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Turbinicarpus valdezianus (Möller) Glass & Foster
z pewnością naleŜy do najbardziej charakterystycznych
i chyba teŜ najładniejszych turbinikarpusów. Gatunek
ten charakteryzuje się malutkimi rozmiarami i gęstą pokrywą białych, drobniutkich cierni, co upodabnia go do
takich kaktusów jak Mammillaria pectinifera, czy Pelecyphora, i istotnie, pierwotnie kaktus ten został opisany
jako Pelecyphora (1930), choć był takŜe klasyfikowany
w rodzajach Mammillaria, Gymnocactus, Normanbokea, Neolloydia, a nawet Thelocactus.
Podobieństwo pięknego drobniutkiego uciernienia
Turbinicarpus valdezianus do M. pectinifera czy Pelecyphora jest jednak trochę pozorne, bo ciernie T. valdezianus nie są ułoŜone grzebieniasto, ale odchodzą od
areol promieniście we wszystkie strony. Co więcej są
one „pierzaste”, tworząc nad areolą rodzaj „błonki”, co
widać dopiero w zbliŜeniu. Ciernie mają do 1,5mm długości, i obecne są tylko ciernie radialne - cierni centralnych brak.
Pęd jest mały, nawet jak na turbinikarpusy, i nie
przekracza 2,5cm średnicy, z czasem się wydłuŜa - starsze roślinki mogą osiągnąć do 5cm wysokości, czasem
teŜ, rzadko, mogą się nieco krzewić. Korzeń jest gruby.
Piękny jest kwiat - zwykle koloru czerowonofioletowego - bardzo rzadko spotykanego w rodzaju
Turbinicarpus. Średnica kwiatu to ok. 2,5cm, czyli
kwiat jest zwykle większy od samej rośliny. Patrząc z
góry, zakrywa on całego kaktusa, a patrząc z boku pięknie kontrastuje z jasnymi cierniami. Dokładniej
rzecz biorąc, kolor kwiatu jest dość zmienny, o barwach
pomiędzy kolorem czerwono-fioletowym, a białym.
Biała forma została opisana w 1960r. jako osobna odmiana, var. albiflorus, raczej dziś nieuznawana. Z białym korpusem ładnie kontrastują teŜ czarnawe pąki.
Turbinicarpus valdezianus występuje na dość duŜym obszarze w północno-wschodnim Meksyku, od
okolic miasta Saltillo w stanie Coahuila, na południe do
miasta Matehuala w stanie San Luis Potosí, zachodząc
na stan Zacatecas na zachodzie i Nuevo Leon na
wschodzie. Niestety populacje są nieliczne i dodatkowo
naraŜone na nielegalny zbór w celach komercyjnych,
moŜna jednak podejrzewać, Ŝe tych małych, trudnych
do wypatrzenia roślin ukrywa się więcej.
W uprawie postępujemy tak jak i z innymi tego typu
małymi kaktusami - dajemy przepuszczalne podłoŜe,
.
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rzadko podlewamy, uwaŜamy z nawoŜeniem, aby roślinka nie straciła zwartego pokroju, zapewniamy jak
najwięcej słońca, warto teŜ stosować lekko alkaliczne
lub obojętne podłoŜe z uwagi na fakt, Ŝe w naturze T.
valdezianus rośnie na podłoŜach wapiennych.
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Kaktus na okładce
Strombocactus corregidorae, nowo
opisany gatunek (2010r.) z meksykańskiego stanu Querétaro, z pewnościa jest bardzo ciekawym odkryciem. autorem zdjęcia jest Daniel
Labhart (Szwajcaria)
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Edytorial
Drodzy Czytelnicy,
W numerze zabrakło miejsca na wiele rzeczy - to dobrze, Ŝe materiał nie
mieści się w szpaltach, choć wraŜenie niedosytu pewnie pozostaje. Nadal
nie ma kolejnej części artykułu o zwierzętach pustyni Sonora, nie ma tym
razem kolejnej części o poliploidalności, nie ma kolejnej części o aloesach
Przylądka Dobrej Nadziei, nie ma rubryk „Ad vovem”, „Nowe KsiąŜki”. Powróciła jednak - chyba w dobrym stylu - rubryka „Cactus Artus” - starsi czytelnicy ją pewnie pamiętają. Po raz pierwszy teŜ pojawił się w KI artykuł o
kaktusach z Kuby - nadal więc rozwijamy się tematycznie, co potwierdzają
takŜe artykuły o Lewisia rediviva i pierwszym epificie w naszym czasopiśmie
- z rodzaju Hatiora. Oprócz tego mnóstwo świetnych rzeczy. śyczymy zatem
miłej lektury, a chętne osoby... zapraszamy do pisania.
edytor
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Efekty ludzkiego oddziaływania na środowisko
mogą być pozytywne, negatywne lub neutralne - są
one wypadkowym wynikiem decyzji podejmowanych przez jednostki i instytucje (Feinsinger, 2004).
Kiedy byłam studentką 4-go roku biologii na
Uniwersytecie Oriente, w Santiago de Cuba w
2006r., mój przyjaciel Luis Enrique, wtedy dyrektor
Laboratorium Biotechnologicznego w Holguin,
zaproponował mi badanie małego kaktusa, który
występował tylko na obrzeŜach tego miasta. Była to
Escobaria cubensis (Br. et R. ) Hunt). Stało się to
początkiem ciekawych badań, które stały się tematem mojej pracy magisterskiej (“Ochrona małego
kaktusa”), a potem doktorskiej, w Państwowym Orgrodzie Botanicznym (dział biologii rozmnaŜania).
Odtąd łączymy badania ekologii tego gatunku z
działalnością w kierunku jego ochrony w środowisku naturalnym. Obecnie kaktus ten jest w stanie
tworzyć kolonie w dwóch rejonach wokół Holguin na północny zachód od miasta, w Matamoros, za
wzgórzem El Fraile, i na północny wschód - w innych warunkach i w górzystym krajobrazie. Choć w
obu miejscach widać dobrze efekty działalności
człowieka, Matamoros doświadcza jej bardziej, i
tam występuje większa ilość egzemplarzy.

The human effects on the landscapes are positive, negative or neuter - they are the accumulated
result of the decisions that the individuals and the
institutions take (Feinsinger, 2004).
When I was student of 4th year of the Biology
career in the University of Oriente, Santiago de
Cuba in 2006, my good friend Luis Enrique, then
director of the Laboratory of Biotechnology in Holguin, proposed me to study a small cactus that only
lived in the outskirts of the town. It was Escobaria
cubensis (Br. et R. ) Hunt). That was the beginning
of a fascinating study that became my Thesis (Conservation of the dwarf cacti), and it continues with
my Master Thesis in the National Botanical Garden
(Reproduction biology).
Since then, we combine the studies of the ecology and the activities for the conservation of the
species in its natural habitat. At the moment the
cactus can be forming colonies in two regions near
Holguín: to the northwest, in Matamoros, behind
the Hill El Fraile, and to the northeast under different conditions and in a mountainous relief. Although in both places the man's action is evident,
Matamoros is the most affected one and it is where
the biggest number of individuals is located.

Historia wizyt na stanowiskach
Po odkryciu w 1909r. kaktusa przez Johna Adolpha Shafera, “na serpentynitowym wzgórzu na
płn.-zach. od miasta” [1], został on opisany jako
Coryphantha cubensis Britton & Rose (1912), na
podstawie materiału, który zebrał Shafer (NY #
2946) w 1909r. Drugie odwiedziny kaktusa miały
miejsce 4 marca “... po 4-ch godzinach wytęŜonych
poszukiwań”. Ponownie został wtedy zebrany materiał (Shafer, NY #12432). Gatunek ten zwrócił
uwagę miłośników kaktusów, którzy wymieniali
między sobą wiadomości na jego temat, zdjęcia, na-

The story of the visits to the habitat
After its discovery by John Adolph Shafer in
1909 “on a serpentine hill northwest of town”, [1]
tha cactus was described as Coryphantha cubensis
Britton & Rose (1912) based on a material collected by Shafer (NY # 2946) in 1909. A second
visit to the species was made on March 4 “…after
four hours of diligent search” and a second material
was collected (Shafer, NY #12432). This species
caught attention of cactus enthusiasts, who exchanged pictures, seeds and individuals. Many of
these testimonies are still in the File of the Provin-

.
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siona i rośliny. Wiele z takich relacji jest w archiwum Muzeum Prowincjalnego w Holguin.
Wizyta brata Marie-Victorin, brata Leona i pani
Britton by podziwiać Copernicia yarey zakończyła się
w Holguin.obserwacjami “małego kaktusa rosnącego
między kamieniami i skrywanego przez trawy” [2].
Modesto Roca ze szkoły Pias de Guanabaco
napisał do pana Rolando García Castañeda, z Holguín, 20 grudnia 1939: "Otrzymałem twoje piękne
zdjęcie Mammillarii kilka dni temu. Jest bardzo interesująca i o podobna zwłaszcza do M. prolifera,
równieŜ rozpowszechnionej na wschodzie, i której
nie brak na mogotach* Pinar del Rio."
José Agustín García Castañeda (Pepito) był
prawdopodobnie pierwszym Kubańczykiem, który
usilnie zabiegał o ochronę tego małego kaktusa,
jako bogactwa Holguin. Był on dyrektorem, profesorem, historykiem i przyrodnikiem, prowadził
korespondencję z bratem Leónem, dr. Nathanielem
Lordem Brittonem, i Dr. Friedrichem Hilberath.
Hilberath 2-go listopada 1964r. napisał z Niemiec
do Garcíi Castañedy: “... W encyklopedii Cactaceae
Backeberga przeczytałem, Ŝe w waszym ogrodzie
botanicznym znajduje się prawie nieznana Neolloydia cubensis. W europejskich ogrodach botanicznych, a takŜe w kolekcjach, usilnie poszukiwałem
tego gatunku, ale bez rezultatu. PoniewaŜ pracuję
teraz nad studium porównawczym rodzaju Neolloydia, bardzo byłbym wdzięczny gdybyście mogli
przesłać mi trochę nasion tego gatunku.” W 1968r.
dr Friedrich Hilberath pisze do Garcíi Castañedy
odnośnie badań ryzosfery, kiedy stwierdzono duŜą
zawartość SiO2 and Fe2O3.
W czasie dekady lat 70-tych wielu botaników
odwiedziło Kubę, wśród nich Jan Říha, który odwiedził wyspę właśnie w celu wizytacji stanowiska i
zebrania tego gatunku. Wtedy trudno było go znaleźć
.
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cial Museum The Periquera in
Holguin.
The visit of Brother
Marie-Victorin, Brother León
and Mrs. Britton to admire
Copernicia yarey culminated
with the observation “of a
minuscule cactus located
among the stones and hidden
by the grasses" [2].
Modesto Roca of the Pias
de Guanabaco Schools wrote
to Mr. Rolando García
Castañeda, of Holguín, on
December 20, 1939: "I received your beautiful picture
of the Mammillaria some few
days ago. It is really interesting and of a similar notable
with the species M. prolifera
common in the East also, and that doesn't lack in
the mogotes of Pinar del Rio."

José Agustín García Castañeda (Pepito) was
maybe the first Cuban that fought strongly for the
protection of the dwarf cactus as Holguin´s patrimony. He was a curator, professor, historian and
naturalist, he carried correspondence with Brother
León, Dr. Nathaniel Lord Britton, and Dr. Friedrich
Hilberath. Hilberath on November 2, 1964 commented from Germany to García Castañeda: “…On
the Cactaceae Encyclopedia of Backeberg I read
that in your Botanical Garden exist the almost
missing Neolloydia cubensis. In the Botanical Gardens of Europe, as well as to collections matters, I
looked intensively for this species but without success. Since I am making a comparison study of the
genus Neolloydia, I would be very grateful if you
could send me some seeds of this species." In 1968
45

i pomógł mu w tym José Agustín García Castañeda.
Towarzyszył im takŜe Dr Jorge Ramón Cuevas,
reprezentujący Akademię Nauk Kuby. Trochę nasion i kwiatów w alkoholu pochodzących z tej
wizyty zostało przekazanych do dr Franza Buxbauma z Austrii (Říha, osobisty komentarz, 2007).
W tamtym czasie Museum Przyrodnicze
prowadziło badania zagroŜonych gatunków w Holguin. Bez wątpienia pierwszą osobą, która udokumentowała konieczność ochrony E. cubensis i jej
środowiska była Estela Mir, kustosz i badaczka,
która studiowała jej ekologię, i to ona podniosła
problem zniszczeń w ekosystemie [3].
W 1994r. pracownicy Laboratorium Biotechnologii prowadzili badania gęstości występowania,
morfometrii roślin i owocu [4], i opracowali protokół rozmnaŜania in vitro z nasion i areol rośłin
zebranych z naturalnego środowiska [5].
W latach 1995 i 1996 studenci i profesorowie
Uniwersytetu Nauk Pedagogicznych “José de la Luz
y Caballero", przeprowadzili studium porównawcze
kolonii odnośnie ilości osobników, morfometrii i
kwitnienia, a takŜe istniejących zagroŜeń mikrośrodowiska.
W latach 2000-2004 odwiedzał Kubę Anselmo
Vilardebo, który zebrał informacje i był na stanowiskach tego małego kaktusa. Według Vilarbedo &
Leiva [6] bioekologiczne warunki środowiska są
sprzyjające dla jego rozmnaŜania się i wzrostu.
.46

Dr. Friedrich Hilberath writes to García Castañeda
with references on a study carried out to the rizosfera of the cactus, where high percentages of SiO2
and Fe2O3 were obtained.
In the decade of 1970 numerous botanists visited Cuba, among them Mr. Jan Říha who came to
the island with the objective of visiting and gathering the species. In that moment it was difficult to
find it and he was helped by José Agustín García
Castañeda. Dr. Jorge Ramón Cuevas also accompanied them, representing the Academy of Sciences of Cuba. Some seeds and flowers in alcohol
from that visit were given to the Austrian Dr.
Frantz Buxbaum (Říha, pers. comm., 2007).
In that time the Museum of Natural History
carried out investigations of threatened species of
Holguin. Without doubts the first person that documented the importance of protection of E. cubensis and its habitat was Estela Mir, curator and researcher who studied elements of the ecology, and
she alerted on the damage to the ecosystem [3].
In 1994 researchers of the Laboratory of Biotechnology studied the density, morphometry of the
plant and the fruit [4] and they developed a protocol of in vitro propagation from seeds and areols of
plants collected in their natural area [5].
In 1995 and 1996 students and professors of
the University of Pedagogic Sciences “José de la
Luz y Caballero", carried out a comparative study
KAKTUSY I INNE Vol. 8 No. 2

W 2005r., w Narodowym Ogrodzie Botanicznym, odbyły się Warsztaty Ochrony Kaktusów
Kubańskich, na których zaprezentowano syntezę
prac, i zwrócono uwagę, Ŝe warunki na stanowiskach nie są dobre. W tym samym roku została opracowana Czerwona Lista Kubańskiej Flory Naczyniowej [7], gdzie kaktusa wymieniono jako
krytycznie zagroŜonego.
Biorąc pod uwagę, Ŝe kiełkowalność na glebie
serpentynitowej wynosi 85% [5], skały serentynitowe są waŜne dla przetrwania tego gatunku. Gatunek ten jednak takŜe rośnie w prywatnych kolekcjach na Kubie i na świecie, więc jego uprawa i
rozmnaŜanie jest moŜliwe poza naturalnym środowiskiem. Trzeba jednak zwrócić uwagę na
szybkie tępienie kaktusa, które jest związane z działalnoścą człowieka, taką jak zalesianie, czy wypalanie śmieci. W 2006r. zostały rozpoczęte badania
i ustanowiono kontrole mające na celu lepsze
poznanie przyrody i jej stanu na naturalnym
stanowisku Matamoros. Klimatyczne warunki
bardzo mocno oddziaływały na kaktusa, szczególnie
ilość opadów na zmienne morfometryczne [8] i na
reprodukcyjność, przede wszystkim kwitnienie.
W 2007r. w Laboratorium Biotechnologii rozpoczęto projekty mające na celu ochronę i badania
ekosystemu. Zainicjowano akcje edukacji o środowisku wśród mieszkańców i kierownictwa Przedsiębiorstwa Leśnego w Holguín [10], które
przyczyniły się do powstania Gospodarstwa
Leśnego Matamoros w końcu czerwca 2007r.

Historia stanowiska
Z wywiadu przeprowadzonego z mieszkańcami
okręgu Matamoros wynikło, Ŝe pod koniec 1970r. w
miejscu tym miały miejsce ćwiczenia wojskwe. W
1980r.posadzono tu rośliny takie jak: caoba (Swietenia mahagoni (L.) Jacq) i eukalyptus (Eucaliptus
sp). Zostały one jednak dość szybko zniszczone - w
.
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among colonies regarding abundance, morphometry and bloom, as well as the existent threats in the
microhabitat.
Between the years 2000 and 2004 Mr.
Anselmo Vilardebo visited Cuba who compiled
information and visited the areas of distribution of
the dwarf cactus. According to Vilarbedo & Leiva
[6] the bioecological conditions of the habitat are
favourable for the multiplication and the growth.
In 2005, in the National Botanical Garden, the
Workshop on Cuban Cacti Conservation was held,
in which a synthesis of the works was presented,
and in which it was alerted that conditions of the
place are inadequate. In this same year the Red List
of the Cuban Vascular Flora was elaborated [7],
where the cactus was registered as being In Critical
Danger of Extinction.
With 85% germination of seeds in the serpentine soil, [5], this study reaffirms the importance of
the serpentine rock for the survival of the cactus.
Nevertheless the species survives in personal collections of Cuba and the world, so its care and
propagation is possible outside of the natural habitat. Starting from this moment the quick disappearance of the cactus was pointed, product to events
related with the man, like the reforestation and the
burns of dumps. In the year 2006 monitors and
investigations were designed guided to the knowledge of the natural history and the conservation of
the habitat Matamoros. There was strong influence
of the climatic conditions, especially of the precipitations on the morphometric variable [8] and on the
reproductive biology, fundamentally the bloom [9].
In 2007 projects were developed in the Laboratory of Biotechnology, guided to preserve the area
and to study the ecosystem. Actions of Environmental Education were made, with the residents of
the community and with the directive of the Forest
Company of Holguín [10] that contributed to the
establishment of the Forest Property Matamoros at
the end of July of 2007.

The story of the habitat
In an inquiry, the residents of the community
Matamoros say that at the end of 1970, the place
was used to carry out military practical. In 1980 the
Forest Company planted species like: caoba (Swietenia mahagoni (L.) Jacq) and eucalyptus (Eucaliptus sp), those that were suddenly cut off - in 2003
there was a great fire that destroyed almost all the
natural vegetation. At the beginning of 2006 there
was another great fire that left its prints in the landscape [11]. Nevertheless in many occasions the
fires have helped to eliminate some exotic species.
In the inquiry the residents outline that the species is also marketed; apparently for merchants not
being experts on the morphology of the cactus, be47

cause they leave the entiety of
the characteristic root in the
earth, and of course the cactus
will die weeks later in cultivation.
This Critically Endangered endemism is threatened
by habitat loss and reduction
in habitat quality due to consequence of the development
of forestry plantations and the
invasion by the exotic shrub
Dichrostachys cinerea (L.)
Wight & Arn., known as
marabú. In 2007 roads were
built, the site was used for
shepherding and dumps; already in the 2008 the situation
had changed with the partial
elimination of the marabú.
Then the Forest Property
Matamoros was created with
the objective to protect the native population and to use the
covered areas productively for
marabú [12].
Modifications introduced
in the management of this forestry farm and changes in the
attitude of the workers and directors allowed for the reduction in the rate of population
decline, which has been observed since 2006 [13], the
date when monitoring of the
population of E. cubensis began in the region.

2003 miał miejsce wielki poŜar, który zniszczył tu
prawie całą naturalną roślinność. Na początku
2006r. był kolejny duŜy poŜar, który odcisnął swoje
piętno na środowisku [11]. Nie mniej jednak poŜary
te pozwoliły wyeliminować trochę sprowadzonych
tu sztucznie gatunków.
Wywiad z mieszkańcami pokazał teŜ, Ŝe gatunek ten jest pozyskiwany w celach handlowych,
prawdopodobnie przez laików, poniewaŜ zostawiają
oni cały jego typowy korzeń w ziemi, a sama głowa
kaktusa ginie w uprawie w ciągu kolejnych kilku
tygodni.
Krytyczne zagroŜenie tego endemicznego występowania wynika z degradacji środowiska naturalnego
oraz niekorzystnych biologicznych zmian będących
wynikiem istnienia plantacji drzew, oraz inwazji eg.
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Actual situation
Nevertheless the danger
of destruction of the habitat
remains. Since the last year changes in the address
of the forest property make that we must begin
from zero in the training of the directive in the appropriate handling of the area. Still when this area
is prioritized in the Provincial System of Protected
Areas, the survival of the species will always depend on the understanding of the decisores of protecting the area, since the owner of the land continues being the Company Forest Integral of Holguin.
In its habitat the cactus forms groupings of 20
or more individuals coming from the same mother
plant and very close to other similar groupings. It is
for this reason that it is said to live forming patches
in the serpentine vegetation, and it prefers places
lacking vegetation and where the rock is observed
at first sight. In some curious cases modifications
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zotycznego krzewu Dichrostachys cinerea (L.) Wight
& Arn., znanego jako marabú. W 2007r. zbudowano
drogi, na stanowisku zaczęto wypasanie i składowanie śmieci; juŜ w 2008r. nastąpiły zmiany na
stanowisku z częściową eliminacją marabú. Następnie ustanowiono Gospodarstwo Leśne Matamoros w
celu ochrony miejscowej roślinności i zastosowania
objętych nim terenów dla wykorzystania marabú [12].
Zmiany wprowadzone w zarządzaniu gospodarstwem leśnym, oraz w nastawieniu pracowników
i dyrektorów, pozwoliły na obniŜenie stopnia zaniku
populacji, obserwowanego od 2006r. [13], daty od
kiedy zaczęło się w regionie monitorowanie populacji E. cubensis.

Sytuacja obecna
Mimo wszystko niebezpieczeństwo zniszczenia
środowiska kaktusa istnieje. Od ubiegłego roku
zmiany w zarządzie własności leśnej sprawiają, Ŝe
musimy zaczynać od zera w informowaniu zarządz
ających o właściwym traktowniu tego terenu. PoniewaŜ jednak obszar ten naleŜy do najwaŜniejszych
w Systemie Terenów Chronionych Prowincji,
przetrwanie gatunku będzie zawsze zaleŜeć od zrozumienia zaleceń dla ochrony tego obszaru, jako Ŝe
.
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of their root are observed to survive among the
stones. Isolated individuals or small associations
are also observed from 2 to 5.
However, Matamoros could be divided in 3 big
fundamental colonies of presence of the cactus,
separated for until 30 meters of plantations or
marabú patches. Two of them inside the limits of
the Forest Property and there one can find the oldest and more visited individuals and the altered area.
The third remain far away and it is where they
are the youngest and strongest. In this place we
have counted up to 228/m2, although this area presents more covering in the vegetation, that makes
that the humidity of the soil is bigger and affected
individuals, those that finally die. According to a
study [8] this can be due to the presence of the
mushrooms Fusarium sp., Penicillium sp., and Colletotrichum sp in the roots of the cactus.
We consider that to assure the survival of the
species it will be continued in the search of new
habitats, far away maybe of the provincial capital
and without plans of use of land. Soil and climate
studies could be made, to carry out introduction
or reintroduction of the cactus in similar habitats,
techniques used for handling of threatened species.
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jego właścicielem terenu nadal jest Gospodarstwo
Leśne Holguin.
W swoim środowisku kaktus ten tworzy grupy
do 20 lub więcej osobników z tej samej rośliny
matecznej, i rośnie bardzo blisko innych podobnych
kęp. To z tego powodu mówi się, Ŝe rośnie płatami
wśród serpentynitowej roślinności, preferuje on teŜ
miejsca bez innej roślinności, gdzie skała od razu
jest widoczna. W niektórych rzadkich przypadkach
moŜna zauwaŜyć modyfikacje korzeni do lepszego
przystosowania do Ŝycia wśród kamieni. MoŜna teŜ
zauwaŜyć pojedyńcze rośliny w małych grupkach,
od 2 do 5.
Jednak, Matamoros moŜna podzielić na 3 duŜe
kolonie, oddzielone od siebie do 30-metrowymi
połaciami plantacji marabú. Dwie z nich znajdują
się w obrebie Gospodarstwa Leśnego, i tam moŜna
znaleźć najstarsze i najcześciej odwiedzane egzemplarze, na zmienionym terenie.
Trzecia kolonia znajduje się duŜo dalej, i to tam
rosną najmłodsze i najsilniejsze egzemplarze. Na
miejscu tym naliczyliśmy maksymalnie nawet do
228/m2, jednak teren ten jest pokryty w większym
stopniu inną roślinnością, dzięki czemu większa jest
wilgotność gleby, która wpływa na większą tam
śmiertelność kaktusa. Według opracowania [8]
moŜe to być spowodowane obecnością grzybów
Fusarium sp., Penicillium sp., i Colletotrichum sp.
w korzeniach kaktusa.
UwaŜamy, Ŝe aby pomóc w przetrwaniu gatunku, naleŜy poszukiwać nowych stanowisk, prawdopodobnie daleko od stolicy prowincji, i być moŜe
na dzikim terenie. NaleŜałoby prowadzić badania
gleby i klimatu by kaktusa wprowadzać i
wprowadzać ponownie do podobnych środowisk, co
jest sposobem postępowania z zagroŜonymi gatunkami.
WaŜne jest utrzymywanie kaktusa w kolekcjach
ex situ na Kubie i na świecie, które mogą słuŜyć za
banki germoplazmy. W tym kontekście waŜne jest
by nadal badać zachowanie się kaktusa w naturze,
poniewaŜ na Kubie większość uprawianych gatunków ginie średnio po trzech latach. W obecnych
badaniach specjalną uwagę przykłada się do badania
procesów w ekosystemie, które są zwykle trudne do
śledzenia [14] - procesy takie jak fenologia, biologia
zapylania, zaczęły być badane odpowiednio od
2007r. i 2009r - są one waŜne dla dobrego załoŜenia
i prowadzenia róŜnych kolekcji.
NiezaleŜnie od naszych działań, E. cubensis
nadal pozostanie zagadkowym gatunkiem przyrodniczego dziedzictwa Holguin´s, małym, ale atrakcyjnym i pełnym tajemnic.

Important it is the maintenance of ex situ collections in Cuba and worldwide, as germoplasma
banks. In this sense it is important to continue
studying the natural history, since in Cuba most of
the cultivated species die in a 3 year-old average.
In the ongoing research, special attention is being
paid to the maintenance of the processes of this
ecosystem, events that are usually very susceptible
and difficult to monitor [14]. Events like phenology and pollination biology have been studied respectively since 2007 and 2009, which are very
important for the collections establishment.
Nevertheless to our decisions E. cubensis will
continue being that enigmatic species of the Holguin´s patrimony, small, but attractive and full of
mysteries.
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Mogoty - niewysokie pagórki z wapienia, ostałe się w
wyniku rozpuszczania skał przez wody, występujące w
ciepłych i wilgotnych obszarach, m.in. na Kubie.
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Pediocactus nigrispinus
Edytor

Pediocactus nigrispinus nie naleŜy do najbardziej znanych pediokaktusów, i ta jego dość słaba
znajomość wynikła z przesłanek taksonomicznych, o
czym niŜej. Tego pediokaktusa moŜna spotkać w
centralnej części stanu Oregon, w stanie Washington,
i na zachodzie Idaho; występuje on na półpustynnych
terenach, z dala od ludzkich siedlisk, jednak populacje są dość liczne, choć terytorialnie ograniczone.
Pediocactus nigrispinus został opisany dopiero w
1992r. przez niemieckiego badacza rodzaju, Fritza
Hochstattera. Populacje tego gatunku były oczywiście znane wcześniej, uwaŜane jednak były za część
kompleksu P. simpsonii var. robustior, wystepującego w północnej Newadzie. Niewykluczone jest, Ŝe
osoby posiadające rośliny pod w/w nazwą z dawnych
wysiewów, mogą mieć w istocie P. nigrispinus.

.

P. nigrispinus jest być moŜe najładniejszym
pediocactusem - piękne fioletowe kwiaty u większości form odróŜniają go od innych pediokaktusów, na
uwagę zasługują ładne ciemne ciernie centralne, od
których przyjął on swoją nazwę; korpus jest duŜy w
porównaniu z resztą rodzaju - największe egzemplarze dorastały do 30cm wysokości i 15cm średnicy,
w dodatku roślina często się krzewi.
Zarówno P. nigrispinus, jak i P. simpsonii var.
robustior, posiadają ciemne ciernie centralne, oba
osiągają większe rozmiary niŜ typowy P. simpsonii,
być moŜe tworząc populacje przejściowe. Dlatego to
wcześniejsi badacze, m.in. znany amerykański botanik kaktusowy L. Benson, uwaŜali oba taksony za
jeden. MoŜna jednak łatwo od siebie je odróŜnić po:
kwiatach - zwykle fioletowych u P. nigrispinus (czas-

em jaśniejszych) i Ŝółtych u P. simpsonii, mocniejszych cierniach u P. nigrispinus, i korzeniu - grubym
u P. nigrispinus i włóknistym u P. simpsonii.
Gatunek P. nigrispinus jest przez Fritza Hochstattera dzielony na trzy podgatunki. Obok podgatunku typowego, ssp. nigrispinus, wymieniany jest jeszcze ssp. beastonii i ssp. indranus. Ssp. beastonii podchodzi z południowo-wschodniego Oregon, wyróŜnia
się on m. in. bielszym do ciemnoróŜowawego kolorem kwiatu oraz pojedyńczym wzrostem. Ssp. indranus, kiedyś określany jako indraianus i klasyfikowany jako podgatunek P. simpsonii, pochodzi z środkowej części Idaho, rosnąc na małym obszarze
wzdłuŜ rzeki Salmon River. Zwykle rośnie pojedyńczo, ale moŜe teŜ tworzyć kępy, nawet do ponad pół
metra szerokości; kwiat zwykle jest fioletowy, czasem innego koloru - od brązowawego do białawego.
Oba podgatunki osiągają nieco mniejsze rozmiary niŜ
ssp. nigrispinus. Przez wspomnianego tu autora był
jeszcze opisany podgatunek ssp. puebloensis dziś
uwaŜany za synonim ssp. beastonii - rośliny ze
wzgórz Pueblo, leŜących w płd-wsch. Oregon, na
południu areału ssp. beastonii. Ze zdjęcia zamieszczonego w internecie moŜna wnioskować, Ŝe to rośliny o jaśniejszych cierniach i białawym kwiecie, o
ile nie jest to jakaś forma przejściowa z P. simpsonii
ssp. robustior.
Podgatunek nominalny, ssp. nigrispinus, zamieszkuje w centralnych częściach stanów Oregon,
Washington, i północno-wschodniej części Idaho. To

Agave turneri R. H. Webb & J. M.
Salazar-Ceseña; Brittonia 63(2),
2011
Gatunek średniej wielkości, z
niewielkiego obszaru w płn.-wsch.
części Półwyspu Kalifornijskiego.
Corryocactus erici-marae Cieza,
Cactus Adventures International 95,
2012
Krzewiasty gatunek podobny
trochę do C. erectus, jednak ma m.in.
mniejsze kwiaty, dłuŜsze pędy, do ok.
1,5m. Kwiaty są pomarańczowoczerwone, pojawiają się wzdłuŜ wąskich pędów, ale w zasadzie zgrupowane są wokół szczytów. Roślina
występuje w prowincjach San Marcos
i Cajamarca, w Peru.
Echinopsis serpentina M.Lowry &
M.Mendoza CactusWorld 29(2), 2011
Jest to kaktus wybitnie płoŜący
się - pędy osiągają długość od 0,5 do
2 m przy średnicy tylko do 2,5 cm.
kwiat duŜy, biały do 10cm śred. i
20cm dług. Morfologicznie gatunek
pokrewny jest E. vasquezii, pochodzi
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odmiana najbardziej znana, i najbardziej rozpowszechniona w naturze i w kolekcjach. Choć i u tej
formy znane są egzamplarze z Ŝółtymi kwiatami,
powszechnie występuje ona z kwiatami fioletowymi. Na swoich stanowiskach ssp. nigrispinus rośnie
dość szybko w porównaniu z innymi pediokaktusami, a w starszym wieku zwykle tworzy kępy, choć
rzadko większe niŜ 4 głowy.
To tyle, jeśli chodzi o charakterystyki podgatunków wg. Hochstattera, warto wspomnieć jednak,
Ŝe wg. amerykańskich botaników (Flora of North
America) „Poznane dotąd cechy morfologiczne nie
upowaŜniają do uznawania wewnątrzgatunkowych
taksonów Pediocactus nigrispinus”.
Wyjątkowo dalekie wysunięcie na północ P.
nigrispinus z pewnością wróŜyłoby obiecująco próbom testowania jego mrozoodporności w naszych
warunkach przez amatorów mrozoodpornych kaktusów. Najbardziej północne populacje P. nigrispinus
ze stanu Washington zbliŜają się na kilkadziesiąt km
do granicy z Kanadą i wciąŜ są osoby, które wierzą,
Ŝe po kanadyjskiej stronie kiedyś takŜe znajdą tego
kaktusa (z pewnością jest to bardziej prawdopodobne niŜ to, Ŝe nasi piłkarze w obecnych czasach wyjdą z jakiejkolwiek grupy na jakichkolwiek mistrzostwach!). Tereny, na których występuje P. nigrispinus są suche, z opadami do 30cm rocznie, a kaktus
rośnie zawsze na bardzo przepuszczalnych podłoŜach.

z lesistego, dość wilgotnego obszaru, w
departamencie La Paz, Boliwia.
Echeveria gudeliana Veliz & GarciaMend., Cactus Adventures International
91, 2011
Roślina ze stanu Chiapas (Meksyk) i
Gwatemali.
Eriosyce
napina
ssp.
llanensis
I.Schaub & Keim Eriosyce napina ssp.
pajonalensis I.Schaub & Keim, Cactus &
Co. 15(1), 2011
Małe rośliny z dawnego rodzaju Thelocephala ze środkowego Chile - z Narodowego Parku Llanos del Challe i okolicy
na północ od Caleta Pajonales
Epithelantha cryptica D.Donati &
Zanov., Epithelantha 2011
To kolejny, siódmy gatunek z serii
opisanej w ostatnim czasie przez autorów
w ich artykule przytoczonym juŜ w KI tym razem w ksiąŜce.
Gymnocalycium
meregallii
Schütziana 3(1), 2012.

Roślina pochodzi z południowej
części Sierra de Comechingones,
prowincja
Córdoba,
Argentyna.
Kształtem korpusu i uciernieniem
przypomina G. papschii, ale róŜni się
kwiatem. Ciekawostką jest występowanie kwiatów męskich i Ŝeńskich.
Oryginalną publikację moŜna znaleźć
w internecie: www.schuetziana.org
Pilosocereus frewenii Zappi &
N.P.Taylor, Bradleya 29, 2011
Gatunek z podrodzaju Gounella,
spokrewniony z P. gounellei, ale z
innymi kwiatami, i o duŜo krótszych
pędach. Znany dotychczas tylko z
kilku wapiennych wzgórz w okręgu
Santana de Pirapama, u zachodniego
podnóŜa Serra do Cipó, Brazylia.
Sulcorebutia tiraquensis var. huanucuniensis Gertel, Kakteen und
andere Sukkulenten 62(11) 2011.
Nowa odmiana z okręgu Huanacuni, w depart. Cochabamba, Boliwia.
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Mrowiskowe epifity
w uprawie.
Derrick J. Rowe
Nowa Zelandia
email: derrick.rowe@xtra.co.nz

Wiele roślin dających domostwa zaprzyjaźnionym koloniom mrówek wcale nie jest sukulentami,
jednak tutaj skupiamy się na tej grupie roślin
mrowiskowych, która wykształciła formy i fizjologie
pozwalające im na przetrwanie częstych suchych
okresów, których muszą doświadczać Ŝyjąc na drzewach klimatów tropikalnych sezonowo suchych. Być
moŜe, co ciekawe, sucha kora (lub gleba), w kontakcie z korzeniami rośliny jest wielokrotnie mocniej
wysuszającym czynnikiem niŜ suche powietrze
(Benzing 1990). Kserofity (rośliny przystosowane do
suchych warunków) naziemne, wśród nich sukulenty,
mogą uniknąć tego problemu przez moŜliwość skurczenia swoich korzeni w czasie suszy, i w ten sposób
tworząc izolujące przestrzenie powietrzne. Epifity nie
są do tego zdolne, dlatego nie dziwi, Ŝe wiele wykształciło inne adaptacje w celu przetrwania. Z pewnością większość mrowiskowych epifitów jest tak
kserofityczna jak wiele gatunków typowych dla kolekcji miłośnika sukulentów, i wiele ma tkanki w
wystarczającym stopniu magazynujące wodę, by
kwalifikować się jako w pełni sukulentyczne rośliny.
Epifityczne rośliny mrowiskowe są bardzo
zróŜnicowane pod względem relacji fylogenetycznych. Są mrowiskowe bromeliowe, Gesneriaceae, Melastomataceae, storczyki, Solanaceae
(krewni ziemniaka) asklepiady z rodziny Apocynaceae, i nawet niektóre rodzaje paproci Starego i
Nowego Świata. Warunki uprawy w obrębie takiej
rozpiętości form roślinnych muszą być bardzo róŜne,
jednak jest jedna rzecz, która odróŜnia wszystkie
mrowiskowe epifity od roślin takich jak większość
naziemnych kaktusów - chodzi mianowicie o wymaganie aby unikać suchej atmosfery. To dlatego
hodowcy storczyków często mają większe sukcesy w
uprawie roślin mrowiskowych niŜ hodowcy sukulentów. Często uŜywam bezpiecznych słów, takich jak
“większość”, poniewaŜ u większości grup roślin są
zwykle odstępstwa od danych wskazań uprawowych.
Kolejnym wymaganiem jest konieczność
zapewnienia niektórym gatunkom więcej ciepła niŜ
potrzebuje tego większość naziemnych sukulentów,
szczególnie mrowiskowym gatunkom z nizin. Jest to
konieczne zwłaszcza nocą, bo nizinne wilgotne środowiska nie doświadczają nocnych spadków temper.
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The Cultivation of
ANT-HOUSE EPIPHYTES

Many plants that provide homes to friendly ant
colonies are not at all succulent in form; however,
here we are concerned with a subset ant-house
plants with specialised forms and physiologies that
permit survival of the frequent dry periods inherent
to living in the trees of seasonally-harsh tropical
climates. Perhaps surprisingly, dry bark (or soil) in
contact with plant roots has a drying force many
times greater than that of dry air. (Benzing 1990.)
Terrestrial xerophytes (aridity adapted plants) including succulents, can avoid this problem by allowing their roots to shrink during drought, thereby
creating insulating air gaps. Epiphytes are not able
to do this; therefore, it is not surprising that many
have evolved other survival adaptations. Certainly
most ant-house epiphytes are as xerophytic as a
number of species that appear regularly in the collections of succulent plant enthusiasts and many
have sufficient water-holding tissues to qualify as
fully succulent plants
Epiphytic ant-house plants are extremely diverse in their phylogenetic origins. There are anthouse bromeliads, gesneriads, Melastomataceae,
orchids, Solanaceae (potato family) asclepiad Apocynaceae and even some New and Old World fern
genera. Cultivation must vary across such an enormous range of plant forms yet there is one need
that separates all ant-house epiphytes from plants
such as most terrestrial cacti and that is their requirement to avoid dry atmospheres. This is certainly why orchid cultivators often have greater
success maintaining ant-house plants than do
growers of succulents. I frequently use cautionary
words like “most” because among most plant
groupings there are usually exceptions to any horticultural guidelines.
Another requirement is a need by some species
for greater warmth than that required by most terrestrial succulents especially for lowland originating ant-house species. This is especially so overnight because lowland humid climates do not experience the nightly temperature drops of arid
climes. Nevertheless, although all epiphytic anthouse species originate from tropical latitudes,
quite a number of them occur at distinctly cool to
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Dischidia major, Iron Range National Park,
Cape York.

Myrmecodia tuberosa i M. platytyrea subsp. antoinii,
Iron Range National Park, Cape York, Queensland, Australia.

Myrmecodia beccarii „północna forma
"northern form" i Dischidia nummularia,
Cooktown, Queensland.
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Myrmecodia platytyrea subsp. antoinii, Iron Range
National Park, Cape York, Queensland, Australia.
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Myrmecodia beccarii „północna forma” | "northern form"
z Dischidia nummularia, Cooktown, Queensland.

atur, jakie mają miejsce na terenach pustynnych. Nie
mniej jednak, choć wszystkie gatunki epifityczne roślin mrowiskowych pochodzą z tropikalnych rejonów,
dość spora ich liczba występuje w wyraźnie chłodnych
lub nawet zimnych terenach górskich. Takie gatunki
bardzo cięŜko znosiłyby wysokie temperatury
nagrzanych w czasie dnia kaktusowych aridariów,
szczególnie ich suchą atmosferę. I odwrotnie, bardzo
niewiele gatunków mrowiskowych będzie dawać sobie radę z przymrozkami, moŜe z wyjątkiem gatunków
takich jak dziwaczna Myrmecodia brassii - olbrzymia
roślina mrowiskowa, do 2m całkowitej długości,
której stanowiska na Nowej Gwinei sięgają subalpejskich karłowatych lasów na wysokości 2100-3600m,
gdzie czasem rośnie ona naziemnie, i w której zauwaŜano zwierzęta, m.in. małe Ŝaby i jaszczurki. Nawet tu,
blisko równika, ale na wysokościach ponad 2 mil, moŜe nocą być śnieg i lód. Strona www.wistuba.com
prezentuje zdjęcia równie fascynującej M. lamii.
Te klimatyczne uwarunkowania oznaczają, Ŝe
większość roślin mrówkowych nie jest przystosowana do temperatur typowych dla kaktusowych
szklarni, ale wiele stanowi świetne rośliny pokojowe
.KAKTUSY I INNE Vol. 8 No. 2

Tillandsia pruinosa w uprawie
in cultivation

even cold, high-mountain altitudes. Such species
would suffer severely in the high, daytime heat
accumulations of cacti aridariums especially their
dry atmospheres. Conversely, very few ant-house
species will cope with frosts except perhaps species
such as the truly bizarre Myrmecodia brassii a
giant ant-house plant an enormous 2 m., (6.56 ft.)
in total length. Its New Guinea habitats reach into
sub-alpine scrub forests at 2100-3600 m (689011811 ft.) where it sometimes grows terrestrially
and infaunas including small frogs and lizards have
been recorded. Even here close to the equator but at
heights over 2 miles high there can be snow and ice
overnight. The site www.wistuba.com has photographs of the equally fascinating M. lamii.
These climatic needs mean that most ant-house
plants are not suited to maintenance in the temperature ranges typical of cactus glasshouses but many
make excellent houseplants when placed in positions permitting sufficient but not too much
sunlight. Indeed, because they require regular watering and are often very rare in cultivation, they
are best suited to small indoor collections of talking
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jeśli są ustawione w miejscach o wystarczającym, ale
nie nazbyt duŜym nasłonecznieniu. W sumie, poniewaŜ potrzebują one regularnego podlewania, i
często są bardzo rzadkie w uprawie, dobrze się
nadają do małych pokojowych kolekcji takich roślin.
Szczęśliwcy mający szklarnie będą w stanie
zapewnić warunki dla duŜo większych kolekcji. Ja
wydzieliłem słoneczny pokój mojego domu, gdzie
uprawiam duŜy zbiór roślin mrowiskowych, jednak
w czasie moich krótkich zimowych miesięcy niektóre
z nich siedzą na macie grzewczej.
Australijscy hobbyści z sukcesem utrzymują
swoje pochodzące z tropiku rodzime gatunki Hydnophytum, Lecanopteris i Myrmecodia w czasie chłodnych zim w południowych stanach, ale rośliny są
wtedy wnoszone do domu w celu ochrony przed
mrozami, i oczywiście są trzymane bardziej sucho.
Kolejna grupa hobbystów, która często ma
doświadczenia z uprawą roślin mrowiskowych, choć
często beŜ świadomości tego faktu, to hodowcy bromeliowych, zwłaszcza ci, którzy lubią piękne gatunki
nadrzewne o posrebrzanych liściach, Tillandsia baileyi, T. balbisiana, T. bulbosa, T. butzii, T. caputmedusae, T. paucifolia, T. pseudobaileyi, T. seleriana
i T. streptophylla - wszystkie one są bardzo łatwe do
nabycia i wszystkie to rośliny mrowiskowe. Są
bardzo proste w utrzymaniu, są dobrymi roślinami na
początek, i chociaŜ są trochę podatne na przymrozki,
nie potrzebują duŜo ciepła. W sumie jest to prawdopodobnie jedyna grupa roślin mrowiskowych, które
uprawia się najlepiej nie w doniczkach, lecz zawieszone.
Doświadczeni hodowcy storczyków i roślin
bromeliowych wiedzą, Ŝe epifity nie doświadczają w
naturze duŜej koncentracji soli. Dlatego nawozy
muszą być dobrze rozcieńczone, ale stosowane regularnie w czasie cieplejszych okresów, a rośliny stale
powinny być nawadniane wodą o temperaturze pokojowej (najlepiei deszczówką), by uniknąć nagromadzenia się soli.
RównieŜ hodowcy roślin owadoŜernych często
wiedzą coś o epifitycznych roślinach mrowiskowych,
jako Ŝe obie grupy wykazują podobieństwa, m.in.
mają zdolność do przetrwania w ekstremalnie ubogich środowiskach. Oczywiście obie grupy są lepiej
odŜywiane niŜ wiele innych form Ŝycia w ich środowiskach z uwagi na obecnosć mrówek i innych
Ŝyjątek. Nigdy nie powinno się ich umieszczać w
substratach bogatych w składniki pokarmowe, jednak
rośliny odŜywiane w naturze przez mrówki, jak się
moŜna spodziewać, w przypadku braku mrówek
rosną lepiej, gdy są lekko nawoŜone.
Hobbyści zaznajomieni z miejscowym klimatem
i uprawiający podobne grupy roślin, często mogą dać
dobrą radę odnośnie takich kwestii jak minimalna
temperatura, itp., bo oczywiście optymalne parametry
uprawy mogą być róŜne w róŜnych klimatach.
.
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point plants. Those lucky persons possessing a conservatory will be able to provide conditions permitting much larger collections. I have a sunroom on
my house where I grow a range of ant-house plants
but some sit on a heat mat through my short wintery
months.
Experienced Australian hobbyists are successfully maintaining their tropic-originating native species of Hydnophytum, Lecanopteris and Myrmecodia throughout the cold winters of southern States
but plants are then brought indoors to protect them
from frosts and of course they are kept appropriately
drier.
Another group of hobbyists that often have experience with ant-house plants, often without knowing it, are bromeliad cultivators especially those that
prefer the beautiful silvery-leafed air-plant species.
Tillandsia baileyi, T. balbisiana, T. bulbosa, T.
butzii, T. caput-medusae, T. paucifolia, T. pseudobaileyi, T. seleriana and T. streptophylla are all
fairly easy to obtain in the plant trade and all are
habitat confirmed, ant-house plants. They are extremely easy to maintain, good introductory plants
and although somewhat frost sensitive, they do not
require much warmth. Indeed, these are probably the
only group of ant-house plants that are best grown
mounted without any potting media.
Experienced orchid and bromeliad cultivators
will be very aware that epiphytes do not experience
concentrations of fertiliser salts. Therefore nutrient
supplies must be well-diluted, but applied regularly
throughout warmer seasons and plants should be periodically flushed with room temperature (preferably
rain) water to avoid fertiliser salt accumulations.
Also specialist growers of carnivorous plants
often know a little about epiphytic ant-house plants
because both groups have similarities; not the least
being their abilities to survive in extremely nutrient
poor environments. Of course both groups are fractionally better fed than most other life forms in their
environments due to their manipulations of ants and
other small life forms. One should never plant them
in nutrient-rich substrates but ant-fed plants obviously perform best with modest fertilising if there
are no resident ants.
Hobbyists with local climate experience
growing somewhat similar plant groups can often
give useful advice regarding such subjects as minimum heat-mat temperatures because a setting suitable for one climate may not suit others.
Most ant-house plants may be grown mounted
with no growing media at all but success is harder to
achieve because it demands very regular watering
allied with high humidity levels so it is perhaps a
choice only for plant institutions. A standard requirement for potting media is that it must be well
drained yet able to retaining enough moisture comKAKTUSY I INNE Vol. 8 No. 2

Większość roślin mrowiskowych moŜe być
uprawiana jako zawieszone, bez Ŝadnego podłoŜa, ale
w ten sposób trudniej osiągnąć sukces, poniewaŜ rośliny wymagają bardzo regularnego podlewania i
duŜego stopnia wilgotności powietrza, więc to pewnie
opcja dla producentów roślin. Standardowe podłoŜe
uprawowe to takie, które będzie dobrze zdrenowane,
jednak zdolne do zatrzymania wystarczająco duŜo
wilgoci, współmiernie do częstotliwości nawadniania
przez hodowcę (czyli jego czasu).
Odpowiednie podłoŜa z chipsów pod storczyki*
(róŜna granulacja), włókna paproci z rodzaju Osmunda* i innych, piaski pumeksowe, torf, i Ŝywy
mech torfowiec - wszystkie są z powodzeniem stosowane. Trzeba uwaŜać na rozkładające się podłoŜe.
MoŜe ono skutkować stratą rośliny zainfekowaną
zgnilizną, więc martwy mech torfowiec jest nieodpowiedni. Australijscy hodowcy z duŜym
powodzeniem uŜywali gruboziarnistych kruszyw dla
swoich krajowych gatunków Hydnophytum i Myrmecodia, jednak inni uŜywają mieszanek opartych na
torfie dla Lecanopteris sinuosa, która moŜe rosnąć na
tym samym drzewie. Gatunki bardziej wraŜliwe na
gnicie mogą być trzymane w mniejszych pojemnikach, które wysychają szybciej.
Ile podlewać i kiedy, będzie zaleŜeć od warunków
uprawy, jakie hodowca jest w stanie zapewnić, w połączeniu z lokalnymi uwarunkowaniami klimatycznymi i panującą pogodą. W gorącym klimacie
stopień nawadniania i wilgotności powietrza moŜe
być stosunkowo dowolny, o ile podłoŜe moŜe trochę
przeschnąć pomiędzy podlaniami, ale w warunkach
zimniejszych rośliny powiny być trzymane duŜo
suszej, w granicach rozsądku.
Większość roślin mrowiskowych, wliczając paprocie Lecanopteris i gatunki storczyków z Amazonii
doświadcza w swoich środowiskach w czasie swoich
z grubsza zimowych okresów suszy duŜo suchszych
warunków, i oczywiście takie ostre warunki mają
zwłaszcza
rośliny
nadrzewne.
Zdobywanie
doświadczenia nie jest trudne dla tych, którzy obserwują zachowanie się swoich roślin w odpowiedzi na
ich uprawę, pamiętać jednak naleŜy, Ŝe nie są to rośliny przystosowane do wielu miesięcy suszy i stania
w ostrym pustynnym słońcu tak, jak to jest u duŜych
kaktusów. Rozwinęły się one w ten sposób by
doświadczać tylko regularnych krótkich okresów
suszy, łagodzonych trochę bardzo wilgotną atmosferą
tropików i często nocną rosą.
zdjęcia | all the pictures: Derrick Rowe

mensurate with a grower’s ability (sufficient time)
to maintain supply.
Appropriate mixes of Orchid chips (various
grades) barks, osmunda and other fern fibres, pumice sands, peat, and living sphagnum moss have all
been used successfully. One must be careful of decomposing potting mixes. Plant loss due to rot infections can be a problem making dead sphagnum moss
unsuitable. Australian growers have very effectively
used coarse gravel substrates for their native Hydnophytum and Myrmecodia species yet some use
peat based mixtures for Lecanopteris sinuosa that
can grow on the very same tree. Rot sensitive species may be kept in smaller pots that dry faster.
How much to water and when will depend on
the overall growing conditions one is able to provide
linked to one’s local climate and current weather. In
hot conditions watering and humidity levels may be
kept fairly liberal as long as potting media is allowed to dry somewhat in between, but in ever
colder conditions plants are best kept much drier
with reason.
Most ant-house plants including Lecanopteris
ferns and Amazonian orchid species experience
much drier habitat conditions during their approximate winter dry seasons and of course such harsh
conditions are accentuated for plants in trees. Gaining experience is not difficult for those whom observe their plant’s responses to their administrations
but remember these are not plants adapted to many
months of drought while standing out in harsh desert
sunshine as are the large cacti. They have evolved to
endure regularly repeated short periods of drought
relieved somewhat by the very humid atmospheres
of the tropics and often nightly dews.
References.
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Chipsy pod storczyki to kawałki drewna o róŜnej wielkości - większe kawałki uŜywa się dla roślin potrzebujących lepszego drenaŜu i napowietrzenia (jak większość
myrmekofitów). Zwykle są z twardego drzewa i uŜywa
się ich głównie dla storczyków epifitycznych i niektórych
epifitycznych bromeliowych. Więcej moŜna przeczytać
na stronie www.orchidlight.com/f109.html.
Włókna z paproci Osmunda to strzępiasta bryła korzeniowa duŜych bagnistych paproci z rodzaju Osmunda, z
powodu swoich właściwości uŜywana w uprawie storczyków i innych epifitów. Więcej moŜna przeczytać na
stronie:
www.botanical-journeys-plant-guides.com/royal-fern.html
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Strombocactus corregidorae
tekst: Edytor
foto: Daniel Labhart,
Szwajcaria, e-mail: verkauf.labhart@bluewin.ch

Strombocactus disciformis z pewnością naleŜy
do jednych z najbardziej rozpoznawalnych kaktusów, i jest bardzo popularny w kolekcjach „meksykańczyków”. O ile odkrycia nowych taksonów w
popularnych rodzajach muszą naturalnie budzić zainteresowanie, tym większe będzie ono im rodzaj
jest mniejszy. W rodzaju Strombocactus dotychczas
uznawało się powszechnie istnienie tylko dwóch
taksonów. Obok najbardziej znanego, typowego
Strombocactus disciformis, opisanego juŜ w 1828r.,
jest jeszcze uznawana tylko odmiana var. esperanzae, opisana w 1996r. MoŜna się więc spodziewać,
Ŝe kolejny odkryty ostatnio strombocactus, Strombocactus corregidorae, u niejednego spośród miłośników meksykańczyków wzbudzi duŜe zainteresowanie, dlatego prezentujemy tu zdjęcia owego kaktusa, autorstwa p. Daniela Labharta ze Szwajcarii.
Szczepione siewki juŜ pojawiły się w sprzedaŜy w
internecie, oczywiście po horendalnych cenach.
Strombocactus corregidorae został znaleziony
przez meksykańskich botaników w 2008r. na trzech
stanowiskach w kanionie Infernillo, w stanie Querétaro, i opisany w 2010r. Miejsce to leŜy w obrębie
obszaru występowania S. disciformis. Być moŜe
pojawią się wątpliwości czy kaktus ten rzeczywiście
zasługuje na miano odrębnego gatunku, jednak
wszystko wskazuje na to, Ŝe zasługuje, zwłaszcza
wyraźnie róŜna struktura nasion od nasion S. discif.58

ormis; ich zdjęcia moŜna zobaczyć w oryginalnym
artykule dostępnym w internecie.
Jak moŜna dowiedzieć się z artykułu meksykańskich autorów, nowy gatunek odróŜnia się od
„starego” m.in. większym korpusem, mocniejszymi
i dłuŜszymi cierniami, i większym i Ŝółtym kwiatem (u ssp. disciformis kwiat jest biały z czerwoną
gardzielą, a u ssp. esperanzae - koloru magenta).
Na stanowiskach S. corregidorae rośnie m. in. z
Agave difformis, Opuntia microdasys, O. stenopetala, O. leptocaulis, Euphorbia antisyphilitica,
Echinocactus platyacanthus, Astrophytum ornatum.
Zgodnie informacją w oryginalnym artykule,
nazwa nowego gatunku upamiętnia meksykańską
bojowniczkę o niepodległość Meksyku, znaną pod
nazwiskiem Josefa Ortiz de Domínguez i nazywanej La Corregidora de Querétaro, a której prawdziwe nazwisko brzmiało de Girón (1773-1829).
Bardzo dziękuję panu Danielowi Labhartowi
ze Szwajcarii za udostępnienie prezentowanych tu
zdjęć S. corregidorae.
Źródło:
Arias, S. & Sánchez-Martínez, E. 2010. Una especie nueva
de Strombocactus (Cactaceae) del río Moctezuma, Querétaro, México. Revista Mexicana de Biodiversidad 81:
619- 624
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Z notatnika edytora
Lewisia rediviva
Rodzaj Lewisia jest dość znany w naszym kraju - jednak nie za sprawą sukulenciarzy, ale miłośników skalniaków. Najczęściej moŜna spotkać L. cotyledon (Lewizja
liścieniowa), która z uwagi na ładne kwiaty i łatwość uprawy, stała się popularnym obiektem komercyjnym, występując w handlu w postaci wielu kultywarów i hybryd.
Lewisia cotyledon, podobnie jak i większość z kilkunastu innych gatunków składających się na rodzaj Lewisia, to
roślina słabo sukulentyczna, przypominająca wyglądem
bardziej kwiatki polne niŜ rasowe sukulenty, trudno się
więc dziwić, Ŝe jest ona obiektem zainteresowań głównie
nie-sukulenciarzy. Chyba warto jednak aby i sukulenciarze
byli świadomi istnienia rodzaju Lewisia (nazywanym u nas
po prostu Lewizja), tym bardziej, Ŝe naleŜąc do rodziny
Montiaceae (dawniej Portulacaceae), jest on dość blisko
spokrewniony z kaktusami. Lewizje to małe rośliny, o siedzących rozetach zwykle słabo-sukulentycznych liści, z
grubymi korzeniami. Część gatunków zrzuca na zimę liście, część jest zimozielona. Występują one na zachodnich terenach USA, zachodząc na południowo-zachodnią
Kanadę i meksykański Półwysep Kalifornijski.
Z punktu widzenia sukulenciarza, pewnie najciekawszym gatunkiem będzie L. rediviva, która ma chyba najbardziej sukulentyczne liście ze wszystkich gatunków, i
duŜe kwiaty, przypominające wyglądem kwiaty kaktusów.
Liście L. rediviva są wąskie, w przybliŜeniu okręgłe w przekroju, a ulistniona roślina wygląda całkiem ciekawie. Kwiaty są koloru od białego do róŜowego. L. rediviva występuje
od południowej Kalifornii aŜ do południowej Kanady; na
południowym krańcu jej zasięgu występuje odmiana minor,
wyróŜniająca się mniejszymi kwiatami.

Lewisia rediviva ma opinię najtrudniejszej w uprawie
z całego rodzaju. Podobno w USA uwaŜa się, Ŝe dla powodzenia jej uprawy konieczne jest zapewnienie całkowitego spoczynku w okresie letnim (czyli ochrony przed
deszczem). Jeśli chodzi o uprawę w Polsce, moŜna przytoczyć informację za firmą „Szkółka Bylin Dobre Pole”,
która oferuje te rośliny (www.dobrepole.pl), mówiącą o
tym, Ŝe L. rediviva nadaje się do naszych skalniaków,
przy warunku oczywiście bardzo przepuszczalnego podłoŜa, a jej stanowisko powinno być słoneczne, lekko ocienione w porze najsilniejszego nasłonecznienia. Podawana przez tę firmę mrozoodporność L. rediviva jest duŜa
(do -29oC). Warto dopowiedzieć, Ŝe na swoich stanowiskach L. rediviva rośnie w glebie kamienisto-gliniastej,
naleŜy więc unikać humusu. Odczyn gleby zawsze powinien być kwaśny.

Lewisia rediviva jest pierwszą opisaną lewizją. Odkryta została podczas wyprawy Lewisa i Clarka (1804-1806).
Była to pierwsza transkontynentalna ekspedycja badawcza do Pacyfiku, przedsięwzięta przez rząd amerykański.
USA nie miały jeszcze wtedy dostępu do Pacyfiku - na
południowym wschodzie odgraniczone były od oceanu
terytorium hiszpańskim (później naleŜącym do Meksyku),
na północnym wschodzie terytorium brytyjskim. Wyprawa
Lewisa i Clarka miała miejsce krótko po tym gdy rząd
USA nabył od Francji prawa do olbrzymiego terytorium na
wschód od rzeki Mississippi (1803r.) - głównym celem
wyprawy było dokładniejsze poznanie tych terytoriów jeśli chodzi o mieszkających tam Indian, geografię, florę,
faunę, chodziło takŜe o znalezienie dogodnego szlaku
wodnego poprzez kontynent do Pacyfiku. Cała wyprawa
zakończyła się sukcesem, zyskano wiele informacji i poznano wiele gatunków roślin i zwierząt.
Niestety główny atrybut L. rediviva - atrakcyjna rozetka
cienkich podłuŜnych liści, ginie około okresu kwitnienia w
lecie, lub wkrótce po nim (o ile wcześniej nie zjedzą jej
myszy), i po przekwitnięciu nic z rośliny nie zostaje, z wyjątkiem podziemnej części, tak samo zresztą jak to ma
miejsce w naturze. Na Ŝadnym z zamieszczonych tu zdjęć,
liści niestety nie widać (pozostaje odesłać czytelników do
internetu). Następnej wiosny wyrastają kolejne liście - stąd
nazwa rediviva, która oznacza „ta, która odŜywa”. Pewną
ciekawostą związaną z tą rośliną jest fakt, Ŝe jej grube
korzenie były jednym z głównych artykułów Ŝywnościowych Indian.
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Gymno jakich niewiele
Chyba nie ma wielu takich kaktusów, które dla przeciętnego kaktusiarza miałyby bardziej przyjazny zespół
zalet niŜ Gymnocalycium oenanthemum.
Gatunek ten przede wszystkim naleŜy do nielicznych
czerwonokwitnących reprezentantów Gymnocalycium.
Rodzaj ten składa się głównie z biało lub białoróŜowo
kwitnących kaktusów, G. oenanthemum naleŜy więc jako „dodawacz” koloru - do pozycji „obowiązkowych” w
KAKTUSY I INNE Vol. 8 No. 2

kolekcjach gymnocalyciów. Gatunek ten osiąga takŜe stosunkowo duŜe rozmiary na tle rodzaju - nawet do 15cm
średnicy, i wreszcie - wytwarza ładne dość grube ciernie.
Tak, z pewnością G. oenanthemum naleŜy do najładniejszych „gymno”, i z pewnością jest warte polecenia równieŜ tym, którzy nie chcą w ogóle słyszeć o rodzaju Gymnocalycium. Kolejną jego zaletą jest to, Ŝe reprezentuje
ono uprawowy standard jaki obowiązuje dla rodzaju Gymnocalycium, czyli po prostu jest proste - lubi niewielką ilość
cienia, nie jest bardzo wraŜliwe na wodę, a optymalne
temperatury spoczynku w zimie to 5-12 oC. Ponadto szybko rośnie mimo swoich dość grubych cierni (wytwarzanie
masywnych cierni u kaktusów często następuje kosztem
wzrostu korpusu - korpusy mocniej ociernionych kaktusów
rosną raczej wolniej).
G. oenanthemum pochodzi z argentyńskiej prowincji
Catamarca, gdzie rośnie na wschód od głównego miasta
prowincji, San Fernando del Valle de Catamarca, na dość
duŜym obszarze, często w duŜych skupiskach. Tereny te
mają duŜo innej roślinności, pośród której nasz kaktus
chroni się przed nadmiernym słońcem. Niedaleko, na
wschód i północ, leŜą tereny gdzie rośnie drugie, najbardziej znane czerwone gymnocalycium - G. baldianum.

Wysiew Eulychnii nie sprawia problemu - wysiewamy
tak, jak i większość innych kaktusów. Kiełkowalność jest
dobra, wzrost siewek dobry, dobra jest teŜ odporność na
przesuszenie. Potem jednak szybkość wzrostu maleje.
Szczepienie niewiele przyśpiesza wzrost.
PodłoŜe do uprawy powinno być luźne, oparte na
kruszywach mineralnych, najlepiej z dodatkiem ziemi
gliniastej. Torf jest niewskazany, najwyŜej w niewielkich
ilościach. Sposób podlewania w okresie wzrostu - tak jak i
innych kaktusów. Stanowisko powinno być słoneczne,
ponadto rośliny te lubią duŜo powietrza i mgławicowanie/spryskiwania.

Eulychnia castanea
Kwitnące egzemplarze nie zdarzają się w naszej cześci Europy, nawet rośliny uprawiane na południu potrzebują bardzo wiele lat by osiągnąć wiek, w którym mogą
zakwitnąć.
Odrosty ukorzeniają się bez problemów, choć niezbyt
szybko. Niestety by rośliny je wytworzyły musi minąć
naprawdę wiele lat, więc ten sposób rozmnaŜania nie ma
zastosowania. Wyjątkiem moŜe być E. castanea, która
zmiast rosnąć kolumnowo-drzewiasto tworzy kępy, krzewiąc się wcześniej niŜ inne Eulychnie. Minimalna temperatura zimowego spoczynku to 5oC. śywotność nasion to
podobno ok. 10 lat.
Pod nazwą G. oenanthemum kryją się obecnie takŜe
nazwy dwóch innych opisanych czerwonokwitnących taksonów z tamtego rejonu: G. carminanthum, G, tillianum, a
takŜe ciekawostka - białokwitnąca forma opisana jaki G.
ambatoense. Nie wszyscy jednak są zgodni co do sprowadzenia G. carminanthum i G. tillianum do synonimów G.
oenanthemum, co więcej obie te popularne w przeszłości
nazwy nadal są w powszechnym uŜyciu. Być moŜe takŜe
do G. oenanthemum naleŜy inna czerwonokwitnąca roślina, znana pod nazwą G. nigriareolatum f. carmineum,
występująca tuŜ po wschodniej stronie obszaru G. oenanthemum. Naprawdę ładne „gymno”.

Krótko o uprawie
Eulychnii
Eulychnie, kaktusy kolumnowe pochodzące z Chile, w
ostatnim czasie stały się bardziej znane wśród kolekcjonerów, dzięki większej dostępności nasion. Nie mniej jednak
trudno uraczyć w kolekcjach dorodne egzemplarze - kaktusy te dość wolno rosną, chyba najwolniej ze wszystkich
kolumnowych/drzewiastych gatunków Ameryki Południowej.

.KAKTUSY I INNE Vol. 8 No. 2

Nazewniczy problem z
kaktusem ananasowym
Za nazwą w tytule kryje się Coryphantha robustispina
ssp. robustispina - kaktus pochodzący z południa Arizony,
dokładnie z hrabstwa Pima, graniczącego z Meksykiem.
Roślin w naturze jest niestety niewiele i są rzadko rozsiane. Kaktus moŜe rosnąć zarówno pojedyńczo, jak i tworzyć małe kępy, korpus jest kulisty, do ok. 10 cm średnicy;
charakteryzuje się mocnymi cierniami - to stąd pochodzi
nazwa „robustispina”; w areolach obecne są nektaria gruczoły mogące wydzielać nektar. Kwiaty są Ŝółte. Najbardziej widoczne są długie tuberkuły, nawet do ponad 3
cm długości, nadając starszym egzemplarzom podobieństwo do ananasów. Stąd pochodzi zwyczajowa nazwa
Coryphantha robustispina - „kaktus ananasowy z hrabstwa Pima” (ang. Pima pineapple cactus).
Kaktus nie występuje właściwie w kulturze i prawdopodobnie nikt z naszych czytelników go nie posiada, trudno więc uzyskać informacje odnośnie tego czy jest on
prosty czy trudny w uprawie. R. Dicht i A. Luthy, autorzy
ksiąŜki poświęconej rodzajowi Coryphantha, podają, Ŝe
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C. robustispsina jest trudna, wraŜliwa na przelanie, mimo
Ŝe nie ma grubego korzenia, i Ŝe zaleca się ją szczepić;
trudny jest takŜe jej wysiew.

fot. Jim Rorabaugh/US Fish and Wildlife Service

Obok podgatunku
nominalnego, tradycyjnie wyróŜnia się jeszcze
podgatunki: ssp. scheeri, występujący w południowo
zachodnim
Teksasie i za granicą
meksykańską, oraz ssp.
uncinata występujący na
południu Nowego Mekfot. Trish Roller/USFWS
syku i za granicą meksykańską - to podgatunki obejmujace rośliny o mniejszych rozmiarach i słabszych
cierniach. Z pierwszym z nich był związany pewien formalny problem dotyczący nazewnictwa, który jest tylko jednym
z wielu, na jakie mogą natrafiać kaktusowi taksonomowie.
OtóŜ do 1998r. za podgatunek nominalny był błędnie uwaŜany ssp. scheeri, więc to nasz kaktus z hrabstwa Pima był
podgatunkiem ssp. scheeri - jako C. scheeri ssp. robustispina. Później, gdy okazało się, Ŝe pierwszeństwo publikacji naleŜy się ssp. robustispina, to on stał się nominalnym,
a jego pełna nazwa to C. robustispina ssp. robustispina.
Jak łatwo więc zauwaŜyć, dzisiejsza C. robustispina ssp.
scheeri to nie to samo co dawniejsza C. scheeri ssp. robustispina! Warto o tym pamiętać, bo z pomieszaniem obu
nazw, moŜna było się niekiedy spotkać.

Repertorium Plantarum
Succulentarum w internecie
Repertorium Plantarum Succulentarum to wydawnictwo corocznie
publikowane przez IOS, które jest
zestawieniem wszystkich nowych
opisów i reklasyfikacji, jakie zostały
dokonane w świecie sukulentów w
roku poprzedzającym publikację.
Oprócz
wykazu
opublikowanych
taksonów, numery RPS podają takŜe

.
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Kaktusów pobratymcy
Jak wiadomo, klasyfikacja kaktusów jest tematem
wielu dyskusji pomiędzy botanikami i hobbystami. MoŜna
się zatem domyślać, Ŝe dysputy klasyfikacyjne nie ograniczają się tylko do gatunków, podgatunków, rodzajów,
ale sięgają wyŜej - rodzin, rzędów. Te wszakŜe nie są juŜ
obiektem zainteresowania hobbystów, i być moŜe właśnie
fakt, Ŝe dyskusje na „wyŜszym poziomie taksonomicznym” są pozbawione hobbystycznego „zacięcia”, pozwolił
na wyłonienie międzynarodowego gremium powołanego
do ustalenia konsensusu w systematyce roślin okrytonasiennych (Magnoliophyta; syn. Angiospermae), w obliczu
pewnych zmian sugerowanych przez badania genetyczne
ostatnich lat. Grupa ta, pod nazwą Angiosperm Phylogeny Group opublikowała w 1998r. pierwszą wersję swojego
systemu klasyfikacji (tzw. system APG I). Drugą wersję,
APG II, opublikowano w 2003r., a trzecią, APG III - w
2009r. System APG III jest obecnie dość powszechnie
stosowany, i wyróŜnia on 59 rzędów i 413 rodzin.
Czytelników KI prawdopodobnie zainteresuje rząd
Caryophyllales (goździkowce) - obejmuje on nie tylko
rodzinę kaktusów, lecz takŜe rodzinę Aizoaceae, czyli
rośliny znane wśród sukulenciarzy jako tzw. przypołudniki, moŜna w nim wyszukać takŜe kilka innych rodzin „sukulentowych”. Według systemu APG III, w rzędzie Goździkowców kaktusy, Cactaceae, są w bezpośrednim fylogenetycznym „towarzystwie” rodzin Talinaceae, Portulacaceae, Anacampserotaceae. Te cztery rodziny tworzą
wspólny tzw. klad. Przyjrzyjmy się im bliŜej.
Rodzina Talinaceae składa się tylko z dwóch rodzajów: słabo sukulentycznych Talinum i Amphipetalum,
dawniej klasyfikowanych w Portulacaceae. Z kolei Portulacaceae po rozbiciu obejmuje tylko jeden rodzaj, sukulentyczną Portulaca, a rodzina Anacampserotaceae - trzy
rodzaje, wszystkie sukulentyczne: Anacampseros (syn.
Avonia), Grahamia i Talinopsis.
Siostrzanymi rodzinami w stosunku do w/w kladu są
Didieraceae (rodzina obejmująca znane i ciekawe sukulentyczne rodzaje Alluaudia, Alluaudiopsis, Decaria, Didierea, Ceraria, Portulacaria (nie mylić z Portulaca!), Calyptrotheca), Halophytaceae (obejmuje tylko jeden rodzaj i
gatunek - sukulentyczne Halophytum ameghinoi z Argentyny), Basellaceae (kilka słabo sukulentycznych rodzajów
z obu Ameryk i Afryki) i Montiaceae. Ta ostatnia rodzina
została wyszczególniona dopiero w APG III, i grupuje ok.
14 rodzajów (sukulentycznych), klasyfikowanych wcześniej w Portulacaceae: Calandrinia, Calyptridium, Cistanthe, Claytonia, Hectorella, Lenzia, Lewisia, Lewisiopsis,
Lyallia, Montia, Montiopsis, Parakeelya, Phemeranthus,
Schreiteria. Schemat fylogenetyczny goździkowców moŜna zobaczyć na stronie pl.wikipedia.org/wiki/Goździkowce

bibliografię artykułów, które wnoszą, lub
potencjalnie mogą coś wnieść, do systematyki kaktusów i sukulentów. Ostatni
rocznik 61, podający zestawienie za rok
2010, jest pierwszym dostępnym w wersji
elektronicznej w internecie. Numer moŜna pobrać ze strony internetowej:
http://www.ibiologia.unam.mx/slccs/www/
pdf/indices. Starsze numery w wersjach
„papierowych” moŜna wciąŜ nabyć poprzez stronę IOS.

Rumuńskie czasopismo
elektroniczne
Na stronie http://www.xerophilia.ro/
moŜna pobrać pierwszy numer nowego rumuńskiego czasopisma elektronicznego poświęconego kaktusom i
sukulentom „Xerophilia”. Pismo prezentuje róŜnorodny i dobry materiał,
częściowo takŜe w wersji angielskiej.
Pismo ma się ukazywać kwartalnie.
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O moich rebucjach 7
Elton Roberts
Kalifornia, USA
e-mail: 1cactus1@verizon.com

Rebutia hoffmannii WR 521a
Od kiedy mam Rebutia hoffmannii WR 521a,
bardzo ją polubiłem i zawsze czekam kiedy zakwitnie. Roślina tworzy kępę do 20cm lub większą. Moja wytwarza pędy do 5cm średnicy i, w zaleŜności
od wielkości kępy, do 10 cm długości. Głowa widoczna na zdjęciu ma 4.5 cm średnicy i 6.5 cm wysokości. Według opisu w areoli jest ok. 40 cierni.
Od was zaleŜy które będą centralne, a które radialne. Ciernie są dość miękkie i mają do 1cm długości,
są przeźroczyste. Areole są raczej okrągłe. Są na
stoŜkowatych tuberkułach, które układają się w spiralne Ŝebra - a w jaki sposób są spiralne, zaleŜy od
tego jak patrzycie na roślinę.

This is another part of the story about the author’s
rebutias, first published on the author’s mailing list.

szy kolor, i określiłbym go jako głęboko pomarańczowy. ZauwaŜcie, Ŝe końce są przesycone barwą
fioletowo-czerwoną - moŜe to tu skupił się poprzedni ciemniejszy kolor. To kolejna roślina, która moŜe, i od czasu do czasu pokrywa się obficie kwiatami. Na zdjęciach jest tylko ich ładny bukiet. Opis
mówi, Ŝe gardziel, pylniki, słupek i znamię są białe. Na moich roślinach nie widać tego jeśli chodzi o
gardziel, pylniki są jasnoŜółte, nitki pręcików są
jasnoróŜowopomrańczowe, a znamię jest jasnoróŜowe. Widzę, Ŝe zdjęcie w ksiąŜce równieŜ odstaje od opisu. Według mnie jest to dlatego, Ŝe kiedy się patrzy na kwiat o 4,5 cm średnicy, widzi się
go w pewien sposób. Ale jeśli zrobicie zdjęcie tego
samego kwiatu aparatem cyfrowym, zdjęcie jest
rozdzielczości 4,5 Mb, i widzicie je w pełnym rozmiarze, widać to czego nie moŜna dojrzeć w normalnych wymiarach.
Dajcie roślinie wiele światła, i wyrośnie na
ładną zwartą kępę, będzie miała gęste ciernie, i
będzie naprawdę przebojem, zwłaszcza kwitnąca.

Rebutia narvaecensis L 329a
Musielibyście się sporo napracować by znaleźć
kwiaty, które pobiją piękno kwiatów Rebutia
narvaecensis. Wyglądają one na róŜowo-białe, ale
w rzeczywistości są róŜowo-róŜowe. Na tle zewnętrznych płatkach o głębokim róŜu, wewnętrzne
Na zdjęciu 1 moŜecie zobaczyć, Ŝe gdy kwiaty płatki wyglądają biało. Jeśli popatrzycie na zdjęcie
się po raz pierwszy otwierają, ich kolor określiłbym 2 zauwaŜycie, Ŝe wewnętrzne płatki są jednak rójako jasno-czerwony - są duŜo ciemniejsze niŜ kilka Ŝowe. Kwiaty mają do 4,5 cm średnicy. Roślina
godzin potem. Zdjęcie 2 pokazuje kwiaty, które są moŜe i rzeczywiście kwitnie kilka razy w roku,
otwarte trochę dłuŜej. Widać, Ŝe mają duŜo jaśniejostatni raz całkiem późno, pod koniec roku [w Ka-
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lifornii - przyp. ed.]. Kwitnie do momentu gdy jest
juŜ za zimno na otwarcie się pąków. Rośliny mają
do 4 cm średnicy i ok. 8 cm wysokości, tworzą kępy
ale nie zbyt duŜe. O ile pamiętam nie widziałem
kępy większej niŜ ok. 12 cm średnicy. Roślina została opisana w 1971r, i stała się jedną z najbardziej
cenionych pozycji w świecie rebucji, właśnie z
uwagi na zdolność tak pięknego kwitnienia.

listą wełną. Według mojego zliczenia jest 16-19
cierni, i trudno je podzielić na centralne i radialne.
Ciernie są długości 1-1,8cm, jasne u podstawy,
przechodząc stopniowo w ciemno czerwonobrązowe
na końcach. Jasny kolor u podstawy cierni jest półprzezroczysty. Kwiaty są trąbkowate, lekko czerwone do pomarańczowo-czeronych, nie mają duŜej
średnicy. Nie mierzyłem ich, ale mają ok. 1-1,2cm
średnicy i ok. 4cm długości. Nitki pręcików są jasno-róŜowe, a znamię bardzo jasno-róŜowe.
Tej roślinie, której „nie ma”, daję swoją zwykłą mieszankę na podłoŜe, i jak inne rebucje lubi
ona być chroniona przed letnimi upałami. Jak
większość rebucji, kwitnie kilka razy w sezonie.

Ta rebucja wyjątkowo nie lubi zasadowej wody,
i w przeszłości kilka ich przez to straciłem. Rośliny
pochodzą teŜ z wyŜszych wysokości i nie lubią gorącej pogody. W środku lata wchodzi w okres spoczynku i marszczy się - nie naleŜy jej podlewać.
Ludzie często ją wtedy podlewają lub wyjmują z
doniczki by sprawdzić system korzeniowy. Widząc,
Ŝe jest dobry, umieszczają ponownie roślinę w doniczce i po tygodniu podlewają, po czym R. narvaecensis gnije.

Rebutia fulviseta
Rebutia fulviseta to piękna roślinka. Moja ma
pędy o 4,5cm średnicy i 6cm wysokości. Ma miękie ciernie i ciemnoczerwone kwiaty. a z czasem
tworzy kępy, ale rzadko widziałem większą niŜ o
Rebutia laui L 416
ok. 12cm. R fulviseta często jest mylona z inną
Wydaje się, Ŝe ta rebucja nie istnieje! Nazwa rośliną podobnie wyglądającą. Jest nią R. rubiginonie była oficjalnie opisana. Ta rebucja, której nie sa - wielu rebuciarzy ma pomylone nazwy. Jeśli
ma, u mnie ma pędy do ok. 5cm średnicy i 8 cm. spojrzycie na etykietkę za rośliną z lewej strony,
Pędy w dolnej części dają odrosty. Nie wiem jak zobaczyć moŜecie, Ŝe pisze tam: Reb- - - rubig.
duŜą kępę roślina jest w stanie wytworzyć, ale mam Tak, miałem te rośliny źle oznaczone przez wiele
kilka egzemplarzy, które wyglądają ładnie w 15- lat. Tak je otrzymałem i nigdy nie przeczytałem
centymetrowych misach. Areole są na końcach opisu tej rośliny. W ksiąŜce Pilbeama o rebucjach
stoŜkowatych tuberkuł. śebra utworzone z tuberkuł
jest podane, Ŝe rośliny są czasem mylone w handlu.
Z pewnością moje do takich naleŜały. By przeczytać naprawdę dobry opis wziąłem ksiaŜkę Backeberga i poszukałem opisu dla kaŜdej z roślin.
Wiem, Ŝe ksiaŜka Backeberga to wydanie z 1977r.,
ale z pewnością jest lepsza jeśli chodzi o informację niŜ NCL, która jest „lumperskim spojrzeniem” i
jako taka jest bezuŜyteczna jeśli chodzi o konkretne opisy. Obie rośliny mają ciemnoczerwone kwiaty, ale są róŜnice - jeśli chodzi o kolory nitek pręcików, słupka, znamienia, a takŜe w liczbie cierni
oraz kilka innych róŜnic. Bardzo mało osób próbuje określić czy mają dobrą nazwę na podstawie
liczby cierni, bo większość wie, Ŝe rośliny mogą
róŜnić się liczbą cierni, i Ŝe róŜnice mogą wynikać
idą prosto w dół rośliny lub są spiralne - zaleŜy jak
z ilości otrzymywanego światła.
na nie patrzeć. Areole są owalne i pokryte jasnocie.
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Jak moŜna zobaczyć na zdjęciu 3, roślina nie
ma w areolach brązowej wełny, która jest dobrze
widoczna u R. heliosa. Tak więc wygląda ona bardziej jak mieszaniec z jakims podgatunkiem R.
heliosa np. ssp. cajasensis. Wiadomo, Ŝe to mieszaniec i dobrze, Ŝe nie jest traktowany jako gatunek - duŜo hybryd jest dziś traktowanych jako gatunki dlatego, Ŝe „lumperzy” wiele gatunków komasują w jeden, więc potem pod nazwą zbiorczą
danego gatunku występują mieszańce starych gatunków i stare gatunki zanikają w uprawie.

ZauwaŜcie, Ŝe na zdjęciu kwiatów nitki pręcików są białawe, a znamię jest białe. U Rebutia rubiginosa nitki precików są czerwone, a znamię zielone.śebra R. fulviseta są utworzone ze stoŜkowatych
tuberkuł. Areole są owalne z jasnobrązową wełną.
ciernie są grubsze u swojej podstawy i są przeźroczystego czerwono-brązowego koloru. Większość
cierni ma ciemne końcówki. Jest 1-3 cierni centralnych, które wydają mi się bardzo podobne do cierni
radialnych, które są w ilości 10-12. R. fulviseta rośnie na wysokości ok. 2500 m. Nie wchodzi ona w
okres spoczynku tak szybko jak rośliny z wyŜszych
wysokości, ale w środku lata wchodzi.

Rebutia ‘Lime and Orange’
Rebutia ‘Lime and Orange’ to hybryda Rebutia
heliosa i R. narvaecensis. Nazwa pochodzi stąd, Ŝe
roślina ma zielone pąki i pomarańczowe kwiaty.
Jeśli dokładnie popatrzycie na zdjęcie 1 zobaczycie
zielone pąki na duŜej głowie, w około połowie jej
wysokości. Na górnej części pąków zielony kolor
szybko jest zastępowany przez bardziej czerwony.
To zewnętrzne płatki pąków, jak równieŜ widać na
zdjęciu. Na zdjęciu 2 moŜecie zobaczyć zieleń nowych pąków razem z raczej czerwonymi niŜ pomarańczowymi płatkami zewnętrznymi, oraz pomarańcz płatków wewnętrznych. Dolne części wewnętrznych płatków są dla mnie takŜe zielone, nitki
pręcików teŜ są bardzo lekko zielone, co moŜe być
spowodowane odbijaniem zieleni dolnych części
płatków.
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Kaktusowe dygresje
Kariera dziwnego kaktusa Spotkanie z olbrzymem
Robert Sano (tekst opublikowany oryginalnie na jednym z portali internetowych)

tekst: Edytor
foto: Graham Charles

Hoodia gordonii jest znanym sukulentem i wielu miłośników roślin wie, Ŝe zalicza się ona do roślin stapeliowych, duŜej grupy znanej z przykrego zapachu kwiatów.
Tym bardziej ktoś obyty z kaktusami zdziwi się gdy po
wpisaniu do wyszukiwarki hasła „Hoodia gordonii” zobaczy jak często słowo „kaktus” pojawia się obok tej roślinki.
O „kaktusie” Hoodia gordonii pisze się czasem nawet na
powaŜnych stronach internetowych i w powaŜnych artykułach.
Czasem spotykamy się w internecie z nazywaniem
róŜnych sukulentów kaktusami, z resztą nie tylko w internecie, bo kiedyś w sklepie sprzedawczyni powiedziała mi,
Ŝe rośliny z rodzaju Kalanchoe to kaktusy! Zaliczanie
Hoodia gordonii do kaktusów stało się jednakŜe plagą
większą niŜ mylenie z kaktusami popularnych euforbii,
agaw i aloesów. Co stało się tego przyczyną?
Okazuje się, Ŝe problem leŜy w duŜym handlowym
znaczenia Hoodia gordonii. W 1932 r. po raz pierwszy
pojawiła się informacja, Ŝe mieszkańcy terenów w Namibii i RPA, na których moŜna spotkać tego „kaktusa”, uŜywają go do czasowego uśmierzenia uczucia głodu. Teraz
chyba wszystko jasne, bo łatwo o wyjaśnienie duŜego
komercyjnego znaczenia specyfików produkowanych z
hoodii w dobie masowego odchudzania się. Dziś na rynku jest olbrzymia ilość produktów opartych o ekstrakt
hoodii, lub przynajmniej takich, które tak zapewniają. W
grę wchodzą więc duŜe pieniądze, i wszystko co mogłoby
zachwiać utartymi skojarzeniami jest niebezpieczne marketingowo - jeśli ludzie myślą, Ŝe hoodia to kaktus, to ma
ona pozostać kaktusem! W ten sposób rodzina kaktusów... powiększyła się o jedną roślinę.

Zdjęcie poniŜsze, którego autorem jest Graham
Charles, przedstawia znanego miłośnika kaktusów kolumnowych, znanego takŜe czytelnikom Kaktusy i Inne Davida Yetmana, który stoi obok Stenocereus chacalapensis. Piękny egzemplarz!
Stenocereus chacalapensis to kandelabrowaty kaktus, pochodzący z południowomeksykańskiego stanu
Oaxaca. MoŜe on osiągnąć wysokość do 15 m, posiada
wyraźny i gruby pień oraz wiele długich odgałęzień rosnących wzwyŜ dość blisko siebie. MoŜna stąd wywnioskować, Ŝe mimo, iz mało znany, gatunek ten naleŜy do
największych kaktusów.
Jak David Yetman pisze w swojej świetnej ksiąŜce o
kaktusach kolumnowych (The Great Cacti: Ethnobotany
& Biogeography), rośliny S. chacalapensis mogą rywalizować o miano największych kaktusowych gigantów z
Pachycereus weberi i P. pringlei. Autor pisze teŜ, Ŝe
tego pięknego kaktusa zwykle trudno dobrze sfotografować z uwagi na obecność innych drzew w jego bezpośredniej bliskości, Stenocereus chacalapensis rośnie
bowiem w tropikalnych lasach liściastych, wzdłuŜ południowego wybrzeŜa Oaxaca. Tu jednak zdjęcie jak najbardziej się udało!

Patent na niekłucie się?
Jarosław Matczuk
Chciałbym przedstawić mój patent na ograniczenie
pokłucia się w trakcie prac kaktusowych. Moja receptą są
chemiczne szczypce do tygli, które naleŜą do podstawowego sprzętu laboratoryjnego. Trtafiły one kiedyś przypadkowodo mnie, teraz po odkryciu ich zalet regularnie
uŜywam ich przy wszystkich pracach przy kaktusach. Są
duŜo lepsze niŜ pęsety, bo mocniejsze i dłuŜsze. UŜywam ich głównie do wyciągania doniczek spomiędzy
innych, gdy chcę dokładniej jakiś egzemplarz obejrzeć,
łatwo się teŜ chwyta nimi doniczki większe. Szczypce
słuŜą mi teŜ do wyciągania kaktusów z doniczek. Zakrzywienie końców szczypiec pozwala na dosyć dobre
osadzenie w nich kulistego kaktusa, nawet duŜego chwytam je u podstawy. Nie ma teŜ problemu z pewnym
a jednocześnie nie zbyt silnym uchwytem kaktusa bardziej kolumnowego. Jeśli ktoś będzie chciał się w takie
szczypce zaopatrzyć, to polecam szukać jak najdłuŜszych - moŜna będzie łatwo wyciągnąć z ich pomocą
doniczkę spośród całej grupy bez ich przestawiania.
Od edytora: miałem kontakt z tego typu „przyrządem”
i takze polecam.

.
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natury, a takŜe walorami uŜytkowymi - owoce i nasiona A. grandidieri są jadalne, a z jej
kory robi się powrozy (stąd wiele z tych
drzew ma blizny).
Znanych jest osiem gatunków baobabów, sześć rośnie na Madagaskarze, jeden
w Afryce właściwej (jednak zawleczony został równieŜ i na Madagaskar), jeden w Australii. Adansonia grandidieri jest z nich najbardziej okazała - moŜe ona osiągać do 3m
średnicy pnia i 25m wysokości, i ma chyba
najpiękniejszą sylwetkę. Podobno w naturze
rośnie bardzo szybko (w uprawie - nie
wiem).
Przedstawione tu piękne zdjęcie autorstwa Pata Hookera, publikowane za pozwoleniem autora, zostało wynalezione przeze
mnie w internecie, lecz jak się okazało, gości ono juŜ na kilku stronach internetowych nie dziwi mnie to, bo ujęcie rzeczywiście jest
bardzo majestatyczne.

W alei baobabów
tekst: Edytor
foto: Pat Hooker

Drodzy czylelnicy, oto Aleja baobabów! Nie wiem czy
Wam, ale mnie dech w piersiach zapiera! Zatem kilka
słów informacji odnośnie tego „dziwa”.
Aleja baobabów w istocie nie jest Ŝadnym odkryciem,
bo jest to jedno z najbardziej znanych turystycznych
atrakcji Afryki. Stanowi ją zbiór dwudziestu kilku bardzo
wiekowych egzemplarzy Adansonia grandidieri, rosnących wzdłuŜ drogi z Morondava do Belon'i Tsiribihina, na
zachodnim Madagaskarze. Drugie tyle rośnie rozrzucone
nieopodal drogi. W internecie moŜna znaleźć wiele pięknych zdjęć tego zachwycającego krajobrazu, zrobionych
przez turystów, jedne piękniejsze od drugich.
Wbrew pozorom aleja baobabów nie jest wytworem
przyrody, ale człowieka. Madagaskar jeszcze niedawno
był prawie w całości porośnięty lasami, a to co dziś z nich
pozostało to naprawdę jedynie drobny procent dawnej
roślinności. Lasy były wycinane pod uprawę wraz z bardzo szybkim przyrostem ludności na wyspie. Kilkadziesiąt
adansonii na zdjęciu wyŜej równieŜ rosło kiedyś otoczone
lasem, którego dziś juŜ nie ma, a to Ŝe i one nie zostały
wycięte, tłumaczy się szacunkiem jaki miejscowa ludność
Ŝywiła prawdopodobnie dla tych kilkusetletnich pomników

Dwa krótkie wierszyki
Marek Wysocki
Gdzieś tam na oknie zapomniany...
rośnie kaktus z rzadka podlewany!
Stoi godnie w milczeniu igieł wiankiem otoczony...
cierpi cicho w samotności pięknem innych kwiatów odurzony...
Jęknął raz cicho Ŝyciem swym marnym na poły koszmarnym wielce juŜ utrudzony...
Muszę wreszcie zakwitnąć, bym został doceniony!!!
Do piwnicy mroku... lądują jak co roku,
gdzie długie miesiące tęsknią za słońcem...
Czym Ŝe są te dzieci pustyni... co tak naprawdę pięknymi je
czyni?
Zobaczycie to wiosną i latem, gdy za waszą troskę odwdzięczą się kwiatem!

Od edytora: zachęcam innych do nadsyłania swojej
kaktusowej poezji.

Czy masz juŜ
numer specjalny
Kaktusy i Inne
o rodzaju

Micranthocereus
www.cactus-polonia.comxa.com

NadwyŜki z kolekcji
www.kaktusy.atlas-roslin.pl
Sulcorebutia, Mediolobivia, Rebutia s.l,
Echinocereus, Lobivia, Frailea, Mammillaria, Turbinicarpus, Ariocarpus, i inne
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cactus-polonia.comxa.com
Pięć roczników (2004-2008)
czasopisma Kaktusy i Inne w
wersjach elektronicznych na
płycie DVD. Na płycie nie ma
numerów specjalnych. Prawie
wszystkie numery są juŜ niedostępne w wersjach drukowanych. Płytę moŜna nabyć równieŜ przez portal Allegro.
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Hatiora salicornioides.
Epifit na parapet wewnętrzny
Jacek Gil
Świebodzice
email: gnet@tlen.pl

Flora kaktusowa Brazylii jest bardzo zróŜnicowana. Oprócz kaktusów kolumnowych i kulistych, w
tej części Ameryki Południowej rośnie wiele kaktusów epifitycznych z rodzajów Rhipsalis, Lepismium,
Epiphyllum czy teŜ Hatiora. W ostatnich latach kaktusy epifityczne stają się coraz bardziej popularne w
kolekcjach europejskich. Prym wiodą mieszańce o
ciekawych, duŜych i róŜnokolorowych kwiatach.
Zupełnym przeciwieństwem do nich są kaktusy o
małych kwiatach i o nietypowej budowie pędów.

Wśród tej grupy roślin w rodzinie Cactaceae
wyróŜnia się rodzaj Hatiora, a szczególnie gatunek
H. salicornioides. Roślinę tę spotyka się w naturze
w południowo-wschodniej części Brazylii, od 10 do
12 strefy mrozoodporności (USDA). Kaktus ten nie
występuje na terenach, gdzie temperatury spadają
poniŜej 0°C .
Hatiora to grupa kaktusów naleŜących do epifitów, czyli roślin wspinających się po innych roślinach, ale nie będących ich pasoŜytami. Nazwa rodzajowa Hatiora utworzona została przez anagram
do nazwy rodzajowej Hatriota DC 1834, a ta upamiętniała angielskiego botanika Thomasa Hatriot’a.
Hatiora salicornioides (Haw.) Britton & Rose
ex L. H. Bailey 1915 to jeden z najpopularniejszych
gatunków w rodzaju Hatiora. Zwieszające się pędy
tego sukulenta składają się ze smukłych cylindrycznych (butelkowatych) segmentów, w kolorze zielo.68

A general glance at this small flowered and easy to
maintain epiphytic cactus. Photos by the author.

nym, przechodzącym w purpurę (w zaleŜności od
dostarczonego roślinie światła). Człony te osiągają
długość do 3 cm .

Młode pędy mają kształt walcowaty. W naturze pędy H. salicornioides osiągają dosyć znaczną
długość - dochodzi ona do 2 metrów. Kaktus ten
kwitnie w okresie późnozimowym lub wczesnowiosennym. U mnie zazwyczaj kwitnie na przełomie stycznia i lutego. Jego małe kwiaty (o długości
od 8 do 10 mm) są w kolorze pośrednim pomiędzy
barwami Ŝółtą a pomarańczową. Kwiaty mają
kształt dzwonkowaty i są aktynomorfizne t.j. mają
tzw. symetrią promienistą.
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W hodowli rośliny te nie sprawiają większych
trudności i są to kaktusy polecane nawet dla początkujących adeptów sztuki kaktusiarskiej. H. salicornioides preferuje stanowiska cieniste. W pełnym
słońcu zahamowuje swój wzrost a pędy mogą ulegać poparzeniu. W szklarni rośnie dobrze w cieniu
innych roślin. Roślina ta preferuje wilgotny substrat,
który nie powinien w okresie wegetacji przesychać.
Nie naleŜy takŜe w tym okresie zapominać o regularnym nawoŜeniu. Spadek temperatur nocami w
okresie jesiennym do 12°C stymuluje tą roślinę do
wytworzenia pąków kwiatowych. W tym teŜ okresie
naleŜy ograniczyć podlewanie. Po pojawieniu się
pąków kwiatowych naleŜy wznowić podlewanie.
Przez cały okres jesienno- zimowy roślina wymaga
jasnego stanowiska. W warunkach naszego kraju
preferowana jest wtedy wystawa wschodnia lub południowa. W okresie wiosenno-letnim roślinę trzeba
przenieść w miejsce o bardziej rozproszonym świetle ale temperatura powinna zawierać się w zakresie
od 22 do 26°C. ZauwaŜyłem, Ŝe w tym zakresie
temperatur H. salicornioides rośnie najlepiej.

od 2 do 3 tygodni. Po trzech – czterech miesiącach
od ukorzenienia sadzonki rozpoczynają wzrost.
Wysiew nasion naleŜy przeprowadzać w temperaturze poniŜej 20°C.
Ciekawostką jest, Ŝe angielska potoczna nazwa
tej rośliny brzmi Drunkard’s Dream, co w tłumaczeniu na polski oznacza „sen pijaka”.
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Dlaczego Echinocereus?
Pete
Peter Berresford
Anglia,
email: peter.berresford@virgin.net

Why ECHINOCEREUS?

Fig. 1 Echinocereus brandegeei,
El Arco, Baja California
Peter Berresford wyjaśnia dlaczego ten rodzaj jest tak bardzo lubiany przez niektórych miłośników kaktusów.

Peter Berresford explains why this genus is so highly regarded by some collectors and cactus devotees

Kaktusy zacząłem zbierać w moim młodzieńczym wieku, w latach 70-tych, kiedy dzięki mojemu
ojcu poznałem pewnego hodowcę w południowym
Manchesterze, który sprzedawał rośliny ze swojej
drewnianej szklarni. Wtedy tego nie wiedziałem, ale
część z nich pochodziła z nasion stanowiskowych
rozprowadzanych przez Laua. Nie preferowałem jakiegoś szczególnego rodzaju i kupowałem wszystko
co mi się podobało. Zrobiłem sobie listy roślin, które
widziałem w ksiąŜkach i potem szukałem ich gdzie
się dało. Nieuchronnie mammillarie stanowiły znaczny odsetek mojej małej kolekcji. Po paru latach zacząłem poszukiwać mammillarii wielkokwiatowych
z podrodzaju Dolichothele, serii Ancistracanthae i
Longiflorae, i niedługo potem moja uwaga skierowała się w stronę innego rodzaju - to właśnie dla duŜych
kwiatów zainteresowałem się rodzajem Echinocereus.
Zachęciła mnie do tego takŜe korespondencja z
Davidem Parkerem (tego od Echinocereus parkeri),
który stworzył duŜą i waŜną kolekcję odniesienia,
będącą jednym z obiektów badań Nigela Taylora
podczas jego pracy nad monografią rodzaju, opublikowaną w 1985r. Dawid przez wiele lat publikował
takŜe listę nasion ze swoich dorosłych roślin z udokumentowanym pochodzeniem, i starał się teŜ uporządkować olbrzymią zmienność w obrębie rodzaju.
Ze swoimi wieloma taksonami, ten bowiem rodzaj
przedstawia duŜą róŜnorodność.

I started collecting cacti in my youth in the
1970s, introduced by my father, to a nurseryman in
south Manchester who sold plants from his wooden
greenhouse. I didn’t know at the time but some of
these were from Lau’s distributed habitat seed. I had
no preference in a particular genus and bought anything which took my fancy. I made lists of plants
which I had seen in picture books and then looked
for these plants wherever I could. Inevitably Mammillarias formed a considerable percentage of my
small collection. After some years I started to seek
out the larger flowered Mammillarias in subgenera
Dolichothele, series Ancistracanthae and Longiflorae and it wasn’t long until my attention was drawn
to another genus and it was the size of flowers that
drew me to Echinocereus.
I was encouraged by correspondence with
David Parker (of Echinocereus parkeri fame) who
had built up a large and important reference collection which was used as part of the research behind
Nigel Taylor’s monograph of the genus published in
1985. David also produced a seed list for many
years from his documented adult plants and working
lists which attempted to rationalise the huge variety
within the genus. With so many taxa to choose from,
the genus offers great variety.
This variety is reflected in different flowers
colours – everything from the apricot-coloured
flowers of E. pensilis, through the reds and oranges
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Fig. 2 Kwitnące pędy E. pentalophus koło Aramberri,
Nuevo Leon
Floriferous stems of E. pentalophus near
Aramberri, Nuevo Leon

RóŜnorodność jest duŜa m.in. w kolorach kwiatów - są obecne wszystkie - od morelowych kwiatów
E. pensilis, poprzez czerwienie i pomarańcze sekcji
Triglochidiati, Ŝółcie sekcji Subinermes, biele E.
grandis i E. pulchellus ssp. sharpii, zielenie sekcji
Echinocereus, do fioletu, który jest stosunkowo częstym kolorem w rodzaju.
Rośliny w tym rodzaju przedstawiają prawie
wszystkie typy pędów, jakie moŜna spotkać w rodzinie kaktusów. Rośliny cereoidalne, jak E. spinigemmatus i E. ledingii, chociaŜ niezbyt popularne w
uprawie, wciąŜ są obecne w handlu. Inne gatunki
wykształciły się w kierunku płoŜenia się po klifach
lub skałach, tak jak E. pensilis (Fig. 4), E. scheeri
ssp. gentryi i E. pentalophus. Wyborne małe formy
jak E. knippelianus i jego podgatunek pulchellus wyewoluowały by rosnąć z jedynie czubkiem pędu nad
powierzchnią gruntu, ale jednak z pięknymi stosunkowo duŜymi kwiatami. Są rośłiny jak E. lauii, E.
pacificus, E. triglochidiatus i ssp. mojavensis (Fig. 6),
E. maritimus i E. longisetus ssp. delaetii (Fig. 7),
które tworzą duŜe kolonie gęsto upakowanych pędów, a z drugiej strony są takie, które wytwarzają
zwykle tylko jeden lub dwa pędy, jak E. grandis lub
malutki E. metornii.
Oczywiście jest wielu kolekcjonerów o bardziej
sprecyzowanych preferencjach - wiem n.p., Ŝe „białouciernione” rośliny są bardzo popularne i mogą
nawet tworzyć podstawę kolekcji - wiec czemu nie
macie tego pięknego białouciernionego E. reichenb.KAKTUSY I INNE Vol. 8 No. 2

Fig. 3 Stosunkowo niedawno odkryty, E. viridiflorus
ssp. canus, Solitario Dome, Texas
A relatively new find, E. viridiflorus ssp. canus,
Solitario Dome, Texas

This variety is reflected in different flowers
colours – everything from the apricot-coloured
flowers of E.pensilis, through the reds and oranges
of Section Triglochidiati to yellows of Section Subinermes, white of E. grandis and E. pulchellus
ssp. sharpii to greens of Section Echinocereus and
fi- nally purple which is a relatively common colour within the genus.
Plants in this genus display “the range” of stem
types available within all cactacae. Ceroid plants
71

-17°C (Fig. 9 & 10). Nie wiem jaka jest dolna granica temperatury dla tych roślin, ale mogą wytrzymać wiele. Oczywiście dla hodowców na Kontynencie zimy są ostrzejsze, i wiem, Ŝe wielu wnosi
swoje rośliny do pomieszczeń na czas mrozów. Nie
ma wątpliwości, Ŝe te mrozoodporne rośliny zawsze wydają na wiosnę więcej kwiatów jeśli doświadczyły mroźnej zimy. Wśród moich mrozoodpornych gatunków znajdują się: E. triglochidiatus,
E. triglochidiatus ssp. mojavensis, E. x roetteri, E.
coccineus, E. coccineus ssp. rosei, E. arizonicus, E.
viridiflorus, E. chloranthus, E. fendleri, E. fendleri
ssp. rectispinus, E. engelmannii, E. engelmannii
var. variegatus i E. bonkerae.
Dla mnie jedną z zalet rodzaju jest zasięg, jaki
on obejmuje - od północnych prerii Ameryki Północnej aŜ do południowego Meksyku, nie zapominając o endemicznych gatunkach, jakie wykształciły się na Półwyspie Kalifornijskim. Jaka to okazja
do podróŜy i badania nowych terenów! Z rodzajem
tym moŜna być na plaŜy gapiąc się na uciernienie
E. hancockii, na polanie odległego górskiego lasu
(E. pensilis), na dziewiczej wyspie z jaszczurkami,
fokami i pelikanami (E. grandis), czy w niewiarygodnej spiekocie (E. brandegeei), a to sama tylko

Fig. 4 E. pensilis, Sierra de la Laguna,
Baja California Sur

achii ssp. baileyi w swojej kolekcji. Zakładam
oczywiscie, Ŝe macie juŜ E. nivosus!
Nawet według najbardziej oszczędnych taksonomicznie klasyfikacji, w rodzaju uznawanych jest
co najmniej ok. 100 taksonów, a według innych duŜo więcej! Rodzaj ten prezentuje niespodzianki kiedy kolejne nowe drogi przecinają Meksyk odkrywając nowe gatunki, a eksploratorzy odkrywają nowe
stanowiska (Fig. 3), a takŜe prowokuje kolejną dyskusję na temat tego czy roślina taka to forma jakiegoś juŜ znanego gatunku czy nowy takson - jest
więc duŜo tematów do rozmów i dywagacji.
Jeśli nie macie pieniędzy na ogrzewanie szklarni zimą, to jest właśnie rodzaj dla Was. Ja mam dwa
zbiory. Pierwszy trzymam w zimie przy minimalnej
temperaturze 5°C, drugi nie dostaje wcale ciepła, i
najniŜsza temperatura jakiej doświadczał w zimie to
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Fig. 5 Naturalna hybryda
E x roeterri,
Orogrande, Nowy Meksyk
The natural hybrid
E x roeterri from
Orogrande, New Mexico
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Fig. 6 E. triglochidiatus ssp. mojavensis
w górach wschodniej Kalifornii.
E. triglochidiatus ssp. mojavensis
growing in the mountains of Eastern California

Baja California! Kiedy jesteście w środowisku naturalnym, będziecie chcieli oczywiście robić zdjęcia,
ale co z nimi zrobicie gdy wrócicie do domu? Dla
mnie częścią radości z tego hobby jest dzielenie się
swoimi przeŜyciami z innymi miłośnikami kaktusów, i zdjęcia są podstawą moich prelekcji, które
daję w Wielkiej Brytanii. Nie muszę mówić, Ŝe zaprzyjaźniłem się z wieloma osobami, tak w czasie
podróŜy, jak i w czasie wizyt w kolekcjach, hodowlach, podczas prelekcji.
Jeśli planujecie wybrać się do Wielkiej Brytanii
by odwiedzić przyjaciół czy krewnych, czy na krótki wypoczynek, czemu nie poświęcić by jednego z
wieczorów na wizytę w jednej z filii Brytyjskiego
Towarzystwa Kaktusowo-Sukulentowego? Wszystkie one z wielką chęcią będą Was gościć - o tym kto
i gdzie daje prelekcje moŜna się dowiedzieć ze strony http://www.bcss.org.uk/branches1.php. Jeśli będziecie chcieli posłuchać jednej z moich prelekcji,
napiszcie mi kiedy przybywacie do Anglii, a ja poślę wam listę gdzie będę je wygłaszał. Jeśli wzbudziłem Wasze zainteresowanie tym rodzajem, to
bardzo się cieszę; moŜecie teŜ odwiedzić moją stronę internetową, na której jest wiele zdjęć echionocereusów z natury, i gdzie jest lista moich prelekcji po prostu wpiszcie w Google “mainly Echinocereus”i ją znajdziecie.
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such as E. spinigemmatus and E. ledingii although
not common in cultivation are still available within
the trade. Other species have evolved to trail over
the edges of cliffs or rocks such as E. pensilis (Fig.
4), E. scheeri ssp. gentryi and E. pentalophus. Choice small forms such as E. knippelianus and its subspecies and pulchellus have evolved to grow with
only the top of the stem showing above the earth and
yet still produce relatively huge beautiful flowers.
There are plants like E. lauii, E. pacificus, E. triglochidiatus and ssp. mojavensis (Fig 6), E. maritimus
and E. longisetus ssp. delaetii (Fig. 7) which form
large colonies of tightly packed stems and on the
other hand are those which usually develop a single
or two stems like E. grandis or the diminutive E.
metornii.
Of course there are many collectors with their
own interests – for example I know “white-spined”
plants are very popular and may even form the basis
of a collection – so why haven’t you got that amazing white-spined E.reichenbachii ssp. baileyi in
your collection? I assume you already have E. nivosus of course!
Even by the most conservative system of taxonomy there are at least 100 recognised taxa in this
genus and in the view of many other people, considerably more! The genus is always producing surprises as new roads cut through Mexico and reveal
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Fig. 7 E. longisetus ssp. delaetii
Sierra del Carmen

Fig. 8 Wysoki, kwitnący pęd E. ledingii
Graham Mountains, Arizona
A tall flowering stem of E. ledingii
in the Graham Mountains, AZ
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new species and explorers find new locations (Fig.
3) and equally new contention as to whether a plant
is just a form of another species or a “true” taxa in
its own right – so there is ample material for discussion and argument!
If you don’t have enough money to heat your
greenhouse over winter, this is the genus for you. I
have two collections. The first receives a minimum
of 5°C over winter; the second receives no heat at all
and has been down to -17°C (Fig. 9 & 10). I don’t
know what the minimum limit is for these plants but
they can survive extremes which you would expect
of those plants which come “from altitude.” For
Continental growers, of course, the winters are harsh
and I know for some the answer is to take the plants
inside the house into a spare room for the duration
of freezing temperatures. There is, however, no doubt that these cold hardy plants always produce more flowers in spring after a very cold winter.
Amongst these cold-hardy species are E. triglochidiatus, E. triglochidiatus ssp. mojavensis, E. x roetteri, E. coccineus, E. coccineus ssp. rosei, E. arizonicus, E. viridiflorus, E. chloranthus, E. fendleri, E.
fendleri ssp. rectispinus, E. engelmannii, E. engelmannii var. variegatus i E. bonkerae.
For me part of the delight of the genus is the
range that it occupies from the northern prairies of
North America right down to Southern Mexico and
not forgetting the endemic species which have
KAKTUSY I INNE Vol. 8 No. 2

Fig. 9 Ławka z E. x roetteri w nieogrzewanej zimą
szklarnii
The E. x roetteri bench in the cold hardy
greenhouse

Fig. 10 Część nieogrzewanej zimą szklarnii.
Part of the cold hardy greenhouse

Fig. 11 Białoucierniony E. reichenbachii ssp.
baileyi z okolic Tishomingo, Oklahoma.
A white-spined E. reichenbachii ssp. baileyi
from near Tishomingo, Oklahoma

developed on the peninsula of Baja California. Look at the opportunity for travel and exploring new
lands! With this genus you could be on a beach
gaping at the spination of E. hancockii, in a remote
high forest glade (E.pensilis), on an unspoilt island
populated by lizards, seals and pelicans (E.grandis)
or in incredible dry heat (E.brandegeei Fig.8) and
that is just Baja California ! Once you are in habitat, of course, you will want to take photographs
but what do you do with these when you get back
home? For me, part of the joy of the hobby is sharing my experience with other people who like cacti and these photographs form the basis of talks
which I give around the UK. Needless to say I have
made many friends in habitat and in visiting collections and nurseries and in giving talks.
If you are planning a trip to the UK to see
friends or relatives or perhaps a short holiday, why
not combine one of your evenings with a visit to
one of the British Cactus & Succulent Society’s
branches. All of them will extend a big welcome to
you – you can see who is giving talks at each of the
branches by visiting www.bcss.org.uk/branches1.php.
If you would like to see one of my talks, let me
know when you are coming and I will send you a
list of where I will be talking. If this has stimulated
your interest at all in the genus then I am delighted
and you may like to visit my website which is full
of pictures of Echinocerei in habitat and gives details of all my current talks – just Google “mainly
Echinocereus” and follow the links.

Fig. 12 E. triglochidiatus ssp. mojavensis
w nieogrzewanym zimą inspekcie.
E. triglochidiatus ssp. mojavensis
in a cold frame

wszystkie zdjęcia | all the pictures: Peter Berresford
Polecamy
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W mojej kolekcji
Nazywam się Paweł Nalaskowski, pochodzę z
malowniczej miejscowości śary, połoŜonej w zachodniej części Polski. Od bardzo wielu, bo prawie
48 lat, jestem wielkim miłośnikiem i kolekcjonerem
kaktusów i sukulentów. Moja przygoda z tymi fascynującymi roślinami zaczęła się juŜ w pierwszych
klasach szkoły podstawowej. W gabinecie przyrodniczym rósł potęŜny kaktus (Echinopsis eyriesii) z
setkami odrostów, a ja, zauroczony jego niespotykaną urodą, rzetelnie się nim opiekowałem. W ten
sposób, bardzo szybko, stałem się dumnym posiadaczem imponującej „kolekcji parapetowej”, składającej się z kilkudziesięciu echinopsisów. Oczywiście,
ku wielkiemu utrapieniu mojej mamy, poniewaŜ
część kolekcji często „ozdabiała” jej śnieŜnobiałe
firanki. Ale nic juŜ nie zdołało mnie powstrzymać,
„bakcyl” kolekcjonerstwa został połknięty.
Przez te wszystkie lata doskonaliłem praktycznie i
teoretycznie technikę rozmnaŜania i uprawy wszystkich gatunków kaktusów, od najłatwiejszych po te
wyjątkowo trudne. Dzięki temu mogłem zająć się masową hodowlą i sprzedaŜą tych roślin. Hoduję i sprzedaję około 600 gatunków kaktusów i sukulentów.
W swojej kolekcji posiadam kaktusy kolumnowe, które rosną aŜ do szczytu szklarni (około 6,5
metrowe). Co roku muszę odcinać ich wierzchołki.
Zabieg ten niczym im nie szkodzi. Puszczają nowe
odrosty i tworzą w ten sposób ciekawy pokrój,
przypominający rośliny rosnące na stanowiskach
naturalnych.
Kolekcję moją ozdabiają równieŜ wysiewane
przeze mnie, około 27 letnie okazy echinokaktusa
grusonii. Jeden z nich sprawił mi miłą niespodziankę,
poniewaŜ po raz pierwszy zakwitł. RównieŜ dzięki
niemu uzyskałem sporą ilość nasion. Udało mi się
wysiać i wyhodować wiele form bezchlorofilowych
oraz grzebieniastych (cristata). Cieszą się one duŜym
powodzeniem wśród kaktusiarzy. W moim posiadaniu jest bogaty przekrój kaktusów obu Ameryk.
Szczególnie jestem dumny z ariokarpusa retusus jest to roślina importowana. Posiadam ją od 1978 r.,
jest imponująca, obecnie ma średnicę 23 cm (z odrostami).
Moje zbiory, które w przybliŜeniu szacuję na
parę tysięcy sztuk, stale powiększam dzięki zakupom
nasion lub roślin, jestem zainteresowany nowymi
znaleziskami ze stanowisk naturalnych. Posiadam
równieŜ bogatą kolekcję sukulentów i wyjątkowej
urody echeverie. Parę lat temu zainteresowałem się
roślinami z kaudeksem (boviea, cyphostema, baucarnea, cissusy, trichodiademy in.).
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Paweł Nalaskowski
email: p_nalaskowski@wp.pl

Summary. Paweł Nalaskowski from śary, western Poland,
shows his collection of several thousand plants (look at the giant
Ariocarpus retusus!), and talks about his nearly half a century
long passion for cacti.
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Mając tak róŜnorodny przekrój gatunków roślin
mogę cieszyć się ich kwiatami od wczesnej wiosny
do późnej jesieni. A jest co oglądać. Feeria róŜnobarwnych kolorów, od białych przechodzących w
jasny róŜ, odcienie czerwieni i purpury, aŜ po fiolet, o
takŜe odcienie Ŝółci i zielonego. W swojej kolekcji
nie wyróŜniam Ŝadnych gatunków. Podziwiam
wszystkie, bo kaŜdy gatunek jest tego wart.
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Co roku wysiewam około 500 tys. nasion. Po
około 4 latach od wysiewu przygotowuję rośliny do
sprzedaŜy. SprzedaŜ kaktusów i sukulentów pozwala mi na utrzymanie prywatnej kolekcji oraz szklarni
hodowlanej przez cały rok. Wychodząc naprzeciw
róŜnym gustom i upodobaniom innych miłośników
kaktusów i sukulentów, bardzo się staram, by oferta
sprzedaŜy była róŜnorodna i bogata. Do obejrzenia
zdjęć z mojej kolekcji zapraszam na stronę:
www.fotosik.pl/u/pawelnalaskowski/zdjecia
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Dumania o podłoŜach. Cz. 2
Siła ssąca gleby zaleŜy takŜe od jej wilgotności - maleje ze wzrostem wilgotności, i przy wypełnieniu wodą w
100% wszystkich dostępnych porów dąŜy do zera. Dla
roślin, w tym kaktusów, granica, przy której woda jest
jeszcze dostępna dla roślin to ok. 5 atmosfer (3,7 w skali
pF - patrz KI 4(1)), optimum jest jednak poniŜej 1 atm
Między 5 a 15 atm woda jest trudno dostępna, a powyŜej
ok. 15 atm niedostępna dla roślin - czyli maksymalna siła
ssąca włośników to ok. 15 atmosfer. Przy wartości ok. 5
atmosfer następuje zahamowanie wzrostu, a osiągnięcie
przez glebę wartości 15 atm oznacza tzw. punkt trwałego
więdnięcia. Pewnie wszyscy chcielibyśmy więc, by nasze
podłoŜe miało siłę ssącą poniŜej 5 atm, najlepiej optymalną - ok 1 atm. Dobre pobieranie wody, nie jest jednak jedynym kryterium optymalnych fizycznych własności gleby. WaŜny jest takŜe dostęp powietrza.
Większość kaktusiarzy zaczynała pewnie od kupowania kaktusów w hipermarketach. Jeśli takiego kaktusa
wyciagnęło się z doniczki, moŜna było zauwaŜyć, Ŝe korzenie skupione były na zewnątrz torfowej bryły, w której
kaktus był posadzony mimo, Ŝe z przestrzeni między podłoŜem a ścianką doniczki wilgoć najszybciej odparowywuje. Oczywiście korzenie „szły” na zewnątrz poniewaŜ poszukiwały w ten sposób powietrza, które z trudem znajdywały wewnątrz torfowego substratu. Nie wszyscy to
wiedzą, więc trzeba przypomnieć, Ŝe powietrze dla korzeni jest równie waŜne jak woda (dla kaktusów to tym bardziej prawda, bo do braku wody są one przyzwyczajone).
Brak tlenu jest dla roślin bardziej szkodliwy niŜ czasowy
brak wody (z wyjątkiem oczywiście roślin wodnych, do
których kaktusy z pewnością nie naleŜą!). Zwykle rośliny
bardzo źle znoszą całkowite zalanie podłoŜa, czyli brak
powietrza, dłuŜej niŜ dzień lub dwa - przechodzą wtedy na
tzw. oddychanie beztlenowe, radykalnie spowalniające
wzrost i powodujące zaburzenia w gospodarce niektórymi
pierwiastkami, m.in. roślina zaczyna tracić azot.
Konkurują zatem dwa efekty - intuicyjnie zrozumiałe
obfitsze pobieranie wody przy większym nasyceniu nią
gleby, oraz gorsze warunki powietrzne przy zbyt duŜym
jej nasyceniu. MoŜe ilustrować to następujący przykład.
Dla pewnej gleby gliniastej siła ssąca ma wartość 5 atm
przy wypełnieniu porów wodą w 43%, i 1 atm - przy wypełnieniu porów w 93%, dla pewnej innej, piaszczystogliniastej - odpowiednio przy wypełnieniach 27%, 75%, i
dla kolejnej, pewnej gleby piaszczystej - odpowiednio
przy: 14%, 40% (dane na podstawie internetu). Zatem,
biorąc pod uwagę liczby przytoczone na początku artykułu, roślina posadzona w takie trzy podłoŜa praktycznie
pobierałaby wodę, przy wypełnieniu ich porów wodą tylko
powyŜej odpowiednio: 43%, 27% i 14%, a optima byłyby
przy wypełnienieniach odpowiednio: 93%, 75%, 40%.
Przynajmniej owe 93% dla ziemi gliniastej odpowiadałoby
właśnie typowemu „zalaniu” takiego podłoŜa, z wyŜej
przytoczonymi konsekwencjami dla kaktusa.
Dla kaktusiarza jest oczywiste, Ŝe nie nie naleŜy stosować ziemi gliniastej, chciałbym jednak nadal się odnosić
do niej by pewne rzeczy pokazać. OtóŜ bardzo duŜa siła
ssąca gleby gliniastej jest związana - jak juŜ wspomniałem
w pierwszej części - z duŜą ilością małych por, zatem woda jest w niej łatwiej zatrzymywana niŜ np. w glebie piaszczystej. Mimo Ŝe porowatość gleby gliniastej (ok. 50-55%
.
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Tomasz Romulski
Wrocław

objętości gleby to pory) jest większa niŜ piaszczystej
(pory to ok. 35-40% objętości gleby), to w tej drugiej jest
więcej duŜych por, z których moŜliwy jest szybki odciek
wody, dzięki czemu nie moŜna jej na dłuŜej „zalać”
(chyba, Ŝe doniczka będzie bez otworów !).
Teraz dochodzimy do meritum. Po całkowitym „zalaniu” podłoŜa następuje szybko ucieczka tzw. wody
grawitacyjnej, czyli tej obecnej w makroporach (o ile w
naturze nie ma niŜej skały, a w kolekcji doniczki bez
otworów). Woda ucieka do chwili gdy siła ssąca osiąga
wartość ok. 0,15 atm. Od tego momentu mamy w glebie
tylko wodą w mezoporach (tzw. kapilarną - to ta dostępna
dla roślin), i w mikroporach (tzw. higroskopijną - to ta
juŜ niedostępna). W internecie moŜna znaleźć tzw. krzywe pF, podającej charakterystykę siły ssącej jako funkcji
wilgotności podłoŜa. Widać, Ŝe w glebie piaszczystej,
dzięki duŜej ilości makropor, woda grawitacyjna stanowi
znaczną część lub większość wody dostarczonej glebie
(np.www.aardappelpagina.nl/explorer/pagina/soilwater.ht
m), a zatem po szybkim odcieku wody większość porów
pozostaje pusta - gleby takiej nie moŜna na dłuŜej zalać.
Podobnie nie moŜna zalać Ŝwirku ceglanego o odpowiednio duŜej granulacji, czy innych tego typu podłoŜy.
Inaczej jest ze wspomnianą glebą gliniastą, a takŜe
torfem, czy podłoŜem na nim opartym. Gleba, w której
po odcieku wody grawitacyjnej pory z powietrzem stanowią mniej niŜ ok. 10-15% jej objętości ma zbyt mało
powietrza do normalnego wzrostu roślin. Omawiany
wyŜej przypadek gleby gliniastej z 93% wysycenia, czyli
tylko z 7% powietrza, daje jeszcze przy cytowanej wyŜej
porowatości gleby gliniastej na poziomie 50%, objętość
wolnych porów na ok. 3-4% objętości podłoŜa, a więc
stanowczo za mało. Z torfem jest podobnie - udział wody
grawitacyjnej w całkowitym „zalaniu” jest podobnego
rzędu, co dla gleby gliniastej, równieŜ tylko kilka % całkowitego „zalania”, a więc po odcieku wody grawitacyjnej, pustych porów z powietrzem pozostałoby tylko tych
kilka %, czyli zdecydowanie zbyt mało. Niekorzystnej
sytuacji nie zmieni tu wiele fakt, Ŝe „porowatość” torfu
jest wyŜsza - objętość porów moŜe sięgać do ok. 75%
objętości gleby, ale mała z tego korzyść dla rośliny, skoro
są one prawie całkowicie wypełnione wodą i roślina nie
moŜe oddychać. Z torfowymi podłoŜami jest jeszcze ten
dodatkowy problem, Ŝe zbijają się one, czyli jak łatwo się
domyślić - zmniejszają średnice porów, a więc zwiększają siłę ssącą - dzieje się to juŜ na sam skutek zasysania
przez wyciekającą z podłoŜa wodę. Z czasem następuje
takŜe murszenie torfu.
Kaktusiarze oczywiście wiedzą, Ŝe gliny lub torfu nie
uŜywamy jako podłoŜa dla kaktusów, oba komponenty
mogą jednak w małych ilościach słuŜyć jako dodatki
zwiększające ilość mezoporów, np. Ŝwirku o granulacji
ok. 2mm - mając same makropory, z których woda szybko odcieknie, i nie mając mezoporów, gdzie woda utrzymałaby się dłuŜej, Ŝwirek nie nadaje się - inaczej byłoby
ze Ŝwirkiem ceglanym. Dodawana glina powinna być
jednak niezbyt mocno rozdrobniona, aby jej drobne
cząstki nie sklejały się w nieprzepuszczalną skorupę, a
torf powinien być przesiany, aby nie tworzył nieprzepuszczalnych fragmentów podłoŜa.
cdn
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Cactus Artus.
asny
Artus. Kaktusiarzy portret nienie-własny
Carl Spitzweg, niemiecki malarz Ŝyjący w latach
1808-1885, jest uznawany obecnie za jednego z waŜniejszych malarzy swoich czasów. Wykształcony na farmaceutę, z czasem poświęcił się malarstwu, jako malarzsamouk. Uznanie zyskał nie tyle jego warsztat, ile tematyka prac. Carl Spitzweg malował ludzi, przede wszystkim
róŜnorakich “dziwaków”. PoniewaŜ miłośnicy kaktusów i
sukulentów do takich się zaliczają, nic dziwnego, Ŝe i oni
stawali się tematem jego prac. Niewątpliwie fakt, Ŝe Spitzweg współpracował z pismem satyrycznym, gdzie zamieszczał swoje rysunki, wpłynął na często widoczny w
jego pracach humorystyczny sposób przedstawiania swoich postaci. Do jego bardziej znanych obrazów naleŜą
m.in. Mól ksiaŜkowy, Biedny poeta - ten drugi jest jednym
z ulubionych obrazów w Niemczech (podobno był juŜ dwa
razy kradziony).
Dwa obrazy Spitzwega są nieco znane kaktusiarzom.
To Przyjaciel kaktusów (ok. 1856r.) i Miłośnik kaktusów (ok.
1850r.) - prace z motywem kaktusiarza. Istnieje jeszcze
trzecia, mniej znana, Podejrzany dym (ok. 1860r.). Z

Miłośnik kaktusów (ok. 1856r.)

Miłośnik kaktusów 1850r.
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Muzykujący pustelnik przed swoim skalnym mieszkaniem
(widać agawę).
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Podejrzany dym ok. 1860r.

Przyjaciele z młodości ok. 1855 (widać agawę)

pewnością obrazy są jakimś spojrzeniem na ówczesną
epokę w kaktusiarstwie (moŜna z nich np. wywnioskować, Ŝe opuncje trzymało się w drewnianych skrzynkach),
a takŜe mocna poszlaka na to, Ŝe sukulenty musiały być
wtedy modne, przynajmniej w Niemczech. Potwierdzają
to kolejne dwa obrazy autora, jakie udało mi się znaleźć,
na których przedstawione są agawy.
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Jak wspomniałem, tematem obrazów Spitzwega są
ludzie, i jego obrazy to humorystyczne spojrzenia takŜe
na dziwactwa hobbystyczne - patrząc na inne prace autora, n.p. Geolog, Łowca motyli, ogląda się podobne „zakręcenia” jak u kaktusiarzy, jedynie obiekt jest inny.
Reprodukcje chyba wszystkich obrazów Carla Spitzwega moŜna obejrzeć w internecie, do czego zachęcam,
szczególnie w pochmurny dzień, gdy trudniej o uśmiech.
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