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Spojrzenie na Weingartia cintia
Tomasz Romulski (tekst)
Cristian Neciu (foto)

Weingartia cintia została przedstawiona kaktusiarskiemu światu przez Karela Knizego w jego katalogu z 1987r. Roślina została zebrana z dwóch
stanowisk, koło Otavi i Lecori, na północy boliwijskiej
prowincji Cintii, w departamencie Potosi, gdzie rosła
na wysokości aŜ ok. 4000m. Dopiero jednak w 1995r.
kaktus został opisany jako nowy gatunek, i rodzaj Cintia knizei Riha. W późniejszych latach znaleziono
w tym kolejne stanowiska tej rośliny, juŜ na trochę
niŜszych wysokościach - znany obecnie zasięg
rozprzestrzenienia cintii to ok. 100km, a rozpiętość
wysokości npm. to od ok. 3200m do 4200m.
Mało kto wie, ale w 1998r. czeski kaktusiarz Josef
Halda przeklasyfikował cintię na copiapoę - Copiapoa
knizei, dostrzegając podobieństwa z Copiapoa laui. W
2003r. Mats Hjertson przeklasyfikował cintię na Rebutia cintia - miał oczywiście na myśli podobieństwi cintii do weingartii, nie do tradycyjnych rebucji, a poniewaŜ traktował on weingartie jako część rodzaju Rebutia, w ten sposób cintia stała się rebucją. W 2008r.
cintię przeklasyfikowano na weingartię - Weingartia
cintia Hentzschel & Augustin (poniewaŜ istniał juŜ
takson opisany jako Weingartia knizei F.H. Brandt
1977, naleŜało zmienić takŜe epitet odnoszący się do
nazwy gatunku). Ta ostatnia kombinacja w świetle
dzisiejszej wiedzy jest jak najbardziej słuszna.
Weingartia cintia (tak, wiem, trudno będzie się
“przerzucić” na tę nową nazwę) to dość charakterystyczny kaktus - posiada duŜe i nieliczne tuberkuły, a
areole są umieszczone tak wysoko na nich, Ŝe wygląda
jakby były we wgłębieniach między nimi. Zwykle
kiedy roślina osiągnie dojrzałość, t.j. gdy jest juŜ w
stanie kwitnąć, areole przestają wytwarzać swoje
nieliczne ciernie - zgrabnie to widać na zdjęciu roślin
Cristiana. Cintia wykazuje ponadto dwie inne ciekawe
cechy, które są wspólne z rodzajem Neowerdermannia
i Yavia - wszystkie te kaktusy mają głęboko ukryty
owoc oraz silnie zagłębiają się w podłoŜu podczas
marszczenia się w okresie spoczynku. Są to jednak
cechy wytworzone w odpowiedzi na trudne warunki,
w którch one Ŝyją, a nie świadczące o bardzo bliskim
pokrewieństwie tych trzech gatunków-rodzajów.
Cintia to kaktus mały, osiąga do 5cm średnicy, ma
duŜą część podziemną i duŜy korzeń. Kolor naskórka
moŜe być od oliwkowo-zielonego do brązowego.
Kwiaty sa Ŝółte, czasem z ciemniejszymi przebarwieniami, jak widać na zdjęciach, do 4cm średnicy.
Uprawa Cintia knizei/Weingartia cintia jest trudniejsza niŜ typowych kaktusów - tak jest z kaktusmi
pochodzącymi z tak ekstremalnych wysokości, jednak
oczywiście jest moŜliwa, choć cintia wolno rośnie. Najprościej uprawiać ją jako szczepioną - wtedy jednak
łatwo tworzy ona popękania pod wpływem zbyt duŜej
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ilości wody. Na własnych korzeniach rośnie wolno,
ale daje się ją utrzymać, choć jest bardzo wraŜliwa na
nadmiar wody i dlatego powina być posadzona do
małej doniczki z przepuszczalnym podłoŜem. Z
uwagi na gruby i długi korzeń i duŜą część podziemną, doniczka powinna być wysoka i wąska. Nasiona kiełkują ! (przeciwnie niŜ to jest u występującej
na tych samych wysokościach werdermannii), choć
siewki rosną bardzo wolno. Jak inne górskie kaktusy,

Cintia potrzebuje duŜo powietrza, znosi teŜ dobrze
spadki temperatur przy dobrym wysuszeniu. Kwitnie
po kilku latach od wysiewu; rośliny Cristiana zakwitły po 5 latach, ale zdarza się kwitnienie juŜ w 4tym sezonie. Kwiaty otwierają się bardzo szybko od
momentu pojawienia się pąków. Cintia zwykle się nie
krzewi w naturze, niekiedy słabo, krzewią się rośliny
zaszczepione, a odrosty dają się ukorzeniać, choć
trwa to wolno, i nie pojawia się gruby korzeń.
Z pewnością Cintia, jest bardzo interesującym
kaktusem, i najoryginalniejszą weingartią, choć nie
najprostszą w uprawie.
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Kaktus na okładce
Stephanocereus luetzelburgii pochodzi z Brazylii. Z powodu swojego nietypowego kształtu jest nazywany kaktusem butelkowym. Dobrze widoczne zwęŜenie średnicy
pędu ma miejsce gdy kaktus wchodzi w okres dorosłości, tzn. zdolności do kwitnienia - tego typu „ butelkowe” przejście z fazy rozwoju juwenalnego do maturalnego jest
jedynym takim przypadkiem wśród
kaktusów.
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Edytorial
Drodzy Czytelnicy,
Sezon kaktusiarski trwa, piękna pogoda dopisuje, nic tylko się cieszyć
widokiem budzących się do Ŝycia kaktusów i sukulentów.
Ładniejsza pogoda to pewnie więcej czasu na wolnym powietrzu, jednak
mam nadzieję, Ŝe w obecnym numerze znajdziecie wiele ciekawych rzeczy,
które przytrzymają Was na dłuŜej przy lekturze KI - Welwitschia, aloesy,
euphorbie, Stephanocereus luetzelburgii, Mammillaria deherdtiana, Weingartia cintia, biała sulkorebucja, rebucje, o kaktusowej biologii - poliploidalność i
mechanizmy mrozoodporności, rozwaŜania na temat systematyki Cactaceae, wiele ciekawych drobnych rzeczy. Niestety nie wszystko się zmieściło,
np. czwarta część o zwierzętach pustyni Sonora.
Nie prowadziłbym dobrze czasopisma gdybym nie prosił Was o dostarczanie materiału do publikacji w KI, a takŜe reklamę KI wśród swoich kaktusowych przyjaciół i znajomych. Zatem Was proszę!
Z Ŝyczeniami udanego sezonu od redakcji KI
edytor
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Kilka bliskich spotkań
z euforbiami w RPA
Rikus van Veldhuisen
Holandia
rikus@u4ba.nl
www.u4ba.nl

Some close
encounters with
EUPHORBIAS in RSA

Euphorbia eustacei

Rikus van Veldhuisen z Holandii dzieli się z nami swoimi
foto-wspomnieniami z podróŜy do RPA odbytej w celu odwiedzenia euforbii w ich środowisku.

Rikus van Veldhuisen from Holland shares some photomememories of his trip to South Africa where he visited
Euphorbias in habitat.

Euphorbia crassipes J&R126 rośnie koło Beaufort West, w kilku miejscach. Beaufort West to
takŜe stanowisko typowe dla tego gatunku, bardzo
podobnego, jeśli nie identycznego, z Euphorbia decepta, która została opisana z obszaru na północ od
Willowmore. PoniewaŜ Euphorbia crassipes została
opisana wcześniej, ta właśnie nazwa jest waŜna. To
bardzo ładny gatunek, i znalezienie go to zawsze
przygoda, bo moŜe być bardzo dobrze ukryty.
Zdjęcie Euphorbia clavarioides var clavarioides zostało zrobiona na płn. od Graaff Reinet. Euphorbia clavarioides to bardzo rozprzestrzeniony
gatunek, rosnący dalej na południe aŜ do Willowmore, i wyŜej do Limpopo, i nawet Botswany. Znana jest odmiana truncata, która tworzy większe kępy, bo u tej boczne pędy rzadziej odrostkują.
Na południowy zachód od Mortimer rośnie na
kilku miejscach Euphorbia micracantha J&R107.
Głowy są małe, zwykle mniejsze niŜ 5 cm średnicy.
Rośliny jednak mogą być duŜe poniewaŜ ich bulwa
moŜe mieć wielkość butelki od wina. Kiedy ma się
to szczęście by znaleźć tę roślinę kwitnącą, wtedy
widać jak jest ona całkowicie pokryta ciemnoczerwonymi kwiatami - piękny widok.
Euphorbia stelliispina to rozprzestrzeniony i
zmienny gatunek, ale na Ŝadnej z moich eskapad nie

Euphorbia crassipes J&R126 grows near Beaufort West at several places. Beaufort West is also
the typelocality of this species which is very similar, if not identical, to Euphorbia decepta, which
has been described from North of Willowmore. As
Euphorbia crassipes has been described first, this
name proceeds. It is a very handsome species and
finding it is always a thrill, as it can hide so well.
The picture of Euphorbia clavarioides var
clavarioides has been taken North of Graaff Reinet.
Euphorbia clavarioides is a very widespread species growing as far South as Willowmore and all
the up into Limpopo and even Botswana. The variety truncata is known and it makes larger cluster,
in contrast with this variety in which the lateral
branches randomly rebranch.
South West of Mortimer Euphorbia micracantha J&R107 grows at several places. The heads are
small, normally less than 5 centimeter in diameter.
Plants can still be quite large because they can have
a tuber as large as a winebottle. When you are lucky enough to find this species in flower, then the
plants are totally covered by dark red flowers, an
amazing sight.
Euphorbia stelliispina is a widespread variable
species, but on all my trips I have never seen a plant

.
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Euphorbia crassipes

Euphorbia fusca

widziałem nigdy rośliny tak duŜej, i z tak małą ilością cierni, jak ta w pobliŜu Colesberg. Podobieństwo do Euphorbia pulvinata jest uderzające, gdy
patrzy się z dystansu.
Na wapiennych skałach typu calcrete, na południe od Britstown rośnie Euphorbia fusca J&R356.
Ze wszystkich płaskokulistych meduzopodobnych
euforbii, E. fusca ma najbardziej masywne i spektakularne głowy, i istotnie wygląda imponująco.
Zdjęcie Euphorbia hypogae J&R121 zostało
zrobione koło Loxton. Jest to rzadki gatunek i znany
jest tylko z kilku rozrzuconych populacji. Większa
część rośliny znajduje się pod powierzchnią ziemi, i
stąd wywodzi się jej nazwa.
Następne zdjęcie to Euphorbia gamkaensis
J&R262 ze stanowiska typu koło Calitzdorp. To równieŜ rzadki gatunek, a jego środowisko jest zagroŜone
z powodu uŜytkowania ziemi pod hodowlę strusi.
Ostatnio dowiedziałem się, Ŝe są inne populacje na
wschodzie, więc szanse na jej przetrwanie są większe.
Na południe od Laingsburg znajduje się środowisko tej rośliny - Euphorbia multifolia J&R476.
.KAKTUSY I INNE Vol. 8 No. 1

Euphorbia clavarioides var. clavarioides

Euphorbia micracantha

as big and with as little spines as this one in the
vicinty of Colesberg. The resemblances with Euphorbia pulvinata, when seen from a distance, is
striking.
On calcrete places South of Britstown grows
Euphorbia fusca J&R356. Of all the subglobose
medusoid euphorbias E. fusca has the most massive and spectacular heads and indeed they make
an impressive sight.
The picture of Euphorbia hypogae J&R121,
was taken near Loxton. It is a rare species and
known only from a few scattered populations. The
larger part of the plant is buried underground and
this is where it got its name from.
Next photo is Euphorbia gamkaensis J&R262
from the typelocality near Calitzdorp. It is also a
rare species and its habitat is endangered by the use
of land for keeping ostriches. Recently I was learned there are some other populations to the East,
which makes its survival in nature more likely.
South of Laingsburg is the home of this plant Euphorbia multifolia J&R476. Though already an
5

Euphorbia stelliispina

Euphorbia hypogae

Mimo, Ŝe juŜ teraz to imponujący egzemplarz, moŜe
urosnąć duŜo więcej i osiągnąć do 2m średnicy.
Euphorbia eustacei J&R435, występująca na
północ od Matjiesfontein, jest blisko spokrewniona
z Euphorbia multifolia, ale moŜna ją łatwo odróŜnić
po Ŝywych białych cierniach, które szczególnie wyraźnie widać gdy rośliny są w spoczynku i bez liści.
Ostatnie zdjęcie zrobione zostało w 2003r., w
czasie wcześniejszej podróŜy na południe od
Vanrhijnsdorp, wzdłuŜ Gifbergpad, i ta mała roślina
Euphorbia loricata J&R299, zamyka trio blisko
spokrewnionych gatunków, rosnących w uprawie
zimą, wraz z Euphorbia eustacei i E. multifolia.
.6

Euphorbia gamkaensis

impressive plant, it can grow much bigger and reach for 2 meters in diameter.
Euphorbia eustacei J&R435 from North of
Matjiesfontein is very closely related to Euphorbia
multifolia, but is readily distinguished by having
the fierce white spines, which are particularly striking when plants are in rest and without leaves.
This last picture was taken in 2003 on a
previous trip South of Vanrhijnsdorp along the Gifbergpad, and this smal plant of Euphorbia loricata
J&R299 completes the trio of closely related, in
cultivation wintergrowing species, with Euphorbia
eustacei and E. multifolia.
KAKTUSY I INNE Vol. 8 No. 1

Euphorbia multifolia
młody egzemplarz
Euphorbia loricata

Wszystkie zdjęcia | all the pictures by
Rikus van Veldhuisen

Rocznica
W październiku 2011 Meksykańskie Towarzystwo Kaktologiczne zorganizowało spotkanie na
którym świętowało swoje 60-lecie.
Relację ze spotkania moŜna przeczytać w języku hiszpańskim w
numerze 8(3) biuletynu SLCCS
dostępnego na stronie internetowej
http://www.ibiologia.unam.mx/slccs/
www/boletin.htm

Elektroniczny biuletyn
„Kaktusarium”
JuŜ od sierpnia ubiegłego roku
Polskie Towarzystwo KaktusowoSukulentowe publikuje dla swoich
członków
internetowy
biuletyn
„Kaktusarium”. Pisemko ukazuje
się co 1-2 miesiące, jest bezpłatne,
i ma charakter głównie informacyjny - przedstawia wiadomości ze
świata kaktusów i sukulentów wydarzenia, nowości wydawnicze,
takŜe informacje z PTKS, itp. Jest
w nim równieŜ niewielka ilość materiału o kaktusach i sukulentach.
Ukazało się dotychczas 6 numerów, kaŜdy liczył 8 stron elektronicznego pliku formatu pdf. Oczywiście plik moŜna wydrukować
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sobie własnym sumptem na domowej
drukarce i złoŜyć w broszurę - rozdzielczość zdjęć została w przybliŜeniu
przyjęta dla wydruku w formacie A5.
Informacje prezentowane w Kaktusarium, pochodzą z róŜnych źródeł. Osoby, które mają jakiegoś „newsa” ze
świata kaktusów i sukulentów, są
oczywiście proszone o nadesłanie takowego do redakcji.

Wełnowiec z Ameryki Płd. atakuje
kaktusy na Puerto Rico
W 2005r. biolodzy z Puerto Rico
stwierdzili rozległy atak Hypogeococcus pungens, wełnowca z Ameryki
Południowej, na populacje rosnących
na wyspie kaktusów. Wełnowiec został
zawleczony na wyspę wraz z importem
roślin ozdobnych. Gatunek ten jest
pokrewny innemu wełnowcowi, znanemu jako wełnowiec kaktusa Harrisia,
który sprowadzono niegdyś do Australii
w celu walki z zawleczonymi tam kaktusami nieopuncjowymi - głównie Harrisia martinii. Wiele kaktusów na Puerto
Rico zostało oszpeconych, przestało
rosnąć, nie kwitnie, niektóre zginęły.
Zaatakowane zostały powaŜnie m.in.
Pilosocereus royenii i Cereus hexagonus, które mają duŜe znaczenie dla
równowagi ekologicznej, i są obawy, Ŝe

wełnowiec rozprzestrzeni się po
całym regionie. Obecnie myśli się o
sprowadzeniu jakiegoś naturalnego
jego wroga - znaleziono juŜ kilku
potencjalnych kandydatów wśród
innych „robaków”.

ELK 2012
Największa kaktusowa giełda w
Europie, ELK, odbędzie się w dniach
7-8 września w Belgii. Więcej informacji, m.in. lista sprzedawców, jest na
stronie www.elkcactus.eu .

Chrudim 2012
Z kolei 29 września w czeskiej
miejscowości Chrudim odbędzie się
największa giełda w Republice Czeskiej. Więcej informacji na stronie
http://www.cs-kaktusy.cz/akceframes.htm, gdzie równieŜ widnieje
spis innych imprez kaktusowych w
Czechach.

Zmarli
Beat
Leuenberger
(1946-2010),
szwajcarski botanik kaktusowy, Hans
Till (1920-2012), austriacki badacz
Gymnocalycium, Charles Craib (?2012), południowoafrykański badacz
sukulentów RPA
7

Krótkie spojrzenie na Lobivia ferox
tekst: Edytor
foto:
foto: Guillermo Rivera, Argentyna
www.cactusexpeditions.com.ar

Lobivia ferox to jedna z najpowszechniejszych
lobiwii w naturze. Jej obszar występowania obejmuje
duŜe połacie Boliwii (prowincje Oruro, Potosí, Chuquisaca, Tarija) i północnej Argentyny (prowincje Jujuy i
Salta), a takŜe skrawek północnego Chile. KaŜdy kaktusowy wędrowca bawiący w tamtych okolicach z
pewnością ją tam napotka, i z pewnością się nią zachwyci, bo mało kaktusów ma tak imponujące uciernienie. Kaktus ten został opisany przez Brittona i Rosego w 1922r. jako dwa gatunki: Lobivia ferox i L.
longispina - obie nazwy, z łac.: „dziki” i „z długimi
cierniami”, oddają dobrze wygląd rośliny. W późniejszych latach pojawiły się kolejne opisy róŜnych form, i
synonimów ma teraz L. ferox „co niemiara”.
Zwykle w naturze spotyka się rośliny do ok. 30
cm wysokości, czasem jednak zdarzają się większe - o
największej doniosła chyba Raquel Pinto - w jej ksiąŜce o kaktusach najbardziej północnej części Chile,
pokazany jest cylindryczny egzemplarz o wysokości
90cm (!!!), co jest chyba rekordem jeśli chodzi o lobiwie „tradycyjne”, tj. bez uwzględniania gatunków
dawnego rodzaju Soehrensia. L. ferox zwykle się nie
krzewi, a korpus moŜe być od płaskokulistego do cylindrycznego. Ciernie mogą osiągnąć nawet do ok.
15cm, mogą być nieco zakrzywione, i mogą mieć róŜny kolor. Kwiaty mogą przyjmować wszystkie barwy
od białej do czerwonej. Najładniej wyglądają chyba
egzemplarze z białymi kwiatami na tle czarnych młodych cierni. Kwiaty, jak to u lobiwii - są okazałe, o 711cm długości, 6-8cm szerokości.
Prezentowane zdjęcia zostały zrobione przez Guillermo Riverę w Argentynie, podczas jednej z organizowanych przez niego kaktusowych wycieczek. Pierwsze przedstawia roślinę o kwiatach białawych, trady.8

cyjnie utoŜsamianą z typową L. ferox, której przypisywało się obszar występowania w Boliwii i na północy Argentyny, na drugim zdjęciu jest roślina utoŜsamiana z L. longispina, której kwiaty mogą być bardziej kolorowe, i którą umieszczano trochę dalej na
południe. Podział na obie formy jest jednak umowny,
gatunek jest tak zmienny, Ŝe trudno wyróŜniać w nim
jakieś taksony. Pewną ciekawostką jest, Ŝe owoce tej
lobiwii są jadalne, i podobno smaczne.
Ta pięknie ucierniona lobiwia jest z pewnością
warta uprawiania, tym bardziej, Ŝe nie jest trudna, tak
zresztą jak i większość lobiwii. Zakończę Ŝartobliwym komentarzem z artykułu w KI jednego z naszych kaktusiarzy, który odwiedził L. ferox w jej środowisku w Argentynie - ten kto nie ma jej w kolekcji
powinien się mocno nad sobą zastanowić!
Literatura:
MIECZAKOWSKI, M. 2006. Urlop (3000m) nad morzem. Kaktusy i Inne 3(1)
PINTO, R. & KIRBERG, A. 2009. Cactus del Extremo Norte de
Chile.
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Mammillaria deherdtiana i
siostra. Jedem gatunek czy dwa?
Jerzy Bartylak
Wrocław

English summary. The author depicts M. deherdtiana and M. deherdtiana
ssp. dodsonii, a large flower Mammillaria, basing on information in cactus
literature. Photos taken at the author’s collection.

Stan Oaxaca jest niewątpliwie jednym z najpiękniejszych w Meksyku. To prawie 100 tys. km2
powierzchni, bardzo urozmaiconej krajobrazowo i
klimatycznie. Od północnego-wschodu stan ten sąsiaduje z wąskim pasem nizin, naleŜących do stanu
Veracruz. Te wiecznie zielone niziny, leŜące nad
Zatoką Meksykańską, otrzymują największą ilość
opadów w Meksyku. Większość powierzchni stanu
Oaxaca, wraz z jej częścią centralną, to wysoko połoŜone obszary, z których wyrasta pasmo górskie
Sierra Madre del Sur. Z niego strzelają w niebo dwa
najwyŜsze szczyty: Pico Zempoaltepetl (3395m
npm.) i Yucuyacua (3375m). Centralnie połoŜona
stolica stanu, Oaxaca De Juarez, leŜy na wysokości
ok. 1500m npm. Na południu, gdzie kontynent północnoamerykański skręca ku wschodowi, wyŜyna
dość raptownie opada ku brzegom Oceanu Spokojnego. Nas kaktusiarzy najbardziej interesuje właśnie
ta centralnie połoŜona wyŜyna. Jej północnowschodnie stoki, na które nachodzą wiatry znad
Zatoki Meksykańskiej, porastają górskie lasy mgłowe. Środkową i południową część w wyŜszych partiach i na duŜych obszarach, zajmują lasy iglastodębowe. NiŜej połoŜone rejony charakteryzują się
łagodnym klimatem, zbliŜonym do tropikalnego, i
całorocznymi wysokimi temperaturami. Tutaj królują bujne lasy deszczowe, ale w bardziej suchych
miejscach nietrudno napotkać kaktusy kolumnowe.
Średnie wysokości, zdecydowanie bardziej suche,
porastają lasy cierniowe otrzymujące w okresie letnim sporo opadów. Północno-wschodnia i północnozachodnia część stanu to rejony najsuchsze, porośnięte formacjami typu matoral.
Jak widać, stan ten charakteryzuje się wielkim
zróŜnicowaniem geograficznym i klimatycznym,
mającym zasadniczy wpływ na występującą tam
roślinność. Praktycznie istnieje tu cały przekrój roślinności, od prawie tropikalnej do półpustynnej.
Najbardziej suchym miejscem jest Tomellin Canyon, otrzymujący rocznie tylko 275 mm deszczu.
Z roślin występujących w stanie Oaxaca, nas
najbardziej interesują sukulenty, a jest ich tam naprawdę sporo. Same kaktusy reprezentowane są
przez ponad 120 gatunków. Przynajmniej połowa z
nich to kaktusy cereusowate, ale są i mammillarie,
które mnie szczególnie interesują - rośnie tam około
40 gatunków. I właśnie o dwóch gatunkach, a moŜe
tylko jednym, jest ten artykuł.
.
KAKTUSY I INNE Vol. 8 No. 1

Przenieśmy się trochę w czasie w samo centrum stanu Oaxaca, trochę na południe od stolicy
Oaxaca De Juarez. To tutaj, wysoko w górach, w
roku 1959, znany zbieracz kaktusów pan Schwarz,
zebrał pewną ilość nieznanych dotąd roślin, bez
kwiatów. Większość z nich trafiła do ogrodnictwa
Cyrila de Herdta w Belgii. Wiele nie przetrwało
transportu i kwarantanny na granicy, ale te które
przeŜyły i zakwitły swoimi wielkimi kwiatami,
ukazały całe piękno tych nieznanych dotąd roślin.
Oczywiście od razu stały się one bardzo poszukiwane przez miłośników kaktusów. Na szczęście w
profesjonalnym ogrodnictwie De Herdta zostały
szybko namnoŜone, zmniejszając tym samym zapotrzebowanie na rośliny ze stanowisk. Roślina ta
została opisana przez Farwiga w 1969 r. jako nowy
gatunek M. deherdtiana w Cact. Succ. J. (US)
41(1):28 (1969). Jej stanowiska znajdują się wysoko w górach, powyŜej lasów dębowo-sosnowych,
które porastają zbocza górskie do 1900m npm.
W porze deszczowej lasy te otrzymują duŜe
ilości opadów atmosferycznych, tak Ŝe deszcze
padają niemal codziennie. Ale na południowowschodnich zboczach, sytuacja wygląda zupełnie
inaczej. Tutaj opadów atmosferycznych jest zdecydowanie mniej, rocznie nieprzekraczających 1200
mm, rozłoŜonych na dwie pory deszczowe: większa wiosenna i mniejsza jesienna. Zmienia się teŜ
szata roślinna. Lasy zastępuje roślinność krzewiasta, a jeszcze wyŜej pojawiają się teŜ jukki i agawy.
To właśnie tutaj, w formacji zwanej „paramo de
alta montana” (Rzedowski), w pełnym słońcu, rośnie M. deherdtiana. Występuje samotnie, bez innych kaktusów „towarzyszących”.
M. deherdtiana zasiedla trudno dostępne stanowiska na wysokości ok. 2100-2400m npm. Są to
mniejsze lub większe, prawie poziome górskie łąki,
z cienką warstwą gleby i okruchów skalnych, porośnięte trawami. W tym środowisku M. deherdtiana
występuje bardzo licznie. Na jednym ze stanowisk,
o powierzchni kilkuset m2, które badał Franz Strigl,
rosło kilka tysięcy egzemplarzy. Z kolei Jan Riha
opisał inne, gdzie na 1m2 rosło przeciętnie 17 dorosłych kwitnących roślin i ok. 30 młodych.
Na stanowiskach M. deherdtiana rośnie pojedynczo, sporadycznie tworzy niewielkie kępy. Rośliny są zwarte, płasko-kuliste ze zwęŜającym się
skorkowaciałym podziemnym pędem, z którego
9

Mammillaria deherdtiana ssp. deherdtiana

wyrastają mocno rozgałęzione korzenie. Korzenie są
szeroko rozpostarte w kwaśnym próchnicznym podłoŜu, najczęściej nieprzekraczającym kilku cm grubości, leŜącym na podłoŜu skalnym. Jest to twarda
skała wapienna, tzw. wapień krystaliczny, którego
okruchy moŜna znaleźć w podłoŜu. Skała ta jest
nierozpuszczalna w wodzie, toteŜ podłoŜe posiada
odczyn lekko kwaśny. W okresie spoczynku rośliny
są prawie całkowicie wciągnięte w podłoŜe i doskonale ukryte w gęstej uschniętej trawie. Jeszcze przed
pierwszymi opadami wiosennymi, na roślinach pojawiają się pąki kwiatowe. Na przełomie marca i
kwietnia, po pierwszych opadach, rośliny są juŜ w
pełni kwitnienia i rozpoczynają intensywny wzrost
przed letnim okresem suszy. W tym teŜ okresie korpus rośliny osiąga swoje największe rozmiary. W
starszym wieku dorasta on do 5cm średnicy i najczęściej nie tworzy odrostów. Z niewysokich brodawek wyrasta 33-36 cierni bocznych. Są cienkie,
promieniście rozpostarte na boki, z końcami lekko
wygiętymi w stronę korpusu i nie przekraczają 6mm
długości. Z cierniami środkowymi jest pewien problem. Utarło się przekonanie, Ŝe M. deherdtiana
ciernia środkowego nie posiada, ale praktyka pokazała, Ŝe ta cecha najczęściej dotyczy roślin młodych.
Starsze przewaŜnie wytwarzają przynajmniej jeden
cierń środkowy. Jeszcze przed dokonaniem opisu
rośliny, sam Cyril de Herdt zwracał uwagę na bardzo duŜą zmienność ociernienia w otrzymanej partii
.10

roślin. Nie dziwi więc fakt, Ŝe w opisie podano:
„często ciernia środkowego brak, lub moŜe być ich
od 1 do 6’’. Są dość krótkie, ich długość dochodzi
do 3-7mm i często nie wyróŜniają się na tle cierni
bocznych. Ich barwa waha się od jasno Ŝółtej,
przez bursztynową, do ciemno brązowej. Pod koniec okresu spoczynku barwa roślin całkowicie
zlewa się z uschniętymi trawami i białymi okruchami skalnymi, toteŜ są one bardzo trudne do wypatrzenia. Ale na przełomie marca i kwietnia, ich
obecność zdradzają duŜe, intensywnie wybarwione
kwiaty. Dorastają do 5cm. długości i średnicy, mają
kształt szeroko-lejkowaty i intensywnie róŜowofioletowe zabarwienie. Niewątpliwie są wielką ozdobą tej rośliny. Owoce są niewielkie, dojrzewają w
korpusie rośliny i tylko częściowo wystają spomiędzy
brodawek na 4-7mm. Mają barwę brazowo-szarą i
po uschnięciu tworzą cienką papierową skórkę.
Zawierają jedynie do 15 ziaren, które na dodatek
niechętnie kiełkują. JeŜeli połączy się to z trudnościami wydobycia nasion z owoców głęboko osadzonych w roślinie, to staje się oczywiste, Ŝe roślina nie rozpowszechni się w kolekcjach. Prawie
okrągłe czarne nasiona mają 1,5 x 1mm grubości.
PoniewaŜ kwiaty wyrastają w dość duŜej odległości od wierzchołka, to owoce pokazujące się 10-12
miesięcy później, juŜ po okresie spoczynku, są blisko podłoŜa. Nasiona wysypują się blisko rośliny,
gdzie kiełkują sprawiając wraŜenie odrostów.
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M. deherdtiana rośnie w pełnym słońcu i jedynie w
okresach deszczowych szybko rosnące trawy dają
niewielką osłonę przed bezpośrednim słońcem. Ale
latem panują tutaj umiarkowane temperatury, rzędu
20-25 oC. Zimy są suche i łagodne, a lodowate północne wiatry tu nie docierają.
Mammillaria deherdtiana ssp. dodsonii
(Bravo) Hunt
W roku 1969, w którym Farwig opisał deherdtianę, inny badacz kaktusów, J. Dodson, znalazł stanowisko kolejnej nieznanej, ale intrygującej rośliny.
Została ona opisana przez wielką znawczynię flory
meksykańskiej, panią Helia Bravo, jako M. dodsonii
(Cact. Suc. Mex. 15(1):3 (1970)). Jej stanowisko
znajdowało się na wschód od Oaxaca de Juarez,
przy drodze z tej miejscowości do Tehuantepec.
LeŜało na wysokości ok. 3000m npm, a więc o
600m wyŜej od stanowiska M. deherdtiana, co na
tych wysokościach ma juŜ duŜe znaczenie. PoniŜej
szata roślinna wyglądała podobnie jak przy opisie
rejonu, w którym występuje M. deherdtiana. W rejonie tym, do wysokości prawie 3000m npm, leŜą
stanowiska bardzo ciekawej wysokogórskiej formy
M. mitlensis, bardziej znanej pod starą nazwą M.
rekoi. Forma ta, ze względu na duŜo silniejszą oprację słoneczną na tych wysokościach, tworzy gęste i
długie ciernie dochodzące do 5cm. Niestety, niŜej
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połoŜone stanowiska tej rośliny są coraz częściej
niszczone, np. pod budowę osiedli mieszkalnych.
Na szczęście, M. dodsonii (na razie tak ją będę nazywał) rośnie w bardziej niedostępnych miejscach.
Występuje samotnie i zasiedla dwa typy stanowisk.
Pierwsze to niewielkie, płaskie, lekko pochylone
tarasy lub półki skalne, pokryte bardzo cienką warstwą próchnicy i okruchów skalnych, porośniętych
gęstym dywanem mchów. Zasiedla teŜ mocno nachylone zbocza i szczeliny porowatych skał z tufu
wulkanicznego, w których nagromadziła się niewielka ilość próchnicy. Oczywiście i tutaj wszędzie
wciska się wszędobylski mech. MoŜna zapytać,
skąd się wzięły skały z kwaśnego tufu wulkanicznego - otóŜ w rejonie tym ruchy górotwórcze wypiętrzyły skałę wulkaniczną ponad twardą skałę
wapienną, jednak wapienne bloki i okruchy skalne
są wszędzie. PowyŜej stanowisk M. dodsonii sterczą juŜ tylko nagie górskie szczyty, chociaŜ znaleziono maleńkie stanowiska na mocno nachylonych
zboczach, pośród karłowatych drzew sosnowych,
agaw, juk i nolin, na wysokości 3200m.
Na tarasach skalnych, na których rośnie M.
dodsonii, warstwa próchnicznej lekko kwaśnej gleby najczęściej nie przekracza 2cm grubości. Gleba
porośnięta jest zbitą poduchą mchów, przez które
przebijają się płasko-kuliste pędy mammillarii o
lekko przedłuŜonej szyjce korzeniowej. Początkowo
11
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rosną one pojedynczo, w starszym wieku tworzą
niewielkie kępy. Według znanego czeskiego badacza
J. Rihy, są to kępy złoŜone z pojedynczych pędów, a
mechanizm powstawania kępy jest następujący.
Kwiaty, a następnie owoce, wyrastają wiankiem
daleko od wierzchołka rośliny. Wskutek zimowego
kurczenia się rośliny, owoce i oczywiście nasiona
mają bliski kontakt z podłoŜem. Z kolei gęste ciernie utrzymują nasiona blisko korpusu, gdzie kiełkują sprawiając wraŜenie odrostów. Osobiście nie potrafię ustosunkować się do tych obserwacji, gdyŜ
egzemplarze uprawiane często zachowują się inaczej niŜ te w naturze. Rośliny te, o płaskokulistych
pędach posiadają przedłuŜoną szyjkę korzeniową,
gdyŜ musza przebić się przez warstwę mchów. W
przeciwieństwie do M. deherdtiana, która w okresie
spoczynku wciąga górną część pędu w podłoŜe, M.
dodsonii chowa się w warstwę mchu, ze względu na
zbyt cienką warstwę gleby. W tym miejscu warto
przytoczyć spostrzeŜenia słowackiego badacza, Igora Draba, który kilkakrotnie odwiedzał stanowisko
w pobliŜu wioski Cuajimoloyas. Za kaŜdym razem
trafiał na niemal krańcowe warunki, chociaŜ były to
okolice listopada, czyli jesień. Pierwszy raz zaskoczyły nocne przymrozki, drugi raz było sucho i ciepło, czyli nietypowo jak na tę porę roku i wysokość
3000m npm. Ale największe zaskoczenie czekało
przy trzeciej wizycie. Były niespotykanie wysokie
jesienne opady, które jak gąbkę nasączyły poduchę
mchów porastających lekko pochylony stok o wymiarach 20 na 25m. W tej mokrej „gąbce” rosły M.
dodsonii, a po rozgarnięciu mchu okazało się, Ŝe
pod spodem płynie lodowata woda, natomiast cier.12

nie roślin pokryte były obfitą rosą. I w takich warunkach dobrze rosły zarówno egzemplarze dorosłe, jak i młode siewki. To ostatnie doświadczenie
I. Draba i jego ekipy, moŜe wręcz zaszokować kaŜdego kaktusiarza, gdyŜ M. dodsonii jest uwaŜana
za raczej trudną w uprawie, o czym świadczy mała
ilość dorosłych roślin w kolekcjach. W tym samym
artykule I. Drab opisuje drugie, niedaleko leŜące
stanowisko, ale odmiennego typu. Tutaj M. dodsonii zasiedlała półki i zagłębienia skalne, z długo
utrzymującą się wodą. Widać było, Ŝe takie warunki bardzo odpowiadają tej roślinie, bo najstarsze
egzemplarze dorastały do dwukrotnie większej
średnicy, niŜ jest to podawane w opisie. Bardzo
ciekawą obserwację ze stanowisk, przedstawił
wcześniej wspomniany J Riha. Doszedł do wniosku, Ŝe roślina ta tworzy bardzo gęsty system korzeniowy, który oplatając szyjkę korzeniową, chroni ją przed długo utrzymującą się wilgocią. Niestety, tej cechy nie zaobserwujemy u roślin uprawianych w kolekcjach.
A jak wygląda M. dodsonii w porównaniu z
deherdtianą? Pokrój pędu jest praktycznie taki sam
jak u M. deherdtiana, chociaŜ badacze dopatrzyli
się innej liczby brodawek w spiralach. Inna, równieŜ drugorzędna cecha, to wydłuŜona szyjka korzeniowa, będąca efektem zasiedlenia stanowisk
innego typu. M. deherdtiana przebija się przez warstwę mchów, lub wyrasta ze szczelin skalnych, co
juŜ u siewek wymusza ten typ wzrostu. Inną, bardziej istotną cechą, wynikającą z róŜnicy wysokości na której leŜą jej stanowiska, jest kwestia ociernienia. JuŜ pierwsze spojrzenie na oba gatunki
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pochodzące z typowych stanowisk, ukazuje istotne
róŜnice w ociernieniu. M. deherdtiana posiada mniej
cierni bocznych. Jest ich 20-21 (33-36 – dla porównania, w nawiasach podaję dane M. deherdtiana) i
są zdecydowanie dłuŜsze. Osiągają do 18mm (36mm) długości, są równieŜ ułoŜone promieniście,
przy czym najniŜszy jest najdłuŜszy. Przez to, Ŝe są
grubsze i szklisto białe, nadają roślinie charakter
białej kulki. Na ich tle, ładnie eksponują się proste
lub lekko zakrzywione ciernie środkowe. ChociaŜ
jest ich tylko od 3-5 (0,1-6), to poniewaŜ sa grubsze
i dłuŜsze, 10-20mm (3-7), a na dodatek czerwonobrązowe, to nadają roślinie bardziej drapieŜny wygląd. Niestety i w tym przypadku mamy do czynienia z duŜą zmiennością ociernienia. Kwiaty posiadają tą samą szeroko lejkowatą budowę, ale są trochę
mniejsze, bo dorastają do 4cm (5x5) długości i
średnicy. Według opisu mają mieć barwę purpurową
(jasnoróŜowo-fioletowa), ale praktycznie są tylko
trochę ciemniejsze, szczególnie w pierwszym dniu
kwitnienia. Kontrowersyjną cechą, mającą odróŜnić
obie rośliny, jest wybarwienie znamion słupka kwiatowego. U M. dodsonii znamiona mają mieć zabarwienie fioletowe, a u M. deherdtiana białe. Osobiście ani na roślinach, ani na zdjęciach nie spotkałem
fioletowych znamion, wszystkie były białe. Myślę
Ŝe fioletowe zabarwienie znamion moŜe być sprawą
osobniczą, jak u wielu innych równie zmiennych
gatunków. Jednak jest i coś co róŜni obie rośliny, a
potwierdzili to wszyscy badacze. Na stanowiskach
M. dodsonii kwitnie jako pierwsza, podczas gdy M.
deherdtiana dopiero tworzy pąki. Obie rośliny posiadają takie same owoce i kształt nasion, ale nasiona M. dodsonii są czarne (brązowoczarne).
Biorąc pod uwagę róŜnice cech obu przedstawionych roślin pochodzących ze stanowisk typowych, moŜna uznać zasadność wyodrębnienia
dwóch gatunków. Tak się teŜ stało, i przez wiele lat
oba gatunki istniały obok siebie, chociaŜ od razu
sygnalizowano ich bliskie pokrewieństwo. Wszelkie
dyskusje dotyczyły stopnia ich pokrewieństwa oraz
usytuowania w systematyce. Autorka opisu, H.
Bravo, widziała M. dodsonii w podrodzaju Krainzia,
razem z M. deherdtiana, a takŜe z M. saboae, M.
goldii, M. longiflora i M. theresae. W roku 1971,
Hunt przeniósł ją w rząd Longiflorae. Następnie w
roku 1979, Glass i Foster zakwalifikowali ją jako
odmianę M. deherdtiana. Na koniec, po rozpowszechnieniu się w systematyce statusu podgatunku, Hunt przekwalifikował ją na M. deherdtiana ssp.
dodsonii. Ten statut akceptowała większość współczesnych systematyków, jak np. Glass, Taylor, Montes, Anderson czy Pilbeam. Na podstawie ówczesnej
wiedzy Hunt twierdził, Ŝe nie ma stanowisk na których obie rośliny występowałyby wspólnie, a kaŜda
zasiedla stanowiska innego typu. Zdecydowanie
odmiennego zdania był W. Reppenhagen. Po wieloletnich obserwacjach na stanowiskach oraz w kulturze stwierdził, Ŝe nie ma istotnych róŜnic pomiędzy
obu roślinami. Dlatego M. dodsonii uwaŜał on jedy.KAKTUSY I INNE Vol. 8 No. 1

nie za synonim bardzo zmiennej M. deherdtiana,
równieŜ pogląd ten podzielał M. Wohlschlager.
Taką klasyfikację potwierdzałyby ostatnie badania
terenowe - odkryto nowe stanowiska, na których
występowały rośliny o cechach łączących oba taksony. Mimo to wolę klasyfikację Hunta, w której
M. dodsonii jest „wysokogórskim” podgatunkiem
M. deherdtiana. Obie sa umieszczone w serii Longiflorae, grupie Napina, razem z M. napina i M.
hernandezii. Taki sam statut zajmują w nowszej
klasyfikacji Jonasa Luthy’ego z 1995 roku.
Uprawa obu roślin nie powinna stwarzać większych problemów, ale pod pewnymi warunkami.
PodłoŜe powinno być bardzo przepuszczalne, mineralne, z niewielką domieszką próchnicy i dobrym
drenaŜem. Stanowisko słoneczne, ale przewiewne,
gdyŜ są to rośliny wysokogórskie, a na stanowiskach nawet latem panują temperatury umiarkowane. Podlewanie musi być uzaleŜnione od pogody,
aby system korzeniowy nie miał długiego kontaktu
z wilgocią. Zimowe temperatury w zakresie 6-10
o
C oraz słoneczne miejsce gwarantują obfite kwitnienie. Pąki kwiatowe pokazują się juŜ w kwietniu,
a duŜe intensywnie wybarwione kwiaty są wielką
ozdobą tej rośliny. Niestety, obie rośliny rzadko
występują w kolekcjach. Mała oferta nasion, słabe
kiełkowanie i powolny wzrost siewek, nie rokują
skutecznego rozpowszechnienia tych pięknie i
chętnie kwitnących roślin. A propos kwitnienia, w
1983 r. Franz Strigl znalazł na stanowisku jeden
egzemplarz deherdtiany o białych kwiatach. Nie
znam dalszej historii tego rarytasu, ale chyba nie
rozpowszechnił się w kolekcjach. Inną ciekawostkę
znalazłem w czasopiśmie Kakteen und andere Sukkulenten 1990/7 - Michael Wohlschlager opisał
stanowisko leŜące na wysokości między 2800 a
3000m n.p.m., gdzie na mocno nachylonym stoku
znalazł duŜą kępę M. deherdtiana ssp. dodsonii.
Niby nic ciekawego, ale ta kępa składała się z prawie 350 główek. Chyba kaŜdy chciałby zobaczyć ją
w czasie kwitnienia. Myślę, Ŝe taki widok musi być
fascynujący. Dlatego warto poczynić starania aby
mieć w swojej kolekcji chociaŜ namiastkę takiego
widoku, gorąco polecam.
Monografia:
M. Fiedler. 1972. Mammillaria dodsonii, Kakt. and. Sukk. 23(3).
W. Reppenhagen. 1976. Mammillaria dodsonii. Kakt. and. Sukk.
27(11).
J. Riha, R. Subik. 1983. Kakteen der Bergstufe des sudlichen
Oaxacas. Kakt. and. Sukk. 34(4).
F. Strigl. 1987. Auf der Suche nach M.deherdtiana und M. dodsonii oder Die Stecknadel im Heuhaufen. Kakt. and. Sukk. 38(6).
D. Herbel. 1988. Mammillaria dodsonii. Kakt. and. Sukk. 39(7).
M. Wohlschlager. 1990. Beobachtungen zur Morphologie von
Mammillaria deherdtiana. Kakt. and. Sukk. 41(7).
J. Riha. Mammillaria deherdtiana. Atlas Kaktusu 1989/30.
J. Riha. M. deherdtiana var. dodsonii Atlas kaktusu 1991/VI/15.
W. Reppenhagen. 1991. Die Gattung Mammillaria. Monographie.
J. Pilbeam. 1999. Mammillaria.
J. Riha. 1971. Nejmensi Mammillarii s nejvetsimi kvety. Kaktusy
7(5).
J. Riha, R. Subik. 1984. Mammillaria deherdtiana var. dodsonii.
Kaktusy 20(2).
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Z notatnika edytora
Tylecodon paniculatus
Tylecodon paniculatus naleŜy do najpopularniejszych
pozycji u miłośników pachykauli. Ta dziwaczna roślina
jest dość rozprzestrzeniona w naturze, rosnąc w Namibii,
oraz Północnym, Zachodnim i Wschodnim Przylądku w
RPA, w dość róŜnorodnych środowiskach. Szybko się
rozkrzewia, tworząc ciekawe kształty, a po wielu latach
moŜe przyjąć pokrój małego drzewka, wyglądem przypominając mikrobaobab - największe spotykane egzemplarze miały do 2,5m wysokości i 60cm średnicy pnia.
Tylecodon paniculatus jest największym gatunkiem w
całym rodzaju Tylecodon, występującym w RPA i Namibii, zróŜnicowanym, obejmującym ok. 50 gatunków, w
tym wiele bardzo ciekawych, choć pachykaule to tylko
niewielka część z nich. Rodzaj został ustanowiony przez
Tölkena w 1978r., a nazwa jest anagramem nazwy Cotyledon, do którego to rodzaju wcześniej były zaliczane
gatunki obecnego Tylecodon.

Tylecodon paniculatus nad oceanem. Tutaj w mniej
typowej formie krzewu, a nie bardziej atrakcyjnej
formie „drzewkowatej”. Fot. Abu Shawka (RPA)

Na terenach, na których występuje Tylecodon paniculatus deszcze padają zimą, i wtedy roślina ma okres
wzrostu. Z początkiem tamtejszego lata, ok. listopada,
odpadają sukulentyczne liście, i pojawiają się kwiatostany. Ciekawostką jest bardzo płytki system korzeniowy, T.
paniculatus dlatego teŜ hodowcy czasem obkładają roślinę kamieniami, aby przez przypadek nie została wyrwana
z podłoŜa.
T. paniculatus jest powszechnie uprawiany przez
miłośników kaudiciformów i... „bonsajowców”, bo rzeczywiście stanowi on naturalne bonsai. Dodatkowo jego
przycinanie powoduje większy przyrost na grubości.
RozmnaŜać zaleca się z sadzonek, a nie z nasion, bo
wysiewy wyjątkowo wolno rosną przez wiele lat. Niestety
fakt, Ŝe T. paniculatus pochodzi z terenów, gdzie deszcze
padają w zimie, a susza jest w lecie, stwarza problem w
uprawie w europejskich kolekcjach, bo roślinom tym naleŜy zapewnić najlepsze warunki do wzrostu - w tym
oczywiście oświetlenie słoneczne, ciepło, wodę - od jesieni do wiosny, a latem nie podlewać - bo wtedy rośliny
przechodzą okres spoczynku. W lecie, gdy inne sukulenty
będą się zielenić, kwitnąć i piększyć dla oczu sukulentofila, ta akurat „pokraka” będzie bezlistna.
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60 lat Meksykańskiego
Towarzystwa Kaktologicznego
Meksykańskie Towarzystwo Kaktologiczne (Sociedad Mexicana de Cactología) zostało zawiązane w
1951r, przez 7-osobową grupkę kaktusowych entuzjastów. Znalazły się wśród nich tak znane nazwiska jak
m.in. Helia Bravo Hollis, Hernando Sánchez-Mejorada,
Eizi Matuda, Jorge Meyrán. Od 1955r. Towarzystwo
regularnie wydaje kwartalnik Cactáceas y Suculentas
Mexicanas. Jest to pismo raczej naukowe, bo i Towarzystwo mimo, Ŝe grupuje takŜe hobbystów, bardziej
przypomina grupę akademicką niŜ zrzeszenie hobbystyczne. Trudno się temu dziwić, gdy uświadomimy sobie, Ŝe zainteresowania kaktusami w Meksyku koncentrują się takŜe na ich aspektach biologicznych czy gospodarczych, a nie tylko walorach dekoracyjnych.
Przez pierwsze dwadzieścia lat prezydentem SMC była szacowna dr
Helia Bravo, po niej było jeszcze
pięciu kolejnych prezydentów.
Redaktorem czasopisma, od
1955r. aŜ do 1998r., czyli przez
44 lata (!), był dr Jorge Meyrán.
Na przestrzeni lat w piśmie
pojawiało się wiele znanych nazwisk z
kaktusowego świata. Oprócz artykułów o kaktusach
publikowane były takŜe artykuły o meksykańskich sukulentach, m.in. Agawach i Echeveriach, w które Meksyk
obfituje. Artykułów było zwykle 4-5 w numerze. Biorąc
przykładowo pierwszy numer „z brzegu”, 4(4) z 1958r.,
mamy w nim artykuły: El Genero Cochemiea - George
Lindsay, Excursion a las costas de Jalisco - Hernando
Sanchez-Mejorada, 4300 Kms. recolectando cactaceas
- Manuel Castella. W bibliotece PTKS znajduje się trochę archiwalnych numerów czasopisma, najstarszym z
nich jest numer 3(3) z 1958 roku.
Oprócz wydawania Cactáceas y Suculentas Mexicanas, towarzystwo organizuje comiesięczne spotkania
w stolicy kraju, w ogrodzie botanicznym Universidad
Nacional Autónoma de México, oraz wydaje biuletyn
Succus, przeznaczony na rzeczy bardziej „lekkie”.
Strona www towarzystwa znajduje się pod adresem:
http://www.somecacto.com, jest takŜe strona na portalu
Facebook. W październiku 2011r. obchodzono uroczyście 60-te urodziny SMC.

Cactáceas y Suculentas Mexicanas z lat 1958, 1992, 2007
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Escobaria robbinsorum
W Kaktusy i Inne 7(1) przedstawiona została Escobaria missouriensis - gatunek, który niegdyś był klasyfikowany w rodzaju Neobesseya. PoniewaŜ Bonnie Crozier
uznała za zasadne przywrócenie rodzaju Neobesseya dla
co najmniej dwóch gatunków - omówionej juŜ E. missouriensis oraz E. robbinsorum, warto przyjrzeć się drugiemu z nich - Escobaria/Neobesseya robbinsorum.
Gatunek ten opisał W. H. Earle w 1976r, wtedy pod
nazwą Cochiseia robbinsorum, w ten sposób ustanawiając nowy rodzaj wśród kaktusów. W 1978 Zimmerman
umieścił cochiseię w rodzaju Coryphantha, w tym samym
roku Hunt umieścil ją w rodzaju Escobaria, a w 2000r.
Doweld przeklasyfikował na Neobesseya. Zatem nasz
kaktus „odwiedził” cztery rodzaje.
E. robbinsorum występuje jedynie w płd-wsch. części
hrabstwa Cochise, w południowo-wschodniej Arizonie, na
granicy z Meksykiem i Teksasem, gdzie rośnie na wapiennych wzgórzach na półpustynnych trawiastych terenach. W naturze zwykle większość korpusu zagłębiona
jest w gruncie. Kwitnienie ma miejsce w marcu i kwietniu,
a owoce pojawiają się od czerwca do sierpnia.

Zdjęcie: Bill Radke, US Fish & Wildlife Service
www.fws.gov/southwest/es/arizona/Plants.htm
Zwrócić moŜna uwagę na dość ładne białe uciernienie i białe wełniste areole, kwiaty natomiast niczym się
szczególnym nie wyróŜniają. Potencjał rozrodczy tego
gatunku - ilość wytwarzanych nasion - jest niewielki, a
większość roślin, których i tak jest mało, znajduje się na

Escobaria abdita Řepka & Vaško,
Cactus & Succulent Journal 83(6) 2011.
To bardzo mały geofityczny kaktus
z północnomeksykańskiego stanu
Coahuila, znaleziony na okresowo
zalewanym płaskim terenie, prawdopodobnie naleŜący do sekcji Neobesseya. Kolejny kaktus dla miłośników
kwitnących „maleństw”, bo nie przekracza on 2cm średnicy, a biały kwiat
ma średnicę 3-3,5cm. Występuje duŜa
część podziemna. Tuberkuły są cylin-

.
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prywatnych ranczach, gdzie niestety jest deptana i wyjadana przez bydło; niebezpieczeństwo stanowią takŜe
kolekcjonerzy kaktusów, stąd populacje N. robbinsorum
są oficjalnie uwaŜane za zagroŜone.
Krótki opis E. robbinsorum: korpus do 6cm średnicy,
ale rzadko powyŜej 3-4cm, zwykle niekrzewiący się,
podzielony na wyraźne tuberkuły; areole dość wełniste;
ciernie zwykle tylko radialne, w liczbie 11-20, 0,8 1,8cm długości, cierni centralnych zwykle brak, czasem
jeden; ciernie są dość grube, białe, niektóre z nieco
ciemniejszymi końcówkami; kwiaty Ŝółtawo-zielone z
brązowawymi pasmami pośrodku płatków, 1-1,8cm
średnicy, zwykle nie otwierają sie całkowicie.
E. robbinsorum nie naleŜy do kaktusów najprostszych w uprawie, ale nie jest teŜ wyjątkowo trudna potrzebuje duŜo słońca i świeŜego powietrza, oraz przepuszczalnego podłoŜa.

O zimowaniu kaktusów w
mieszkaniu. Część 3
Z temperaturą zimowania związana jest teŜ kwestia
wilgotności podłoŜa. Genaralną zasadą jest, Ŝe im wyŜsza temperatura, tym większa powinna być wilgotność powietrza i podłoŜa, przy czym wilgotność podłoŜa
oznacza lekkie zwilŜenie, a nie pełne nawadnianie.
Przyjęło się jednak przytaczać tę zasadę jedynie dla
roślin szczepionych, epifitów, Melokaktusów, i Diskokaktusów. Jak moŜna się domyślić, obowiązuje one jednak
inne kaktusy cieplej zimowane. Kaktusy zimowane ciepło i całkowicie sucho stają się mniej odporne, są atakowane przez wełnowce i przędziorki, czasem tracą
korzenie, łatwiej się przypalają wiosennym słońcem, a
nawet umierają - to ostatnie czasem spotyka frailee. Tak
więc większość notokaktusów, frailee, niektóre gymnocalycia, kaktusy brazylijskie, cieplej zimując lekko spryskujemy/mgławicujemy w zimie co jakiś czas. Ferokaktusów, mimo, Ŝe większość z nich jest ciepłolubna, raczej nie spryskujemy w zimie - są one bardziej odporne
na przesuszenie, podobnie inne kaktusy meksykańskie,
takŜe ciepłolubne coryphanthy, mammillarie z cieplejszych rejonów Meksyku, i inne. Wśród kaktusów kolumnowych, rodzaj Cleistocactus jest rodzajem, którego
część gatunków łatwo traci korzenie po zbyt duŜym zimowym przesuszeniu, choć oczywiście nie jest to regułą. Osobiście nie zraszam zimą podłoŜa kaktusom kolumnowym - mam m.in. trochę pilosocereusów - zimują
one jednak w wilgotniejszej atmosferze wiec nie są zbyt
przesuszone. Na wiosną nie „ruszają” zbyt szybko, ale
nie ma z nimi specjalnych problemów.
cdn

dryczne z krótkimi, ale ładnymi cierniami na końcach. Przez większą część
roku kaktus jest ukryty w ziemi. Zdjęcia
E. abdita moŜna zobaczyć w internecie.
Sulcorebutia insperata Roland Muller,
Kakteen und andere Sukkulenten 62(7)
2011.
Ładna roślina, odkryta w prowincji
Tomina, Boliwia, na wsch. od El Villar, o
ładnym ciemnym i miękim uciernieniu,
czerwonym kwiecie do 6cm średnicy.

Korpus do 7cm wysokości i szerokości, pojedyńczy, wyraźnie zielony, z
korzeniem niezgrubiałym.
Pilosocereus panchesiorum
Xhonneux, Cactus Advenntures International 92, 2011
Prawdopodobnie to kolejna z
wielu form P. lanuginosus, niczym
szczególnym się w sumie nie wyróŜniająca.
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Welwiczie na parapecie.
Kazimierz Łakomski
Bydgoszcz

W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych,
zainspirowany przez pewnego Tomka, rozpocząłem
moją przygodę z Welwitschia mirabilis Hook f. Dostałem od niego 3 nasionka tej rośliny. Posiałem je
w sierpniu we foli z kaktusami, jak opuncje. Jedno,
największe, nawet zaczęło kiełkować i na tym się to
wówczas zakończyło. Darczyńca poczuł się tym
faktem uraŜony i udzielił mi rady abym zajmował
się kaktusami. Radę puściłem mimo uszu.
Inny kolega, Krzysztof, na kuchennym oknie od
południa, w kubkach po jogurcie, wówczas uprawiał
swoje dwie welwiczie w tłuczonej cegle. W roku
1996 z RPA listownie otrzymałem kilkanaście nasion welwiczii. Niestety 80% było zgniecionych, bo
były w zwykłej kopercie. Trzy pełne i zdrowe skiełkowały i rosły całkiem dobrze przez pół roku pod
świetlówkami w jałowym piasku. Wystawione do
foli latem między kaktusy, zwiędły w ciągu dnia i
nie odzyskały turgoru. Na wiele lat dałem sobie
spokój z welwiczią. W 2005 roku kupiłem w czeskiej firmie nasiennej sprzedającej nasiona sukulentów ponownie 10 nasion welwiczii. Z tych nasion
miałem dwie zdrowe rośliny przez pięć lat. W lutym
bieŜącego roku z tej samej firmy kupiłem 15 nasion.
Pięć było zdrowych i pełnych oraz dobrze skiełkowało. Obecnie, w październiku 2011, z tych nasion
mam dwie rośliny, z czego jedna jest o 1/3 większa i
ciemniejsza. Trzy wypady to brak stosowania fungicydów.
Welwiczia nie jest sukulentem w klasycznym
rozumieniu tego słowa. Sklasyfikowana jest bowiem
jako roślina nagozaląŜkowa. Jest rośliną długowieczną, dorastającą ponad 1000 lat. Występują
osobniki męskie i osobniki Ŝeńskie. To roślinny dinozaur, jak Woollemia nobilis (odkrycie roku 1994),
Ginko biloba, sagowce, metasekwoja (odkryta w
1940) i kilka innych roślin. Zarodek welwiczii ma
dwa liścienie, a z pomiędzy nich wyrastają dwa liście rosnące u podstawy przez całe Ŝycie tej rośliny.
Występuje ona na pustyni Namib w Afryce i jest jej
endemitem. Na północy zasięgu zahacza o sawanny
południowej Angoli. Rośliny na południu zasięgu są
podobno większe - czy to znaczy, Ŝe starsze?
Zapylenia w przyrodzie dokonują wiatr (?) i
pluskwiaki. One zapewne zakaŜają nasiona pasoŜytniczymi grzybami w ok. 80%, dlatego tak mało
przeŜywa siewek z dzikich nasion. Podobno nasiona
w przyrodzie są bardzo długowieczne. Nasiona mają
duŜe skrzydełka i rozsiewa je wiatr (anemochoria).
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W Kalifornii, w ogrodzie botanicznym, cykl od
nasienia do nasienia trwał 13 lat. Welwiczia ma
zdolność pobierania wody przez liście z mgieł.
Robią to Copiapoa i Uebelmannia wśród kaktusów
oraz karłowate drzewa z rodziny bobowatych (motylkowatych) na pustyni Atacama, w rejonach saletronośnych. Welwiczia rośnie przez cały rok i nie
przechodzi wyraźnego okresu spoczynku. Występuje tam gdzie ma dostęp do wód gruntowych, nawet na 30 metrów wgłąb, na piaskach i wśród kamieni. Według mnie nie posiada włośników, a jej
cieniutkie korzonki przypominają mi korzonki roślin wrzosowatych, w tym róŜaneczników, tylko
nie są tak gęsto rozgałęzione i nie tworzą zwartej
bryły. Posiada tkankę twórczą merystematyczną u
podstawy liści. Ta tkanka twórcza, jak miazga u
drzew i krzewów, tworzy róŜne struktury, tj. liście i
talerzowaty wierzchołek łodygi z którego wyrastają
kwiatostany. Najstarsza część rośliny jest w centrum talerzowatego wierzchołka, co jest analogiczne do rdzenia roślin nago i okrytozaląŜkowych
Kiełkowanie nasion
Wiedziony ciekawością od samego początku
kontaktu z nasionami welwiczii wyjmowałem je z
papierowych łupin, co nie przedstawia Ŝadnego
kłopotu. To pozwala na sprawdzenie czy nasiona
nie mają plam i zakaŜeń na powierzchni bielma.
Nasiona wykładałem na wilgotny piasek pod świetlówki i przykrywałem, bo docierały one do mnie
na krótkim dniu.
W temperaturze powyŜej 20 OC nasiona zaczynały kiełkować w ciągu 48-72 godzin. Tylko raz
zdarzyło mi się, Ŝe zdrowe nasienie zaczynało kiełkowanie po 14 dniach. MoŜe to takie twarde nasienie jak u wielu gatunków rodziny bobowatych i u
niektórych kaktusów? Źródła pisane w Internecie
zgodnie podają, Ŝe stosowanie środków grzybobójczych przy wysiewie welwiczii jest jak najbardziej
wskazane. To brak ich stosowania jest powodem,
Ŝe z pięciu nasion, które wykiełkowały mi w lutym,
mam dwie rośliny. W moich mieszkaniowych warunkach do kiełkowania najlepiej sprawdza się
drobniutki piasek. Z ostatniej porcji 20 nasion sianych w lutym br., tj. 2012r., mam tylko dwie siewki, bo tak słabe były nasiona .
Siewki trzeba bardzo wcześnie odkryć, np. dwa
tygodnie po kiełkowaniu, i trzymać bardzo jasno, ok.
5cm pod świetlówkami przez 12 godzin, a po 21 marKAKTUSY I INNE Vol. 8 No. 1

ca wystawiać na światło dzienne. Niestety często
jest tak, Ŝe nasiona mają dobrze wykształcone bielmo bez zarodka i nie kiełkują. Kształt i wielkość
nasion są tu Ŝadną miarą.
Uprawa
Welwiczie uprawiam na oknie południowozachodnim, na którym słońce jest od godz. 12 do
zachodu. Rośliny stoją 25cm nad parapetem, na
szklanej półce, razem ze storczykami - mieszańcami
Phanelopsis, po prawej stronie okna, gdzie słońce
świeci najdłuŜej. Pilnuję aby podłoŜe było zawsze
wilgotne, bez względu na porę roku. Rośliny uprawiane w szklarni i na oknie południowym rosną o
połowę szybciej, co widziałem kilkakrotnie w róŜnych miejscach. Siewkom liścienie zasychają po
ponad roku i od wysiewu podwajają swoje rozmiary. Przesadzałem welwiczie z powodzeniem tzn. Ŝe
rosły dalej bez problemu. Wypadały z powodu innych perypetii. Uprawia się je w wysokich naczyniach imitując warunki naturalne. Rośliny uprawiane
na stołach szklarni w podłoŜu o miąŜszości 25-30cm z
podgrzewaniem od dołu rosną bardzo dobrze. Swoich
roślin nigdy zimą nie doświetlałem.
.KAKTUSY I INNE Vol. 8 No. 1

PodłoŜe
Jako podłoŜa uŜywam mieszanki drobnego
piasku, ziemi ogrodowej i Seramisu. Wierzchnią
warstwę stanowi drobny piasek. Piasek nie jest
przemywany - bardzo jasny z naturalnej odkrywki.
Suche podłoŜe jest sypkie, wilgotne, ściśnięte w
dłoni nie klei się i rozsypuje się po otwarciu dłoni.
Ciepłe podłoŜe i jego podgrzewanie wpływa korzystnie na wzrost.
Wnioski
Welwiczia jest ciekawostką w kaŜdej kolekcji.
Jej uprawa nie jest trudna gdy pamięta się o jej
specyficznych wymaganiach szklarni ciepłej. JeŜeli
zachowa się umiarkowaną wilgotność podłoŜa,
zapewni ciepło przez cały rok i maksimum słońca,
to będzie rosła nam welwiczia dłuŜej niŜ my Ŝyjemy. Na oknie rośnie wolniej niŜ w szklarni. Dla
kaŜdego miłośnika roślin jest swoistym wyzwaniem, do którego zachęcam. Zakup nasion w dobie
Internetu przestał być problemem. Jakość nasion to
juŜ jak loteria - na co się trafi.
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English summary: Tha author describes his trials of raising
Welwitschia mirabilis from seed and growing it on his windowsill. Using fungicides is crucial in successful raising Wel-

witschia from seed. In winter the soil is also moist and the
plants are kept in warm conditrions. The pots are high and
the plants receive plenty of sunlight.

Kaktusowe dygresje
Spotkanie z olbrzymem
Amy Buthod (USA)

Na zdjęciu obok jest Echinocactus platyacanthus.
Zdjęcie to zrobiłam w okolicy Jaumave, Tamaulipas,
Meksyk, 11. 05. 2008r. Kaktus pozwolił się „uścisnąć” bo
na większej jego części nie było juŜ cierni.
OD EDYTORA. Zamieszujący północne i środkowe
obszary Meksyku Echinocactus platyacanthus to zupełny „klasyk” wśród kaktusów, nie do pomylenia z innymi,
największy spośród kaktusów beczkowych. Zdjęcie Amy
Buthod przedstawia wyjątkowo duŜy egzemplarz. Jaka
szkoda, Ŝe w uprawie gatunek ten rośnie wolno...

O dwóch ukorzeniaczach
Konrad Szychowski
Chciałbym się z Państwem podzielić swoim doświadczeniem dotyczącym preparatu „Korzonek super
start” oraz „Ukorzeniacz AB”. Są to dwa dość przydatne
preparaty stosowane w uprawie kaktusów i sukulentów.
Naprawdę gorąco polecam.
Korzonek super start Jak działa preparat? Zakupując ten preparat nie spodziewałem się specjalnych efektów, gdyŜ większość środków projektowana jest do zwykłych roślin liściastych, a wiele firm nie uwzględnia kaktusów. Co prawda kaktus teŜ roślina, ale jednak troszeczkę inna niŜ wszystkie. Jak moŜna wydedukować z
nazwy, preparat przyspiesza ukorzenianie. Zawiera
mikro jak i makro składniki potrzebne roślinom, i stymu-
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lujące rozwój systemu korzeniowego. Najlepsze efekty
uzyskuje się stosując dawkę przewidzianą dla sadzonek
półzdrewniałych, bądź pośrednią między półzdrewniałymi
a zielonymi. Polecam go takŜe do pierwszego podlewania
po przesadzeniu roślin do nowego substratu. Podejrzewam równieŜ, Ŝe zawiera on hormony roślinne, o czym
producent nie wspomina na opakowaniu. Same mikro i
makro składniki nie działałyby tak efektywnie. Na swoich
roślinach prowadziłem „eksperymenty” i naprawdę widać
istotną róŜnicę. Preparat jest w formie płynu, przygotowanie polega na rozpuszczeniu go w wodzie w odpowiednich
proporcjach.
Ukorzeniacz AB Jest to środek przewidziany do ukorzeniania sadzonek półzdrewniałych i zdrewniałych oraz
roślin ozdobnych typu iglaki. Co do tego preparatu mam
pewność Ŝe zawiera hormony roślinne, producent wymienia kwas 1-naftylooctowy, kwas 4-indol-3-ilomasłowy
oraz amid kwasu 1-naftylooctowego. Środek jest jeszcze
prostszy w stosowaniu niŜ „Korzonek” gdyŜ występuje w
postaci proszku, a sadzonkę gotową do ukorzeniania po
prostu maczamy w substancji i umieszczamy w substracie. Zaobserwowałem równieŜ, Ŝe zabezpiecza sadzonki
przed gniciem. Oba preparaty bardzo dobrze się uzupełniają - „Ukorzeniacz” stymuluje wytwarzanie korzeni,
natomiast „korzonek” przyspiesza ich wzrost. Preparaty
są bardzo wydajne, starczają na dość długo.

Antyczny miłośnik sukulentów
Piotr Miłek
Bardzo ciekawa jest historia pochodzenia łacińskiej
nazwy wilczomleczy: Euphorbia. Ma ona związek z postacią władcy o imieniu Juba II, który Ŝył on w latach
52/50 p.n.e. – 23 n.e. i był królem Numidii (państwo w
obecnej wschodniej Algierii), a później Mauretanii (państwo w obecnym Maroku i zachodniej Algierii). Kiedy
jego ojciec, król Numidii Juba I, został
pokonany przez Juliusza Cezara, syn Juba
II został zabrany do Rzymu, gdzie po
zromanizowaniu poświęcił się studiom w
wielu dziedzinach. W późniejszym
okresie jego przyjaciel, cesarz rzymski
Oktawian-August, przywrócił go na tron
Numidii jako sojusznika Rzymu, następnie
mianował królem Mauretanii.
Juba zyskał opinię bardzo dobrego władcy,
zasłynął jednak przede wszystkim jako
wszechstronny badacz. Pisał ksiąŜki o historii,
przyrodzie, geografii, sztuce, które cieszyły się
w jego czasach duŜym zainterersowaniem,
organizował takŜe wyprawy geograficznoprzyrodnicze.
Osobistym lekarzem Juby był Grek o imieniu
Euphorbus. Na jego cześć jednej z roślin król nadał
nazwę Euphorbia. Nie wiemy dziś z całą pewnością jaki
był to gatunek, wiadomo jedynie Ŝe lateks tej rośliny był
dobrym środkiem na przeczyszczenie. Rzymski pisarz
Pliniusz pisał, Ŝe owa roślina pochodziła z gór Atlasu w
dzisiejszym Maroku. Eksperci sądzą, Ŝe była to E. resinifera, która tam rośnie, i której lateks od dawna znany jest
z takich właściwości.
Nie moŜna wykluczyć, Ŝe królowi Jubie przywieziono
takŜe jakieś euforbie z Wysp Kanaryjskich, dokąd zorganizował jedną ze swoich wypraw. Tego jednak nie wiemy.
Król musiał się interesować takŜe aloesami, bo jest autorem ciekawostki o nich. Opowiadał on o tym, Ŝe gdy słoń
zostanie ranny podczas polowania, inne słonie nacierają
go w miejscach ran liśćmi aloesu!
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Na cześć króla-botanika, który pierwszy napisał o
rodzaju Euphorbia, jeden z gatunków tego rodzaju z
Wysp Kanaryjskich nazwano w naszych czasach Euphorbia regis-jubae (Wilczomlecz króla Juby), a jeden z
rodzajów palm nazwano Jubaea.
OD EDYTORA: Ta ciekawa anegdota przedstawiona
przez jednego z naszych czytelników, skłoniła mnie do
poszukania innych informacji na ten temat w internecie.
PoniŜej cytat z publikacji znalezionej w sieci, oraz informacja o dwóch innych postaciach czasów rzymskich
„zamieszanych” w euforbie.

William Smith (ed.), 1870,
Dictionary of Greek and Roman Antiquities,
Pliniusz podaje (//". N. xxv. 38), Ŝe Juba nadał nazwę
Euphorbia roślinie, którą znalazł rosnącą w górach Atlasu, na cześć swojego lekarza, a Galen wspomina (de
Compos. Medicam. sec. Locos, ix. 4. vol. xiii. p. 271)
krótką rozprawę napisaną przez króla na temat zalet tej
rośliny. Salmasius pragnie udowodnić (Prolegom. ad
Homon. Hyles lair. str. 4), Ŝe historia przytoczona przez
Pliniusza nie ma podstaw, i Ŝe nazwa ta była juŜ uŜywana duŜo wcześniej przed czasami Juby, jak podaje Meleager (Carm. i. 37.). Nie wydaje się jednak prawdopodobne, Ŝe Pliniusz nie wiedziałby, Ŝe roślina znana była
temu poecie [Meleagerowi, przyp. ed.], który Ŝył dwa
stulecia przed nim; poza tym w badanym ustępie normalnym sposobem odczytania według dzisiejszej wiedzy
nie jest ϵὐφὁρϐης, ale ϵκ^φορϐης .

Dwóch innych „sukulenciarzy”
Edytor
O euforbiach moŜemy przeczytać u
dwóch autorów antyku - jednym jest
rzymski autor Pliniusz, drugim - grecki
lekarz i botanik Dioscorides. KaŜdy z
nich wymienia w swoich dziełach po
kilka „gatunków” euforbii (głównie
niesuskulentycznych). Trzecia pozycja,
rozprawa Juby II o E. resinifera - typowym
sukulencie, nie dotrwała do naszych
czasów, ale istniała w czasach Pliniusza.
Pliniusz Starszy (23-79 r. n.e.), właść.
Gaius Plinius Secundus Maior, największy
erudyta czasów rzymskich. Spośród jego
duŜego dorobku, w całości do dnia dzisiejszego
zachowana
została
jedynie
encyklopedia Naturalis Historia z wiadomościami ze wszystkich ówczesnych
dziedzin wiedzy, m.in. botaniki. To dzisiaj
nasze główne źródło wiedzy o czasach rzymskich, mimo
błędów tam zawartych.
Pedanius Dioscorides (ok. 40-90 r. n.e.), grecki lekarz i
botanik, autor encyklopedii o medycynie ziołowej i substancjach medycznych.

Rys. Euphorbia resinifera
_________________
Pojawiło się pytanie jednego z naszych czytelników,
o obiekt znajdujący się na zdjęciu 9 w artykule o buiningiach w poprzednim numerze. Swego czasu teŜ
się o to spytałem autora - to gniazdo termitów. ed.
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Po poŜarze.
Z wizytą na stanowisku
Stephanocereus luetzelburgii
Marcelo Pi
Pirajá,
Mucugê, Bahia, Brazylia,
mahavana.ananda.giri@gmail.com

After the fire.
Paying a visit to a locality of
STEPHANOCEREUS LUETZELBURGII

.

W 2008r. Narodowy Park Chapada Diamantina,
w brazylijskim stanie Bahia, doświadczył jednego
ze swoich największych poŜarów. Dotknięta nim
została duŜa część parku, i w niektórych miejscach
zniszczenia flory i fauny były naprawdę bardzo duŜe, powodując nieodwracalne zmiany w wyglądzie
parku. Do jednego z takich miejsc przybyłem pięć
lat po poŜarze, czyniąc obserwacje i robiąc zdjęcia
obrazujące wysiłki natury w naprawianiu tego, co
zniszczył ogień, zmiany w wyglądzie, i powrót gatunków flory i fauny. To mój projekt, który nazywam Odtwarzanie Naturalnego Środowiska, mający
na celu fotograficzne dokumentowanie zachowań
przyrody próbującej wrócić do stanu poprzedniego.
W ciągu tych lat, ten duŜy obszar odzyskał swój wygląd, nie doświadczając w międzyczasie kolejnych
poŜarów, i w mojej ocenie ten powrót do zdrowia
.KAKTUSY I INNE Vol. 8 No. 1

In the year of 2008 the National Park of Chapada Diamantina, in Bahia, Brazil, suffered one of
its worst forest fires. Great part of the area of the
park was affected and in some areas the damages
had been really catastrophic, with destruction of the
flora and fauna, as well as irreversible changes in
its physiognomy. To one of these areas I came five
years after the event observing and taking pictures
of Nature’s work in restoring what had been affected by the fire, reversion of appearance and returning of plant and animal species, in a work of
Natural Ambient Resetting, a personal project
aimed at registering by photography reaction of
Nature trying to restore its original aspect. In these
years, this large area have recovered its original
aspect, not being affected meanwhile by other fires,
and I consider the recovery very good - species of
21

jest bardzo dobry - gatunki zwierząt i roślin powracają, wśród nich kaktusy, które choć wolno rosną, są
odporne.
W jednej z dolin w małym masywie Palmito,
przez którą przepływa Czarna Rzeka, (S 12o58’, W
41o24’), bardzo widoczny jest Stephanocereus luetzelburgii N.P.Taylor & Eggli, zwany teŜ kaktusem
butelkowym. Skał nie ma tu wiele, a podłoŜe piasz.22

animals and plants return and among them are
cacti, that although growing slowly are very resistant.
A valley in the mountain range Palmito, where
the Black River passes by, (S 12o58’, W 41o24’),
has a visible predominance of Stephanocereus luetzelburgii N.P.Taylor & Eggli, called ‘Bottle Cactus’. At this place there are not many rocks, and the
KAKTUSY I INNE Vol. 8 No. 1
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czyste z pewną ilością humusu wydaje się idealne
dla tego gatunku, który jak zauwaŜyłem, bardzo
dobrze się odtworzył. Obecne są takŜe inne gatunki
kaktusów, czekające na bardziej dokładny przegląd,
ale to kaktusa butelkowego jest najwięcej, w środkowej części doliny. Zwyczajowa nazwa S. luetzelburgii nawiązuje do jego formy wzrostu - po osiągnięciu dojrzałości S. luetzelburgii bardzo zmniejsza
średnicę swojego pędu, przyjmując w ten sposób
butelkowy kształt.
S. luetzelburgii wchodzi w koryto rzeki i na
wzgórza. Wizytowałem to stanowisko kilka razy - w
maju, czerwcu i lipcu. Na załączonych zdjęciach
widać wiele aspektów Ŝycia Stephanocereus luetzelburgii - jego charakterystyczny butelkowy kształt,
wzrost, pąki kwiatowe, kwiaty, owoce, i środowisko.
Największa liczba roślin z kwiatami była w czerwcu,
podczas gdy w lipcu były owoce i nieliczne kwiaty.
Zwróćmy uwagę na krzewienie się roślin - w normalnych warunkach kaktus ten się nie krzewi.
Zaobserwowałem roślinę wykorzystaną do budowy gniazda przez pewien gatunek ptaka, opisany
w 2007r. jako Formicívora grantsaui (Mrówkodławik skalny), endemit w Chapada Diamantina.
Prezentuję równieŜ zdjęcie środowiska na
masywie Palmito, i czarną rzekę (Rio Preto). To
jedna z najbardziej znanych rzeczek w parku, a jej
nazwa nawiązuje do ciemnej barwy, która jest efektem duŜej ilości niesionych organicznych substancji
i rozpuszczonych minerałów. Zdjęcie zostało zrobione w okolicy “Toca do Caboclo”, stanowiska
archeologicznego z malowidłami skalnymi.
.24

ground of silica and with some organic substance
seems to be ideal for this species which, as I observed, showed a good regrowth. Other cacti species are also present, waiting for a more complete
survey, but it is the Bottle Cactus which predominates in the central area of the valley. The common
name of S. luetzelburgii refers to its growth form after reaching maturity S. luetzelburgii dramatically
reduces its stem diameter, thus assuming the shape
of a bottle.
S. luetzelburgii enters the river-bed and the hillsides. I visited the place several times, in May, June,
July. In the presented photos many aspects of life of
Stephanocereus luetzelburgii can be seen - its characteristic bottle shape, growth, floral buttons, flowers, fruits, and its natural environment. The highest
number of plants in flower was in June whereas in
July there were mainly fruits and few flowers. Notice also the branching of the plants - this species
normally does not branch.
I observed a plant that served as a support for
construction of a nest of a bird species described in
2007 as Formicívora grantsaui (Sincora Antwren),
endemic to Chapada Diamantina.
I’m also presenting a photo of the general environment of the mountain range of Palmito, and
the Black River (Rio Preto). This is one of the most
known rivers of the national park, and its name
refers to the dark color of its waters, resulting from
high amount of organic substance and dissolved
minerals. The photo was taken in the area of ‘Toca
do Caboclo’, an archaeological site with paintings.
KAKTUSY I INNE Vol. 8 No. 1

zdjęcia | all the pictures: Marcelo Pirajá
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Dumania o podłoŜach. Część 1
Zdjęcie, które widnieje obok, przedstawia dwie
siewki Neobesseya, w tym samym wieku, wysiane z
tej samej porcji nasion, w tym samym czasie, rosnące
w takich samych doniczkach, w tym samym miejscu,
podlewane i nawoŜone tak samo, w tym samym czasie. Jedna kipi zdrowiem, druga juŜ nie. Skąd ta róŜnica? Niektórzy się pewnie domyślą - chodzi o podłoŜe.
Zdjęcie jest dobrą ilustracją jednego z głównych zaleceń przy uprawie kaktusów, a mianowicie stosowania
podłoŜa, które określa się mianem przepuszczalne lub
luźne. Neobesseya z lewej strony takie właśnie miała,
neobesseya z prawej miała podłoŜe po większej części
torfowe (posadzona „tymczasowo” z braku innego pod
ręką, i jakoś ta tymczasowość się przedłuŜyła).

W pułapkę stosowania torfu w uprawie kaktusów
wpada wielu początkujących kaktusiarzy - w podłoŜu
torfowym dostępne są rośliny w marketach - własności
fizyczne torfu nie odpowiadają jednak podstawowym
wymogom uprawy kaktusów, co więcej torf szybko
zmienia swoją strukturę i w krótkim czasie takie podłoŜe tak bardzo pogorszy swoje parametry, Ŝe nie będzie się zupełnie nadawać do uprawy - przestaje chłonąć wodę (neobesseya po prawej stronie). To samo
tyczy się opartych na torfie sprzedawanych w sklepach
tzw. „ziemi do kaktusów”, która tak naprawdę nie ma
nic wspólnego ze swoją nazwą.
Kaktusy nie lubią długo utrzymującej się wilgoci,
podłoŜe powinno być więc przepuszczalne (neobesseya z lewej strony) aby szybko chłonęło wodę i szybko wypuszczało jej nadmiar. WaŜne jest teŜ, aby korzenie mogły oddychać i zdrowo się rozwijać, poŜądane są więc w podłoŜu pory, gdzie moŜe gromadzić się
powietrze, i przez które moŜe odpływać nadmiar woCzy masz juŜ
numer specjalny
Kaktusy i Inne
o rodzajach

Micranthocereus i
Siccobaccatus ?
www.cactus-polonia.comxa.com
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Tomasz Romulski
Wrocław

dy. Aby zapewnić obecność porów, dokładniej makroporów, potrzebne jest kruszywo mineralne. Zaleca
się granulację z grubsza 2-3mm, mniejsza granulacja
nie zapewni optymalnego odpływu wody.
Nie tylko jednak przepuszczalność podłoŜa jest
istotna, ale i efektywność pobierania wody i zawartych w niej substancji przez korzenie. Woda jest
utrzymywana w podłoŜu, i dochodzi do korzeni dzięki tzw. siłom napięcia powierzchniowego, które pojawiają się, gdy w glebie są obecne cieniutkie kanaliki - kapilary. To w nich i innych malutkich porach,
znajduje się woda, która nie wyciekła z gleby, i to
stąd korzenie ją pobierają. Te małe pory mają średnicę 0,2-30µm i są określane jako mezopory, dla odróŜnienia od w/w makroporów, i jeszcze mniejszych
mikroporów (woda w tych ostatnich jest juŜ niedostępna dla roślin). Aby te malutkie przestrzenie utworzyć, do podłoŜa naleŜy dodać jakiś materiał składający się z drobnych cząstek - czyli np... ziemię (nadmienię za wieloma kaktusiarzami, Ŝe za najlepszą
uwaŜa się bukową). MoŜna teŜ uŜyć jakieś kruszywo
mineralne, które zawiera takie „gotowe” mezopory np. keramzyt, mielona cegła. Proporcje, w jakich naleŜy uŜyć kruszywa bez porów, np. Ŝwirku, i ziemi,
moŜna umieścić w przedziale od ok. „po równo”,
czyli 1:1, do 2:1 na korzyść kruszywa, bliŜej jednak
„po równo”. W literaturze spotkałem się ze stwierdzeniem, Ŝe najlepszy jest stosunek 1,5:1 na korzyść
kruszywa, tym bardziej, Ŝe wtedy podłoŜe nie daje się
juŜ ścisnąć pod wpływem czynników mechanicznych, czyli nie będzie opadać w doniczce. W przypadku kruszywa z porami ilość „ziemi” powinna być
odpowiednio mniejsza, a niektórzy uprawiają swoje
rośliny w samym kruszywie (np. Ŝwirek ceglany).
Z powyŜszymi uwagami związana jest tzw. siła
ssąca gleby. Rośliny są w stanie pobierać wodę z
podłoŜa tylko wtedy jeśli siła ssąca korzeni jest większa niŜ siła ssąca gleby, zaleŜy nam więc na tym, aby
ta ostatnia nie osiagnęła wartości, przy której rośliny
przestają pobierać wodę. Siła ssąca gleby zaleŜy m.in.
od średnic i ilości mezoporów - im one mniejsze i im
jest ich więcej, tym jest ona większa - np. siła ssąca
gleby gliniastej jest większa niŜ piaszczystogliniastej, a ta z kolei większa niŜ gleby piaszczystej.
Zatem dodając ”ziemi” do kruszywa zwiększamy siłę
ssącą, zaleŜy nam więc na rozsądnym „konsensusie”
między makro a mezoporami, czyli między powietrzem, a wodą dostępną dla roślin w glebie. cdn

Jedna z najlepszych
hobbystycznych
monografii

Jerzy Woźniak

Ferokaktusy
redakcja@wydawnictwomoje.pl

Ant-Plants: Arboreal
Wonders of Nature
Derrick Rowe
ksiąŜka na DVD
o roślinach
mrówkowych,
jednego z naszych
autorów.

www.australiansucculents.com
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Z literatury. Nowe „stare” koncepcje. Cz. 2
Tomasz Romulski

Dość duŜe zmiany są w klasyfikacji opuncjowych, a
to za sprawą badań Griffitha i Portera (2009), które choć
potwierdzają generalnie wcześniejsze badania genetyczne Wallace’a i Dyckie’go (2002) (a takŜe badania
Stuppy’ego (2002) oparte na morfologii nasion) zostały
przeprowadzone na większej grupie taksonów. Prześledźmy je pokrótce.
Zacznijmy od rodzaju Puna - to juŜ tylko jeden gatunek - P. clavarioides - roślina wprawdzie dziwna, jednak
bardziej cenione przez kaktusiarzy były, w istocie nie
pasujące do tego rodzaju, P. bonniae i P. subterranea pierwsza z nich okazuje się naleŜeć do Tephrocactus, jak
ją juŜ przeklasyfikował wcześniej Stuppy, druga - do Cumulopuntia, tak jak ją zaklasyfikował Ritter.
Bardzo duŜy kłopot jest z rodzajem Maihueniopsis okazało się, Ŝe rodzaj jest polifyletyczny - wg. badań w/w
autorów gatunki Maihueniopsis są rozrzucone po czterech
róŜnych miejscach podrodziny. Najwięcej gatunków - 3
(wszystkie to chilijskie: M. atacamensis, M. conoidea i M.
camanchoi) są bliskie P. clavarioides. Rodzaj zasługuje na
„rozwałkę”, problem jednak w tym, Ŝe gatunek typowy dla
rodzaju, M. glomerata, okazuje się być bliski Cumulopuntia
i Austrocylindropuntia, zatem w/w gatunki chilijskie zostałyby „sierotami” bez własnego rodzaju - albo naleŜałoby dla
nich utworzyć nowy, albo... przeklasyfikować je na puny.
Autorzy proponują takŜe rozbicie „duŜej” Grusonia z
powrotem na Grusonia „małą” - tylko z jedym gatunkiem G. bradtiana, oraz Corynopuntia i Micropuntia.
Jeśli chodzi o opuncjowe z płaskimi członami, autorzy
proponują pozostawić rodzaj Brasiliopuntia, mimo jego
bliskiego pokrewieństwa z Tacinga. Z ich badań wynika
takŜe, Ŝe Opuntia salmiana, gatunek z bardzo wąskimi
cylindrycznymi członami, który w przeszłości sprawiał
problemy taksonomom, zasługuje na osobny rodzaj. W
1999r. Heath dla tego gatunku zaproponował nazwę
Salmonopuntia.
Nyffer i Eggli w swojej rewizji, opierając się na w/w
badaniach równieŜ proponują rodzaj Micropuntia, Salmonopuntia, równieŜ pozostawiają Brasiliopuntia, proponują
jednak nie rozbijać „duŜej” Grusonia, t.j. nie wydzielać na
powrót Corynopuntia.
Niezachwiana pozostaje mocna pozycja rodzaju
Pterocactus jako wyraźnie określonego, który zresztą
zawsze miał wśród opuncjowych opinię nieco odstającego od reszty „dziwadła”. Bezpieczne okazały się rodzaje:
Tephrocactus, obejmujący juŜ takŜe T. bonniae, i T. nigrispinus (gatunek wcześniej klasyfikowany w Maihueniopsis), Austrocylindropuntia, Tacinga, Tunilla, monotypowa Miqueliopuntia (M. miquelii), Pereskiopsis, Quiabentia, Cylindropuntia i oczywiście Opuntia. Rodzaj Cumulopuntia jest obecnie utrzymany, i prawdopodobnie się
ostanie, jednak będzie wymagał dalszych badań w celu
określenia jego zakresu.
Mimo, Ŝe dobrze określone, w zasadzie nie mogą być
utrzymane jako samodzielne rodzaje Nopalea i Consolea
- wg badań Griffitha i Portera, genetycznie są one „zagnieŜdŜone” w rodzaju Opuntia - to zmiana w stosunku
do podejścia w The New Cactus Lexicon, gdzie oba rodzaje wyszczególniono.
Jeden z autorów głównego z cytowanych wyŜej artykułów, Patrick Griffith, jest zwolennikiem hipotezy, Ŝe
pierwotne kaktusy, od których ewoluowała rodzina, wcale
nie musiały być podobne do pereskii, a „protoplastami”
podrodziny Opuntioideae nie musiały być Quiabentia i
Pereskiopsis - gatunki o płaskich liściach. Wg. P. Griffitha
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były to raczej małe kaktusy o cylindrycznych pędach, z
sukulentycznymi liśćmi, o czym autor napisał takŜe jeden artykuł do KI w 2006r (dostępny na naszej stronie
internetowej). Cytowane tutaj jego badania potwierdzają
tę hipotezę, wskazując wspomnianą wyŜej grupę P.
clavarioides i trzech maihueniopsisów z Chile za najbardziej pierwotną dla podrodziny (badania Wallace’a i
Dyckiego nie rozstrzygają o tej kwestii).
Jeśli chodzi o kaktusy epifityczne, nie ma wielu
zmian, jedynie badania N. Korotkowej wykazały, Ŝe rodzaj Pfeiffera okazał się złoŜony z dwóch niespokrewnionych bezpośrednio ze sobą lini, został zatem podzielony na Pfeiffera właściwa (6 gatunków) i Lymanbensonia (rodzaj wcześniej ustanowiony dla jednego gatunku
L. micrantha, teraz poszerzony do 4 gatunków), przy
czym ten drugi rodzaj jest wg. autorki spokrewniony z
Calymmanthium.
W rodzinie Maihuenioideae, składającej się tylko z
jednego rodzaju Maihuenia, składającego sie z kolei
tylko z dwóch gatunków, nie ma Ŝadnych zmian.
W podrodzinie Pereskioideae, jedyny stanowiący ją
rodzaj Pereskia (kilkanaście gatunków) najprawdopodobniej zostanie podzielony na dwa - pierwszy będzie
obejmował gatunki północnoamerykańskie i z północnych części Am. Płd., drugi - resztę Ameryki Płd.
W kolejnej części powrócę jeszcze do podrodziny
Cactoideae.

Cumulopuntia (Puna) subterranea to ciekawy kaktus z
północy Argentyny i południa Boliwii, o bardzo zmiennej kolorystyce kwiatu. Niestety trudny w uprawie ze
wzgledu na gruby korzeń. Fot. Elton Roberts.

Źródła:
GRIFFITH, M. P. & PORTER, M. 2009. Phylogeny of Opuntioideae (Cactaceae). Int. J. Pl. Sci. 170: 107–116.
KOROTKOVA, N., ZABEL, L., QUANDT, D., BARTHLOTT, W. 2010.
A phylogenetic analysis of Pfeiffera and the reinstatement
of Lymanbensonia as an independently evolved lineage of
epiphytic Cactaceae within a new tribe Lymanbensonieae.
Wildenowia 40: 151-172
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.
STUPPY, W. 2002. Seed characters and the generic classification of the Opuntioideae (Cactaceae). Succ. Pl. Res. 6:
25–58
WALLACE, R. S. & DICKIE, S. L. 2002. Systematic implications
of chloroplast DNA sequence variation in subfam. Opuntioideae (Cactaceae). Succ. Pl. Res. 6: 9–2

27

Całkiem ciekawa sulkorebucja
Elton Roberts
Kalifornia, USA,
e-mail: 1cactus1@verizon.com

Quite an interesting SULCOREBUTIA

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

Fig. 1

Fig. 2
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Niosłem coś na stół do przesadzania roślin,
gdy kątem oka zobaczyłem coś białego. Podszedłem do stolika z sulkorebucjami i zobaczyłem
kwitnącą Sulcorebutia cylindrica ssp. crucensis HS
44a. To był pierwszy raz gdy zobaczyłem ją z
kwiatami. Z tego co pamiętam, wszystkie moje
inne S. cylindrica mają kwiaty Ŝółte. One takŜe
rosną „węŜowato”, do ponad 30cm, i pokładają się
na innych roślinach i spadają z ławki, co jest tym
bardziej irytujące jeśli ciągną za sobą inne kaktusy.
W swoim środowisku rośliny S. cylindrica typowe - mają Ŝółte kwiaty. Jadąc na wschód mamy rośliny z kwiatami fioletowymi do róŜowych.
To w tej okolicy spotyka się takŜe okazjonalnie
rośliny białokwitnące, i tu właśnie Lau zebrał naszą
białokwitnącą roślinę, pod nazwą S. vizcarrae Lau
337. W niektórych publikacjach ta nazwa została
poprawiona, ale wciąŜ jeszcze moŜna czasem zobaczyć roślinę w kolekcjach i na giełdach pod błędną nazwą. Bardzo trudno pozbyć się lub poprawić
taką przypadkową nazwę - od momentu gdy roślina
stanie się pod jakąś nazwą popularna, jest prawie
niemoŜliwe zmusić ludzi do jej poprawienia. Rozmawiałem z ludźmi, którzy mi mówili, Ŝe dostali
jakąś roślinę pod nazwą x i taką chcą ją mieć nadal
na etykiecie. Kiedy udowadniam im, Ŝe nazwa jest
zła, mówią, Ŝe ją poprawią. Po latach widzę, Ŝe ta
sama nazwa jest na etykiecie, i pod taką nadal
sprzedają oni tę roślinę.
Zdjęcie 1 przedstawia kwiat lekko odgięty w
górę. MoŜecie zobaczyć, Ŝe płatki są białe. Ale
popatrzcie dokładnie - widać ładny róŜowy kolor u
dołu płatków. Płatki zresztą w rzeczywistości nie
są białe, ale bardzo lekko zaróŜowione. Dlatego
dałem zdjęcia róŜnych kwiatów. Na zdjęciu 1 moŜecie łatwo zobaczyć nitki pyłkowe - wyglądają
one na białe, ale równieŜ są bardzo nieznacznie
zaróŜowione. Na zdjęciu 2 moŜecie zobaczyć między nitkami trochę więcej koloru, i gdy się spojrzy
naprawdę dokładniej, moŜna dostrzec róŜową obwódkę u podstawy nitek. Jeśli spojrzy się jeszcze
dokładniej, moŜna zobaczyć, Ŝe pręciki tego kwiatu
są jeszcze bardziej róŜowe niŜ na zdjęciu kwiatu
pierwszego. Płatki wszystkich kwiatów nieco się
skręcają i zaginają w tył. Wygląda na to, Ŝe powodem skręcania płatków jest to, Ŝe ciernie przeszkadzają w ich wygięciu się, bo nie wszystkie płatki są
skręcone, a wszystkie chcą się wygiąć. Kwiat na
zdjęciu 3 ma więcej róŜu, równieŜ słupek jest lekko
róŜowy. Tu dość łatwo dostrzec róŜ w środku kwiatu.
Ale czy widzicie lekki róŜowy odcień na niektórych
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Fig. 3

I was carrying something to the potting table
when something else caught my eye. I saw some
white out of the corner of my eye. After setting
down whatever it was that I was moving I went to
the Sulcorebutia table and at the far end was Sulcorebutia cylindrica ssp. crucensis HS 44a in bloom.
This is the first time I have seen it in bloom. As I
remember all my other Sulcorebutia cylindrica have
yellow flowers. They also grow like a limp snake
and get over a foot long and lay on other plants or
flop themselves off the bench. I have had to kind of
warp them around the uprights that hold the roof.
Even so I have still found a plant now and then on
the ground. The maddening thing is that they usually take several other plants down with them.
In habitat where Sulcorebutia cylindrica, the
type, grows, in Bolivia, the plants have yellow flowers. If you go east by south east then you have
plants with violet to pink flowers. It is also in this
area where the occasional white flowering plant
grows and also in this area Lau collected his white
flowering plant called S. vizcarrae Lau 337. In some
books the name has been corrected, but the plant
under the wrong name is still seen in collections and
on sale tables at times. It is very hard to get rid or to
correct names when given to a plant by accident.
Once a plant is widespread under a wrong name it is
next to impossible to get people to correct the name.
I have had people tell me that they got the plant under name x and that is what they want on it. When I
prove to them that the name is wrong then they say
they will correct it. A couple years later the same
wrong name is still on it and they are selling it under
the wrong name.
Photo 1 is showing the flower a bit tipped
upward. As you can see the petals are white. But
wait look close; notice that there is a wonderful pink
color at the base of the petals. When I take the flower up to as large as a dinner plate, it is easier to see
that the petals are not really white but a very light
pink. Because of this pink I have included photos of
different flowers. I have tried to take these at a bit
different angle so the color in the throat of the flower will show. In photo one you can see the filaments quite easy and they look white but they are
also a very light soft pink. In photo 2 you can see
through the filaments a bit more color and if you
look real close you can see a ring of pink at the base
of the filaments. If you look very close you can also
see that the filaments in this flower are a bit more
pinkish than in the flower in photo 1. The petals of
all the flowers seem to twist a bit and also recurve.
The twisting seems to be from the petals trying to
recurve but the spines get in the way. For not all the
petals twist but all try to recurve. The flower in photo 3 shows more pink and also the style is light pink.
In this photo it is quite easy to see the pink in the
center of the flower. But can you see the slight pink
blush on some of the petals? It is hard to notice but
most of the petals have a slight pink color to them,
.KAKTUSY I INNE Vol. 8 No. 1

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

even the stigma has a bit of pink. In photo 4 there
is more color at the base of the petals but the anthers pretty well hide it. In this photo the spines
show up quite well, they look like frosted glass and
are semi-translucent. There is a dark tip on each spine.
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płatkach? Trudno go zobaczyć, ale większość płatków ma lekko róŜowy odcień, nawet znamię ma
taki. Na zdjęciu 4 jest więcej koloru u podstawy
płatków, ale pylniki bardzo dobrze to skrywają. Na
tym zdjęciu ciernie się dobrze prezentują, wyglądając jak oszronione szkło, i są półprzezroczyste. Na
kaŜdym cierniu jest ciemniejsza końcówka. Ciernie
są szydlaste, i w większości lekko zakrzywione. Są
nieco grubsze niŜ u roślin za stanowiska typowego
S. cylindrica. Zdjęcie 5 pokazuje wierzchołek wzrostu, a 6 - korpusy roślin.
Moja roślina jest trzypędowa. Nie wiem, czy na
początku była uszkodzona czy nie, ale jakoś wydała
te trzy pędy. NajwyŜszy ma 11cm. Kwiaty są nieco
owalne, a zmierzona średnica to 3,5 cm. Gdy brałem
roślinę by ją sfotografować, powąchałem jej kwiat
mimo, Ŝe rzadko tak robię. Pierwsza rzecz jaka mi
przyszła na myśl to kapryfolium. Powąchałem kilka
razy i to samo. Widzę, Ŝe w niemieckiej ksiąŜce o
sulkorebucjach określają jej zapach jako goździk.
Ponowiłem próbę, i zapach taki jak przedtem. Zapach nie jest silny, więc mi nie przeszkadza. Mocno
pachnące kwiaty powodują u mnie ból głowy. Mam
Ŝółtokwitnącego Echinopsis, który jest bez nazwy, i
kiedy kwitnie mogę go wyczuć na kilkadziesiąt metrów. Stanie blisko niego jest dla mnie nie do wytrzymania i szybko powoduje ból głowy - ładny
zapach, ale bardzo silny.

In the most part the spines have a slight curve to
them and they are awl shaped. They are a bit more
robust than on the plants from the type locality of
S. cylindrica. Photo 5 is of the growing point and
photo 6 is of the plant.
The plant is a three stemmed plant. I do not
know if the original plant was damaged but it threw
these three stems. The tallest stem is 11 cm. The
flowers are kind of oval shaped on my plant. I measured them at 3.5 cm in diameter. As I was taking
the plant to photograph it I happened to smell the
flower and I seldom do that. The first thing that
entered my mind was honeysuckle. I smelled it
quite a few times and the same thought came to
mind. I see that in the German Sulcorebutia book
they say the flower smells like cloves. So I gave it
several more sniffs and it is still honeysuckle to
me. It is not a strong odor and so can be smelled
over and over by me. Real strong smelling flowers
tend to give me a headache. I have a yellow flowering Echinopsis that is unnamed and when it blooms
I can smell it several hundred feet away. Up close
it is way overpowering and gives me a headache
real quick - a wonderful odor but very strong
zdjęcia | all the pictures: Elton Roberts

Discocactus horstii ‘Wiola’

Piotr Modrakowski
Bydgoszcz, piotr.modrakowski@gmail.com

Na zdjęciach widnieje jedna z roślin mojego
nowego kultywaru Discocactus horstii. Te kolorowe
mutanty wzeszły dwa lata temu z moich własnych
nasion. Na ok. 300 siewek “zwykłych” wzeszło około dwadzieścia barwnych, których większość poszczepiłem. Spotkały się one z duŜym zainteresowaniem!
Nadaję tu temu kultywarowi nową nazwę:
Discocactus horstii ‘Wiola’
Jest to bezchlorofilowa mutacja Discocactus horstii o
jasnoczerwonym naskórku. Nazwałem ją na cześć
mojej Ŝony, Wioletty.
Fig. 1 Discocactus horstii ‘Wiola’

Fig. 2 Discocactus horstii ‘Wiola’

This is one of plants of my new cultivar of Discocactus horstii. These colourful mutations germinated 2 years ago from D. horstii seeds of my own production from cultivated normal green plants. Between
some 300 normal seedlings there were several colourful ones. Here I give the cultivar new name:
Discocactus horstii ‘Wiola’
The plants are a mutation of Discocactus horstii. They
show lack of chlorophyll, and have light red epidermis.
The cultivar is named in honour of my wife, Wioletta.
.30
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Mechanizmy mrozoodporności
mgr inŜ. Konrad Szychowski
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
konrad.szychowski@gmail.com

Streszczenie. Artykuł w skondensowany sposób opisuje
mechanizmy adaptacyjne kaktusów, które umoŜliwiają im
znoszenie niskich temperatur. Autor bazuje na dotychczasowych publikacjach dotyczących kaktusów mrozoodpornych w polskiej literaturze, a takŜe materiałach dotyczących
fizjologii roślin oraz botaniki.
Summary. The article briefly describes cactus adaptive
mechanisms which enable them coping with low temperatures. The article is based on previous publications on the frost
resistant cacti in Polish literature, as well as material on plant
physiology and botany.

Do tej pory ukazało się wiele ciekawych artykułów traktujących o kaktusach zimotrwałych, mrozoodpornych, bądź mrozoznośnych (Modrakowski
2005), ich uprawie (Szymczak 1983, Modrakowski i
wsp. 2002), oraz gatunkach rodzimych sukulentów,
które mniej lub bardziej są w stanie znieść zimę
(Gierczyk 2005, 2007a,b, 2009a,b). Postaram się
Czytelnikom przybliŜyć nieco fizjologię tych roślin,
podając przykłady, i starając się uŜywać w miarę
przystępnego słownictwa.
Kaktusy mrozoodporne rozpowszechnione są
po duŜych obszarach obu Ameryk. Mrozoznośność
jest przydatną właściwością. Na pustyniach skąpanych w trakcie dnia w niewyobraŜalnym upale, temperatura w nocy często spada poniŜej 0oC. Oczywiste
jest, Ŝe adaptacje u roślin naraŜonych na nocne chłody będą nieco inne niŜ u tych znoszących wielomiesięczne mrozy, jednak zasada jest ta sama. KaŜda
roślina broni się jak moŜe przed zamarzaniem.
Czym w ogóle jest mrozoodporność?
OtóŜ moŜemy ją zdefiniować jako zespół mechanizmów i procesów, dzięki którym rośliny mogą
przeŜyć epizodycznie lub długotrwałe okresy mrozu.
Jak słusznie zauwaŜył Modrakowski (2002, 2005),
mrozoodporność bywa często mylona z zimotrwałością i mrozoznośnością. Krótko przypominając, kaktusy w pełni mrozoodporne (zimotrwałe) to te, które
znoszą temperaturę i wilgotność naszej zimy, mrozoodporne - wymagają ochrony przed wilgocią, mrozoznośne (o ograniczonej mrozoodporności) - wymagają ochrony przed wilgocią i spadkami temperatury
poniŜej -8oC (Szymczak 1983, Modrakowski 2005).
Nie będę jednak tutaj wymieniał gatunków naleŜących do poszczególnych grup, gdyŜ doskonale zrobili
to moi poprzednicy. Chciałbym się skupić na tym, w
jaki sposób rośliny przystosowały się do przetrwania spadków temperatury.
.
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RóŜne rodzaje roślin wykształciły odmienne
mechanizmy chroniące je przez niską temperaturą
(Kopcewicz i wsp. 2002), co w przypadku kaktusów i sukulentów magazynujących duŜe ilości wody nie było łatwe. Do mechanizmów ochronnych
moŜemy zaliczyć cztery podstawowe sposoby.
Pierwszym jest zapobieganie zamarzaniu, polegające na wykształceniu izolacji termicznej
(np. korka, liści pokrywających wierzchołki wzrostu) (Ryc. 1.2), lub korzystaniu z izolacji w postaci
warstwy liści, ściółki, śniegu (w przypadku kaktusów najczęściej wykorzystywany przez opuncje
mrozoodporne, dlatego w większości są one roślinami płoŜącymi). Jak wiadomo, kryształki lodu
tworzące śnieg powstają bezpośrednio z pary wodnej i zawierają duŜo powietrza. Dlatego z 10centymetrowej warstwy śniegu zostaje mniej więcej centymetrowa warstwa wody. Powietrze uwięzione między drobinami lodu czyni śnieg dobrym
izolatorem. Dzięki temu nasiona i rośliny mogą
pod śniegową pierzynką przetrwać mrozy. Wiosną
nagromadzony obficie śnieg zamienia się w wodę,
która nawadnia glebę i zasila rzeki. NaleŜy więc
pamiętać, Ŝe kaktusy okryte warstwą śniegu mają
„cieplej” niŜ inne tą warstwą nie przykryte. Podobną funkcję spełniają uschłe liście u sukulentów nie odrzucane na zimę tworzą warstwę chroniącą
wraŜliwą łodygę. W przypadku sukulentów jest to
jeden z najlepszych sposobów ochrony przed nocnymi mrozami poniewaŜ nie wymaga adaptacji
metabolicznych, a uschłe liście są produktem
ubocznym. Jednak część roślin pozbywa się części
wraŜliwych na zamarzanie poprzez zrzucanie liści
na zimę (ten przypadek dotyczy w ograniczonym
stopniu sukulentów, odnosi się przede wszystkim
do innych typów roślin - w przypadku sukulentów
przesyconych wodą, łodyga jest bardzo wraŜliwa,
więc nie jest to dobry sposób ochrony przed mrozem). Wiele sukulentów chroni swoje łodygi pod
powierzchnią ziemi. W ten sposób roślina jest w
stanie zabezpieczyć się zarówno przed zamarznięciem jak i nadmierną utratą wody w okresie suszy.
Niestety ten typ adaptacji chroni wraŜliwą tkankę
jedynie przed krótkotrwałymi i niezbyt silnymi
mrozami.
Kolejnym sposobem jest zapobieganie zamarzaniu poprzez obniŜenie temperatury krystalizacji.
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Rys. 1 Ilustracje w schematyczny sposób przedstawiają mechanizmy odporności komórkowej roślin na proces zamarzania; dla zachowania przejrzystości wiele struktur komórkowych zostało pominiętych.
A – warstwa wosku pokrywająca roślinę B – zgrubienie kątowe ściany komórkowej C- wakuola D – ściana
komórkowa E – jądro komórkowe F – chloroplast G – kryształ lodu H – warstwa martwych komórek
I – spowodowane odwodnieniem komórki odklejenie protoplastu od ściany komórkowej
1 – ObniŜenie temperatury krystalizacji i zapobieganie wytwarzaniu kryształów lodu 2 – Warstwa izolacyjna
z martwych komórek 3 – Wewnątrzkomórkowe tworzenie kryształów lodu 4 – Zewnątrzkomórkowe tworzenie kryształów lodu 5 – Obkurczenie protoplastu spowodowane odwodnieniem, komórka utrzymuje jednak
swój kształt dzięki sztywności ściany komórkowej

W efekcie nagromadzenia substancji obniŜających
temperaturę krystalizacji, głównie w soku wakuoli,
woda w temperaturach poniŜej 0°C nie krystalizuje,
a tym samym kryształki lodu nie uszkadzają struktur
komórkowych (Ryc. 1.1). Proces ten wymaga od
rośliny inwestycji w białka osłaniające i krioprotekcyjne, jest on bardzo często połączony z trzecim rodzajem adaptacji, a mianowicie odwodnieniem.
Odwodnienie wnętrza komórek prowadzące do
zwiększenia stęŜenia soku komórkowego i opóźnienia procesu zamarzania, jest chyba najbardziej charakterystyczne dla roślin mrozoodpornych z rodzaju
Opuntia. Jest to proces, w trakcie którego cała roślina kurczy się, a to na pewno kaŜdy z nas zna (Ryc.
2, 3, 1.5). Niestety woda moŜe krystalizować w
przestrzeniach międzykomórkowych (Ryc. 1.4), a
powstały w ten sposób lód moŜe uszkodzić strukturę
komórek i tkanek. Jest to jednak sposób najpowszechniejszy wśród nasion. W ten sposób zarodki w
nasionach mogą przetrwać długie okresy mrozu.
Najbardziej naraŜone na uszkodzenia przez powstające kryształu lodu są tkanki znajdujące się we
wnętrzu rośliny. Zewnętrze komórki tworzące epidermę oraz miękisz asymilacyjny na tyle ściśle
przylegają do siebie, Ŝe tworzenie lodu jest praktycznie niemoŜliwe. Rozwinięciem procesu de.32

hydratacji komórek jest pozbywanie się wody z
przestrzeni międzykomórkowych, jednak proces
ten jest balansowaniem na ostrzu noŜa. Roślina nie
moŜe całkowicie się odwodnić poniewaŜ mogło by
to ją zabić. Odwodnienie komórek jest jednak procesem czasochłonnym i nie moŜe być szybko
(mam tu na myśli kwestię godzin) wprowadzony w
Ŝycie, tak samo nie moŜe być natychmiast odwrócony. Dlatego z definicji charakterystyczny jest dla
roślin znoszących długie okresy zimna/mrozów.
Czwartym procesem jest tolerancja zamarzania
polegająca na ochronie komórki przed znacznym
odwodnieniem, głównie poprzez zwiększenie ilości
związków osmotycznie czynnych. Roślina broni się
takŜe przed kryształami lodu powstającymi w przestrzeniach międzykomórkowych, poprzez zwiększenie twardości i sztywności ścian komórkowych
(Ryc. 1.5). Wykształcenie sztywnych ścian komórkowych i tkanek podporowych moŜemy obserwować u licznych kaktusów. Mimo iŜ są znacznie
odwodnione, nie więdną (przynajmniej nie całkowicie)
Nie zapominajmy o tym, iŜ mróz jest niezbędnym aktywatorem wielu procesów. Między innymi
wiele nasion (szczególnie z rodzaju Opuntia) wymaga takiej aktywacji. Kryształy lodu osłabiają
łupinę nasienną umoŜliwiając roślinie prawidłowe
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Fig. 2 Opuntia fragilis

Fig. 5 Kwitnąca Opuntia sp.

wykiełkowanie a powstająca z lodu woda wypłukuje
hormony inhibujące kiełkowanie. Podobnie jest 1.
z
kwitnieniem - rośliny które nie doświadczyły eks2.
tremalnych warunków nie kwitną (Ryc. 5, 6).
Niezwykle istotna jest równieŜ aklimatyzacja
3.
roślin. Konieczność aklimatyzacji spowodowana
jest wszelkimi zmianami miejsca pobytu, wymagana
4.
jest do prawidłowego przystosowania się do nowych
dla danego organizmu warunków klimatycznych.
5.
Dlatego w przypadku, gdy kaktusy mrozoodporne
6.
zostały przez nas zakupione od innej osoby powinniśmy stopniowo „oswoić” je z nowymi warunkami.
7.
To samo dotyczy wynoszenia roślin z domowego
zacisza na otwartą przestrzeń (do ogrodu, na taras,
8.
balkon), gwałtowny szok temperaturowy mógłby się
niekorzystnie odbić na zdrowotności roślin. Aklimatyzacja jest moŜliwa dzięki naturalnej plastyczności
9.
organizmów i moŜliwości adekwatnego ich reagowania na bodźce środowiska. MoŜliwości dostosowawcze warunkowane są z jednej strony przez pulę genową jaką dysponuje organizm, a z drugiej strony,
gwałtownością (tempem) zachodzącej zmiany i jej
wielkością.
.
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Fig. 3 Opuntia engelmannii

Fig. 6 Kwitnąca Opuntia sp.
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O moich rebucjach 6
Elton Roberts
Kalifornia, USA
e-mail: 1cactus1@verizon.com

Rebutia senilis ssp. kesselringiana
Wydaje mi się, Ŝe Rebutia senilis ssp. kesselringiana rzeczywiście lubi kwitnąć. MoŜe być pokryta swoimi jasnoŜółtymi kwiatami kilka razy w
czasie wiosny i jesieni, i jeśli temperatury czasem
spadną w lecie, teŜ wtedy zakwitnie. Kwiaty zaczynają się od jasnozielonych pąków i otwierają się
jako jasno Ŝółte. Jak widać na zdjęciach, pąki właśnie się pokazują. Całe kwiaty są Ŝółte z wyjątkiem
znamienia, które jest białe. Pyłek co prawda jest
jasnoŜółty, ale jednak Ŝółty. Kwiaty mają ok. 4cm
średnicy. Roślina w ciągu kilku lat wytwarza pokaźną kępę. Głowy mają 7 do 8cm średnicy i do ok.
6cm wysokości. Roślina pokryta jest dość miękimi
cierniami. Wyglądają one jak białe, ale właściwie są

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

przeźroczyste - sposób, w jaki pada światło tworzy
wraŜenie, Ŝe są białe. Wysokość, na której rośliny
występują w naturze nie jest tak duŜa, jak u niektórych innych rebucjii, więc nie wchodzą one tak
szybko w okres uśpienia jak tamte.

Rebutia marsoneri
Przez wiele lat zauwaŜałem w moich szklarniach, Ŝe Rebutia marsoneri jest pierwszą rebucją,
która kwitnie w sezonie. Zaobserwowałem teŜ, Ŝe i
w naturze Ŝółtokwitnące rośliny najczęściej pierwsze kwitną na wiosnę. Rebutia marsoneri zwykle
zaczyna u mnie kwitnać jakoś w grudniu [w Kaliforni - przyp. ed.], i zwykle ma kilka otwartych
kwiatów kaŜdego dnia, aŜ do czerwca. Mam ok.
dziesięciu tych roślin, więc przez ten czas zawsze
mogę oglądać kwiaty. Rośliny zaczynają wypusz-

Rebutia senilis ssp. kesselringiana
Rebutia marsoneri

Rebutia senilis ssp. kesselringiana
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czać więcej kwiatów zaraz jak się pogoda trochę
ociepli. Rzadko kwitną w lecie, bo wtedy wchodzą
w okres spoczynku do jesieni. To musi być pewnie
roślina wysokogórska jeśli wypuszcza kwiaty tak
wcześnie i jest w spoczynku przez większosć lata
tu, gdzie mieszkam. W ksiąŜkach piszą, Ŝe pochodzi z Jujuy, Argentyna, ale nie znalazłem nigdzie
podanej wysokości, ani dokładnej lokalizacji. Razem z wieloma innymi rebucjami „wciśnięto” ją
ostatnio pod R. minuscula.
Roślina tworzy ładne kępy w kolorze zieleni
trawy. Nie wiem jak duŜą kępę mogłaby wytworzyć moja roślina gdyby nie była ona przesadzana do
KAKTUSY I INNE Vol. 8 No. 1

Rebutia marsoneri

Rebutia ‘Mandy’

większej doniczki za kaŜdym razem gdy tego potrzebuje. Trzymałem swoje rośliny w na tyle małych
doniczkach, Ŝe ograniczały one rozwój kęp, jak widać na zdjęciach. Pędy mają do 6cm średnicy i 5cm
wysokości. Kwiaty mają do 4,5cm średnicy i są złotoŜółte. Rośliny dobrze rosną w mojej zwykłej mieszance. Nie podlewam gdy są one w spoczynku, aby
nie zgniły. Od czasu gdy rośliny zostały sfotografowane, zostały juŜ przesadzone. Postanowiłem dać
im więcej miejsca by zobaczyć, czy będą obficiej
kwitnąć.

Rebutia ‘Mandy’
CóŜ za delikatne i gustowne kwiaty wydaje Rebutia ‘Mandy’. Mam juŜ 6 doniczek tej pięknej małej rośliny. Miałem nadzieję, Ŝe znajdę zdjęcie pąków, ale chyba takiego w ogóle nie zrobiłem. Zewnętrzne płatki kwiatu dotknięte są fioletowym kolorem, który w kierunku środka kwiatu przechodzi
w łososiowo-róŜowy, dzięki czemu kwiat jest naprawdę piękny. Do koloru płatków dodajcie jasną

zieleń pręcików i biel znamienia, i kwiat jest jeszcze ładniejszy. Jedna ciekawa rzecz - wokół kaŜdego płatka jest wąski pasek, który podkreśla kontur
płatków, wg. mnie jest koloru coś jakby pomarańczowo-Ŝółto-róŜowego.
Gdy nabyłem tę roślinę była ona w ok. 6-cm
doniczce, rośliny się rozrosły i dzisiaj mam je w 9 12-cm doniczkach. Kwiaty mają do 3,3cm średnicy. Roślina ta kwitła kilka razy zeszłego lata. Poszczególne pędy mają do 2,5cm średnicy i do 4cm
wysokości. Podejrzewam, Ŝe w miarę rozrastania
się kępy, pędy w środku kępy urosną ponad obecne
4cm. Areole są eliptyczne, pokryte lekko brązowawą wełną, mają 20-23 wszystkich cierni. Ciernie
są przeźroczyste i od 5mm do ok. 10mm długości.
Nic nie wiem o rodowodzie tej rośliny, wiem tylko,
Ŝe przesłał mi ją przyjaciel z Anglii. Z pewnością
naleŜy ona do tych, które chcę rozmnaŜać, i jako Ŝe
mam juŜ jej 6 doniczek, wkrótce będę ją oferował
na sprzedaŜ.
OD EDYTORA: Chciałbym nadmienić, Ŝe Elton w prezentowanym cyklu zalicza do rebucji takŜe Aylostery i
Mediolobivie, zgodnie z powszechnym w ostatnich latach trendem, nowe badania prezentują jednak alternatywne ujęcia.
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Poliploidalność u kaktusów. 3
Tomasz Romulski, Wrocław

Przyjrzyjmy się teraz problematyce allopoliploidów. W przypadku allopoliploidów, liczba 2n jest
sumą, a nie średnią - jak u mieszańców, liczb 2n poszczególnych gatunków rodzicielskich. Jest tak, poniewaŜ mieszaniec podwaja liczbę chromosomów moŜe to być zwykły mieszaniec diploidalny, lub mieszaniec poliploidalny, np. jeden z w/w przykładów.
RozwaŜania o tym czy dany gatunek poliploidalny
jest autopoliploidem czy allopoliploidem są trudne, w
znacznej mierze są “wróŜeniem z fusów”, nie mniej są
wskazówki, które mogą nam w tym pomóc. Np. poliploidalne formy gatunku, który ma takŜe formy diploidalne, są autopoliploidami; allopoliploidów natomiast
moŜna szukać wśród poliploidalnych gatunków, które
nie posiadają diploidalnych cytotypów (choć nie do
końca będzie to ścisłe, o czym napiszę w kolejnej części). Ponadto raczej będzie to gatunek rozprzestrzeniony, gdyŜ gatunek o małym zasięgu i w całości poliploidalny mogł powstać w ten sposób, Ŝe w jego obrębie
powstały autopoliploidy, które następnie “zjadły” diploidy (o czym niŜej), czyli po prostu przekształcił się
cały gatunek - w przypadku gatunku o większym zasięgu jest to duŜo mniej prawdopodobne. Dla rozprzestrzenionego gatunku trzeba mieć jednak co najmniej
kilka badań liczby chromosomów, z róŜnych subpopulacji, by móc zakładać, Ŝe nie ma on diploidalnych cytotypów.
Istnieje teoria, Ŝe allopoliploidem jest O. camanchica (2n=66), powstała z poliploidyzacji mieszańca
diploidalnej O. chlorotica i jakiejś tetraploidalnej
opuncji (w tym wypadku mamy juŜ oczywiście dodawanie chromosomów, a nie średnią: 22 + 44 = 66).
Drogi, którymi mogło się to odbyć są róŜne - najprawdopodobniejsza z nich jest taka, Ŝe najpierw utworzył
się mieszaniec triploidalny (diploid + tetraploid = triploid), który następnie spoliploidyzował, a więc podwoił liczbę swoich chromosomów, stając się heksaploidem. Jeśli znalazł drugiego podobnie utworzonego
heksaploida, którego zapylił, powstały kolejne heksaploidalne rośliny, które równieŜ mogą dawać płodne
heksaploidalne potomstwo, powiększając populację,
itd. Mogą być teŜ “efekty uboczne” - np. nasz nowopowstały heksaploid utworzy mieszańce z diploidem płodne tetraploidy, które następnie będą dawały potomstwo między sobą, mieszańce z diploidami, heksaploidami, itd., potem niektóre z tych mieszańców mogą spoliploidyzować, itd. Kombinacji moŜe być wiele.
M. Baker wysuwa hipotezę, Ŝe heksaploidalny E.
yavapaiensis to być moŜe allopoliploid pochodzący od
E. coccineus i E. canyonensis - oboje “rodzice” to tetraploidy, więc pewnie zaszło to w inny sposób niŜ
poprzez hybrydyzację zwykłego, czyli w tym przypadku tetraploidalnego mieszańca E. coccineus x E.
canyonensis, bo to dałoby oktaploid. MoŜliwości
“arytmetycznych” tu znów duŜo, a być moŜe po prostu
.36

jeden z gatunków rodzicielskich był jeszcze wtedy
diploidem? Oczywiście to czy mamy do czynienia z
allopoliploidem czy autopoliploidem jest w pewnym
sensie umowne, bo umowne jest do określenie granic
gatunków. np. niektórzy uwaŜają E. canyonensis za
synonim E. coccineus - wtedy E. yavapaiensis byłby
autopoliploidem.
Być moŜe allopoliploidowe pochodzenie ma cały
rodzaj Consolea - to drzewiaste opuncjowe zamieszkujące Karaiby. Badania pokazały, Ŝe w rodzaju tym
brak jest diploidów - są tylko gatunki (w wąskim
ujęciu) heksaploidalne (siedem) lub oktaploidalne
(dwa). Tu równieŜ arytmetycznych kombinacji w jaki
sposób tworzyły się allopoliploidy moŜe być duŜo. O
moŜliwści allopoliploidowego pochodzenia rodzaju
Weberbauerocereus wspomniałem w poprzedniej
części. Innym kandydatem jest Pereskiopsis - przebadano cztery gatunki, wszystkie były dekaploidami
(2n=110).
W przypadku O. camanchica i E. yavapaiensis
moŜemy domniemywać jakie były gatunki rodzicielskie allopoliploida, znając inne rośliny o podobnych
do niego cechach morfologicznych. W kolejnych
przypadkach pochodzenie allopoliploidów jest jeszcze trudniej wywieść. Jest tak dlatego, Ŝe diploidalne
gatunki rodzicielskie mogą wymrzeć - albo na skutek
jakiegoś kataklizmu naturalnego, które w przyrodzie
się zdarzają (a poliploidy mając zwiększoną wytrzymałość mogły go przetrwać), albo na skutek konkurencji ze strony poliploidów - roślin o zwykle większym wigorze - np. poliploidy obficiej kwitły, były
częściej zapylane, dawały więcej nasion, szybciej się
rozmnaŜały, itd - nie jest przypadkim, Ŝe w poszczególnych populacjach raczej nie występują rośliny o
roŜnym stopniu ploidalności - albo są to populacje
diploidów albo poliploidów. Z pewnych względów
natury chemicznej, u poliploidów zwiększona jest
częstotliwość mutacji, co równieŜ zwiększa moŜliwości przystosowawcze tych roślin, i zwiększa róŜnorodność genetyczną. RóŜnorodność genetyczna poliploidów jest teŜ większa z prostego powodu zwiększenia ilości materiału genetycznego. Potwierdzają to
m.in. badania pewnej populacji tetraploidalnego Weberbauerocereus weberbaueri - istotnie, populacja
owa miała większy stopień róŜnorodności cech niŜ
populacje diploidów. Większa róŜnorodność genetyczna przeciwdziała tzw. depresji inbredowej, t.j.
obniŜenia się wigoru roślin wskutek kojarzenia się
osobników w małej populacji, bez dostępu genów z
zewnątrz. To wszystko sugeruje, Ŝe z czasem na danym terenie poliploidalne formy mogłyby wyprzeć
formy diploidalne danego gatunku, lub jeśli są to
allopoliploidy - swoich „rodziców”.
Mosti, Fiorini i Papini przebadali 8 gatunków (w
wąskim ujęciu) grupy Mediolobivia/Digitorebutia, 7
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okazało się tetraploidami, przy czym jednen z nich Rebutia (Mediolobivia) major - miał relatywnie duŜy
stopień asymetrii między chromosomami, co według
autorów sugeruje, Ŝe być moŜe jest allopoliploidem zatem mamy kolejną poszlakę w domniemywaniu
obecności allopoliploidów.

Allopolyploidy mogą teŜ oczywiście powstać z
„rodziców” naleŜących do róŜnych rodzajów - Selenicereus megalanthus (2n=44) podejrzewany jest o
to, Ŝe pochodzi od jakiegoś selenicereusa (2n=22) i
jakiegoś... hylocereusa (2n=22).
cdn
English summary. The 3-rd part of this non-scientific article
about polyploidy in cacti focuses on allopolyploids, and cites
putative allopolyploids mentioned in cactus literature.

Ad vocem i inne drobne
Kolejny związek do zakwaszania
Zakwaszanie wody do podlewania to często waŜna
rzecz w uprawie kaktusów. W ostatnim numerze Kaktusy
i Inne pojawił się artykuł opisujący stosowanie siarczanu
amonu wraz z uwagą, Ŝe zaletą tego związku jest nie
tylko dostarczanie azotu, ale takŜe zakwaszenie podłoŜa.
Osoby, które w szkole miały chociaŜ dostateczny z chemii, pewnie pamiętają, Ŝe nie tylko kwasy dają odczyn
kwaśny. Siarczan amonu, mimo Ŝe nie jest kwasem, daje
kwaśny odczyn dzięki hydrolizie jonów amonowych. Innym praktycznym związkiem, nie-kwasem, dającym kwaśny odczyn, jest diwodorofosforan potasu KH2PO4. Stała
dysocjacji jonu H2PO4- jest duŜo większa niŜ jego stała
hydrolizy (hydroliza w wypadku tego jonu dawałaby odczyn zasadowy), więc własności kwasowe przewaŜają tu
znacznie nad zasadowymi i jon H2PO4- w w wodzie zachowuje się jak kwas. Z tego względu KH2PO4 jest z powodzeniem stosowany przez niektórych do uzdatniania
wodociągowej wody do podlewania kaktusów, która jak
wiadomo ma odczyn zasadowy. Dodawanie do wody
diwodorofosforanu ma jeszcze tę dodatkową zaletę, Ŝe
dostarczamy w ten sposób fosfor i potas - niezbędne
składniki dla prawidłowego rozwoju kaktusów. W komercyjnych nawozach ten właśnie związek jest stosowany
jako źródło fosforu i potasu. I jeszcze jedna zaleta - diwodorofosforan moŜe być poręczniejszy i bezpieczniejszy w
uŜyciu niŜ kwasy.
edytor

KSIĄśKI. Aloes. The Definitive guide
Około rok temu ukazała się ksiąŜka „Aloes. The Definitive Guide”, której autorami są S. Carter, J.J. Lavranos,
L.E. Newton, C.C. Walker. Tytuł w tłumaczeniu na język
polski to: „Aloesy. Wyczerpujący przewodnik”. Kilka miesięcy temu zakupiłem tę ksiąŜkę przez internet. Wiele
sobie obiecywałem po tym wydawnictwie i nie zawiodłem
się. Jest to pierwsza od czterdziestu lat monografia o
całym rodzaju Aloe, jednym z najbardziej znanych rodzajów sukulentów, który zdaniem autorów liczy ponad pięćset gatunków. Widać bogactwo całego rodzaju, róŜnorodność, której byśmy się nie domyślili znając nieliczne
aloesy z naszych ogrodów botanicznych. Poszczególne
gatunki są profesjonalnie przedstawione, z fachowymi
opisami, zdjęciami ze środowiska, a takŜe odnośnikami
do literatury. Układ ksiąŜki nie jest alfabetyczny, bo gatunki są podzielone na grupy w oparciu o kryterium wyglądu, ale do odnalezienia danego gatunku słuŜy załączony indeks. Wszystko razem to ponad 760 stron.
KsiąŜka jest niestety droga, jednak to zrozumiałe, biorąc
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pod uwagę ilość zebranego materiału i włoŜoną pracę
(500 gatunków) i z pewnością jest to jedna z wiodących
pozycji o sukulentach.
Jarosław Nowak

Nowy podrodzaj w Gymnocalycium
W ostatnim czasie dwie niezaleŜne grupy badaczy
przedstawiły swoje propozycje uaktualnienia podziału
rodzaju Gymnocalycium, oparte na badaniach genetycznych. I niestety są one ze sobą nieco sprzeczne.
Mergalli et al dzielą rodzaj na trzy główne klady pierwszy odpowiada podrodzajom Muscosemineum i
Pirisemineum, drugi klad obejmuje większość gatunków
podrodzaju Microsemineum, pozostałe gatunki tworzą
trzeci klad - to podrodzaje: Trichomosemineum, Gymnocalycium (syn. Ovatisemineum), Macrosemineum.
Według badań drugiej grupy, Demaio et al podrodzaj
Macrosemineum jest parafyletyczny, a podrodzaj Microsemineum - polifyletyczny - autorzy ograniczają więc ten
drugi tylko do jednego gatunku, G. saglionis, a pozostałe
gatunki Microsemineum umieszczają w nowym podrodzaju - Scabrosemineum.
Oba badania zgodne są jednak w dwóch kwestiach rodzaj Gymnocalycium jest monofyletyczny, i podział
rodzaju w oparciu o strukturę nasion generalnie się
sprawdził.
edytor

Saguarowe buty
W nawiązaniu do 3-ciej części artykułu o zwierzątkach z Sonora, w którym został przedstawiony dzięciur
kaktusowy, warto wspomnieć o tworach, które wychodzą
spod jego dzioba, a mianowicie... „saguarowych butach”.
Dziuple wykute przez dzięciura pokrywają się od
wewnątrz kalusem, twardą i trwałą tkanką, na tyle trwałą, Ŝe po śmierci saguaro i po rozłoŜeniu się jego miękich tkanek, obok zdrewniałych szczątek moŜna zobaczyć leŜące nierozłoŜone kalusowe „dziuple”, które swoją formą często przypominą właśnie buta.
Dziuple dzięciura nie wyrządzają kaktusowi szkody,
inaczej jest z dziuplami wykutymi przez dzięcioła pustynnego (Colaptes chrysoides), drugiego „wykuwacza”.
Jako większy od dzięciura potrzebuje większych dziupli i
przekuwa się przez zdrewniały cylinder kaktusa, co zakłóca transport substancji odŜywczych i spowalnia wzrost.
Saguaro rośnie przez wiele dziesiątków lat, więc
wykute dziuple, po ich opuszczeniu przez pierwotnych
mieszkańców, słuŜą innym ptakom.
edytor
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Okołoprzylądkowe
aloesy. Część 1
Edytor

Artykuł ten jest krótkim spojrzeniem na kilka aloesów występujących w bardzo charakterystycznej
formacji roślinnej, znanej pod afrykanerską nazwą
Fynbos. Fynbos to środowisko z krzaczastą lub wrzosowaną roślinnością, obejmujące nadmorski pas szerokości 100-200 km, ciągnący się od Clanwilliam na
zachodzie do Port Elizabeth na południowym wschodzie RPA, i jest ono głównym składnikiem państwa
florystycznego określonego jako Państwo Przylądkowe (Capensis), obejmującego swym zasięgiem połodniowo-zachodnią część RPA. To występująca tu wyjątkowo róŜnorodna i unikalna w skali świata flora
była powodem tego, Ŝe obszar ten został sklasyfikowany jako odrębne państwo florystyczne - jedno z
sześciu na świecie i najmniejsze z nich, ale o największym zróŜnicowaniu w stosunku do zajmowanego
obszaru. Podobnie duŜy stopień zróŜnicowania występuje jedynie w lasach tropikalnych, jednak jest niespotykany w bardziej suchych obszarach, a do takich zalicza się Państwo Przylądkowe. Dla porównania rozmiarów, cała północna półkula z wyjątkiem tropików,
stanowi jedno państwo florystryczne, a reszta RPA
naleŜy do innego, obejmującego m.in. inne kraje południa Afryki, Indie, Madagaskar, Polinezję!
Klimat panujący na obszarze fynbos jest nieco
chłodniejszy niŜ w innych częściach południowej
Afryki, główna jednak róŜnica jest taka, Ŝe deszcze
padają tu zimą, a lata są suche. Rośliny tutejsze musiały się takŜe przystosować do częstych poŜarów. Oczywiście zróŜnicowanie tutejszej flory odnosi się takŜe
do sukulentów, których jest tu bardzo wiele. Są to
przede wszystkim przypołudniki, zwane mesembriantami, ale nie tylko, bo moŜna tu teŜ spotkać m.in.
wszędobylskie aloesy.
Na obszarze fynbos występuje niemało gatunków
aloesów, tutaj przyjrzyjmy się jedynie kilku - z okolic
Przylądka Dobrej Nadziei. Na ich przykładzie moŜna
pokazać duŜe zróŜnicowanie w rodzaju Aloe, bo na
tym małym obszarze występuje duŜy przekrój form. W
niniejszej części mamy drzewiasty A. plicatilis, „średniak” A. succotrina, płoŜący się Aloe commixta, i zupełnie nietypowy A. haemantifolia, w drugiej pojawi
się kilka innych. Warto wiedzieć, Ŝe to z Przylądka
Dobrej Nadziei Holenderska Kompania Wschodnioindyjska rozpoczęła w 1652r. kolonizację południowej
Afryki, tak więc gatunki tu rosnące były pierwszymi
aloesami południowoafrykańskimi, z którymi zetknął
się Europejczyk - n.p. Aloe plicatilis został opisany juŜ
.38

Aloe succotrina, fot. Abu Shawka

Aloe commixta, fot. Abu Shawka

w 1695r. Aloesy rosną tu zwykle na stanowiskach
skalistych, czasem nawet klifach, w kaŜdym razie w
miejscach, które dają ochronę przed poŜarami. Autorem zdjęć jest pan Abu Shawka z RPA.
Chyba najbardziej kojarzonym z fynbos aloesem
jest Aloe succotrina, zwyczajowo zwany właśnie
„Fynbos aloe”. Nie ma on nic wspólnego z wyspą
Sokotra na Oceanie Indyjskim, znaną skądinąd z innych ciekawych sukulentów. Łacińska nazwa tego
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gatunku związana jest z wcześniejszym mylnym przypisaniem mu tam ojczyzny. Gatunek ten tworzy kępy
do 2 m szerokości, z rozetami do 1m wysokości, i liśćmi do 0,5 m długości i 10 cm szerokości. Jego kwiatostan jest nierozgałęziony, osiągając do 1 m wysokości, a kwiaty pomarańczowo-czerwone.
Bardzo popularnym w kolekcjach gatunkiem jest
Aloe plicatilis. W starszym wieku staje się on duŜym
krzewem lub małym drzewem - dorosłe okazy mogą
przekraczać 3 m wysokości, a roślina wytwarza gruby
pień. Płaskie liście do 30 cm długości są ułoŜone w
charakterystyczne „wachlarze” - dwurzędowo, i stąd
wywodzi się jego zwyczajowa nazwa, „aloes wachlarzowy”. Aloe plicatilis juŜ w młodym wieku zaczyna
formować pień i rozgałęziać się - młode egzemplarze
stanowią naturalne bonsai, i są ładną rośliną kaudeksową, w dodatku prostą w rozmnaŜaniu przez ukorzenianie bocznych pędów. Kwiatostany są nierozgałęzione, kwiaty czerwone. Aloe plicatilis występuje w
duŜej liczbie, lecz jedynie w kilku miejscach, na obszarze pomiędzy Franschhoek i Elandskloof.
Oprócz takich imponujących aloesów jak A. plicatilis czy A. succotrina, wokół przylądka moŜna spotkać kilka gatunków półpłoŜących się. Najbardziej
chyba znanym z nich jest tam Aloe commixta występujący wokół miasta Cape Town, który moŜe tworzyć
duŜe kępy \ pędów. Kwiaty są od jasnopomarańczowych do Ŝółtych, i są gęsto upakowane na szczycie
krótkiego niezrozgałęzionego kwiatostanu.
Na obszarze fynbos deszcze padają w zimie, a lato
jest suche, jeśli więc ktoś chciałby uprawiać w Polsce
tamtejsze gatunki, teoretycznie powinien zimą zapewnić roślinom ciepło i je nieco podlewać, a wiosną i
jesienią podlewać więcej, podczas gdy okres ich spoczynku będzie w lecie. PodłoŜe powinno mieć duŜoczęści mineralnej - w naturze przepuszczalność podłoŜa umoŜliwia aloesom zamieszkiwanie tych obszarów
o dość duŜych opadach.
Aloe plicatilis nie jest jedynych wachlarzowatym
aloesem na tych terenach, bo jest tu jeszcze Aloe haemanthifolia, rosnacy w górskim rejonie między Stellenbosch a Ceres. Rozeta tego gatunku takŜe przypomina kształtem wachlarz, jednakŜe A. haemanthifolia
jest zupełnym przeciwieństwem A. plicatilis, bo rośnie
nisko przy ziemi, w szczelinach skalnych, tworząc
kępy, ale nie wytwarzając łodyg, i z powodu swoich
nietypowych liści na pierwszy rzut oka nawet nie
przypomina aloesu. Kwiatostan jest nierozgałeziony,
kwiaty od pomarańczowoczerwonych do czerwonych.
A. haemantifolia występuje na wyŜszych wysokościach niŜ pozostałe gatunki, w nietypowych dla tych
roślin górskich warunkach, zimniejszych i o większej

Aloe plicatilis, fot. Abu Shawka

Aloe haemantifolia, fot. Abu Shawka

ilości opadów, nie jest on więc przystosowany do
klasycznej uprawy aloesów i nie przyjmował się w
południowoafrykańskich ogródkach. MoŜna jednak
przypuszczać, Ŝe w naszych zimniejszych i wilgotnych warunkach jego uprawa nie będzie tak trudna.
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Coleocephalocereus fluminensis
Kaktusy brazylijskiego rodzaju Coleocephalocereus kilkukrotnie juŜ pojawiały się w KI nie byli to
jednak najbardziej typowi jego przedstawiciele. To C.
aureus, C. purpureus i C. goebelianus. Pierwsze dwa z
nich to reprezentanci dawnego rodzaju Buiningia, traktowanego obecnie jako podrodzaj, które rosną słabiej
„na długość” niŜ typowe Coleocephalocereusy, a ich
małe kwiaty przypominają kwiaty Melocactus. „Wciśnięcie” ich ongiś do Coleocephalocereus, w świetle
dzisiejszego spojrzenia na klasyfikację kaktusów moŜe
budzić wątpliwości. Z kolei C. goebelianus moŜe stać
się dość masywnym kolumnowym kaktusem, i się nie
krzewi, którymi to m.in. cechami odróŜnia się od innych gatunków – dla niego równieŜ został utworzony
kolejny podrodzaj – Simplex.
Nieco inaczej prezentują się typowe Coleocephalocereusy, t.j. gatunki trzeciego podrodzaju – Coleocephalocereus, bo są to kaktusy średniokolumnowe. Rodzaj Coleocephalocereus został utworzony przez C.
Backeberga w 1938r. (oryginalna publikacja, Blätter
für Kakteenforschung, No. 6 znajduje się w internecie), a gatunkiem typowym całego rodzaju jest C. fluminensis (Miquel 1838) Backeberg 1941. Gatunki
podrodzaju Coleocephalocereus to kaktusy, krzewiące
się od podstawy, tworzące kilkupędowe kępy rosnące
mniej lub bardziej wzwyŜ; pędy w starszym wieku
wytwarzają boczne cefalia, stając się w miejscu cefalium widocznie zapadnięte. Podobnie jak dawne Buiningie, typowe Coleocephalocereusy mają pędy ze
stosunkowo duŜą liczbą Ŝeber, dość gęsto ułoŜonymi
areolami, niespecjalnie ciekawym uciernieniem, i
przede wszystkim – z bocznym cefalium, róŜnią się
jednak m.in. większymi kwiatami, wyŜszym wzrostem, a takŜe budową nasion.
Zdjęcie C. fluminensis pojawiło się juŜ w KI w
artykule Gerarda Ardissona (4(1) 2007), gdzie autor
uwidocznił egzemplarze z okolicy Rio de Janeiro. Na
obszarze tym rośnie podgatunek nominalny, t.j. C.
flumminensis ssp. fluminensis, który występuje jeszcze
w duŜej liczbie w stanach Espiritu Santu i São Paulo.
Zdjęcie obok przedstawia roślinę z Espirito Santo.
Autorzy The New Cactus Lexicon, reprezentujący
„lumperskie” podejście do klasyfikacji kaktusów,
obok podgatunku nominalnego wyszczególniają jeszcze podgatunek ssp. decumbens, rosnący na niewielkim obszarze koło d'Agua Vermelha w stanie Minas
Gerais. Z kolei reprezentujący „splitterskie” podejście,
badacze kaktusów brazylijskich, P. Braun i E. Esteves
Pereira, traktują je oba jako osobne gatunki, przy czym
w pierwszym wyróŜniają dwa podgatunki: ssp. paulensis i ssp. braamhaarii.
Podgatunek ssp. fluminensis tworzy kępy zwykle
kilku pędów rosnących mniej lub bardziej wzwyŜ, do
1-2m długości, do 10cm średnicy, i liczbie Ŝeber do
17, natomiast u ssp. decumbens kępy są większe, pędy
.40
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się pokładają i są węŜsze, mogą osiągnąć długość do
3m i 7cm średnicy, o liczbie Ŝeber do 13. Areole są
gęsto ułoŜone, a uciernienie jest mierne. Kwiaty są
białe lub zaróŜowione, do 7cm długości, owoc fioletowy. Cefalium składa się z gęstej białej wełny i cienkich szczecin.
O ile C. aureus moŜna czasem, choć rzadko, spotkać w kolekcji, a C. goebelianus czasem nawet w
sklepach, to typowe Coleocephalocereusy, nie są spotykane w uprawie, i nie inaczej jest z C. fluminensis.
Z pewnością rośliny te są mniej wdzięczne niŜ Buininga aurea, która w młodszym wieku wytwarza
cefalium i kwiaty, i rośnie znacznie bardziej „przysadzisto”. C. fluminensis i inne gatunki podrodzaju Coleocephalocereus, rosną niezbyt szybko – wolniej niŜ
większość popularnych kaktusów kolumnowych, a
cefalium wykształcają po osiągnięciu wysokości dobrych kilkudziesięciu centymetrów. Znaczenie ma teŜ
fakt, Ŝe kaktusy te potrzebują nieco wyŜszej temperatury zimowania niŜ większość kaktusów – 12-15oC i
większej wilgotności – rosną one bynajmniej nie na
terenach pustynnych, ale na obszarach, z duŜą ilością
innej roślinności – dobrze to pokazuje wspomniane
zdjęcie z KI 4(1). Nazwa gatunkowa odnosi się do
miejsca, skąd został zebrana roślina typowa – Flumen
Januarii w stanie Rio de Janeiro.

Fig. 1 Coleocephalocereus fluminensis ssp.
fluminensis, Espirito Santo, Brazylia, fot. Alexson
Scheppa Peisino
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