Echinocereus
coccineus (2n=44) i E. dasyacanthus (2n=44) hybrydyzują dając tetraploidalnego mieszańca znanego
jako xE. lloydii (2n=44). Tego typu mieszańce poliploidów o parzystej liczbie chromosomów w komórkach, będą juŜ płodne, jednak nie będąc allopoliploidami, nie mają ustabilizowanych cech, czego dowiodły obserwacje populacji xE. lloydii, tym bardziej, Ŝe mogą dawać wsteczne płodne mieszańce z
gatunkami rodzicielskimi.
Znajomość podanej wyŜej arytmetyki moŜe być
pomocna teŜ w inny sposób. Ostatnimi laty rozpowszechniła sie teoria, Ŝe Melocactus albicephalus to
hybryda M. ernestii x M. glaucescens. Oba te gatunki
są poliploidami - dotychczasowe badania mówią, Ŝe
dla M. ernestii 2n=44, dla M. glaucescens 2n=44, 22,
natomiast badanie M. albicephalus dało 2n=22. Stoi
to w sprzeczności z teorią hybrydy, bo ta musiałaby
mieć bądź 2n=44 bądź 2n=33, zatem wydaje się, Ŝe
M. albicephalus jest dobrym gatunkiem, co było juŜ
zresztą sugerowane przez inne badania.
Nasz rachunek wyliczania stopnia ploidalności u
mieszańców nie zawsze się sprawdza; powstają czasem równieŜ rośliny o liczbie 2n innej niŜ przewidywałoby wyliczenie - przyroda to z pewnością nie
arytmetyka, równieŜ identyfikacja roślin w naturze,
które były badane nie zawsze jest pewna. Odstępstwa
wśród opuncjowych moŜna znaleźć posiłkując się
wspomnianą juŜ stroną www. Pomimo nieścisłości
jednak, w większości przypadków rachunek się
sprawdza. Innym natomiast przykładem aberracji jest
hybryd znany jako xPachgerocereus orcuttii
(2n=44), powstały ze skrzyŜowania tetraploidalnego
Bergerocactus emoryi (2n=44) i tetraploidalnego
Pachycereus pringlei (2n=44). Liczba 2n hybrydy
jest tu zgodna z rachunkiem, i parzysta, powstały
tetraploid jest jednak sterylny.
Oczywiście nasz rachunek będzie się tyczył
równieŜ krzyŜowych zapyleń róŜnych cytotypów w
tym samym gatunku. Jeśli np. hodowca mrozaków w
Polsce zapyli O. polyacantha z Wyoming (2n=44)
pyłkiem O. polyacantha z Idaho lub Colorado
(2n=44), to otrzyma roślinę równieŜ o 2n=44, a więc
płodną, jeśli jednak zapyli ją pyłkiem O. polyacantha
z najbardziej północnych populacji w Kanadzie
(2n=66) lub pyłkiem O. polyacantha var nicholii z
Arizony (2n=66), to otrzyma sterylny pentaploid
(2n=55), z kolei jeśli zapyli między sobą dwie ostatnie opuncje, powinien otrzymać roślinę heksaploidalną (2n=66), a więc płodną, jeśli wreszcie roślinę
z Wyoming lub Idaho (2n=44) zapyli pyłkiem diploidalnej O. polyacantha z Arizony lub Nowego Meksyku (2n=22), otrzyma sterylny triploid (2n=33).
.

English summary. The second part of the article
focuses on hybrids among polyploids (not to confuse
with allopolyploids). Cited cytological data for putative
parents of Melocactus albicephalus suggest the latter
one may be not a hybrid but a good species.

155

O moich rebucjach. 5
Elton Roberts,
Kalifornia, USA,
e-mail: 1cactus1@verizon.net

Rebutia fabrisii ssp. aureiflora
Są trzy podgatunki R. fabrisii. Jest R. fabrisii ssp.
fabrisii - ta roślina to zwykła rebucja, ma główki, które mają ok. 2cm średnicy i ok. 4cm wysokości. Kwiaty są czerwone. Jest takŜe R. fabrisii ssp. nana. Ma
ona pędy i czerwone kwiaty duŜo mniejsze niŜ podgatunek fabrisii, pędy mają tylko 1cm średnicy. Nie
mam ssp. nana, ale mam ssp. fabrisii, chociaŜ nie
mam zdjęcia pokazującego jak kwitła - moŜe później.
To co teraz pokazuję to Rebutia fabrisii ssp. aureiflora. OdróŜnia się ona od pozostałych podgatunków
kolorem kwiatów, który jest złotoŜółty, i czasem długimi pędami. Mówi się, Ŝe kwiaty u tego podgatunku
są mniejsze niŜ u podgatunku fabrisii, jednak mają
one do 2,5cm średnicy, tak jak u ssp. fabrisii. Teraz,
jeśli dobrze rozumiem, ta Ŝółtokwitnąca odmiana istnieje w dwóch formach - z krótkimi pędami i z długimi. Pilbeam opisuje tę drugą jako posiadającą
„dłuŜsze pędy wyciągnięte tak, Ŝe kształtem przypominają „kiełbaski” pokładające się niereguralnie” - to
cytat z ksiąŜki Rebutia. Nie wiem ile lat miała roślina,
o której pisał autor, ale powiedziałbym, Ŝe pędy mojej
mają kształt nawet bardziej podobny do kija. Jeśli
popatrzycie na zdjęcie 1, widać przód rośliny. To jest
właśnie ta jej strona, którą widzę, kiedy siadam na tej
ławce, tak jak i inni ludzie, którzy do mnie przychodzą. Większość z nich chciałaby ją mieć. Jej pędy po
tej stronie mają do 35cm długości. Co prawda są jeszcze boczne, nie tak długie, ale razem jest około piętnastu pędów, które mają podobną długość. Jeśli popatrzycie na zdjęcie 1 i 2, moŜecie zobaczyć, Ŝe są teŜ
krótsze pędy boczne, które mają na razie długość od 3
lub 4cm do ponad 12 cm.
AŜ do teraz nie zwracałem uwagi na tył rośliny,
na końcu ławki, i popatrzcie teraz na zdjęcie 3. Nie
zdawałem sobie sprawy, Ŝe pędy z tyłu aŜ tak urosły,
zwisając nad ławką - niektóre z nich mają do 56cm
długości. Pędy mają tylko 2 cm średnicy, więc przy
długości do 56cm, daje to wygląd naprawdę wydłuŜonej i cienkiej kiełbaski. Zwróćcie uwagę, Ŝe końce
pędów dalej rosną - ciekawe będzie obserwowanie do
jakiej maksymalnej długości dorosną. Jeśli ich masa
nie spowoduje ich rozerwania, być moŜe sięgną podłogi w półtora do dwóch lat.
Patrząc się na zdjęcia 4 i 5, moŜecie zauwaŜyć, Ŝe
kwiaty mają kolor złoto-Ŝółty. Nitki pyłkowe są zółte,
tak jak i pyłek. Jedyna część kwiatu, która nie wygląda na Ŝółtą to znamię, jednak i ono jest Ŝółte, choć o
tak bladej Ŝółci, Ŝe wygląda biało w porównaniu z
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Tekst i zdjęcia pochodzą
z listy mailingowej autora
English summary: The author talks
about his Rebutias. This is the 5-th part of
the story, from tha author’s mailing list.

bogatą złotą Ŝółcią reszty kwiatu. Roślina kwitnie na
całego, robiąc sobie odpoczynek przy największych
upałach w lecie, i w zimie. Zdjęcie 5 zrobione było
10 grudnia (w Kalifornii - przyp. ed.), i widać, Ŝe
wciąŜ jeszcze niektóre kwiaty się otwierają. Zdjęcie
2 i 3 było zrobione dzisiaj, czyli 13 lutego - nie ma
kwiatów, ale roślina zaczyna juŜ wypuszczać pąki.
Chyba będę musiał rozmnoŜyć te rośliny, powsadzać
je do zwisających koszy, i udostępnić innym, którzy
chcieliby mieć zwisającą rebucję.
Rebutia x grandilacea
Mam u siebie Rebutia grandilacea właściwie od
tak dawna, jak zbieram kaktusy. Nie pamiętam od
kogo pochodzi moja roślina, ani kiedy dokładnie ją
pozyskałem. Pamiętam tylko, Ŝe miałem ją „od zawsze”. Teraz powiedziałem sobie, Ŝe roześlę kilka jej
zdjęć i napiszę coś o niej.
CóŜ, niegdy nie mogłem nic o niej znaleźć w
Ŝadnej z moich ksiąŜek. To trochę dziwne, bo widuję
te rośliny w innych kolekcjach od wielu lat. Wydaje
się jakby kaŜdy, kto zbiera rebutie, miał choć jedną
R. grandilacea w swojej kolekcji. Wytrwale szukałem i wreszcie znalazłem tę nazwę w jednej starej
ksiąŜce. Widnieje ona tam jako jeden z mieszańców
Johnsona, Rebutia x grandilacea (R. grandiflora x R.
violaciflora). Zatem jeśli macie R. grandilacea i
chcecie być poprawni, powinniście postawić znak x
przed nazwą „grandilacea”. Nie znajdziecie Ŝadnej z
obu nazw w NCL, poniewaŜ wrzucono je jako synonimy do R. minuscula.
Patrząc się na pędy i na kwiat, powiem, Ŝe moja
roślina dąŜy bardziej do R. violaciflora niŜ R. grandiflora. Rebutia grandiflora.według opisu ma większe
kwiaty niŜ R. minuscula, o 6,5cm długości, i lśniąco
karminowe. Kwiat na R. minuscula ma 4cm długości
i jest jasnoczerwony. Kwiaty R. violaciflora mają
według opisu 3,5cm długości i 3cm średnicy. Są samopylne, i są czerwone z lekkim odcieniem fioletowym. Są równieŜ róŜnice w wielkości roślin i długości cierni. Kwiaty R. x grandilacea są lśniąco róŜowe
z fioletowymi odcieniami. MoŜecie zobaczyć na
zdjęciu 7, Ŝe kwiaty mają dość długą rurkę, jednak
nie 6,5-centymetrową, jak powinno być u R. grandiflora. MoŜecie teŜ zobaczyć, Ŝe ciernie są dość krótkie, tak jak u R. grandiflora. Tak więc moja roślina
wydaje się pośrednia w stosunku do obu roślin rodzicielskich, i jeśli teŜ macie roślinę nazwaną R. grandilacea, zmieńcie nazwę na R. x grandilacea.
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Fig. 1 Rebutia fabrisii ssp. aureiflora

Fig. 5 Rebutia fabrisii ssp. aureiflora

Fig. 6 Rebutia x grandilacea
Fig. 2 Rebutia fabrisii ssp. aureiflora

Fig. 3 Rebutia fabrisii ssp. aureiflora

Fig. 7 Rebutia x grandilacea

Rebutia torquata FR 1117
Rebutia torquata to naprawdę piękna roślina. Jej
Ŝebra są nieco spiralne, czasem proste. Ciernie są tak
krótkie, Ŝe układają się w ładne wyraźne rzędy, bo
ciernie z róŜnych rzędów nie nachodzą się na siebie.
Pęczki cierni siedzą na końcach tuberkuł, na które
podzielone są Ŝebra. Jedyny opis tej rośliny jaki znalazłem jest w ksiąŜce Pilbeama o rebutiach - cytuje
on tam opisy Rittera i Buininga, i podaje, Ŝe Ŝebra
mają wyraźne „nacięcia”.
Tuberkuły są ciasno ułoŜone, więc gdy się patrzy na roślinę, wydaje się, Ŝe Ŝebra są tylko „karbowane”. Opis mówi dalej, Ŝe areole mają białą wełnę,
ale zdjęcie w ksiąŜce pokazuje wełnę brązową. Na
Fig.
. 4 Rebutia fabrisii ssp. aureiflora
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Z wizytą w kolekcji
Paying a visit to Chris Monrad (Arizona)
Chris Monrad (foto)
(foto)
Tomasz Romulski (tekst)

TOMASZTO
Fig. 8 Rebutia torquata FR 1117
Fig. 1

Fig. 9 Rebutia torquata FR 1117

Fig. 3

Fig. 10 Rebutia torquata FR 1117

moim zdjęciu równieŜ jest ona brązowa, więc nie
wiem skąd w opisie wzięła się wełna biała, chyba Ŝe
w środowisku naturalnym wełna bieleje. Wracając do
opisu, „wszystkie ciernie są radialne, 6 do 10, skierowane na boki, do 2mm długości, białe z czerwonobrązową, grubszą dolną częścią”. Ciernie są przeźroczyste i brązowy kolor stopniowo blednie wzdłuŜ
ciernia. PoniewaŜ są tak małe, wyglądają jakby miały
jasny kolor, ale oglądane w pełnej rozdzielczości wyglądają jak jasnobrązowawe szklane ostrza. Moja roślina ma 8cm wysokości. Nie rośnie ona szybko. Problem w tym, Ŝe poniewaŜ wolno rośnie, przędziorki
atakują ją bo na nią nie zwracam uwagi. To irytujące.
W dodatku jest to jedyna roślina tego gatunku jaką
mam. Skąd one wiedzą, która niszczyć, by mi dopiec?
- mam wiele innych, mniej cennych, których one nie
chcą tknąć. Moja roślina powoli wypuszcza odrosty i
zaczyna wykazywać nowe przyrosty. Ma zgrubiały
korzeń, więc daję jej trochę głębszą doniczkę i bardziej przepuszczalne podłoŜe.
.
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Fig. 5

Fig. 7
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Chrisa Monrada (Arizona)

Fig. 2

Fig. 9

Fig. 4

Fig. 10

Fig. 6

Fig. 11
Fig. 1-8 Ferocactus wislizenii ssp. wislizenii
Fig. 9-10 Ferocactus wislizenii ssp. herrerae
Fig. 11 W ferokaktusowym ogrodzie autora
Wszystie zdjęcia: Chris Monrad

Fig. 8

.
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Chris Monrad z Arizony interesuje się kaktusami
od wielu lat, a w centrum tych kaktusowych zainteresowań są ferokaktusy i echinokaktusy. Chris ma pokaźną kolekcję tych roślin, a najbardziej okazałymi
jego egzemplarzami są prezentowne tu Ferocactus
wislizenii ssp. wislizenii. Nic w tym dziwnego, bo ten
piękny ferokaktus występuje dziko m.in. właśnie w
Arizonie. Egzemplarze Chrisa pochodzą ze środowiska naturalnego, prawo stanowe Arizony stwarza
bowiem pewną furtkę, dzięki której moŜna pozyski159

wać niewielkie egzemplarze z natury. Rosną one u
Chrisa „pod chmurką”, i jak widać pięknie się mają.
F. wislizenii ssp. wislizenii występuje na dość
duŜym obszarze południa USA i północy Meksyku, i
jest bardzo zmienny. Kwiaty mogą się barwić całą
gamą kolorów od pomarańczowego do czerwonego,
co obrazują piękne zdjęcia. Chris znalazł teŜ w naturze formy z Ŝółtymi kwiatami i cierniami, które
rozmnaŜa Jest to chyba największy ferokaktus, spotyka się bowiem egzemplarze do 4m wysokości!
F. wislizenii jest jednym z najbardziej popularnych ferokaktusów w uprawie, prosty, szybko rosnący, z atrakcyjnym uciernieniem. Z uwagi na swoją
popularnośc nie naleŜy on do poszukiwanych przez
kolekcjonerów, jest to jednak kaktus z pewnością
wart kolekcji

Ad vocem
Ferocactus wislizenii
ssp. herrerae

Tomasz Romulski

Ten piękny ferokaktus został opisany w 1927r.
jako Ferocactus herrerae Ortega, w 1984r. przeklasyfikowany na F. wislizenii var. herrerae (Ortega)
Taylor, następnie na F. wislizenii ssp. herrerae (Ortega) Pilbeam & Bowdery. Występuje on na zachodnim wybrzeŜu Meksyku, przede wszystkim w
stanie Sinaloa, zahaczając takŜe o południe Sonora

Fig. 2 Ferocactus wislizenii ssp. herrerae
fot. & kol. Christian Neciu (Rumunia)

.
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i zachód Durango. To środowisko to głównie przybrzeŜne niziny (choć moŜna go spotkać do wysokości 1400m na zachodnich zboczach Sierra Madre Occidental w Durango), z dość duŜym zagęszczeniem innej roślinności, obszary wilgotniejsze i
cieplejsze niŜ te, na których rośnie większość innych ferokaktusów, m. in. występujący znacznie
dalej na północy Ferocactus wislizenii ssp. wislizenii.
F. herrarae rośnie bardzo szybko jak na ferokaktusy, dość szybko teŜ kwitnie - oczywiście
równieŜ w porównaniu z innymi ferokaktusami bo przy ok. 20cm średnicy, lub nawet jeszcze
mniejszej. W naszych warunkach raczej nie wyrośnie ponad wysokość pół metra, ale w naturze moŜe czasem przekroczyć 2m. RóŜni się on od równieŜ szybko rosnącego F. wislizenii ssp. wislizenii
głównie tym, Ŝe nawet bardzo stare rośliny praktycznie nie przekraczają 50cm średnicy, tym, Ŝe
ilość Ŝeber (rzadko powyŜej 13) praktycznie nie
zwiększa się wraz z wiekiem - roślina na zdjęciu
miałaby podobną ich ilość, nawet jeśliby osiągnęła
2m wysokości, oraz nieco atrakcyjniejszym uciernieniem.
Uciernienie zmienia się wraz z wiekiem. U
kilkucentymetrowych siewek występuje jeden zakrzywiony cierń centralny i 8 prostych cierni
bocznych, brak jest, lub są bardzo nieliczne, ciernie szczecinowate. U starszych roślin (na zdjęciu)
występuje jeden główny, spłaszczony i zakrzywiony cierń centralny, 6 innych prostych i krótszych
cierni środkowych, oraz białe ciernie szczecinowate. U bardzo starych roślin, powyŜej ok. 50cm wysokości, cierń centralny przestaje być zakrzywiony
i spłaszczony, a cierni szczecinowatych jest niewiele lub zanikają).
W uprawie naleŜy ferokaktusom zapewnić
maksymalną ilość słońca, warto je teŜ uprawiać
pod „szkłem”, co wydłuŜa okres wegetacji - niestety rosną one przy wyŜszych temperaturach, więc w
uprawie „pod chmurką’ okres wzrostu będzie krótki. W zimie naleŜy chronić F. herrerae przed
spadkami temperatur niŜej 10 oC. Jak juŜ wspomniałem F. herrearae naleŜy do stosunkowo
szybko kwitnących ferokaktusów, choć nie do tych
najszybszych. Kwiaty są koloru od Ŝółtego do pomarańczowego, z często brązowawym środkiem.
W kolekcjach spotykana jest jeszcze forma o krótkich cierniach pod nazwą „F. horridus”, która jest
hodowlanym kultywarem
Podsumowując, F. herrerae jest z pewnością
jednym z wdzięczniejszych „feraków’ - ładnie
ucierniony, prosty w uprawie, stosunkowo szybko
rośnie, i niepóźno kwitnie.
KAKTUSY I INNE Vol. 7 No. 4

Kaktusowe dygresje
Kaktusy na siarczanie amonu
Elton Robets
Mimo, Ŝe namawiam ludzi do uŜywania słabego
roztworu siarczanu amonu, są osoby, które uwaŜają, Ŝe
zniszczy to ich rośliny. Siarczan amonu dostarcza azot nadal wielu uwaŜa, Ŝe dostarczanie go roślinom „rozdmucha” je - będą rosły zbyt szybko, staną się miękie,
będą miały słaby naskórek, nienormalnie się rozrosną, i
nigdy nie będą wyglądać jak powinny. Za takie rośliny
szybko zabiorą się wełnowce i przędziorki, i nałapią one
wszystkich moŜliwych chorób. Taka mentalność trwa u
amerykańskich kaktusiarzy co najmniej od lat 1940stych, lub wcześniej. Kiedy mieszkałem w Gerber, w
Kalifornii, dawałem roślinom wodę kiedy tego potrzebowały, od czasu do czasu z siarczanem amonu. Dawałem
1 łyŜkę stołową na galon wody. Nigdy nie miałem problemów z moimi kaktusami. Woda była dobra, o kwaśnym odczynie. Potem przeniosłem się do Ripon, i zaczęły się problemy. Pierwszym była zasadowa woda,
drugim to, co dowiedziałem się w tamtejszym towarzystwie kaktusowym, do którego się zapisałem - Ŝe swoje
rośliny uprawiam źle - powinienem uŜywać nawozu z
bardzo małą ilość azotu, bardzo rzadko w ciągu roku.
Wszystko to nie miało sensu - w deszczówce jest
przecieŜ azot. Przez ostatnie 27 lat gdy tu mieszkam,
kilka razy w roku aplikuję roślinom pełną dawkę azotu jedną łyŜkę stołową siarczanu amonu na galon (3,8 litra)
wody. Rośliny zawsze wyglądały dobrze, i nie zdarzały
się te wszystkie „straszne” rzeczy, jakie inni przewidywali. Tak jak rośliny na pustyni, tak teŜ i rośliny w szklarni
potrzebują azotu. Siarczan amonu okazał się teŜ lepszy
niŜ inne źródła azotu przeze mnie stosowane (azot azotanowy i mocznikowy).
WciąŜ łapię ludzi na mówieniu, Ŝe boją się dawać
wodę o kwaśnym odczynie i/lub z azotem trudniejszym
roślinom, takim jak: Ariocarpus, Pediocactus, Sclerocactus, Turbinicarpus i inne. Mówą, Ŝe rośliny rosną w podłoŜach wapiennych, więc potrzebują zasadowego podłoŜa i zasadowej wody. Nie zdają sobie jednak sprawy, Ŝe
deszczówka ma odczyn kwaśny i rośliny w naturze dostają kwaśną wodę.
Dostałem kiedyś kilkanaście Ariocarpus fissuratus
legalnie wykopanych z prywatnej posiadłości. Wyglądały
bardzo źle. Po roku czasu ich uprawy na kwaśnej wodzie i siarczanie amonu ich stan się wyraźnie poprawił,
choć u ich spodu były jeszcze na wpół martwe tuberkuły.
Rośliny nie były „nadmuchane” ani zdeformowane.
Przędziorki i wełnowce zostawiły je w spokoju. Po drugim roku rośliny wyglądały jeszcze zdrowiej, starsze
tuberkuły trochę urosły i stały się bardziej zielone, przykrywając martwe najstarsze tuberkuły.
Moje wszystkie rośliny dostają w czasie okresu
wzrostu wodę o kwaśnym odczynie i słaby roztwór siarczanu amonu razem z normalnym nawozem kaktusowym. Nie są „nadmuchane” czy miękie i zwiotczałe.
Znam ludzi, którzy te same rośliny mogą w tym samym
czasie doprowadzić do 2 lub 3-krotnie większych rozmiarów, chodzi jednak o to by roślinom dać tyle azotu
aby były zdrowe, a nie zbyt duŜo. Prosiłem takŜe innych
aby wzięli udział w eksperymencie i nawadniali i nawozili
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według moich sugestii, i wszyscy byli zadowoleni z
efektów.
Od edytora: Doświadczenia Eltona związane są z
uprawą kaktusów w Kalifornii, gdzie kaktusy szybciej i
naturalniej rosną niŜ w naszych skromnych warunkach
klimatycznych, dlatego naleŜy mieć na uwadze, Ŝe u
nas dynamika wzrostu kaktusów jest duŜo słabsza, i
wszelkie ilości aplikowanych nawozów muszą być
oszczędniejsze.

O zaprawianiu nasion
Tomasz Romulski & Michał Gajewski
Kaktusiarzom, którzy wysiewają kaktusy moŜna
polecić środkek o nazwie Thiram. Środek ten przeznaczony jest do zapawiania nasion w celu ochrony wysiewów przed grzybami. Zawiera substancją aktywną
tiuram, i w innych krajach jest znany takŜe pod innymi
nazwami. Polskim odpowiednikiem zawierającym tiuram jest zaprawa nasienna T. Tiuram nie obniŜa kiełkowalności nasion, jak niekiedy bywa w przypadku innych specyfików, np. chinosolu, i daje stosunkowo
dłuŜszą ochronę siewek. Nasiona moŜna zaprawiać na
sucho lub w formie zawiesiny wodnej. W pierwszym
przypaku najlepiej wymieszać nasiona z drobną ilością
zaprawy i następnie wyrzucić je na powierzchnię, a
podlewać przez podsiąkanie, by szybko nie spłukać
zaprawy z nasion.
Dobrym środkiem przeciw grzybom, oraz w przeciwgrzybowej ochronie nasion jest Dithane, zawierający
substancję mankozeb - moŜna sporządzić zawiesinę
lub zaprawiać nasiona na sucho. Opis środka podaje,
Ŝe działa on w pewnym stopniu takŜe hamująco na
rozwój przędziorków.
Zaprawiać nasiona moŜna takŜe popularnym nadmanganianem potasu - niewielką ilość substancji rozpuszczamy w wodzie tak, by uzyskała ona róŜowy kolor.
Jeśli wysiewamy do podłoŜa organicznego (moŜna
takŜe do czystego piasku), przed wysiewem naleŜy
pozbawić je szkodników, ale nie sterylizować. Sterylizacja oznacza pozbycie się z ziemi calej mikroflory nie dość Ŝe jest to ze szkodą dla rozwoju siewek, ale
ma takŜe ujemny wpływ na odporność podłoŜa - np.
gdy pojawi się pleśń, często szybciej się ona rozprzestrzenia w podłoŜu sterylnym. Pozbawić ziemię do wysiewów szkodników i ich jaj moŜna przez wygotowanie
z wodą ziemi przez kilkanaście minut w temperaturze
wrzątku - taka procedura nie powinna jeszcze zniszczyć całej mikroflory.
Najlepsze są oczywiście własne doświadczenia.

Kwiaty w klasyfikacji kaktusów
Tomasz Romulski
Dwa artykuły z cytowanych w bieŜącym dziale „Z
literatury”, uświadomiły mi, Ŝe warto przedłoŜyć czytelnikom, iŜ ostatne trendy w klasyfikacji kaktusów kładą
duŜo mniejszy nacisk na znaczenie kwiatów w określaniu pokrewieństwa, niŜ to miało miejsce dawniej. Wiele
ostatnich badań, zarówno genetycznych, jak i tych poczynionych w naturze, zwraca uwagę na fakt, Ŝe budowa kwiatów jest bardzo podatna na czynniki środowi161

skowe, i często kwiaty róŜnych rodzajów wyglądają bardzo podobnie. I odwrotnie, kwiaty blisko spokrewnionych
kaktusów, nawet tego samego gatunku, nierzadko wyraźnie się róŜnią. W internecie dostępne są badania
m.in. dla Weberbauerocereus weberbaueri i Echinopsis
ancistrophora, pokazujące duŜy stopień zróŜnicowania
ich kwiatów. Okazało się m.in., Ŝe długość kwiatu E.
ancistrophora moŜe wynosić od 6,5 do ok. 21cm (!).

The Cactus Explorer - kolejne
internetowe czasopismo
Pojawiła się internetowa publikacja pod redakcją Grahama Charlesa
z Anglii, dobry, ogólnodostępny, bezpłatny magazyn w języku angielskim,
pomyślany jako kwartalnik, który ma
publikować zarówno dłuŜsze artykuły,
jak i rzeczy drobniejsze. Trzy numery
z ciekawym materiałem, które się
dotychczas ukazały moŜna pobrać ze
strony www.cactusexplorers.org.uk .

Podobnie w obrębie rodzajów mogą występować
znaczne róŜnice. Z duŜą rezerwą naleŜy więc traktować klasyfikowanie kaktusów na podstawie takiej to a
takiej wielkości płatków, ich kształtu, koloru itp. Przykładem są pozornie zupełnie róŜne kwiaty pokrewnych
rodzajów Discocactus i Melocactus, które jednak są
podobne pod względem innych, bardziej subtelnych
cech ich struktury.

sprzyjający ich uprawie. Więcej informacji
na
stronie
internetowej:
www.cactus-mall.com/cyprus.html

Klub Kaktusów i Sukulentów w
Chile
Do grona nielicznych państw w
Ameryce Łacińskiej z towarzystwami
kaktusowymi dołączyło ostatnio Chile
- w 2005r. został tam zainicjowany
Club de Cactus y Suculentas en Chile. Więcej o aktywności klubu, co
prawda skromnej, bo jest to tylko
mała grupka pasjonatów, moŜna się
dowiedzieć ze strony internetowej
klubu: http://clubdecactus.cl.

Mammillaria jamaicensis juŜ nieobecna na swoim stanowisku.
Niestety Mammillaria jamaicensis,
gatunek opisany dopiero w 2001r. wyginął juŜ w swoim środowisku na Jamaice. Jak podają czynniki oficjalne, na
jedynym jej znanym stanowisku w północno-centralnej części wyspy, nie
przetrwał ani jeden egzemplarz. Winą
za to zostali obarczeni kolekcjonerzy
kaktusów, którzy całkowicie ją wyzbierali. Jedynie kilkadziesiąt egzemplarzy
znajduje się w ogrodzie botanicznym
na Jamajce.
Mammillaria jamaicensis, jedna z
pięciu karaibskich mammillarii, to jedyna mammillaria z Jamaiki, znaleziona
w latach pięćdziesiątych, pokrewna
rosnącej w Kolumbii i Wenezueli M.
columbiana, i przez niektórych traktowana jako jej synonim.

Cypryjskie Towarzystwo Kaktusowo-Sukulentowe
W 2007r. zostało załoŜone na
Cyprze towarzystwo miłośników kaktusów, które liczy obecnie 170 członków. Na Cyprze kaktusy cieszą się
powodzeniem z uwagi na klimat

Opisy nowych taksonów juŜ w sposób elektroniczny
Rewolucyjne zmiany w sposobie
opisu nowych taksonów roślin, glonów i
grzybów, przyniósł 18-ty Międzynarodowy Kongres Botaniczny obradujący
w Melbourne. Od 1 stycznia 2012 roku

nowe taksony mogą juŜ być publikowane w formie elektronicznej, dokładniej w formacie PDF, jednak publikacja, w której ukazuje się nowy opis lub
reklasyfikacja, musi być seryjna i opatrzona międzynarodowym numerem
ISSN. Dotychczas aby opis nowego
taksonu w elektronicznej publikacji był
waŜy, musiała ona zostać wydrukowana przynajmniej w minimalnej ilości
kopii, i rozesłana do kilku bibliotek.
Kolejną waŜną zmianą jest moŜliwość opublikowania opisu nowego
taksonu juŜ niekoniecznie po łacinie –
obecnie wystarczy po angielsku.
Anacampserotaceae
To nowa (2010r.) rodzina w rzędzie Caryophyllales (goździkowce), i
w podrzędzie Portulacineae, grupującym kaktusy i kilka innych spokrewnionych z nimi rodzin. Obejmuje ona 3
rodzaje - Anacampseros (34 gatunki,
razem z włączonymi doń dawnymi
rodzajami Avonia, Talinaria, Xenia),
Grahamia (1 gat.) i Talinopsis (1 gat.).
Gatunki tworzące obecnie Anacampserotaceae były wcześniej klasyfikowane w rodzinie Portulacaceae (portulakowate), obecnie rodzina ta po
przeniesieniu jej rodzajów do innych
rodzin, obejmuje tylko jeden rodzaj,
Portulaca.

Internationale Gesellschaft der
Notokakteen-Freunde e. V.
www.internoto.de
Czasopismo Internoto,
listy nasion,
i inne formy aktywności.
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Nietypowo wybrane kolumienki
Kwiaty kaktusów nie mają niebieskiego barwnika
więc poszukiwania kaktusów o niebieskich kwiatach
są z góry skazane na niepowodzenie. Niedobór niebieskiego koloru w kolekcji moŜna sobie jednak zrekompensować w inny sposób. OtóŜ niektóre gatunki,
w reakcji na odpowiednio duŜą ilość słońca, wytwarzają na naskórku niebieski nalot. Kolor taki jest najczęściej słabo widoczny, jednak u nielicznych gatunków – kulistych i kolumnowych – jest bardziej wyraźny. Niebieskawy nalot pojawia się raczej na młodszych częściach pędów, jest słabiej zaznaczony niŜ u
roślin w środowisku naturalnym, i wreszcie warunkiem
jego obecności jest duŜa ilość słońca
Chyba najbardziej znanym kolumnowym kaktusem o niebiesko zabarwionych pędach jest Browningia hertlingiana, znana teŜ jako Azureocereus hertlingianus - kaktus z południa Peru, który z biegiem lat
staje się duŜym drzewem. JuŜ jako siewka wyróŜnia
się w kolekcji spośród innych kolumnowych gatunków stosunkowo grubymi pędami, o wyraźnym niebieskim nalocie i ładnych złotobrązowych cierniach.
Wzrost nie jest szybki, jednak w uprawie azureocereus nie sprawiał mi nigdy kłopotów. Uprawiam go w
luźnym podłoŜu z uwagi na pewną wraŜliwość na
nadmierną wilgoć, w zimie trzymam w temperaturze
ok. 12 oC i oczywiście nie podlewam.
W teorii B. hertlingiana moŜe kwitnąć przy 1,5 m
wysokości, jednak w naszym klimacie najprawdopodobniej to nie nastąpi. Mimo to kwiaty tego gatunku
są ciekawe - w zasadzie są białe, mają jednak prawie
czarną rurkę. Występuje takŜe wyraźna róŜnica w
uciernieniu wraz z wiekiem rośliny - u młodych egzemplarzy ciernie są mocne i nieliczne, u roślin starszych, zdolnych do kwitnienia, stają się miękkie i duŜo liczniejsze. MoŜna spotkać się z synonimami: Azu-

Fig. 2 Pilosocereus magnificus
fot. Graham Charles

Fig. 1 Browningia hertlingiana

Tomasz Romulski

reocereus nobilis, A. imperator, A. ayacuchensis, A.
ciliisquamus, A. viridis - ten czasem jest uwaŜany za
osobny gatunek - niebieskie zabarwienie pędów jest tu
mniej widoczne.
Wiele kaktusów przyjmujących lekko niebieskawy kolor moŜna spotkać w rodzaju Pilosocereus,
kolor jednak nie na tyle mocny by był on wyraźnie
widoczny w naszych warunkach. U kilku gatunków
jednak niebieskawy kolor jest bardziej wyraźny. WyróŜnić tu moŜna m.in. popularny Pilosocereus pachycladus, częściej spotykany pod nazwami P. azureus i P. glaucescens, Pilosocereus fulvilanatus,
znany bardziej ze swojej pięknej i gęstej wełny, i
Pilosocereus magnificus, gatunek o ładnych złotych
cierniach w gęsto ułoŜonych areolach. Wszystkie one
pochodzą z Brazylii. P. pachycladus jest bardzo odporny na błędy w uprawie, P. fulvilanatus jest wraŜliwszy na niską temperaturę, uprawa P. magnificus
prawdopodobnie jest prosta. Jeśli ktoś z czytelników
wie o innych gatunkach, proszę o informację.
Wyraźnie niebieskawe są oba gatunki innego
brazylijskiego rodzaju - Siccobaccatus, często występujące jako Micranthocereus. U obu z nich ładną
kompozycję z niebieskawym kolorem dają ciernie lekko brązowe u S. dolichospermaticus, i złote u S.
estevesii. Po wielu latach u obu kaktusów pojawia się
z boku pędu cefalium. Oba Siccobaccatusy równieŜ
wymagają ciepła w uprawie. Trudno je spotkać w
sprzedaŜy, jednak czasem się to udaje (zwykle występują pod nazwą rodzajową Micranthocereus).
W innych rodzajach kolumnowych, takich jak
np. Cereus, Trichocereus, Micranthocereus, takŜe
moŜna spotkać gatunki wytwarzające niebieski nalot,
jednak juŜ mniej widoczny, i słabiej lub wcale niewidoczny w naszych warunkach.

Fig. 4 Siccobaccatus estevesii
fot. Andreas Hofacker (zdjęcie adaptowane z Kaktusy i Inne Special 3)

Fig. 3 Pilosocereus pachycladus
„cenepequei”. fot. Tomasz Romulski

Obregonia denegrii
Tomasz Romulski (tekst)
Piotr Modrakowski (foto)

Fig. 1 Obregonia denegrii,
fot. & kol. Piotr Modrakowski

Obregonia denegrii została znaleziona przez
Alberto Frica i Marcello Castanedę w 1923r., na
półpustynnych terenach w dolinie Jaumave, Meksyk. Dziś gatunek ten jest uwaŜany za zagroŜony,
choć w kulturze jest on dość popularny. Jest on jedynym reprezentantem rodzaju Obregonia. Najbardziej pokrewnym mu jest rodzaj Lophophora, choć
na pierwszy rzut oka nie-botanika tego nie widać;
potwierdziły to takŜe badania genetyczne.
Obregona denegrii, naleŜy z pewnością do jednych z łatwiej rozpoznawalnych kaktusów - poznać
ją łatwo po charakterystycznych brodawkach, które
są zaokrąglone u spodu, z widocznym tam Ŝebrem,
a płaskie z wierzchu. Brodawki są szpiczasto zakończone, z kilkoma cierniami na końcach, ułoŜone
w spirale. Dzięki swojemu charakterystycznemu
wyglądowi obregoniia doczekała się popularnej
nazwy “kaktus karczoch”, nazwa botaniczna natomiast związana jest z bardzo nieciekawą postacią
Álvaro Obregóna, prezydenta Meksyku w latach
1920-28 (zlecił on m.in. zamordowanie swojego
poprzednika, był wojującym ateistą), i Senora Denegri, ówczesnego ministra rolnictwa.

O. denegrii nie jest specjalnie trudna w uprawie, naleŜy jednak stosować podłoŜe mineralne i
ostroŜnie dawkować wodę, z uwagi na gruby korzeń. W naturze obregonia rośnie na wapiennej
glebie, co takŜe warto uwzględnić w uprawie. Doświadczenia kaktusiarzy mówią, Ŝe niekoniecznie
potrzebuje ona maksymalnie moŜliwej ilości pełnego słońca. Istotnie, w naturze spotyka się ją zarówno wystawioną na pełne słońce, jak i w cieniu
krzewów. Co więcej obregonia stosunkowo łatwo
się przypala na wiosnę, kiedy nie jest jeszcze przyzwyczajona do pełnego słońca, przy prawidłowej
uprawie jednak, jak najbardziej moŜe postawić ją
w pełnym słońcu. Kaktus kwitnie po kilku latach,
ok 5-6-ściu. Widoczne na zdjęciu egzemplarze
Piotra Modrakowskiego mają ok. 10 lat, kwitły po
ok. 6 latach od wysiewu. Kwiaty są białe, z czerwonawymi odcieniami, wyrastają na szczycie korpusu, z białej wełny, którą jest obecna na młodych
areolach. Rośliny się nie krzewią. Po wielu latach
mogą przekroczyć 10cm średnicy, kaktus jednak
rośnie wolno - osiągnięcie takich rozmiarów zajmie
czas rzędu 20-30 lat.
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