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Krótkie spojrzenie na…

Ariocarpus fissuratus

Ariocarpus fissuratus to jedyny przedstawiciel Ariocarpus, który występuje także poza Meksykiem. Typowe formy tego gatunku rosną w USA na południu
Teksasu, wzdłuż rzeki Rio Grande. W Meksyku gatunek ten występuje w dwóch makropopulacjach – na
południu stanu Coahuila – to dawny A. lloydii, i w
centrum – to dawny A. intermedius – obie te nazwy są
obecnie traktowane jako synonimy.
Ariocarpus fissuratus charakteryzuje się przede
wszystkim ciekawą mozaikowatą powierzchnią brodawek, powstałą w efekcie pokrycia ich przez wiele
bruzd; brodawki mogą być trójkątne lub bardziej zaokrąglone, i są pozbawione cierni. Korpus – u roślin
rosnących w Teksasie – jest płaski, wystający ponad
podłoże niewiele lub wcale, i jest bardzo upodobniony do gruntu; rośliny z Meksyku mogą być bardziej
kuliste. Kaktus ma grubą, spichrzowa część podziemna, która w istocie stanowi jego większą część – służy
ona jako rezerwuar w okresie suszy, dodatkowym jej
w tym czasie zadaniem jest wciąganie kaktusa wgłąb
podłoża, co chroni go przed nadmiernym słońcem.
Spotykano egzemplarze A. fissuratus o średnicy
powyżej 15cm, czasem nawet rozkrzewione, jednak ten
atrakcyjny ariocarpus bardzo wolno rośnie, nawet w
porównaniu z innymi gatunkami rodzaju, a także dość
późno kwitnie, bo powyżej wieku 10 lat. Dlatego, dla
przyśpieszenia kwitnienia i wzrostu często jest on
przez hodowców szczepiony. Szczepić można na
wszystkich popularnych podkładkach, takich jak: Pereskiopsis, Myrtillocactus, Eriocereus, Echinopsis. Kwiaty, jak to u ariokarpusów, są fioletowe i pojawiają się
jesienią.
Do A. fissuratus były też zaliczone, zewnętrznie
dość podobne, A. hintonii i A. bravoanus, rosnące bardziej na południe, jednak obecnie nie jest to uznawane.
.
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Fig. 1 , 2 ,3

Ariocarpus fissuratus
(fig. 1: Piotr Modrakowski)
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Edytorial

Drodzy Czytelnicy,
Czasem trzeba sięgnąć po posiłki. Tak jak drużyna na mistrzostwach ma zawsze słabszy mecz, tak i w „publicystyce” przychodzi słabszy okres – czas gdy stali autorzy muszą trochę „odsapnąć”, gdy niestali autorzy akurat nie
mają czasu, gdy edytor czasopisma zbyt późno zaczął poszukiwać materiałów, itp... To dlatego obecny numer opiera
się głównie na naszych przyjaciołach z USA. I to dlatego też dział „Z notatnika edytora” jest w nim dość długi.
W numerze jak zwykle dużo dobrego ”czytadła”, mimo że przeważają rzeczy drobne. Ponieważ w numerze królują autorzy amerykańscy, to i dużo jest o kaktusach z USA – Echinocactus horizonthalonius, Opuntia fragilis, Ferocactus wislizenii. Kolejny odcinek o rebucjach jest prawdopodobnie przedostatnim lub ostatnim. Ponownie wracamy do
Chapada Diamantina w Brazylii. Powróciła po długim czasie rubryka poświęcona zagranicznym książkom - w ostatnich numerach po prostu się nie mieściła. Jest kolejny odcinek o podłożach, oraz dużo drobnych rzeczy, sądzę że
ciekawych, a czasem aż nadto praktycznych, jak na przykład relacje o lateksie euforbii!
Tradycyjnie zachęcam do reklamowania czasopisma tym, którzy go jeszcze nie znają, do pisania artykułów, i
życzę miłej lektury
edytor

..

KAKTUSY I INNE Vol. 8 No. 3

83

Całkiem interesujący
Echinocactus
tekst: Tomasz Romulski
Wrocław

foto: Elton Roberts
Kalifornia, USA
email: 1cactus1@verizon.net

Fig. 1 Echinocactus horizonthalonius var. horizonthalonius

Echinocactus
horizonthalonius
Lemaire
(1839) to roślina, która z wyjątkowym tupetem
obala popularne wyobrażenie kaktusiarzy o rodzaju Echinocactus. Na dodatek z całego rodzaju jest
ona chyba niezasłużenie najmniej popularna. Warto więc może... krótko ją przybliżyć.
Czemu ten piękny kaktus jest tak dziwnym
echinokaktusem? Po pierwsze E. horizonthalonius
rzadko przekracza średnicę 15cm. Jakiż to kontrast
w porównaniu ze znanymi gigantami E. grusonii, E.
platyacanthus, czy nawet średniodużymi kępami E.
polycephalus. Mało tego, E. horizonthalonius kwitnie przy niewielkich rozmiarach, i kwiaty nie są
żółte, jak u większosci innych echinokaktusów, ale
przyjmują kolor od różowego do magenta. Kolejna
ciekawostka to mała jest liczba żeber, najczęściej
jedynie 8, co też jest nietypowe dla rodzaju. Cierni
jest również mało. Roślina długo rośnie płaskokulisto, więc gdyby nie wełna na wierzchołku, to ze
swoimi nielicznymi cierniami i nielicznymi żebrami
przypominałaby ona bardziej jakiś gatunek Gymnocalycium niż Echinocactus! Czy można sobie wyobrazić jeszcze dziwniejszego echinokaktusa?
Zasięg występowania E. horizonthalonius to
północny i środkowy Meksyk – gatunek ten można
spotkać w stanach Coahuila, Nuevo Leon, San
Luis Potosi, Chihuahua, Tamaulipas, Durango,
.
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Guanajuato, Zacatecas, a także południe USA –
tam E. horizonthalonius występuje w zachodnim
i południowym Teksasie, i na południu Nowego
Meksyku. Odseparowana populacja występuje
też na południu Arizony, zachodząc na przyległe
obszary Meksyku, i te ostatnie rośliny od dawna
stanowią przedmiot taksonomicznej dyskusji.
Rośliny z Arizony niewątpliwie wykazują
jedną wyraźną różnicę w stosunku do roślin z
innych obszarów, a mianowicie z wiekiem stają
się krótkokolumnowe; ponadto czasem spotyka
się egzemplarze nieco rozkrzewione. Rośliny z
innych populacji E. horizonthalonius co najwyżej
rzadko osiągają kształt lekkoowalny, i nie krzewią się. Amerykański botanik zajmujący się kaktusami, L. D. Benson, wyszczególnił taksonomicznie populacje z Arizony jako E. horizonthalonius var. nicholii. Nazwą kaktusa został uhonorowany A. A. Nichol, który badał te kaktusy w
latach 30-tych (populacje te odkryto w 1918r., a
w latach 80-tych znaleziono je także na pobliskich terenach Meksyku). E. Anderson również
uznał odmianę var. nicholii, natomiast znawcy
kaktusowej flory USA, Powell i Weedin jej nie
akceptują twierdząc, że wydłużone egzemplarze
można także znaleźć wśród populacji var. horizonthalonius. Podobnie odmiany tej nie uznaje
KAKTUSY I INNE Vol. 8 No. 2

Fig. 2 & 3 Echinocactus horizonthalonius var. horizonthalonius
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Fig. 4 Echinocactus horizonthalonius var. horizonthalonius - ten egzemplarz
ma widocznie ciemniejszy kolor kwiatów

Hunt, a także Zimmerman i Parfitt. Ci ostatni
twierdzą, że w Nowym Meksyku rosną podobne
rośliny, za to bardziej na wschód i południe, w
Meksyku, jest większa morfologiczna różnorodność, i to tam są populacje, które zasługiwałyby na
taksonomiczne wyróżnienie.
Być może na takie właśnie wyróżnienie zasługuje opisany w 1998r. E. horizonthalonius var.
subikii Staník & Dráb, z okolicy na wschód od
Ejido Soledad, w meksykańskim stanie Nuevo
Leon. To bardzo ciekawy „przypadek”, bo kaktus
kwitnie kwiatem białym i to już przy średnicy 5cm.
Według opisu odmiana rośnie płaskokuliście i nie
przekracza 12cm średnicy. USA to państwo bogatsze
niż Meksyk, i o mniejszej liczbie stanowisk E. horizonthalonius, trudno się więc dziwić, że w USA populacje zostały lepiej „rozpracowane” i dokładniej
poklasyfikowane niż populacje meksykańskie, które
z uwagi na szersze rozprzestrzenienie mogą być bardziej różnorodne niż populacje amerykańskie, co
pokazuje przykład var. subikii.
Według Bensona var. horizonthalonius osiąga
do 15cm wysokości i średnicy, podczas gdy var.
nicholii do 20cm średnicy i nawet do 50cm wysokości. Niestety ponieważ wydłużają się dopiero
starsze egzemplarze var. nicholii, to przy nieściśle
.
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oznaczonych roślinach dopiero po kilkudziesięciu latach będziemy w stanie stwierdzić czy mamy odmianę typową - var. horizonthalonius, czy
też var. nicholii, jako że obie one wolno rosną. U
Eltona Robertsa, w warunkach Kalifornii, przyrastają one 0,5-1,5cm rocznie. Var. nicholli przyrasta nieco szybciej niż odmiana typowa. Największy egzemplarz var. nicholii w posiadaniu Eltona
ma 34cm wysokości i 17cm średnicy, drugi z kolei - 27cm wysokości i 20cm średnicy, a największy egzemplarz var. horizonthalonius ma 18cm
średnicy i 13cm wysokości.
E. horizonthalonius może już kwitnąć przy
rozmiarach piłki tenisowej, ponieważ jednak
wzrost jest powolny, przyjmuje się, że przy optymalnej uprawie w Europie rozmiar potrzebny do
zakwitnięcia kaktus osiągnie ok. wieku 10 lat.
Wierzchołek rośliny pokrywa się wtedy wełną, a
widok pieknego różowego kwiatu o średnicy
niewiele mniejszej od korpusu robi wrażenie.
Kwiaty mają 5-7cm średnicy, są koloru od różowego do jasnopurpurowego, są otwarte 3-4 dni.
Ciernie są ładne, mocne, koloru od szarego do
brązowego, w liczbie ok. 8, zwykle nieco zakrzywione do korpusu, najdłuższy do 4cm - najbardziej znana zwyczajowa nazwa E. horizonthaKAKTUSY I INNE Vol. 8 No. 3

Fig. 5 Egzemplarz var. nicholii o wysokości
34cm, ok. 40-letnia roślina. Widoczne na zdjęciu spiralne ułożenie żeber często występuje u
starszych egzemplarzy tej odmiany.
.

lonius to „kaktus z orlimi szponami”. U starszych
egzemplarzy var. nicholii można zauważyć, że
areole są blisko siebie, prawie się zlewając. Żeber
jest mało, 8 u obu odmian, przy czym u wydłużonych egzemplarzy var. nicholii mogą one być ułożone spiralnie; żebra są grube, zaokrąglone i nieznacznie tylko zapadnięte między areolami.
Wierzchołek rośliny pokryty jest wełną, a naskórek w naturze przybiera szarawy lub nawet lekko
niebieskawy odcień. Owoce z początku soczyste,
potem suche, są pokryte białą wełną (można je
zobaczyć na zdjęciu 5). W uprawie E. horizonthalonius nie jest wyjątkowo wymagający. Podłoże do
uprawy powinno być po większej części mineralne, podlewanie oszczędne, doniczka niewielka i
płytka. W zimie oczywiście należy trzymać kaktusa
całkowicie sucho. Rośliny Eltona, pochodzące z
.
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Fig. 6 var. nicholii - w starszym wieku
areole są bardzo blisko siebie lub się zlewają

amerykańskich populacji, wytrzymywały przymrozki do -10oC, przy całkowitym wysuszeniu,
jednak szkoda narażać tak piękne rośliny. Na
swoich stanowiskach E. horizonthalonius rośnie
na otwartych terenach, na wapienych podłożach,
ale w uprawie sprawdza się woda o odczynie
kwaśnym.
87
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Fig. 7 Echinocactus
horizonthalonius var.
nicholii z odrostem i
owocami. Odrost
wcześniej kwitł.

.

E. horizonthlonius to z pewnością piękny kaktus, niestety wolno rosnący i późno kwitnący, zatem albo dla cierpliwych, albo... dla lubiących
szczepienie. Na pocieszenie można wspomnieć, że
w naturze również rośnie on bardzo wolno. Tym,
którzy chcieliby uprawiać E. horizonthlonius życzymy powodzenia.
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Summary. Are there any varieties/subspecies of E. horizonthalonius or not is a matter of dispute which the author does not try to resolve. General information about
Echinocactus horizonthalonius by T. Romulski is illustrated with photos by Elton Roberts who grows quite a collection of these beautiful plants in California, both of the
typical variety and of var. nicholii. His oldest plant of var.
nicholii is 40 years old and is 34cm in height and 17cm in
diameter, and his largest plant of var. horizonthalonius is
18cm in diameter and 13cm in height.

Weniger, D. 1984. Cacti of Texas and neighboring states. Austin, University of Texas Press.
Zimmerman, A. D. & B. D. Parfitt. 2003. Cactaceae:
Echinocactus. In Flora of North America Editorial Committee, Flora of North America, Volume 4: 164. Missouri Botanical Garden Press, St. Louis.
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Na stanowisku
Melocactus zehntneri
Marcelo Pirajá

Mucuge, Bahia, Brazylia
mahavana.ananda.giri@gmail.com

At a site of
MELOCACTUS
ZEHNTNERI

Melocactus zehntneri90

Prezentuję moją krótką fotorelację z wizyty na
kolejnym stanowisku w Chapada Diamantina. Znalazłem tutaj populację Melocactus zehntneri Britton & Rose. Ten jeden z największych gatunków
w rodzaju szeroko występuje w Brazylii, może
rosnąć na różnych typach podłoża, w różnorodnych miejscach, i jest bardzo zmienny. Miejsce,
które odwiedziłem było w masywie Serra do Cardoso, 1038 m npm, w Narodowym Parku Chapada

Melocactus zehntneri i Phaethornis petrei

.KAKTUSY I INNE Vol. 8 No. 3

Diamantina, w stanie Bahia, okręg Mucugê.
Znajdowało się korycie rzeki Rio Cumbuca, płynącej w dół w kierunku wodospadu Funis. Tutaj,
zarówno na wyniesieniach, jak i na płaskim terenie, gdzie piaskowce tworzą szerokie zagłębienia
dzięki stałemu wystawieniu na wiatry i deszcze,
zbiera się dużo materiału organicznego tworzącego warstwę grubości kilku centymetrów. W
takich miejscach rośnie Melocactus zehntneri, na
dużych połaciach tego terenu.
W okresie kwitnienia pomiędzy
grudniem a lutym, małe kwiaty
tego melokaktusa są odwiedzane
przez wiele zapylających owadów
oraz kolibry. Spośród kolibrów,
które mogłem zaobserwować,
Phaethornis petrei Lesson &
Delattre (1839), znany pod zwyczajową nazwą „Pustelnik planalto”,
był najczęstszym gościem. Zdjęcia
tu przedstawione zostały zrobione
przeze mnie w lutym 2013r.
OD EDYTORA: O ile zdołałem się dowiedzieć, jest to dopiero
pierwsza informacja o występowaniu M. zehntneri w okręgu Mucugê, i na wysokości powyżej
1000m.
89

I am presenting a short photo account of my
visit to another place in Chapada Diamantina. At
this place I found a population of Melocactus zehntneri Britton & Rose. This one of the largest
species in the genus has a very wide distribution in
Brazil, can grow on different types of soils and
places, and is very variable. The place I visited lies
in the Serra do Cardoso 1038 m a.s.l. in the National Park of Chapada Diamantina, Bahia, municipality of Mucugê, down the riverbed of Rio Cumbuca towards the waterfall Funis. Here, both in higher places and plains, where the sandstone forms
large basins due to its continuous exposure to
winds and rains, there is considerable accumulation of organic material in layers of a few centimeters. At these sites Melocactus zehntneri grows on
large areas..
During its flowering season, from December
to February, the small flowers of M. zehntneri are
visited by many pollinating insects and species of
hummingbirds. Of the hummingbirds that I was
able to see, the Phaethornis petrei Lesson & Delattre (1839), called by the common name ‘Planalto
hermit’, was the most frequent visitor to the flowers. The pictures were taken in February 2013.
FROM THE EDITOR. As far as I know this is
the first record of M. zehntneri for municypality of
Mucugê, and also above elevation of 1000m.
.
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Z literatury

Stare „nowe” koncepcje. Część 3
Edytor
W pierwszym odcinku omówień zmian w klasyfikacji kaktusów wspomniałem o badaniach genetycznych
Borisa Schlumpbergera dotyczących rodzaju Echinopsis sensu lato, tzn. w ujęciu szerokim, propagowanym w ostatnich latach, wg. którego w skład Echinopsis
wchodziły dawne rodzaje Lobivia, Trichocereus, Acanthocalycium, Helianthocereus. Tak szerokie ujęcie taksonomowie tłumaczyli brakiem wystarczających kryteriów morfologicznych, na podstawie których można
byłoby oddzielić od siebie w/w rodzaje. W dwóch kolejnych swoich artykułach autor publikuje dalsze swoje
badania tej grupy roślin, jak również i innych rodzajów.
Okazuje się, że aby rodzaj Echinopsis w preferowanym
dotychczas szerokim ujęciu spełniał kryterium monofyletyczności, a więc aby był on poprawnie określony,
musiałby obejmować jeszcze wiele innych rodzajów:
Arthrocereus, Cephalocleistocactus, Cleistocactus, Borzicactus, Denmoza, Espostoa, Vatricania, Haageocereus, Harrisia, Matucana, Mila, Oreocereus - sytuacja w
istocie bardzo niewygodna dla nas kaktusiarzy!
Schlumpberger i Rener, autorzy pierwszego z
omawianych artykułów (Am. J. Bot. – dostępny w internecie) na swoim kladogramie - schemacie sugerującym
pokrewieństwo gatunków, wyróżnili 10 kladów (grup
pokrewnych gatunków): klad Oreocereus (grupujący
rodzaje peruwiańskie), klad Echinopsis (grupujący E.
tubiflora, E. aurea, E. oxygona, E. calochlora, E. densispina, E. chrysantha, E. breviflora, E. haematantha, E.
jajoiana, E. marsoneri), klad Harrisia, klad E. atacamensis (grupujący E. atacamensis, E. chiloensis, E.
terscheckii), klad Cleistocactus sensu stricte, klad Arthrocereus (A. rondonianus, A. spinosissimus), klad
Reicheocactus (grupujący E. famatimensis i E. bonnieae), klad Lobivia (grupujący większosć dawnych lobivii),
klad E. bridgesii (grupujący kilka gatunków), klad Helianthocereus (grupujacy ok. 20 gatunków, w tym gatunki dawnego rodzaju Soehrensia), klad Trichocereus
s.str. (Echinopsis (trichocereus) pachanoi, E. lageniformis - tylko te zostały dotychczas przebadane) oraz klad
Denmoza (grupujący obok Denmoza także rodzaj Acanthocalycium oraz E. laucantha i Setiechinopsis mirabilis). W drugim swoim artykule (Cact. Syst. Init.) Boris
Schlumpberger dokonał formalnych reklasyfikacji wielu
gatunków, tworząc przy tym nowe rodzaje lub przywracając stare, o czym niżej.
Jednym z ciekawych wniosków wynikłych z cytowanych tu badań jest to, że nawet dawny rodzaj Trichocereus nie może być utrzymany w całości. Za właściwe
Trichocereusy autorzy przyjmują gatunki peruwiańskie z
kręgu T. pachanoi, natomiast tak znane trichocereusy
jak T. pasacana, T. terscheckii, T. chiloensis są na diagramie bardzo daleko od nich. Dla nich to, oraz kilku
innych gatunków, Schlumpberger utworzył rodzaj Leucostele. Mamy więc teraz: Leucostele pasacana, L.
terscheckii, L. chiloensis, L. bolligeriana, L. deserticola,
L. tunariensis, L. werdermannianus.
Większość gatunków kladu Helianthocereus została przeklasyfikowana do rodzaju Soehrensia, znanego
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wcześniej tylko z dwóch gatunków, teraz więc znacznie poszerzonego, a dla nieco odrębnej grupy trzech
gatunków lobiwii autor utworzył rodzaj Chamaecereus
(C. saltensis, C. schreiteri, C. stilowianus). Pojawił się
także na powrót archaiczny rodzaj Reicheocactus z
dwoma dawnymi lobiwiami, teraz jako R. famatimensis i R. bonnieae, najmniej spokrewnionymi z typowymi Echinopsis ze wszystkich zaliczanych doń
wcześniej gatunków, i sprawiajacymi od dawna kłopoty taksonomom. Do rodzaju Acanthocalycium dołączyły A. leucanthum i A. rhodotricha. Monotypowy rodzaj
Setiechinopsis (S. mirabilis) powinien wg autora pozostać odrębny.
Powróćmy do nazwy rodzajowej Trichocereus. W
amerykańskim piśmie Haseltonia ukazał się artykuł S.
Albesiano i T. Terrazas, w którym autorki omówiły
swoje badania genetyczne i morfologiczne 17 gatunków Trichocereus, i... stoją one w sprzeczności z badaniami Schlumpbergera i Renner. Badania te wykazały mianowicie, że rodzaj Trichocereus w dawnym
ujęciu jest monofyletyczny, a więc jest dobrym rodzajem. Z kolei według kladogramu Schlumpbergera i
Renner gatunki typowych trichocereusów jak i te, które zaliczył on do nowego rodzaju Leucostele, są od
siebie mocno oddalone. Ciekawe jest, że diagram
Schlumpbergera i Renner pokazuje, że ich rodzaj
Leucostele jest bardzo blisko tradycyjnych Echinopsis
w wąskim ujęciu (klad Echinopsis), lecz połączenie ich
w jeden rodzaj Echinopsis musiałoby skutkować także
dołączeniem równie blisko spokrewnionego rodzaju
Harrisia (4 przebadane gatunki)! Albesiano i Terrazas
również twierdzą, że ich badania wykazały bliskie
pokrewieństwo Harrisia (2 przebadane gatunki) z trichocereusami. Jest to ciekawe, bo wcześniej nikt nie
zaliczał tego rodzaju do Echinopsis czy Trichocereus.
Ponadto wg. autorek, gatunki dawnego rodzaju Helianthocereus nie tworzą jakiejś grupy w obrębie dawnego rodzaju Trichocereus, kiedy u Schlumpbergera i
Renner tworzą one klad, bliski kladowi Lobivia.
Wydaje się, że nawet gdybyśmy założyli duży
stopień nieścisłości w badaniach pierwszej pary autorów, do czego zresztą nie ma podstaw, to rodzaj Lobivia jest zupełnie odrębny od rodzaju Echinopsis,
dokładniej tego, co z niego pozostało po rozbiciu – z
kladogramu wynika, że gatunkom kladu Lobivia bliżej
do Oreocereus i Denmoza niż do Echinopsis. Jednakże grupa obejmująca lobivie okazuje się nieco różnić
od tradycyjnego ujęcia rodzaju Lobivia – część gatunków ubyła przechodząc do rodzajów Chamaecereus,
Reicheocactus, Soehrensia, i „małego” Echinopsis (tu
według kladogramu powinny należeć m.in. L. jajoiana,
L. chrysantha, L. haematantha, L. marsoneri, L. aurea), część przybyła – do lobiwii dołączone zostały mianowicie gatunki kladu E. bridgesii, oraz niektóre gatunki dawniej klasyfikowane jako Echinopsis i Trichocereus. Część tych nowych lobiwii była już w rodzaju
Lobivia kiedyś klasyfikowana, są też zupełnie nowe,
mianowicie: Lobivia ancistrophora, L. ayopayana, L.
91

boyuibensis, L. bridgesii, L. calachlora, L. coronata, L.
mamillosa, L. minutiflora, L. obrepanda, L. pamparuizii,
L. rojasii, L. subdenudata - zostały one formalnie przeklasyfikowane przez autora w drugim artykule (Cact.
Syst. Init.)
Na koniec przedstawmy za Schlumpbergerem rodzaj Soehrensia w poszerzonym ujęciu. Mianowicie do
kilku taksonów, opisanych już wcześniej w tym dotąd
niewielkim rodzaju, autor dołączył wiele gatunków dawniej klasyfikowanych jako trichocereusy. Nowe soehrensie to: Soehrensia angelesiae; S. arboricola; S. camarguens; S. candicans; S. caulescens; S. crassicaulis;
S. fabrisii; S. grandiflora; S. hahniana; S. huascha; S.
lobivioides; S. quadratiumbonata; S. schickendantzii; S.
spachiana; S. strigosa; S. tarijensis; S. thelegona; S.
thelegonoides; S. vasquezii; S. volliana; S. walteri. Rodzaj Soehrensia stał się tym samym rodzajem bardzo
różnorodnym pod względem formy – obok „starych”
soehrensii – dość dużych kaktusów kulistych lub nawet
beczkowych, mamy teraz także kaktusy krótkokolumnowe i wręcz kolumnowe, kaktusy tworzące kępy (np.
S. schickendantzii), a nawet gatunek płożący się (!) – S.
vasquezii.
Duża różnorodność formy w w/w rodzajach być
może u niektórych kaktusowych hobystów wzbudzi opory, jednak nie ma w tym nic dziwnego – wystarczy popatrzeć na różnorodność form n.p. w rodzaju Euphorbia
- gdyby kaktusiarze zabrali się tu za taksonomię wydzieliliby pewnie kilkadziesiąt rodzajów! U kaktusów
także można znaleźć przykłady dużej różnorodności
form w rodzajach - wystarczy zestawić kolumnowe
Astrophytum ornatum z prawie geofitycznym A. asterias, czy duży, z czasem kolumnowy Ferocactus wislizenii, z np. małym płaskokulistym F. macrodiscus.
Na koniec warto nadmienić, że z pierwszego cytowanego tu artykułu wynikają inne ciekawe wnioski badania potwierdzają, że Vatricania nie należy do Espostoa (jest bliska Cleistocactus), i że Borzicactus nie
należy do Cleistocactus, a Loxanthocereus nie należy
do Borzicactus. Szerzej o tym w następnej części.

Chamaecereus saltensis (dawna Lobivia)

Soehrensia huasha ”andalgalensis” (dawiej w rodzajach
Trichocereus i Helianthocereus)

Leucostele chiloensis (dawiej rodzaj Trichocereus)
fot. Daniel Schweich (Francja)

.
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Co słychać w dawnym rodzaju
Islaya
Jak miłośnicy „chilijczyków” wiedzą, obecnie powszechnie przyjmowany jest system klasyfikacyjny, w
którym wiele dawnych rodzajów chilijskich zostało zebranych w jeden: Eriosyce. Według ostatnich badań
jednak, utrzymanie rodzaju Eriosyce w całości może
okazać się niezasadne, i być może na powrót zaczną
być powszechnie uznawane „stare” rodzaje chilijskie.
Jedym z takich „starych” rodzajów był rodzaj Islaya,
grupujący kuliste lub nieco wydłużające się kaktusy, z
wyjątkowo suchych terenów południowego wybrzeża
Peru. Warto „wypisać” sobie jakie to gatunki kryłyby się
dziś pod nazwą rodzajową Islaya.

Islaya islayensis (Eriosyce islayensis)

Miłośnicy chilijczyków być może pamiętają, że
wszystkie opisane islaye zostały potraktowane przez
Kattermanna jako jeden gatunek - Eriosyce islayensis,
bez wyszczególniania w nim odmian czy podgatunków.
Jak jednak autor ten stwierdził, był to krok prowizoryczny, wynikający ze słabej znajomości tej grupy roślin
[cyt.: „badany materiał nasienny i kwiatowy sugeruje, że
może istnieć kilka gatunków i odmian”]. Eriosyce islayensis znalazła się u Kattermanna w sekcji Islaya, którą
dzieliła ze świeżo wtedy opisanym E. laui. Z kolei w
2003r. R. Ferrymann utworzył w obrębie Eriosyce podrodzaj Islaya, w którym obok E. islayensis i E. laui
umieścił także E. iquiquensis. Ten ostatni takson Kattermann wcześniej zaklasyfikował prowizorycznie jako
E. recondita ssp. iquiquensis, jednak również z podejrzeniem, że może to być islaya (gatunek ten był wcześniej klasyfikowany w rodzajach Neochilenia i Pyrrhocactus). Roślina ta występuje w kilku populacjach w
północnych prowincjach Chile. Cały kompleks E. iquiquensis również nie jest do końca zbadany i są pewne
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wątpliwości czy na pewno wszystkie populacje do
niego zaliczane stanowią jeden gatunek, a jeśli tak to
czy należy wyróżniać w nim odmiany. W 2005r.
Raquel Pinto dodała do podrodzaju Islaya swoje nowo
opisane E. caligophila, znalezione w jednym miejscu
na południe od Iquique.
Autorzy The New Cactus Lexicon wyszczególnili w
gatunku E. islayensis dwa podgatunki: ssp. omasensis i ssp. grandis. Pierwszy pochodzi z okolic Limy –
to populacja najbardziej wysunięta na północ, drugi z
doliny Rio Majes w departamencie Arequipa, Peru.
Zasadność wyszczególnienia obu podgatunków może
się wydawać subiektywna, biorąc pod uwagę brak
dokładnych badań tej grupy roślin. NCL uznał też,
choć ze znakiem zapytania, Eriosyce caligophila za
synonim E. iquiquensis, co wydaje się prawdopodobne,
jednak populacja E. caligophila warta jest uwagi z powodu czerwonego kwiatu, podczas gdy u pozostałych
populacji klasyfikowanych jako E. iquiquensis kwiat jest
żółty.
Eriosyce laui według najnowszych badań powinno stanowić osobny rodzaj – Rimacactus. Po jego
oddzieleniu mielibyśmy w staro-nowym rodzaju Islaya
dwa gatunki - Islaya islayensis (C.F.Först. 1861) Backeb. (1935) oraz Islaya iquiquensis (F.Ritter 1963)
Faúndez & R.Kiesling (2007).
Niestety w Chile nie występuje już E. islayensis –
jak podaje Raquel Pinto, w jedynej znanej chilijskiej
populacji tego gatunku, koło miejscowości Arica, tuż
przy granicy z Peru, nie ma już od dawna ani jednego
żywego egzemplarza, a innych populacji E. islayensis
w Chile nie znaleziono. Autorka w swojej książce o
kaktusach najbardziej północnej części Chile, umieścić musiała zdjęcia egzemplarzy rosnących w Peru!
Niewesoła sytuacja jest także u E. iquiquensis - kilka
populacji już wyginęło. W tych przypadkach akurat nie
zawinił człowiek –sytuacja ta jest związana z faktem,
że oba te gatunki rosną w Chile w ekstremalnie suchych warunkach.
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OPUNTIA FRAGILIS
Patterns Today, Echos of Time

Wyobraźcie sobie epokę holocenu. Wyobraźcie sobie olbrzymie, wysokie zwały kontynentalnego lodowca, rozpadajacego się, topniejącego, co
rok przesuwającego się na północ. Teraz dodajcie
duże rzeki zapchane lodem, piaskiem, skałami,
które wytryskują z lodowców. Zobaczcie wodę
zbierającą się w olbrzymich jeziorach, cofającą się
by ukazać zniszczenia polodowcowe. Popatrzcie tu
i tam - pasma polodowcowego rumoszu wiją się po
pustynnym krajobrazie, a pasemka rzek przepływają z hukiem na południe, wylewając się poza
urwiste brzegi, na obszarze, który póżniej stanie
się północnym Wisconsin, by zwalniając odłożyć
olbrzymie ilości piasku.
A gdy lód się cofnie, powraca życie. Trochę
mrozoodpornych nasion opada i kiełkuje. Fragmenty porostów niesione przez silne wiatry opadają by przyczepić się do jałowych skał. Wszystkie
te małe glebowe organizmy, mikroby, zarodniki
grzybów, i inne „kryptozwierzęta” również są
przywiewane, znajdując tu jakoś swoje nowe środowiska, i wolny proces rozkładu skał i powstawania gleby zaczyna się ponownie.
Oczywiście życie rozwijało się intensywniej
na terenach wilgotnych. Maty cyjanobakterii pokryły piaski. Poniżej powierzchnii cienkie błony
zielonych delikatnych liści paproci, a powyżej pałki [rodzaj roślin ziemno-wodnych – przyp. ed.] i
topole amerykańskie, osiadły na skrajach otwartych
wód. I kiedy były już rośliny, te „przetwarzacze”
powietrza i słońca, mogły pojawić się zwierzęta.
Stawy zaroiły się drobnymi skorupiakami. Dżdżownice ukrywały się przed słońcem w nowouformowanej glebie. Zaroiło się od moskitów i much.
Rośliny potrzebują także zapylaczy, tak więc
pracowite pszczoły, bojaźliwe moskity, motyle,
Bombus (to te duże tańczące uskrzydlone „słonie”
świata owadów), wszystkie fruwały, lub krążyły,
.
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Imagine the Holocene. Imagine huge towering piles of continental glacial ice, fragmenting,
melting, pulling north every year. Now add the
massive rivers, choked with ice, sand, rock, tumbling, spilling from the glaciers. Watch the water
collecting in vast lakes, covering pieces of ice
forgotten, retreating to show piles of glacial spoil. Look here, there: lines of glacial debris snake
across the barren land, and the ribbons of water
roar south, spreading out past the constricting
bluffs of what will become southern Wisconsin
to slow, depositing huge quantities of sand.
And as the ice retreats, life returns. A few
hardy seeds parachute in. Fragments of lichens,
blown by the strong winds, drop to cling tenaciously to barren rock. All of the mysterious soil
organisms, the microbes, the fungal spores, the
cryptozooans come too, blowing, tumbling, somehow finding their new homes. And the slow
process of rock-chewing and soil building resumed.
Of course, life was more abundant in the wet
areas. Mats of cyanobacteria crusted the sand.
Beneath the surface thin films of green waved
delicate fronds, while above cattails and cottonwoods fringed the open water. And with the green ones, the air-chewing sunlight eaters, animals
could grow. The ponds danced with tiny crustaceans. Worms hid from the sun’s glare in the
new-formed dirt. Mosquitoes and flies swarmed.
Plants also need pollinators, so the diligent
bees, the shy mosquitoes, the butterflies, Bombus
(those big dancing winged elephants of the insect
world), all fluttered or hovered or buzzed or dug,
lured by the taste of sweet and the tantalizing
scents. The plants, chuckling to themselves at the
foolishness of animals, pasted, dusted, or tossed
pollen with glee, covering the hapless animals
KAKTUSY I INNE Vol. 8 No. 3

Fig. 1 Minnesota, hrabstwo Stearns, Quarry Park.
Ta mała kępa przytulona do przewróconego drzewa na skraju granitowego wyniesienia jest miejscem gdzie zacząłem moje badania fragilis.
Minnesota, Stearns County, Quarry Park. This
little cluster of pads, snuggled next to a fallen tree
on the edge of a granite outcrop, are where I began my study of fragilis.

Fig. 3 Wojskowe magazyny na sawannie. Johnathan Martin rysuje ułożenie członów rośliny rosnącej w trawie.
Savanna Army Depot. Johnathan Martin is
drawing the arrangement of pads on a plant in the
grass.

lub ryły, wabione przez słodkie smaki i prowokacyjne zapachy. Rośliny, chichocząc między sobą
nad łatwowiernością zwierząt, z radością
przyklejały lub rzucały swój pyłek na nieszczęsne
zwierzęta szukające pokarmu. Był to kłótliwy,
wciąż zmieniający i rozpychający się świat, gdzie
szukano pokarmu, schronienia, potomstwa, miejsca.
Nikt dokładnie nie wie kiedy wgramoliły się
grube Opuntia fragilis. Niezgrabnie, z najeżonymi
cierniami chroniącymi delikatne ciała, one również
przywędrowały na północ. Człony się przyczepiały,
.
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Fig. 2 Illinois, hrabstwo Jo Daviess, skład wojskowy na sawannie. Rośliny Opuntia fragilis są
rozrzucone po całym tym trawiastym obszarze.
Illinois, Jo Daviess County, Savanna Army
Depot F site. Opuntia fragilis plants are scattered
throughout this entire grassland.

Fig. 4 Wojskowe magazyny na sawannie. Wiele
członów tutaj wyglądało źle. Pożółkłe, pomarszczone,
z ciemnymi miejscami - sądzę, że ciepłe mokre zimy
wyrządzają tu znaczne szkody roślinom.
Savanna Army Depot. Many of the pads here
look damaged. Yellowed, wrinkly, with blackened
spots, I believe that the warm wet winters cause
considerable damage to the overwintering pads.

searching of food in order as the plants searched
for sex. It was a brawling, changing, jostling
world, seeking food, shelter, children, space.
No one knows exactly when the thick Opuntia fragilis clumped in. Ungainly, bristling with
spines protecting their tender flesh, they too
moved north. Pads clung, seeds dropped, and
they were on the move, patiently seeking their
rides on or in animal flesh. Herds of bison roamed the plains, and the pads hung from their fur.
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Etapy kwitnienia
Sequence of flowering

1

4

2

5

3
nasiona opadały, i rośliny były wciąż w drodze,
cierpliwie czekając na okazję podróżowania na gapę
na lub w ciałach zwierząt. Stada bizonów wędrowały przez równiny, a człony opuncji zwisały z ich
futer. Tak, kaktusy też wymaszerowały na północ i
wybierały piaski, skały, otwarte przestrzenie, gdzie
inne rośliny nie chciały rosnąć.
.
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Kwiaty otwarte są zwykle jeden dzień.
1. Pąk kwiatowy gotowy do otwarcia. Pąki są duże więc
od kilku tygodni wstecz można stwierdzić, które z roślinzakwitną, nawet jeśli jest dużo trudniej natrafić na otwarty
kwiat. Warto zwrócić uwagę na rozmiar kwiatu w porównaniu z rozmiarem członu – wydanie kwiatu pociąga za
sobą dużo fotosyntezy i zużycia substancji roślinnych,
więc kwiaty pojawiają się tylko gdy roślina ma dużo potrzebnego na to materiału.
2. Kaktusy to rośliny dwuliścienne, ale kwiaty niezbyt
dobrze spełniają regułę 5. Jest dużo płatków, które stopniowo przechodzą w płatki zewnętrzne, i jest wiele pręcików, jak widać na zdjęciu. Znamię ma pięć zrośniętych.
działek. Zdjęcie przedstawia kwiat zaraz po otwarciu się.
Pręciki początkowo są bardziej przy płatkach, przechylając się następnie do środka kwiatu – to najłatwiej następuje pod wpływem ich wzruszenia. Na tym zdjęciu pręciki
są ok. w połowie drogi do środka. Działki znamienia są
nadal zamknięte i widać dobrze, że pręciki nie dosięgają
na wysokość znamienia - to kolejny mechanizm, który ma
na celu ochronę kwiatu przed samozapyleniem.
3. Znamię otwiera się dzieląc się na pięć działek, a pręciki już bardziej się tłoczą wokół środka kwiatu.
4. Pyłek połyskuje na tle znamienia.
5. Królowa i jej odrzuceni wielbiciele. Zamiast nich chce
ona, aby pyłek przybył z innego kwiatu, a wielbiciele mają
oczekiwać na pszczołę, na której być może przelecą do
kolejnego kwiatu w poszukiwaniu odpowiedniejszej partnerki..
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Flowers typically only last one day.
1. Flower about to bloom. Flower buds are huge, so for
several weeks it is possible to tell which plants will be
producing flowers, even though it is much trickier to
actually find a flower in bloom. Notice the size of the
bud relative to the pad: flower production requires a
considerable amount of photosynthates and other plant
resources, and flowers are only produced if the plant
has resources to spare.
2. The Cactaceae are dicots, but the flower parts do not
follow the rule of 5 very well. There are numerous petals, which gradually blend into the sepals, and many
stamens, as can be seen in this photograph. The stigma has five lobes, which are fused into one carpel. This
photograph shows a flower shortly after opening. The
stamens initially are bent back near the petals, but
move towards the center of the flower. Movement is
especially triggered by disturbance. In this photograph
the stamens are moved about halfway to the center.
The stigma lobes are still tightly shut, and it is clear that
the stamens are not as tall as the stigma, another mechanism designed to reduce or prevent the flower from
fertilizing itself.
3. The stigma is opened into five lobes, and the stamens are more tightly clustered around the center of
the flower.
4. Pollen glistens on the surface of the opening stigma.
5. The queen and her rejected suitors. Instead, she
insists that pollen must arrive from another flower to be
acceptable, and her suitors are left to wait for the incoming bee, hoping to hitch a ride to another flower in the
search for a more willing partner.

W całej tej wrzawie i rozpychaniu się zwanym
życiem, opuncje należą do najłatwiej na świecie
kojarzących się roślin. Tworzą mieszańce z innymi
opuncjami, wciąż starając się dać potomka lepiej
przystosowanego, który byłby bardziej zwinny w
życiu i kojarzeniu się z innymi, i zdobywał więcej
życiowego świętego graala - więcej żywotności. I
z tego płodnego pomieszania, gdzieś w zapomnianej przeszłości, wyłonił się mały heksaploid. Niewielki, ze sztywnymi cierniami, członami które
odpadają od rośliny matecznej przy najmniejszym
poruszeniu. Te łamliwe rośliny nauczyły się wytrzymywać nie tylko gorąco i suszę, ale i zimno i
śnieg, i stale maszerowały na północ. Rozlały się
po preriach, skrajach lasów, przywierały do skał w
jedym miejscu i klifów w innym, rozkładały się na
piaszczystych łąkach, idąc na północ ze swoich
pierwotnych południowych izolowanych stanowisk. Przeszły wokół wzgórz, spłynęły zimnymi
wodami północnych terenów, dołączyły do wędrówki włochatych bizonów, rozprzestrzeniając się
na północ i wschód, aż rozsiadły się od Illinois do
Washington, od Oklahomy do Kolumbii Brytyjskiej, rozrzucone po północnej stronie zachodniej
części kontynentu.
Oczywiście warunki są różne na tak dużym
obszarze, więc ta mała roślina również jest zmienna. Na zachodzie spotkała ona inne opuncje, i wiele populacji mieszańców pokryło stan Washington.
.
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So the cacti marched north too, seeking the sand,
the rock, the open areas where others refuse to
grow
In all this tumult, in the jostle and hustle of
life, the Opuntia are among the world’s reckless
lovers. They hybridize with other Opuntia, combining and recombining, trying endlessly for that
elusive new, better survivor who could more
dexterously live and love and reach life’s holy
grail: more life. And from that fertile mix, sometime in the forgotten memories of the past, a
small hexaploid emerged. Tiny, with stout spines, pads that snapped free from mother at the
slightest tug, these fragile ones learned to endure
not just heat and drought but cold and snow, and
steadily marched north. They spilled over the
prairie, hurtled the fringing forest, tenaciously
clung to rock here and cliff there, sprawling
across the sandy grasslands, moving north from
the ancient southern refugia. They swung around
the mountains, rafted down the cold clean waters
of the northlands, hitched rides on the shaggy
bison, and spread north and east until they grew
from Illinois to Washington, from Oklahoma to
British Columbia, scattered across the northern
part of the western half of the continent.
Of course, conditions vary across such a
large landscape, so this little plant varied too. In
the west it met other Opuntia, and vast hybrid
swarms covered Washington. New combinations
happened wherever compatible species coexisted:
polyacantha and fragilis, phaeacantha and fragilis, aureus and fragilis. The signs of these sexual
experiments remain, obscured by the shifting demands of life, hiding in the twists of DNA residing in the nuclei that drove these fragments of
green, popping out in flattened pads with deep
wrinkles. In the east, sex imploded.
Many populations still patiently built the
huge yellow flowers whenever resources permitted, but the yellow petals waved in vain, defeated
by the intricacies of sexual self-incompability.
Each population shifted, sifting its genes for the
best combination for that particular habitat. In the
north plants fought the cold, in the south the heat.
Populations grew or shrank, stretched or died,
and the bison rolled in their dust baths, unaware
that giants served dwarves as the pads hitched
rides like hobos on the living freighcars.
The first ones, hunters and wanderers, those
bands of men and women spread too, hunting the
bison, searching for the new, the fertile friendly
paradise the gods had promised. Always seeking
gain, they certainly knew and used these small
spiny pads. Some tossed pads in the fire to roast
and die as human food. Spines could become fish
hooks, or be pressed into service whenever a
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Nowe kombinacje pojawiały się tam, gdzie gatunki
rosły obok siebie: polyacantha i fragilis, phaeacantha i fragilis, aureus i fragilis. Rezultaty tych
krzyżowych eksperymentów pozostały, wprawdzie
zamaskowane przez zmieniające się zapotrzebowania życiowe, jednak ukrywające się w łańcuchach DNA w komórkach. A na wschodzie płeć
się załamała.
Tam wiele populacji wciąż pracowicie wydawała duże żółte kwiaty, jeśli tylko miały odpowiednią ilość substancji odżywczych, ale żółte płatki
powiewały na wietrze na próżno. To na skutek powikłań powodujących sterylność. Każda populacja
się przemieszczała, wybierając ze swoich genów
najbardziej odpowiednie dla danego środowiska. Na
północy rośliny walczyły z zimnem, na południu z
gorącem. Populacje się rozrastały, lub kurczyły, lub
zanikały, a bizony tarzały się w swoich kurzowych
kąpielach, nieświadome tego, że wyświadczają
przysługę maluczkim, bo przyczepione do nich
człony zabierały się z nimi w podróż jak sezonowi
robotnicy wagonami.
Pierwsi ludzie, łowcy i wędrowcy, te grupy
mężczyzn i kobiet, rozprzestrzeniały się również,
polując na bizony, szukając nowej płodnej i przyjaznej ziemi obiecanej. Zawsze goniąc za korzyścią, z pewnością znali oni i używali tych małych
uciernionych roślin. Niektórzy wrzucali je do
ogniska by je przypiec na pożywienie. Ciernie mogły się stać haczykami na wędki lub inymi ostrymi
przedmiotami. Być moze szamani przepisywali te
kaktusy na choroby; może panny wzdychały i
uśmiechały się do ich odważnych kwiatów.
Wszystko to zostało nieodżałowanie zapomniane
gdy nastęny styl zycia zniszczył poprzedni.
I blade twarze zapanowały nad tą ziemią. Lewis i Clark psioczyli na te rośliny twierdząc, że to
„największa plaga prerii”. Jej człony były przenoszone lub deptane przez łowców bobrów, poganiaczy bydła i poszukiwaczy złota. Blade twarze służyły bożkowi pieniądza, a ten wziął górę. Pługi
przeorały krajobraz od rzek do gór, kule zniszczyły
olbrzymie stada, i człowiek wszędzie się rozsiadł,
niszcząc dookoła siebie i zmieniając swój świat.
Zatem życie zmieniło się również, uciekając przed
człowiekiem, tak jak przedtem postępowało za
lodowcami. Nikt teraz nie zna wszystkich miejsc
gdzie te rośliny kiedyś rosły, ale pomimo zniszczeń

Fig. 10 Iowa, hrabstwo Lyons, posiadłość Carla
Palmberga. Carl wskazuje na jedną ze swoich roślin na tym skalistym pastwisku. To teren, który nie
nadaje się do uprawy, więc używa on go do wypasu krów, jako “rezerwat” tych kaktusów, i jako
miejsce zabawy dla swych małych chłopców.
Iowa, Lyons County, Carl Palmberg property.
Carl is pointing to one of the plants growing in this
rocky pasture. Land that cannot be plowed, he has
kept it for cows to graze, cacti to grow, and small
boys to dream as they climb the rocks.

Fig. 11
Michigan, hrabstwo Marquette, Góry
Huron. Zwiędły kwiat pośrodku duzej kępy.
Michigan, Marquette County, Huron Mountains. A withered flower in the middle of a large
cluster of pads.

Fig. 12 Michigan, hrabstwo Marquette, Góry
Huron. Teren tu jest nachylony ku południu. Na
zdjęciu jest pokazane 1m różnicy wysokości.
Zwróćcie uwagę na wiele kęp tych roślin.
Michigan, Marquette County, Huron Mountains. The land slopes south, with more than 1
meter of elevation change in just this picture.
Note the many clusters of plants.

.
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spowodowanych pługiem, populacje utrzymały się
przywierając tu i tam do skał na obszarach, które
człowiek zignorował.
Tak więc holocen się skończył, ustępując
miejsca antropocenowi – „erze człowieka”. Niektórzy poświęcili się nauce. Wielki dr Nuttall wyszukiwał nowe rośliny i je nazywał. Dr Haworth
zmieniał te nazwy w miarę jak człowiek lepiej poznawał pokrewieństwa między roślinami. Dr Gleason jeździł z Chicago pociągiem na zachód by
badać piaszczystą prerię sawanny, starając się poznawać i rozumieć. Niektórzy badali jak te kępy
przeżywają na mrozie. Niektórzy prowadzili ich
zbiór i uprawiali je, po prostu z miłości do tych
zbolałych roślin.
Idę za tymi myślicielami, patrząc się wstecz na
historię. Mogę wywieźć swoją intelektualną proweniencję od dr Gleasona, i przemierzam te same
co on piaszczyste równiny, te na których znalazł
on te łamliwe poduszki roślin zaprzątających obecnie moją uwagę. Nie jestem sam, mam wielu studentów, kolegów, przyjaciół, którzy szukają wraz
ze mną. Henry, spierający się za mną, John, cierpliwy łowca, który niestrudzenie nakierowywał
mnie, gdy ja niezdarnie się gramoliłem, Lucas, ten
co zgrabnie zliczał chromosomy, Dorde, Barbara,
Charles, Steve, Carl, Randy, David, Veronica, Bill,
Dixie, Ty, Jack ... kiedy zacznę wyliczać, nie mogę
skończyć. Prawdziwa nauka jest społecznościowa.
Moja społeczność i ja, przemierzaliśmy skały, oddając się zdobywaniu wiedzy i łowom. Niespokojną chęć odkrywania mamy w genach.
Dziś mogę położyć przed wami stosik publikacji. Moglibyśmy pojechać z Michigan do Utah i
zatrzymywać się w różnych miejscach by zobaczyć małe rozrzucone skupiska tych roślin. Zadziwiam studentów, gdy pamiętam na przestrzeni
wielu mil, że rośliny rosną... nie, nie na tym wyniesieniu, ale tam. Tam! Wespnijcie się na ten klif,
i uważajcie gdzie chwytacie się rękami, bo ona
tam rośnie! Mogę pokazać wam setki tych roślin,
które uprawiam. Każdą posadziłem w osobną doniczkę z plastikową etykietką opisującą kto, gdzie,
i co. Mogę opowiadać o łagiewkach pyłkowych,
zapylaczach, i wyrastaniu nowych członów, mógłbym wam pokazać małe rośliny z delikatnymi
cierniami, i duże człony z jeżącą się zbroją cierni.
Mogę wam opowiadać historie o farmerze, który
kocha swoje opuncje, i właścicielu posesji, który
ich nie znosi i spryskuje i zabija każdą, którą znajdzie, i o zapracowanym pośredniku nieruchomości
nieświadomym tego, że rosną one kilka kroków od
okna jego biura. Mógłbym Wam opowiedzieć do
czego doszedłem i czego jeszcze chciałbym się
dowiedzieć. W jaki sposób rośliny te tutaj przybyły? Jak zareagują na zmieniający się klimat? Dlaczego ta populacja się rozwija, a tamta się kurczy?
.
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sharp tool was needed. Perhaps shamans prescribed them in potions for ills; perhaps maidens
sighed and smiled at the sight of the brave flowers. All this lies forgotten in the shame of heedless change when one lifestyle destroyed
another.
So the pale ones stalked the land. Lewis and
Clark cursed the pads as “the greatest pestilence
of the prairie.” Pads were moved or trampled or
ignored by the beaver killers, the cattle drivers,
the seekers of the yellow lumps of dead rock.
The pale humans served the modern god of money, and money reigned supreme. Plows ripped
the land from river to mountain range, bullets
destroyed the vast herds, and the men spread everywhere, devouring and destroying, changing
forever their world as they spread. So life changed too, retreating before the men as it had advanced after the glaciers. No one knows now all
the places where the pads once grew, but as
plows destroyed the populations retreated, clinging to the rocks here and there in areas men
ignored.
So the Holocene ended, yielding to the Anthropocene, the modern “age of men”. Some served at the altar of science. The great Dr. Nuttall
sought new plants to name. Dr. Haworth changed
their name as human understandings of plant
relationships shifted. Dr. Gleason rode the train
west from Chicago to study Savanna’s sandy
prairie, trying to know, to understand. Some studied how the pads lived in the cold. Some collected them, grew and nurtured them, simply for
love of the painful plants.
I ride the shoulders of the thinkers trailing
back through history. I can trace my intellectual
lineage to Dr. Gleason, and I walk the same sandy plains he did, plains where he found the fragile pads that now cling to my wonder. And I am
not alone. I can name students, colleagues,
friends, who have searched with me. Henry,
clashing thought-swords with me. John, patiently
hunting, showing me again and again as I lumbered clumsily along. Lucas, that deft counter of
chromosomes. Dorde, Barbara, Charles, Steve,
Carl, Randy, David, Veronica, Bill, Dixie, Ty,
Jack ... when I start naming I cannot stop. Truly
science is a community. My community and I
have walked the rocks, worshipping the god of
learning, seeking, hunting ... Restless discovery
rustles in our genes.
Today I can pile publications in front of you.
We could drive from Michigan to Utah and stop
here and there to see small scattered collections
of these plants. I can amaze students by remembering across the miles that the plants live... not
this outcrop, but there. There! Crawl that cliff,
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Poluję na wskazówki dotyczące ich historii, bardzo
chciałbym poznać ich przodków, i... mam nadzieję, że Opuntia fragilis zawsze będzie sobie spokojnie rosła, przytulona do swoich skał.
wszystkie zdjęcia | all the pictures: Eric Ribbens

Aztekium valdezii Velazco, Alvarado et Arias, Xerophilia Special
issue 2, 2013
Bardzo interesująca roślina,
pochodząca z Sierra Madre Oriental
w stanie Nuevo Leon. Osiąga do
6cm średnicy i wysokości, żeber
najwyżej tylko 5, kwiaty koloru magenta, różnią się nieznacznie od
kwiatów obu pozostałych gatunków.
Rośliny pojawiły się już w sprzedaży,
naturalnie po bardzo wysokich
cenach. Zdjęcia tego nowego odkrycia, już pewnie bardzo poszukiwanego przez wielu miłośników kaktusów meksykańskich, można zobaczyć w internecie. W internecie jest
również dostępna oryginalna publikacja: http://www.xerophilia.ro.
Austrocactus ferrarii R. Kiesling, E.
Sarnes & N. Sarnes H., Kakteen und
andere Sukkulenten 63(12) 2012.
Gatunek pochodzi z argentyńskiej prowincji Mendoza, z departamentu Las Heras, i okazuje się być
najbardziej na północ wysuniętym
reprezentantem rodzaju Austrocactus. Ta krzewiąca się roślina ma
pędy do jedynie 3cm średnicy i 6cm
wysokości, 6-7 cierni radialnych, 1
cierń centralny, zakrzywiony, najczęściej hakowato, do 3cm długości;

.
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and be careful where you place your hands, for
they live there! Or I can show you hundreds of
living plants that I have grown. I placed each in
its own earthen pot, plastic label describing who
and where and what. I can talk about pollen tubes
and flower visitors and pad production, I can
show you tiny plants with delicate spines, robust
pads bristling with spiny armor. I can tell you
stories of the dairy farmer who loves his prickly
pears, the annoyed homeowner who sprays and
kills any he can find, the busy realtor unaware
they grew a few steps from his office window. I
can tell you what I have done and what I now
want to know. How did this get here? How will
they respond to changing climate? Why is this
population growing and that one shrinking? I
hunt for clues to their history. I long to know
ancestors, history, experience. And I hope that
Opuntia fragilis will always cling to its rocks in
peace.

kwiaty mają do 3,5cm średnicy, są
jasno żółto-różowawe.
Browningia utcumbambensis Hutchison ex Wittner, Kakteen und andere Sukkulenten 63(10) 2012.
Gatunek z doliny rzeku Utcubamba, w peruwiańskim departamencie
Amazonas, zasadność wyszczególnienia tego taksonu może jednak budzić pewne wątpliwości.
Conophytum youngii C. Rodgerson
CactusWorld 30(4) 2012
Gatunek zewnętrznie podobny do
C. rugosum, o ładnym brązowym do
jasnoczerwonego naskórku, i okazałym jasnoróżowym kwiecie.
Corynopuntia nigrispina D. Donati,
Piante Grasse 32(2) 2012
Takson z południowo-zachodniej
części stanu Coahuila, Meksyk. Oryginalny artykuł można pobrać ze strony
internetowej:
http://opuntiads.com/O/zpdf/corynopun
tia-nigrispina.pdf
Ferocactus wislizeni (Engelm.) Br. &
R. var. ajoensis R. Fencl & R. Kalas,
Kaktusy 2012 (3)
Zasadność
wyszczególnienia
przez czeskich autorów tego taksonu z
Arizony może budzić wątpliwości,

biorąc pod uwagę duży zasięg gatunku oraz fakt, że odmiana ta nie
została wcześniej opisana przez
nikogo z USA. Więcej informacji oraz
opis rośliny można znaleźć na strowww.cs-kaktusy.cz/journal/K2012-3.htm
nie:
Neolloydia inexpectata D. Donati,
Piante Grasse 32(3) 2012
Roślinę tę autor znalazł na południu stanu Tamaulipas, Meksyk.
Ponieważ w jednym z miejsc rosła
ona tam obok N. conoidea, od której
różniła się zewnętrznym wyglądem
(brak było mieszańców), autor założył, że jest to nowy takson. Oryginalny artykuł można znaleźć w internecie, na stronie: www.atmosfera-d.it.
Sulcorebutia trojapampensis Gertel & Jucker, Kakteen und andere
Sukkulenten 63(5) 2012.
Roślina z boliwijskiego departamentu Potosi, prowincja Linares,
wedlug autorów pokrewna i niewiele
różniąca się od S. juckeri.
Matucana rebutiiflora Charles, Bradleya 31, 2013
Roślina pochodzi z departamentu Ancash i jest to prawdopodobnie
odmiana M. oreodoxa, o większym i
ładnym czerwonym kwiecie.
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Z notatnika edytora
Niebezpieczne
euforbie
Euphorbia cooperi, zamieszkująca zachodnią część
RPA, jest chyba jedną z najpiękniejszych drzewiastych
euforbii. Niestety... niezdatną do uprawy, chyba ża ktoś
lubi... mocne wrażenia.
Ten artykulik oparty jest o ciekawe teksty z internetu. Na stronie www.theamateursdigest.com/epoisons.htm,
można przeczytać relacje o tym czym się może skończyć „zabawa” z euforbiami, zwanymi po polsku również
wilczomleczami. We wspomnianym tekście można
przeczytać m.in. relację o właścicielu ogrodu, który nieopatrznie posadził w nim E. cooperi. Otóż podczas prac
ogrodniczych uderzył on przypadkowo szpadelem w jej
korzeń, czym spowodował tryśnięcie w oczy jej trującego lateksu. Właściciel ogrodu wzroku wprawdzie nie

słowo „wilcy” ma w Polsce pejoratywne odniesienie.
Wniosek więc jest taki, iż zawsze należy bardzo uważać przy obchodzeniu się z tymi roślinami.
Nie tylko E. cooperi jest tak niebezpieczna – kilka
innych euforbii również może spowodować ślepotę.
Dla niektórych gatunków (niemałej ich liczby) odnotowano zgon wskutek przypadkowego spożycia nawet
małej ilości ich trucizny. Niektóre gatunki wykorzystywano do wytwarzania zatrutych strzał. Niebezpieczne
są także opary euforbii - gdy lateks wydostaje się na
powierzchnię przez ranę rośliny, jego opary również
mogą uszkadzać wzrok, nie mówiąc o powodowaniu
palenia w gardle, itp. Jeden ze znanych „euforbiarzy”
kiedy wchodzi do swojej szklarnii wypełnionej euforbiami, wkłada gogle.
Powróćmy do Euphorbia cooperi. Jej sok, w rzeczy samej należy do najgroźniejszych wśród euforbii.
Przez tubylców był on nawet używany do trucia ryb.
Na stronie internetowej www.plantzafrica.com można
przeczytać o tym, w jaki sposób się to odbywało. Otóż
najpierw sokiem nasączano kępkę trawy, następnie
przywiązywano ją do kamienia i wrzucano do wody.
Wkrótce na powierzchni pojawiały się sparaliżowane
ryby!
Aby nie ograniczać się tylko do takiej „egzotyki„
warto wspomnieć, że E. tirucallii, popularna u nas
roślina pokojowa znana jako tzw. „patyczak”, była
przyczyną śmierci, ślepot, i poważnych chorób (za
stroną internetową wymienioną na początku artykułu).
Jak widać, hodowla niektórych sukulentów jest
równie niebezpieczna jak hodowla jadowitych węży.
Pamiętajmy o tym, szczególnie wtedy gdy mamy w
domu dzieci.

O zimowaniu
kaktusów w
mieszkaniu. Część 4

Euphorbia cooperi
stracił, lecz przez tydzień mocno cierpiał i leczył się,
przy czasowej ślepocie na jedno oko i jego trwałym
lekkim uszkodzeniu, oraz kłopotami z drugim okiem
(podczas przemywania lateks przedostał się z jednego
oka do drugiego !!).
Euforbie znane są z trującego lateksu, który podrażnia skórę i wzrok. Wiele mówi to, że w polskim języku euforbie noszą nazwę „wilczomlecze”, jako że

.
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Jak powszechnie wiadomo, większość kaktusów
nie-epifitycznych, czyli kaktusów „typowych”, w naszych warunkach klimatycznych dobrze będzie się
czuła otrzymując jak najwięcej słońca, jakkolwiek jest
trochę gatunków lubiących lekki półcień – n.p. gymnocalycia czy frailee. Prawdą jest, że wiele lub większość kaktusów, choć jest zdolna do tolerowania dużego gorąca, w naturze broni się przed nadmiernym
słońcem – albo rosnąc w lekkim półcieniu innej roślinności, albo wytwarzając własne mechanizmy ochronne – gęste uciernienie, wełnę, nalot, jaki mają np.
astrophyta, spichrzową część podziemną, która umożliwia chowanie się roślin w podłożu w czasie suszy,
ochronny kolor naskórka, który ogranicza pochłanianie światła przez roślinę. Na naszej szerokości geografricznej jednak, kaktusom generalnie słońca nigdy
nie za wiele – raz, że jest go mniej, dwa to to, że
ochrona z uciernienia i wełny jest w naszych warun101

kach słabsza. Kaktusom u nas nie za wiele słońca – ale
nie gorąca – to rozróżnienie ma znaczenie dla uprawy
kaktusów w okresie wegetacji, tutaj jednak poruszymy
problem przyzwyczajania kaktusów po zimowaniu do
pełnego nasłonecznienia.
Jest to rzecz ogólnie wiadoma wśród kaktusiarzy,
że wiosenne słońce może łatwo przypalić kaktusy, które
zaraz po zimowaniu nie są przyzwyczajone do pojawiających się wiosną dłuższych okresów słonecznej pogody; przypalenie może dotknąć nawet kaktusy, które są
trzymane w szklarenkach przez cały rok, jako że wiosenne długie okresy pełnego nasłonecznienia mogą się
pojawić nagle. Wynika stąd konieczność stopniowego
przyzwyczajania kaktusów poprzez początkowe cieniowanie i stopniowe zwiększanie okresów, w trakcie których są one wystawione na pełne słońce. Jak można się
domyślić, im ciemniej były zimowane kaktusy, tym
ostrożniej, czyli dłużej, należy je przyzwyczajać do
słońca. Najczęściej do tego celu stosowane są papierowe ręczniki i gazety (właściciele szklarenek stosują
cieniujące płótna lub bielą szklarnie), które należy co
jakiś czas zdejmować, na coraz dłuższe okresy wystawiając kaktusy na pełne słońce. Co jednak zrobić gdy
mamy np. słońce tylko do godziny 13.00, kiedy to jesteśmy w pracy? Można zastosować metodę stopniowego
podwyższania „daszku”, czyli np. tektury rozpostartej
nad grupą kaktusów - gdy takie zadaszenie jest nisko,
kaktusy otrzymują tylko promienie od słońca będącego
nisko nad horyzontem; gdy stopniowo, ale powoli będziemy umieszczać daszek wyżej – kaktusy będą
otrzymywać słońce coraz to ostrzejsze, i w coraz większych ilościach.
Przyzwyczajanie do pełnego nasłonecznienia musi
iść w parze z wychodzeniem z zimowego wymarszczenia – kaktusy bez wody są dużo bardziej narażone na
przypalenie niż rośliny w pełnym turgorze. W pierwszej
kolejności przypalają się fragmenty korpusu o dużym
stosunku powierzchni do objętości – brodawki mammillarii, turbinikarpusów, thelocactusów, żebra stenokaktusów, itp. Ważne jest świeże powietrze – w zasadzie to
ciepło, a nie światło przypala kaktusy – gdy kaktusy
mają przewiew uniemożliwiający znaczne gorąco w ich
otoczeniu, pełne nasłonecznienie nie jest takie groźne.
Kaktusy bardziej uciernione oraz te, które rosną na
wyższych wysokościach, są generalnie bardziej odporne na wiosenne przypalanie.
c.d.n.

banknotu jest informacja, że jego rewers przedstawia
fragment pustyni Sonora – w takim razie przedstawionym kaktusem może być Stenocereus thurberi (?).
Jest to banknot o największym nominale jaki wypuścił
bank meksykański, w końcu lat 80-tych. Potem była
inflacja, nastąpiła denominacja, i 100000 pesos zamieniło się na 100 pesos, jednak… ten sam wzór
banknotu pozostał po denominacji – już z nominałem
1000 pesos. Niestety na awersie widnieje postać
uznawanego za zbrodniarza Plutarco Elíasa Callesa,
meksykańskiego prezydenta w latach 1924-1928,
odpowiedzialnego za walkę z religią i doprowadzenie
w ten sposób do wojny domowej w Meksyku, w której
zginęło 100 000 ludzi, brutalne represje i mordowanie
przeciwników politycznych.
Mimo, że Meksyk kaktusami stoi, wydaje się że
nie ma więcej meksykańskich banknotów z podobizną
kaktusa, nie licząc oczywiście obecnego na każdym
banknocie godła Meksyku, w którym jest umieszczona
opuncja. Katusów nie ma, jest jednak agawa widniejąca na starym banknocie o nominale 5 pesos. Ciekawostką jest, że na rewersie banknotu znajduje się
podobizna pani, na której to cześć nazwano ostatnio
nowo odkrytego kaktusa – Strombocactus corregidorae. To Josefa Ortiz de Domínguez, zwana La Corregidora, bojowniczka o niepodległość Meksyku. Jeśli
chodzi o banknoty innych państw obu Ameryk, wydaje
się, że na nich także nie ma kaktusów – a szkoda!

Meksykańskie peso ze S. thurberi (?). Tu już po denominacji, czyli bez trzech zer. Zdjęcie z portalu Wikipedia.
Autor: http://currencymuseum.net. Zdjęcie publikowane
jest na licencji Creative Commons Attribution 2.5 Generic
(http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/deed.en)

Ponownie o
sukulentach
nietypowo
W numerze Kaktusy i Inne 7(3) przedstawione
zostały trzy banknoty madagaskarskie z sukulentami.
Widniały na nich baobaby, agawy i opuncje. Baobaby
są obecne jeszcze na co najmniej kilku innych banknotach afrykańskich, najbardziej wyraziście chyba na 100frankowym banknocie madagaskarskim z lat 60-tych
(tutaj niepublikowanym, widać też na nim zadomowioną
na Madagaskarze opuncję).
Z obecnością kaktusów na banknotach jest już
gorzej. W zasadzie jedynym chyba takim przykładem
jest banknot 100 000 meksykańskich pesos. W opisie

.
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Wycofany z użycia meksykański banknot z wizerunkiem
agawy i podobizną pani La Corregidora.

Z pewnością nie jest wskazane poszerzanie kaktusowego hobby o banknoty z motywem sukulentów –
o ile wspomniany banknot 5 starych peso można kuKAKTUSY I INNE Vol. 8 No. 3

pić poprzez internet za grosze, o tyle dwa pozostałe tu
wymienione – 100-frankowy z Madagaskaru i 100 pesos z Meksyku – kosztują drogo, i dlatego też powyższe
zdjęcie pochodzi z internetu, z portalu Wikipedia.
Poniżej natomiast widnieje moneta o nominale 50
ariary (Madagaskar) z wizerunkiem baobabu, o której to
była wzmianka w poprzedniej części. Baobab znajduje
się także na starych monetach o nominale 10 centów z
Zimbabwe.

Krótko o kaktusach
trzech Gujan
Obszar pomiędzy Brazylią a Wenezuelą, to historycznie rzecz biorąc, terytorium dawnych trzech kolonii
- trzech Gujan - Brytyjskiej, Holenderskiej i Francuskiej.
Pierwsze dwie to już dziś niezależne państewka - Gujana i Surinam, trzecie pozostaje nadal terytorium zamorskim Francji. Wszystkie są bardzo słabo zaludnione.
Cały ten obszar jest w ok. 80% pokryty lasami tropikalnymi, laikowi trudno byłoby więc sądzić, że w takim
środowisku mogą występować kaktusy. My jednak
wiemy, że kaktusy to bardzo adaptywne indywidua, i...
jeśli występują w sąsiedniej Brazylii i Wenezueli, to
pewnie i w Gujanach znalazły dla siebie jakieś miejsca.

Rhipsalis baccifera.

.
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I istotnie. Dla obszaru trzech Gujan wylicza się dziesięć gatunków (nie licząc wielu nazw synonimicznych
- w sumie w literaturze wymieniono ich 38). Są to:
Cereus hexagonus, Epiphyllum phyllanthus, Hylocereus lemairei, Hylocereus scandens, Melocactus neryi
”schulzianus”, Melocactus smithii, Pilosocereus oligolepis subsp. kanukuensis, Rhipsalis baccifera, Rhipsalis floccosa., Selenicereus extensus. Oprócz wyżej
wymienionych, uprawiane są też Opuntia cochenillifera, Pereskia aculeata, P. bleo, wymieniane są także
trzy kolejne gatunki ripsalisów, których występowanie
nie jest jeszcze potwierdzone.
Jak można było się spodziewać, kaktusowa flora
trzech Gujan nie jest specjalnie imponująca, w większości składa się z kaktusów lubiących wilgotne środowiska, jednak już samo wspomnienie o niej może
być swego rodzaju ciekawostką, jako że większość
kaktusiarzy prawdopodobnie nie potrafiłaby... ani potwierdzić ani zaprzeczyć obecności kaktusów w tamtejszych krajach. Zwykłych miłośników kaktusów zainteresują pewnie jedynie M. smithii i M. neryi – pierwszy z nich to rzadki melokaktus - odnotowany tylko z
kilku stanowisk w państwie Gujana i północnej Brazylii, drugi jest bardziej rozpowszechniony - występuje
on szeroko przede wszystkim w Wenezueli, a z Surinamu i północnej Brazylii jest tylko odnotowany.

Ciekawostki...
kaktusowe?
Rodzaj Mammillaria jest jednym z największych
w rodzinie Cactaceae, i należy do najbardziej popularnych wśród miłośników kaktusów. Formalnie rodzaj
opisał w 1812r. jeden z największych znawców sukulentów swoich czasów, Anglik Adrian Haworth. Pewmą ciekawostką z tym związaną jest fakt, że trzy lata
wcześniej pod tą samą nazwą został opisany... gatunek glonów (!): Mammillaria Stackhouse. Ponieważ ta
druga nazwa została zaproponowane wcześniej, to
ona wedle reguł taksonomicznych powinna mieć
pierwszeństwo przed „kaktusową” nazwą Mammillaria, i to dlatego Britton i Rose w swojej monografii, w
miejsce rodzaju Mammillaria ustanowili rodzaj Neomammillaria. Na szczęście dla kaktusiarzy, rodzaj
glonów Mammillaria nie wszedł do praktycznego użycia i został odrzucony przez Międzynarodowy Kongres
Botaniczny w 1930r. na rzecz Mammillarii „kaktusowej”. Na szczęście (!), bo przecież określenie „Mammilarzysta” znacznie lepiej brzmi niż „Neomammilarzysta”!
To jednak jeszcze nie wszystko. Nazwa
Lophophora znana jest każdemu kaktusiarzowi. Mało
kto jednak wie, że pod taka samą nazwą kryje się
rodzaj nocnych motyli! Lophophora Möschler opisany
w 1890r. Nazwy królestwa roślin i zwierząt mogą się
dublować, tak więc oba rodzaje Lophophora są ważne! A oto jeszcze dwa podobne przykłady: Cereus
Oken 1815 to rodzaj ukwiałów (bezkręgowych koralowców), a nazwa rodzajowa Echinopsis figuruje także
w zestawie prehistorycznych skamieniałości szkarłupni - bezkręgowych zwierząt morskich!
Czy ktoś z Państwa hoduje ukwiały?
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O moich rebucjach. 8
Elton Roberts
Kalifornia, USA
e-mail: 1cactus1@verizon.net

Rebutia minuscula ssp. grandiflora
Rebutia minuscula ssp. grandiflora to wielkokwiatowy wariant R. minuscula. Ta druga ma
kwiaty, które mają do 4cm długości i 2,5cm średnicy, podczas gdy ssp. grandiflora ma kwiaty do
6,5cm długości i 4cm średnicy. Kształt płatków
jest również różny u obu roślin. U ssp. minuscula
płatki są szerokie i niespodziewanie się zwężają, U
ssp. grandiflora poza tym, że płatki są dużo większe

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

mają one bardziej kształt włóczni. Są wąskie u
podstawy, poszerzają się, i około połowy długości zaczynają się zwężać do długiego i ostrego
czubka. Inne jest również znamię, działki znamienia u ssp. grandiflora są ok. dwa razy dłuższe, a także węższe, niż u ssp. minuscula. Kształt
otwartego kwiatu u ssp. minuscula to szeroki
lejek, podczas gdy u ssp. grandiflora płatki są
wygięte.
Tuberkuły mają „podbródek” jak u Gymnocalycium, przeciwnie niż u podgatunku typowego, gdzie tuberkuły są stożkowate. Areole są
bardziej zagłębione, gdzieniegdzie wygląda jak
gdyby tuberkuła chciała zarosnąć areolę. Areole
są wydłużone, ok. 3-4 razy dłuższe niż szerokie.
U podgatunku ssp. minuscula areole są jajowate.
Ciernie mają tylko ok. 3cm długości, jest ich o
połowę mniej niż u ssp. minuscula – tylko 10-12
cierni w areoli, o ile dobrze policzyłem. Ciernie
są czerwonawo-brązowe u podstawy, reszta ciernia jest przeźroczysta.
Biorąc pod uwagą wszystkie różnice, jakie
są u obu roślin, nie widzę powodu dla którego
obie one miałyby być uznawane za jedną, tak
więc wciąż nazywam mają roślinę R. minuscula
ssp. grandiflora.

Rebutia minuscula ssp. grandiflora

Rebutia minuscula ssp. grandiflora
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Rebutia minuscula
Według książki Pilbeama o rebucjach
„Ma ona zielone pędy, kuliste do płaskokulistych, do 4cm średnicy, ok. 25-30 krótkich,
białawych szczecinowatych cierni, od 2 do
8mm
długości.
Kwiaty
są
jasno
różowoczerwone, do 4cm długości i 2,5cm
szerokości, znamię białe” Opis ten dobrze
zgadza się z opisem Backeberga.
Pewnym problemem jest to, że roślina
ta jest w kolekcjach od ponad 50 lat i można
się zastanawiać z jakimi roślinami się ona w
tym czasie pokrzyżowała, wciąż występując
pod tą nazwą. W swojej książce Pilbeam
podaje, że Rebutia minuscula została „w
ostatnich latach” (książka jest z 1997r.)
zebrana w naturze i rośliny te wyglądały jak
te w kolekcjach. Stąd wniosek, że hobbyści dołożyli starań, aby roślina pozostała taka jak powinKAKTUSY I INNE Vol. 8 No. 3

na. W tym okresie nie było jeszcze mody na komasowanie gatunków i kaktusiarze wiedzieli dokładnie co z czym zapylają. Teraz, jeśli weźmiecie do
ręki The New Cactus Lexicon, zobaczycie do czego

Rebutia minuscula ssp. minuscula

Rebutia minuscula ssp. minuscula

Rebutia jujuyana
Rebutia jujuyana to kolejna piękna roślina z
jasnopomarańczowymi kwiatami. Niestety, w
The New Cactus Lexicon została ona „wrzucona”
do R. fiebrigii. R. jujuyana jest prosta w
uprawie. Jej pomarańczowe kwiaty mają do
3cm średnicy i są szeroko lejkowate. Znamię
jest jasnoróżowe, podobnie jak nitki
pręcików. Pędy są kuliste do krótkocylindrycznych, do 6cm średnicy, i do
10cm wysokości, lub więcej, w środku dużej
kępy. Jeśli utrzymacie swoją roślinę jako
małą i zwartą, najwyższy pęd osiąga
najwyżej ok. 6 cm wysokości. Rebutia ta ona
długie ciernie. W Anglii, gdzie nie ma ona
tyle światła, jej ciernie są krótsze i cieńsze.
Patrząc na zdjęcia 3 i 4 zauważycie, że są
dłuższe ciernie centralne. Są one ciemne u
końców i powoli jaśnieją w kierunku nasady.
Według opisu jest 5 do 7 cierni centralnych i
18 do 20 cierni radialnych.
Zwykła mieszanka do kaktusów bardzo dobrze służy tej rebucji. Trzeba uważać, aby jej nie

Rebutia jujuyana

prowadzi komasowanie gatunków. Na stronie 267,
pod nazwą R. minuscula, zobaczycie trzy zdjęcia,
ale żadne z nich nie będzie typową R. minuscula –
są to zdjęcia R. marsonerii, R. senilis i R. wessneriana. Dlaczego autorzy nie pokazali typowej rośliny?
Rośliny na zdjęciach są bardzo bliskie opisom.
Jest jedna różnica – ta, że moje mają znamię jasnoróżowe, nie białe. Moje rośliny właśnie kwitną.
Zaczęły kwitnienie (w Kalifornii) ok. połowy marca. Jak większość rebucji, wchodzą one w okres
spoczynku w środku lata. Będą kwitnąć ponownie
na jesieni, gdy nocne temperatury się obniżą.
Rebutia jujuyana
.
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przypalić. Mam kilka roślin, które dzielą się na
dwie głowy dychotomicznie. Nie wiedziałem, że
rebucje są zdolne do tego, jednak ta z pewnością,
ponieważ cechę tę zauważyłem już u kilku jej egzemplarzy.

Rebutia jujuyana

Rebutia ‘June’
Jeśli popatrzycie na drugie zdjęcie, zobaczycie
kwiat, który się dopiero co otworzył i jest świeży
jak czerwcowy wietrzyk. Zwróćcie uwagę na kolory – jest tam odcień fioletowy, czerwony, różowy,
pomarańczowy, nawet trochę barwy żółtej. Teraz
dodajcie do tego jasną zieleń pręcików i znamienia, i... jakiż piękny to kwiat! Kolory są piękne, ale
uważajcie, kwiat jest bardzo niestały – kiedy się w
nim chcecie zakochać, on się zmienia – na cały różowy, miejscami nieco ciemniejszy, ale właściwie
cały różowy. Wszystkie te piękne kolory, którymi
się zachwyciliście zniknęły. Popatrzcie na zdjęcie

Rebutia ‘June’
.
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trzecie – gdzież to uleciały te wszystkie barwy!
Kwiaty będą już takie różowe dopóki nie zwiędną.

Rebutia ‘June’

Nie wiem od jakich roślin pochodzi Rebutia
‘June’, podejrzewam, że jedną z nich mogłaby
być Rebutia heliosa ssp. theresae. Zdjęcie 3 pokazuje samą roślinę, która wygląda podobnie do
Rebutia heliosa ssp. theresae, z jej długimi cierniami. Mam tę roślinę dość krótko, więc nie
wiem jak duża kępa może z niej wyrosnąć. U R.
theresae kępa może osiągnąć do 15-20cm szerokości, główki dochodzą do 3cm średnicy i 4cm
wysokości. Moje kępy mają dopiero 2 lata i są
szerokości 7cm. Kultywar ten należy chyba do
ciekawszych w świecie rebucji.

Rebutia ‘June’
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Rebutia chrysacantha
„Lumperzy” najpierw umieścili R. chrysacantha w R. senilis, a tę następnie w R. minuscula.
„Chrysacantha” znaczy „z żółtymi cierniami”. R.
senilis ma długie białe ciernie, R. chrysacantha ma
krótkie żółte ciernie.
Głowy R. chrysacantha mogą osiągnąć do
8cm średnicy. Roślina wytwarza kępę, ale niestety
nie wiem jak dużą. Niektóre miałem w 25-cm misach nim zacząłem je dzielić. Z braku miejsca inne
trzymałem w mniejszych pojemnikach, a gdy się
mocniej rozkrzewiały odrywałem odrosty i sprzedawałem. Kwiaty są czerwone do pomarańczowoczerwonych, i mają 3cm średnicy.

mowy kolor co znamię. Był on dwukolorowy –
niższa połowa była żółta, choc nie nazwałbym jej
cytrynowo żółtą, górna była kremowo-żółta.
Rebutia flavistyla rośnie szybciej niż większość innych rebucji. Posadziłem ich kilka do 9cm doniczek i większość z nich jest już gotowa
do przesadzenia do doniczek 12,5 i 15-cm. Jeśli
weźmiecie inne rebucje o 2,5-3cm średnicy, i
wsadzicie je do 9-cm doniczek, to wypełnią ją
one w tym czasie, w którym R. flavistyla wypełni
doniczkę 15-cm. Nie wiem jak dużą kępę roślina
ta może wytworzyć, bo ograniczam ją do doniczek 25-cm. Jedna z moich roślin w 9-cm doniczce ma już 13 odrostów, największy ma 2cm
rdnicy. Pędy tej rebucji rosną u mnie do około
7cm średnicy i mniej więcej takiej wysokości.
Krzewiąc się rośliny wytwarzają kępę płaską, a
nie kopczyk, jak wiele innych. Spiralne nibyżebra składają się ze stożkowych tuberkuł. Areole są owalne i mają trochę lekko brązowej wełny. Ciernie trudno podzielić na radialne i centralne. Niektóre ciernie są ciemno brązowo-żółte,
inne są „w plamki”, inne przeźroczyste.

Rebutia chrysacantha

Rebutia flavistyla

Rebutia chrysacantha

Rebutia flavistyla
„Flavistyla” znaczy „z żółtym słupkiem”. W
książce o rebucjach Pilbeama jest podane, że słupek R. flavistyla jest cytrynowo-żółty. Na zamieszczonym tam zdjęciu kwiatów słupek jest ukryty
pośród pręcików. Postanowiłem sprawdzić słupek
u moich roślin by zobaczyć czy ma ten sam kre.
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Rebutia flavistyla
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Kiedy roślina kwitnie, to nie robi tego „na pół
gwizdka” – czasem może być tak pokryta kwiatami, że jej nie widać. Kwiaty mają do 5cm średnicy.
Ich kolor według mnie to pomarańcz z domieszką
czerwieni, w każdym razie nie do końca pomarańcz, a nie nazwałbym tego kolorem jasnoczerwonym. Jak większość rebucji, roślina może wytrzymać krótkie przymrozku. Moje kilka razy doświadczyły spadków temperatur do -10oC, bez
szkód. W środku lata przechodzą one w stan spoczynku.
Od edytora: Pod nazwą Rebutia autor umieszcza także
gatunki Aylostera i Mediolobivia, które wg. ostatnich badań
nie należą do rodzaju. Wszystkie zdjęcia: Elton Roberts

Rebutia flavistyla

Elektroniczne pismo o
rodzaju Echinocereus
Pojawiła się nowa niemiecka
elektroniczna publikacja poświęcona rodzajowi Echinocereus - Echinocereus Online Journal. Pismo
jest w języku niemieckim, artykuły
są opatrzone krótkimi abstraktami
po angielsku. Numery można pobrać: www.echinocereus.eu

Cactician – kolejne pismo
internetowe
Pojawiło się kolejne elektroniczne pismo o sukulentach, jednak
jakże inne od kilku dotychczas
istniejących. Wyszły dotychczas

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

trzy numery, każdy z nich zawiera w
zasadzie tylko jeden długi artykuł. Artykuły dotyczą kwestii taksonomii i historii
odkryć kaktusów i sukulentów, i trzeba
przyznać, że są ciekawe, choć z pewnością przeznaczone dla już bardziej
wnikliwych miłośników sukulentów.
Autorem artykułów i redaktorem pisma
jest Roy Mottram z Anglii. Numery
można pobrać ze strony:
http://www.crassulaceae.ch/index.php?
TPL=10398
Można przeczytać m.in. o wkładzie
Linneusza do botaniki kaktusowej, czy
o problemach dotyczących taksnonomii
Desmidorchis
retrospiciens
(patrz
artykuł w obecnym numerze KI).

Bradleya 31, 2013
Bradleya to naukowa publikacja o kaktusach i sukulentach
wydawana raz do roku przez
Brytyjskie Towarzystwo Kaktusowe i Sukulentowe. W najnowszym numerze pisma można
przeczytać artykuły m.in. o nowej Matucana rebutiiflora, Aloesach w Dżibuti, Lobivia minutiflora, Gymnocalycium mostii,
rodzaju Trichodiadema, rodzaju
Orbea, nowym borzikaktusie,
nowym rodzaju Knersia, artykuł
o cefaliach i pseudocefaliach,
rozważania taksonomiczne, i
inne.

Polecamy

Jerzy Woźniak
Ariokarpusy

Paweł Nalaskowski
Duży wybór kaktusów
i sukulentów

p_nalaskowski@wp.pl
tel. 694327722
lub na www.allegro.pl
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Zamówienia:
e-mail: aeonium@wp
tel: 0-606 266 724
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Chilijczyk warty polecenia

Tomasz Romulski, Wrocław

Eriosyce paucicostata (Ritter 1959) Ferryman
2003 jest jednym z popularniejszych gatunków Eriosyce w kolekcjach. To atrakcyjna roślina, o ładnym
uciernieniu, raczej nietrudna w uprawie, i stosunkowo
szybko rosnąca na tle innych gatunków rodzaju. Zaimponował mi egzemplarz na zdjęciu Jerzego Bartylaka. Jak widać jest bardzo dorodny. Jak również widać, z czasem pokrój E. paucicostata się wydłuża.
Według opisu kaktus osiągnąć może nawet do 30cm
wysokości, lub... długości, ponieważ w naturze przy
takich rozmiarach rośliny te czasem lubią się pokładać. Egzemplarz ze zdjęcia ma ok. 20cm wysokości
(widoczna jest tylko górna część). W istocie wiele
gatunków Eriosyce, i również wiele gatunków innych
rodzajów, w europejskich kolekcjach rośnie nawet
szybciej niż w naturze, choć oczywiście wytwarza
słabsze uciernienie. A uciernienie E. paucicostata
należy chyba do ładniejszych w rodzaju Eriosyce.
Ciernie w zwykle są zakrzywione w górę, młode ciernie są czarnawe, potem szarzeją. By dokończyć pobieżną charakterystykę wspomnę, że kwiaty są kremowe, żółtawe, czasem zaróżowione, a nazwa gatunku odnosi się do małej liczby żeber, jakie występowały u roślin ze stanowiska typowego, 8-12, w rzeczywistości jednak może być ich do ok. 16.
Eriosyce paucicostata występuje wzdłuż wybrzeża, na południe od miasta Taltal, w regionie Antofagasta, oczywiście w Chile, gdzie rośnie na kamienistym
gruncie do wysokości ok. 1000 m npm. Populacje są
liczne i mają się dobrze. Kattermann (1994) w swoim
opracowaniu gatunek E. paucicostata sprowadził do
podgatunku E. taltalensis, Roger Ferryman na powrót
przywrócił mu rangę gatunku, i jako taki wymieniają
go także w swoim całościowym opracowaniu kaktusów chilijskich autorzy: A. Hoffmann i H. Walter
(2006). W przeszłości takson ten figurował w rodzajach: Neoporteria, Neochilenia, Pyrrhocactus i Horridocactus. Jeśli rodzaj Eriosyce na powrót zostanie
rozbity na stare rodzaje, to nasz kaktus prawdopodobnie będzie klasyfikowany jako Horridocactus.
Nieco dalej na północ rosną jeszcze, już na dużo
mniejszym obszarze, dwa inne podgatunki E. paucicostata – ssp. echinus (Ritter) R. Ferryman i ciekawy

Eriosyce paucicostata, fot. Tomasz Romulski
.
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Eriosyce paucicostata, fot. Jerzy Bartlak

ssp. floccosa (Ritter) Ferryman. W przeszłosci
opisanych zostało także kilka odmian dziś
nieuznawanych (w kolekcjach można dość często
spotkać nazwę var. viridis).
W uprawie postępujemy tak jak z innymi kaktusami chilijskimi – trzeba oczywiście zapewnić przepuszczalne podłoże i dużo słońca, ale nie gorąca –
kaktus lubi wietrzenie. Lubi też spryskiwanie – na
obszarach, gdzie rośnie praktycznie nie pada, a źródłem wilgoci są mgły znad oceanu – wtedy krople
wody osadzone na cierniach spadając zwilżają bezpośrednie otoczenie rośliny. W środku lata kaktus
przechodzi okres spoczynku, chyba, że wystawimy
go na zewnątrz.
Jeśli ktoś zechce mieć w kolekcji jakieś Eriosyce, to E. paucicostata ssp. paucicostata będzie
pewnie jedną z odpowiedniejszych kandydatur.
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O pewnym ciekawym
rodzaju stapeliowych.
tekst: Tomasz Romulski
foto: Bert Jonkers (Holandia), Scott Zona (Miami, USA), Linda de Volver (Bruksela, Belgia)
Rośliny stapeliowe są obiektem zainteresowania
z uwagi na swoje kwiaty, natomiast ich pędy, mimo
że sukulentyczne, zwykle nie wyróżniają się niczym
ciekawym. W dodatku stapeliowe często tworzą kępy, rozrastając się bezładnie na boki, co może czynić
ich uprawę nieco kłopotliwą, zwłaszcza przy ograniczonej ilości miejsca. Niektóre stapeliowe są jednak
atrakcyjniejsze w formie – do nich to m.in. należy
rodzaj Desmidorchis Ehrenberg.
Rodzaj Desmidorchis został ustanowiony już
w 1829r., jednak gatunki dziś do niego zaliczane
były długo umieszczane w rodzaju Caralluma, i
Desmidorchis do łask wrócił dopiero w ostatnim
czasie. Chyba właśnie fakt, że gatunki Desmidorchis były „schowane” Caralluma, jest przyczyną
tego, że są one raczej słabo znane, mimo że są bardziej dekoracyjne i atrakcyjniejsze niż typowe carallumy, bo wydają więcej kwiatów i mają mocniejsze pędy. Rodzaj zasiedla Afrykę i Arabię, sięga
nawet Indii i Sri Lanki. Najbardziej znanym i rozpowszechnionym jest gatunek typowy dla rodzaju,
Desmidorchis retrospiciens, który można spotkać na
obszarach od Półwyspu Arabskiego po Senegal na
zachodzie Afryki i Kenię na południu.
Główną atrakcją gatunków Desmidorchis jest
Desmidorchis tardellii, Dhofar, Oman
duża liczba kwiatów na jednym pędzie. Największą
fot. Bert Jonkers
liczbą kwiatów – nawet ponad setką, kwitnie D. retrospiciens, u innych może pojawić się ich do
kilkudziesięciu. Kwiaty pojawiają się w
tym samym czasie – efekt „kwiatowej głowy” jest piękny, co widać na zdjęciach,
choć niestety zapach jest dużo mniej
atrakcyjny, bo kwiaty... śmierdzą, jak to
często bywa u stapeliowych. Co gorsza,
niektóre gatunki są bardzo trujące, np. D.
penicillata czy D. retrospiciens – nie
wystarczy ich nie jeść, trzeba także uważać
Desmidorchis speciosa, Etiopia, Debub Omo - region przy
na ich sok (gogle, rękawiczki)! Zachować
granicy z Kenią. fot. Linda de Volver
należy takie środki ostrożności jak przy
uprawie euforbii, zwłaszcza w trakcie
ukorzeniania odrostów! Niedopuszczalne
jest oczywiście także by do szklarni z tymi
roślinami dostęp miały dzieci! Pędy gatunków Desmidorchis mają do kilku
centymetrów średnicy i kilkudziesięciu
centymetrów wysokości, posiadają cztery
żebra, i nie pokładają się, co na tle innych
stapeliowych czyni te rośliny bardziej
Desmidorchis speciosa, Etiopia, w regionie Debub Omo (przy
poręczne w uprawie i atrakcyjniejsze.
granicy z Kenią). fot. Linda de Volver
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Desmidorchis speciosa, Etiopia, w regionie
Debub Omo (przy granicy z Kenią). fot. Linda de Volver

Rośliny w uprawie zachowują się jak i inne ciepłolubne stapeliowe. Potrzebują dużo słońca i ciepła,
przepuszczalne podłoże, suche zimowanie w temperaturze nie niższej niż 15oC. Najbardziej popularny
gatunek, D. retrospiciens, kwitnie w naturze po około trzech latach, pozostałe niewiele później, choć w
uprawie kwitną mniej ochoczo. Jak wiele stapeliowych, te również łatwo gniją, nadają się więc one dla
nieco już zaawansowanych hodowców. Rozmnażanie przez odrosty jest proste – sadzonkę przed ukorzenieniem należy kilka dni przesuszyć (soki! –
ostrożnie na oczy (google) i ręce) i umieścić w podłożu gdy pojawią się korzonki. Nasiona kiełkują dobrze jako świeże, ich kiełkowalność szybko spada.
Otrzymanie własnych nasion, co wiedzą miłośnicy
stapeliowych, jest wyjątkowo trudne.
|| Od BERTA JONKERSA. Zdjęcie Desmidorchis tardellii w pełnym kwitnieniu zostało zrobione przeze mnie na początku czerwca 1990r. w
Ra’s Hamar, koło Raysut, w Dhofar - regionie na
południu Omanu. Było to dopiero na początku
mokrej monsunowej pory (czerwiec-wrzesień), i
łodygi wciąż jeszcze nie są w pełni wyprostowane.
W czasie spoczynku, podczas pory suchej, łodygi
zaginają się do środka kępy, dzięki czemu roślina się
zaokrągla i zmniejsza parowanie. U żadnego innego
gatunku w tym rodzaju nie widziałem tego zjawiska
zaznaczonego tak wyraźnie jak w tym przypadku.
Zebrałem tę roślinę po raz pierwszy w listopadzie 1988, gdy jedynym znanym gatunkiem Desmidorchis z Dhofar był D. flava. Zakwitła u mnie
w następnym roku, i zdziwił mnie jej jasny kolor
kwiatów i wąska rurka kwiatowa. Blisko spokrewniona z D. flava, została ona opisana jako nowy
gatunek przez Mostiego i Raffaelliego dopiero w
2004r. (obecnie z Dhofar znanych jest pięć reprezentatnów rodzaju - D. adenensis [syn. D. rauhii],
D. awdeliana, D. flava, D. tardellii, i jeden nieopisany, bliski D. arabica). ||
Kolejne zdjęcia pokazują D. speciosa i D. retrospiciens – widać jak niezwykle malowniczo, że
.
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swoimi „głowami” kwiatów, prezentują się kępy
tych roślin w naturze. D. speciosa występuje na
wschodzie Afryki – w Etiopii, Kenii, Somalii,
Tanzanii, Ugandzie. Osiąga czasem nawet do 1m
wysokości, i ma piękne ciemnożółtobrązowe
kwiaty, w ilości do ok. 40, tworząc kwiatostan do
10cm średnicy. Z nazwą gatunkową D. retrospiciens jest trochę taksonomicznego zamieszania bo
niektórzy twierdzą, że pierwotny opis rośliny dokonany przez Ehrenberga nie był wystarczający i
używają nazwy późniejszej, D. acutangula Decaisne. W ostatnim czasie rzecz wyjaśniono na korzyść nazwy D. retrospiciens. Tu kwiaty nie są tak
imponujące, i są mniejsze, za to jest ich więcej,
poza tym roślina osiąga największe rozmiary ze
wszystkich gatunków – może dorosnąć nawet do
1,5m wysokości i 70cm średnicy kępy.
Jak to często bywa, pojawia się kolejny problem – które gatunki należą do Desmidorchis, a
które nie. Daniel Plowes, badacz który „reaktywował” rodzaj Desmidorchis w 1995r., uznaje tylko
kilka gatunków (afrykańskich): D. edithae, D. foetida, D. penicillata, D. retrospiciens (syn. Caralluma russeliana, D. acutangula), D. somalica i D.
speciosa, a pozostałe umieszcza w utworzonym
przez siebie rodzaju Crenulluma. Gatunki tej drugiej grupy występują tylko na Półwyspie Arabskim
i różnią się od gatunków afrykańskich niewielkimi
różnicami w wyglądzie pędu. Jako że z badań
DNA wynika, że nie da się rozdzielić obydwu rodzajów, pozostali badacze nie uznają takiego podziału i gatunki Crenulluma umieszczają w Desmidorchis jako: D. adenensis (syn. D. rauhii, Caralluma kalmbacheriana, C. petraea), D. arabica,
D. awdeliana, D. flava, D. tardellii.
Przedstawiłem tu tylko kilka gatunków Desmidorchis (może przyjdzie czas na inne) jednak chyba
udało mi się przekazać, że to ciekawe stapeliowe.
Desmidorchis retrospiciens, fot. Scott Zona
Widać zarówno kwiatostan rozwinięty, jak i pąki.
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Ferocactus wislizenii
”flavispinus” już w Tucson
Chris Monrad

Arizona, USA,
e-mail: chrismonrad@monradengineeringinc.com

Roślina na pierwszym zdjęciu w marcu 2006r.
była jedynie nasionem, a już w sierpniu 2010r.
zakwitła, również na wielu innych roślinach z tego
wysiewu pojawiły się pąki.

Było to jakieś dwanaście lat temu gdy ekipa
ratująca kaktusy Towarzystwa KaktusowoSukulentowego Tucson (TCSS) w Arizonie, znalazła koło Saddlebrook pierwszy okaz złotouciernionego i o żywożółtym kwiecie, naszego rodzimego
gatunku – Ferocactus wislizenii. Prawie 200 roślin
wysianych z nasion pochodzących z tego egzemplarza, oraz czterech podobnych roślin znalezionych
przez ekipę ratowniczą pomiędzy 2002 i 2006r.,
trafiło do publicznych miejsc Tucson – te 5-letnie
egzemplarze są już w czterech różnych punktach
miasta, i wiele z nich zakwitło w sierpniu 2011.

Rośliny te okazały się być takie jak ich rośliny rodzicielskie - z mocnym złotym uciernieniem, oraz dużymi jasnożółtymi pąkami i kwiatami, które można teraz oglądać z ulic i chodników. Mam nadzieję, że F. wislizenii, uważany za
gatunek szybko rosnący i bardzo mrozoodporny
w naszych stronach, wydający też dużo okazal.
112
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sze pąki, kwiaty i owoce niż słynna „złota kula”
Echinocactus grusonii, stanie się popularny w krajobrazie Tucson.

no w 1999r, a także Markowi Reimerowi z departamentu rolnictwa Arizony, różnym ogrodnikom, którzy służyli radą i wysiewali te rośliny,
oraz zarządowi TCSS, który pomógł wesprzeć
propagowanie tych roślin, od chwili gdy około
osiem lat temu przyszedł mi na myśl ten szalony
pomysł.
Od edytora: Jak napisał mi Chris, podczas
rozmnażania tylko w 75% przypadków rośliny te
powielają cechy roślin rodzicielskich. W pozostałych 25% przypadków powstają normalnie uciernione F. wislizenii, jakie występują w regionie.

Obecnie bardzo mało roślin tej formy można
nabyć u niektórych hodowców, ale są one rozmnażane i wkrótce nie powinno ich braknąć.
Wyrazy mojego najwyższego uznania i duże
podziękowania składam kaktusowej załodze ratowniczej TCSS i wszystkim tym, którzy wsparli
program ratowania kaktusów od kiedy go wdrożo.
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Kaktusowe dygresje
Znaczki
staro-nowe

chyba jedyna seria z sukulentami wydana w Polsce.
Jeśli ktoś z czytelników wie jeszcze o innych polskich
znaczkach z kaktusami/sukulentami, to proszę o informacje.
Edytor

Beata Mikołajuk

Z mojej kolekcji.
Discocactus
pugionacanthus
Piotr Modrakowski

Poczta Polska ponownie wydała wiele starych serii
znaczków, jedną z nich jest seria z sukulentami z grudnia 1981 r. pod nazwą „Kwiaty sukulentów”. Obecne na
znaczkach gatunki to: Caralluma lugardii, Cylindropuntia spinosior, Cereus tonduzii, Cylindropuntia fulgida,
Lithops belmuii, Nopalea cochenilifera, Epiphyllopsis
gaertneri, Cylindropuntia leptocaulis.
Od edytora. Z informacji znalezionych przeze mnie
w internecie wynika, że była to pierwsza seria znaczków
wydana po wprowadzeniu stanu wojennego (!) i jest to
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Mojego Discocactus pugionacanthus HU 462
nabyłem około 4 lata temu. Pochodzi on z Czech.
Obecnie ma 10cm średnicy i jest zaszczepiony na
Eriocereus jusbertii. Rośnie na nim prawidłowo, czyli
dyskowato. W tamtym roku zakwitł po raz pierwszy.
Kwiat jest duży, o ok. 5 cm średnicy.
Discocactus pugionacanthus uprawiam jak
wszystkie moje „dysko” – w większości szczepione na
Myrtillocactus, E. jusbertii i Echinopsis, w tunelu foliowym, gdzie wstawiam je po 20 maja, gdy już nie grożą
żadne przymrozki, mimo że szczepione rośliny nie są
tak wrażliwe na ochłodzenie jak te na własnych korzeniach. Zimę D. pugionacanthus spędza na parapecie w pokoju, gdzie temperatura waha się od 14 do 24
o
C.
Krótki opis. Discocactus pugionacanthus pochodzi z północnej części brazylijskiego stanu Minas Gerais. Może on osiagnąć do 14cm średnicy, rośnie płaskokulisto, ma 11-12 żeber, ciemnozielony kolor naskórka. Liczba cierni – radialnych – 6-8. Ciernie są
wygięte w kierunku rośliny, najdłuższe są skierowane
w dół i mają do 2cm długości. Cierni centralnych brak.
Cefalium, z kremową wełną i czarnymi szczecinami,
ma do 1cm długości, do 4cm średnicy i 2,5cm wysokości.
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Moje marcowe siewy
Michał Lisok
Postanowiłem poczuć trochę odmiany, postąpić
wbrew moim postanowieniom i przekonaniom sprzed
kilku lat odnośnie hodowli wyłącznie kaktusów, i wysiać
coś, czego wzrost możnaby obserwować "w oczach".
Wybór padł na Adenium obesum. W luty zakupiłem
na portalu aukcyjnym sto nasion (otrzymałem 110),
pochodzących z tajlandzkiego miksu 25 odmian różniących się kolorem kwiatów. Wysiew przeprowadziłem 26
marca 2013 r. Przy okazji wysiałem też 28 porcji nasion
kaktusów, które otrzymałem z PTKS. Siałem do pojedynczych doniczek (5cm x 5cm x 4cm). Skład mieszanki do wysiewu to: 2 części zmielonego substratu kokosowego, 1 cz. ziemi do wysiewu kaktusów (70% składników mineralnych - w tym drobny żwirek, piasek, węgiel drzewny; poza tym ziemia darniowa, bukowa i z
lasu iglastego), 1 cz. perlitu, 1 cz. wermikulitu (0,5 cz.
wermikulitu frakcji do 1mm oraz 0,5 cz. wermikulitu
frakcji 2-3 mm). Na spodzie doniczek umieściłem jedną
warstwę żwiru. Na wierzch substratu w doniczkach kaktusów wysypałem cienką warstwę żwirku z piaskiem.
Substrat nie był wyprażany, a jedynie podlany przez
podsiąkanie Previcurem Energy 840 SL w stężeniu 2
ml/1l przegotowanej wody. Nasiona Adenium moczone
były przed wysiewem 6 h w szklance wody i zostały
przykryte dodatkowo 0,5cm warstwą substratu. Wysiewane były one po 2 sztuki do jednej doniczki. Wszystkie
doniczki zostały przykryte szybą. Wszystko zostało
umieszczone w jednej z moich izolowanych styropianem mnożarek, wyposażonych w 3 świetlówki T8 (2 x
Osram Fluora, 1 x Phillips Aquarelle), które znajdują się
w piwnicy. W pierwszym okresie, czyli przez dwa dni,
nie były one doświetlane, jedynie dogrzewane kablem
grzewczym do terrarium długości 15 m i łącznej mocy
wynoszącej 150 W, który został rozłożony pod szybą,
na której znajduje się paleta z doniczkami, a także zamocowany po bokach w dolnej części skrzyni.

nium. Zaczęło też kiełkować 14 poletek kaktusowych.
Z uwagi na szybki wzrost siewek tych pierwszych,
zmuszony byłem przenieść ich doniczki do zamykanych pojemników na żywność, by nie dotykały szyby.
Na koniec dodam, że nie wyprażałem substratu z
czystego lenistwa, a użycie tej samej mieszanki do
wysiewu kaktusów jest czystym eksperymentem.

Średnia temperatura dzienna w cyklu 11 godzin na
dobę wynosi 28 oC. Średnia temperatura nocna to 21 oC
przy histerezie 3 oC. Całość sterowana jest termostatem
elektronicznym zbudowanym na bazie płytki PCB z
procesorem Atmega, wyposażonym w czujnik temperatury.
Pierwsze oznaki kiełkowania "mini-baobabów" zauważyłem w sobotę, czyli po 4 dniach. Zdjęcia pochodzą z 2 kwietnia, czyli zostały wykonane tydzień po
wysiewie. Do tego czasu wykiełkowało 15 nasion Ade-

.
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Kupujcie polskie
produkty!
Edytor
Kupowanie rodzimych towarów jest z pewnością
oznaką i sposobem manifestowania swojego patriotyzmu, mimo że nie ostentacyjnym. Taka moda na polskie
produkty panowała przed wojną, jednak dziś w dobie
globalizmu, o tej pięknej postawie nasi rodacy niestety

Wrocław, przystanek „Urząd wojwewódzki”.

zapomnieli. Zatem aby choć trochę ją ożywić, przynajmniej wśród kaktusiarzy, prezentuję jako ciekawostkę dwa rodzime „kaktusowe” artykuły, które mogą
przykuć „konsumencką” uwagę – jeden zawiera nieznaczną domieszkę O. ficus-indica, drugi trochę aloesu. Spotkałem się też z zieloną herbatą z opuncji, i z
pewnością na rynku jest jeszcze trochę innych kaktusowych produktów.
Cieszy także, że... kaktusy zaczynają trafiać na
bilboardy, co widać na drugim zdjęciu !
Summary. The Polish Post Office has re-issued a
series of stamps devoted to succulents from 1981.
Probably it is the only Polish series of stamps with
succulents.

Reklamy organizacji charytatywnych

www.caritas.pl

Podaruj 1% podatku
Towarzystwu Pomocy
im. św. Brata Alberta
Wystarczy w PIT podać nasz nr KRS 00000 69581

cactus-polonia.comxa.com

.
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Dumania o podłożach. Część 3
Tomasz Romulski, Wrocław
Poprzednia część moich „dumań” mogła się wydać nieco skomplikowana, więc krótko je jeszcze podsumuję. Kaktusy lepiej pobierają wodę przy większym
nasyceniu nią gleby, ale im większe nasycenie tym
mniej powietrza w podłożu. Dobre podłoże powinno
utrzymywać powietrze, czyli zawierać makropory, co
uzyskujemy przez dodanie materiału gruboziarnistego,
a także „przytrzymać” odpowiednią ilość wody, co
uzyskujemy przez obecność „ziemi” lub porowatość
kruszywa. Teraz dalszy ciąg „dumań”.
Chyba wszyscy wiemy, że podłoża, w którym
trzymamy kaktusy powinny przeschnąć między kolejnymi podlaniami prawie do sucha - prawie ale nie do
końca, wtedy obecne małe ilości wody nie spowodują
zamierania korzeni włośnikowych (oczywiście w
okresie spoczynku w ogóle nie podlewamy i nie troszczymy się o włośniki!)
Dobrym kruszywem zapewniającym porowatość
może byc wspomniany już żwirek ceglany. Niektórzy
kaktusiarze stosują także pumeks. Pumeks to skała
pochodzenia wulkanicznego. Pumeks jest lekki, co ma
tę zaletę, że zmniejsza masę doniczki, i tę wadę, że nie
można sadzić w nim kaktusów kolumnowych - mogą
się przewrócić! Kolejna poważna wada to taka, że
zawiera on dużo pyłu, który nie jest dobry nie tylko
dla roślin, a także - co ważniejsze - jego malutkie ostre
cząstki mogą uszkadzać nasze płuca. Pumeks należy
więc przed użyciem koniecznie dokładnie wypłukać, a
przy przesadzaaniu kaktusa lekko zwilżać podłoże,
aby resztki szkodliwego pyłu nie unosiły się do powietrza. Innym dobrym materiałem jest perlit, również
porowaty. Pewną jego wadą jest to, iż jest tak lekki, iż
jeśli na wierzchu podłoża znajdują się jego luźne kawałki, to po podlaniu będą pływać. Bardzo dobrym
porowatym materiałem jest keramzyt, a także omówiony już w KI piasek dla kotów.
Część kaktusów, głównie meksykańskich, jest na
tyle wrażliwa na dłużej utrzymującą się wilgoć, że
zaleca się uprawiać je w samych kruszywach - tzw.
„podłożach mineralnych”. W takim wypadku trzeba je
nawozić pełnoskładnikowym nawozem dla kaktusów to pewna wada, jednak zaletą jest to,.że w takim podłożu nie zagnieżdzą się wełnowce korzeniowe. Kaktusów, które rosną w podłożach zawierających „ziemię”
raczej nie nawozimy, lub nawozimy niewiele; zwiększyć dawki nawozów możemy w późniejszym czasie.
gdy podłoże wyjałowieje. Mniejsze zastosowanie ma
to zalecenie dla kaktusów wymagajacych więcej „pokarmu” – kolumnowych, które zwykle szybko rosną, i
niektórych szybko rosnących gatunków kulistych.
Piasek nie jest najlepszym kruszywem na podłoża
dla kaktusów z uwagi na to, że nie jest porowaty. Z
braku innego kruszywa można go stosować w mie.
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szance z „ziemią” – powino być go więcej niż
„ziemi”. Dla kaktusów mało wrażliwych na wodę,
np. z rodzajów Echinopsis, Notocactus, takie podłoże jest dobre, choć nie optymalne. Dla rodzajów
bardziej wrażliwych, jak gatunki meksykańskie,
ilość piasku powinna znacznie górować nad ilością „ziemi”. Piasek powinien być gruboziarnisty,
granulacji powyżej 2mm (mamy w domu sitko?) i
wypłukany z części pylistych, aby w doniczce nie
pojawiał się efekt „cementu”! Na stosunek gruboziarnistego piasku/żwirku do „ziemi” ma też
wpływ wielkosć doniczki – kiedyś posadziłem
Arrojadoa rhodantha do podłoża w większej części z torfu, z mniejszą cześcią drobnoziarnistego
piasku - czyli do podłoża całkowicie złego, ale w
małej doniczce. Arrojadoa radziła sobie w nim
wyśmienicie ponieważ jej korzenie wypełniły ją
szybko, spulchniając tym samym podłoże. Nie
mniej, żwirku i gruboziarnistego piasku jest w
naszym otoczeniu pod dostatkiem, i w takich wypadkach nie należy go oszczędzać.
Jak większość kaktusiarzy wie, nie używamy
tzw. „ziemi do kaktusów” ze sklepu - jest to prawie czysty torf, i produkt ten nie ma nic wspólnego ze swoją nazwą. Jeśli jesteście początkującymi
kaktusiarzami i kupiliście w dobrej wierze cały jej
worek, a nie macie pod ręką niczego innego, możecie ją użyć do kaktusów, po warunkiem zmieszania z większą ilością żwirku/piasku.
Podłoże powinno być jednorodne., tzn. powinno mieć mniej więcej tę samą strukturę w całej objętości - nie powinno w jednym miejscu być
dużo humusu, a mało kruszywa w innym, i odwrotnie - mogłoby to doprowadzić do różnych sił
ssących - w niektórych fragmentach będzie gromadzić się woda, inne będą suche. Taka sytuacja
może wystąpić gdy przesadzamy kaktusa do
większej doniczki wraz z całą bryłą podłoża i
obsypujemy wokół zupełnie innego typu mieszanką – np. zawierającą znacznie więcej humusu
- wtedy po podlaniu woda może nasączyć zewnętrzną warstwę i nie przenikać do środka. Zalecenie to raczej nie ma zastosowania, gdy korzenie są już na zewnątrz takiej małej bryłki, i na
zewnątrz będą się rozrastać – np. w przypadku
tzw. „sklepowych” kaktusów rosnących w torfie
w małych doniczkach. Innym minusem sytuacji
kiedy woda nie rozprzestrzeni się po całym podłożu, jest to, że możemy nie wytruć wszystkich
szkodników glebowych podczas podlewania
środkami ochrony roślin.
cdn
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Ad vocem i inne drobne
Leuenbergia i Punotia
- nowe rodzaje kaktusów
W numerze Kaktusy i Inne 7(4) wspomniałem o
tym, że rodzaj Pereskia w obecnie funkcjonującym ujęciu jest parafyletyczny i powinien zostać rozbity na dwa
rodzaje – jeden obejmujący gatunki południowe – to
właściwy rodzaj Pereskia, drugi – gatunki północne, dla
których nie było jeszcze wtedy rodzajowej nazwy. W
numerze Cactus Adventures International 97 nowy rodzaj dla gatunków północnych został formalnie utworzony: Leuenbergia J. Lode. Rośliną typową dla nowego
rodzaju jest Pereskia quisqueyana. Autor uznaje w rodzaju 8 gatunków – dawnych pereskii: Leuenbergia
aureiflora, L. bleo, L. guamacho, L. lychnidiflora, L. marcanoi, L. portulacifolia, L. quisqueyana, L. zinniiflora gatunki te są mniej sukulentyczne – o ile w ogóle można je nazwać sukulentami – niż gatunki południowe (t.j.
gatunki właściwego rodzaju Pereskia). Rodzaj Leuenbergia występuje w Ameryce Środkowej i północnej
części Ameryki Południowej. Nazwą nowego rodzaju
został uhonorowany szwajcarski botanik kaktusowy
Beat Ernst Leuenberger (1946-2010).
Kolejnym nowym rodzajem jest Punotia Hunt
(Cactaceae Systematics Iniciatives 25) utworzona dla
jednego gatunku – Austrocylindropuntia lagopus. Nazwa tego nowego rodzaju odnosi się do środowiska
kaktusa, którym jest strefa określana jako Puna.

Mrowiskowe kaktusy?
W ostatnim czasie w Kaktusy i Inne ukazało się
kilka artykułów Derricka Rowe’a z Nowej Zelandii, o
sukulentach mrowiskowych/mrówkowych – roślinach,
żyjących w naturze w symbiozie z mrówkami. Jak się
okazuje tego typu symbioza zaobserwowana została
również u jednego gatunku w rodzinie kaktusów –
Deamia testudo. Jest to epifityczny kaktus zamieszkujący obszary od południowego Meksyku po północne
skraje Ameryki Południowej (w ostatnich latach gatunek był klasyfikowany w rodzaju Selenicereus, jednak
według nowszych badań powinien on tworzyć odrębny
rodzaj - Deamia). W naturze grube człony D. testudo
oplatając pień i gałęzie drzewa na którym rosną,
przywierają do nich za pomocą korzeni powietrznych,
tworząc pod spodem wolne przestrzenie. Te właśnie
przestrzenie są używane przez mrówki jako domostwa. Ciekawe, że mimo iż epifitycznych kaktusów jest
bardzo wiele, dotychczas nie doniesiono o innych
gatunkach dających schronienie mrówkom. Może jest
to wynikiem niedokładnych obserwacji?

Kolejne nowe
rekombinacje
Ten sam autor w kolejnym numerze pisma Cactus
Adventures International dokonał wielu formalnych reklasyfikacji, idących z duchem ostatnich badań (patrz KI
6(4)). Między innymi przeklasyfikowanych zostało kilka
gatunków Esobaria do rodzaju Neobesseya. Szanse na
zasadność przywrócenie rodzaju Neobesseya do powszechnego „obiegu” nie są małe, choć oczywiście nie
można traktować ich jako pewnik. Obok starych
neobesseyi: N. robbinsorum, N. missouriensis, N. cubensis, mamy teraz według autora także: Neobesseya
abdita, N. dasyacantha, N. dasyacantha ssp. chaffei, N.
duncanii, N. emskoetteriana, N. lloydii, N. minima. Gatunki te były dotychczas umieszczane w sekcji Neobesseya rodzaju Escobaria. Autor włączył także rodzaj
Pygmaeocereus do rodzaju Haageocereus – rodzaj
Haageocereus powiększył się więc o kolejne gatunki:
Haageocereus bieblii, H. bieblii ssp. kuehhasii, H. bylesianus i H. familiaris. Ponadto autor przenosi część
gatunków Peniocereus do rodzaju Acanthocereus,
przenosi niektóre gatunki Echinopsis do Lobivia a niektóre gatunki Lobivia do Echinopsis, przywraca część
Parodii do rodzaju Notocactus. Dokonane są też inne
rekombinacje, które zostaną wspomniane przy okazji
dalszych części omówień zmian w klasyfikacji kaktusów.

.
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Deamia testudo oplatająca drzewo

Edytor
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Opracował Jacek Gil
e-mail: gnet@tlen.pl
Długo nie było w KI informacji o nowowydanej zagranicznej literaturze,
dlatego obecny odcinek jest obszerny, aczkolwiek też nie ma tu jeszcze
wszystkich pozycji. Korzystając z
okazji, chciałbym zachęcić czytelników do pisania recenzji książek (a
także numerów specjalnych). W KI
już od bardzo dawna nie pojawiały
się recenzje, co było spowodowane
po części brakiem miejsca, lecz także brakiem autorów. Być może warto
powrócić do recenzowania książek?
edytor

John Pilbeam (2011)
Echinocereus.

Kolejna monografia Pilbeam'a, tym
razem o rodzaju Echinocereus. Autor
przedstawił listę gatunków, opisy
oraz mapy występowania poszczególnych taksonów.
176 str. / 200 fot.

O. M. Grace, R. R. Klopper, E.
Figueiredo, G. F. Smith (2011)
The Aloe Names Book.
Nazwy aloesów wraz z objaśnieniem
ich pochodzenia, lista synonimów oraz
nazw lokalnych.
232 str. / 310 fot.

Jason Eslamieh (2011)
Cultivation of Boswellia. Sacred Trees of frankincense.

Od 4000 lat rodzaj Boswellia (kadzidla, kadzidłowiec) z rodziny Burseracea (osoczynowate) jest źródłem
kadzidła na Półwyspie Arabskim.
Rośliny te odegrały dużą rolę w rozwoju tego regionu. Książka przedstawia 19 gatunków tych roślin na
stanowiskach naturalnych, a zarazem ukazuje aspekty ich uprawy i
wykorzystanie roślin w życiu codziennym. Ciekawa pozycja dla hodowców oraz botaników.
196 str / 239 fot.

Davide Donati, Carlo Zanovello
(2011)
Echinocactus.
W pracy autor przedstawia opis rodzaju Echinocactus, rozmieszczenie geograficzne poszczególnych gatunków,
tajniki ich uprawy, a także tradycyjne
wykorzystanie ich oraz… przepisy
kulinarne. Ładne zdjęcia z natury,
mapki występowania poszczególnych
gatunków oraz podgatunków.
86 str. / 85 fot.

Jan Gratias, Jan Nosek (2011)
Pěstujeme euforbie.
Czeska monografia o sukulentycznych
wilczomleczach. Zawiera szczegółowe
dane dotyczące uprawy 165 gatunków
i 59 podgatunków. Niezbyt wysoka
cena publikacji.
184 str. / 146 fot. + 600 zdjęć na CD

Surisa Somadee, Jens Kühne
(2011)
Hoya.
Niemieckojęzyczna publikacja na temat bardzo popularnego u nas rodzaju
Hoya z rodziny Apocynaceae (toinowate). Opisy około 200 roślin. Dużo
ładnych i kolorowych zdjęć. Wiele
zwięzłych i ciekawych informacji.
96 str. / 728 fot.

Frank Supplie (2011)
Epiphyllum 3.
Dwujęzyczna książka w języku niemieckim i angielskim o hybrydach
Epiphyllum.
80 str. / 591 fot.

Martina Ohr, Andreas Ohr
(2011)
The Amazing Flowers of Echinocereus dasyacanthus - Die
fantastischen Blüten von Echinocereus dasyacanthus
Publikacja albumowa, przedstawiająca 15 lokalizacji Echinocereus dasyacanthus z Meksyku i USA.
160 str. / 422 fot.

Greg Starr (2012)
Agaves - Living sculptures for
landscapes and containers.
Uprawa, szkodniki i choroby, taksonomia, czyli dużo encyklopedycznych
informacji na temat agaw. Autor
przedstawił w swojej pracy 75 gatunków tych sukulentów.
342 str. / 226 fot.

Leo J. Chance (2012)
Cacti and Succulents for Cold
Climates: 274 Outstanding
Species for Challenging Conditions.

Autor przedstawił 274 gatunków
roślin odpornych na mróz w stanie
Colorado, które można wykorzystać
do tworzenia sukulentycznych ogrodów.
368 str. / 306 fot.

Hector M. Hernandez, Carlos
Gomez-Hinostrosa (2011)
Mapping the Cacti of Mexico.
Autorzy opisują 114 gatunków z 33
rodzajów kaktusów występujących w
Meksyku (Acanthocereus, Acharagma,
Ariocarpus, Astrophytum, Aztekium,
Bergerocactus, Carnegiea, Cumarinia,
Echinocactus, Epithelantha, Escontria,
Geohintonia, Isolatocereus, Leuchtenbergia, Lophocereus, Lophophora,
Mammilloydia, Melocactus, Myrtillocactus, Neolloydia, Nyctocereus, Obregonia, Ortegocactus, Pelecyphora,
Peniocereus, Pereskia, Polaskia, Pterocereus, Rhipsalis, Sclerocactus,
Strombocactus, Thelocactus, Turbinicarpus i Weberocereus) omijając „szerokim łukiem” najbardziej liczne i rozpowszechnione rodzaje.
128 str. / 34 fot. / 53 map / 3 tab.

Davide Donati, Carlo Zanovello
(2011)
Epithelantha 2011.
.KAKTUSY I INNE Vol. 8 No. 3

Przewodnik po rodzaju Epithelantha.
Znajduje się w nim opis nowego
gatunku Epithelantha cryptica. Bardzo ciekawa i wartościowa publikacja.
64 str. / 117 fot. / 13 map

Laura Guglielmone (2012)
Succulents in Nature.
Publikacja anglojęzyczna podzielona
na pięć rozdziałów. W części poświęconej występowaniu sukulentów
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na świecie autorka wydzieliła następujące rejony: Makaronezję, Wyspy
Kanaryjskie, Afrykę Południową,
Afrykę Wschodnią, Saharę, Madagaskar, Archipelag Sokotra, Półwysep
Arabski, Sumatrę, Australię, Amerykę Północną, Amerykę Środkową i
Południową oraz Europę. Zdjęcia
panoramiczne.
128 str. / 160 fot.

Elisabeth & Norbert Sarnes
(2012)
Cactus de Patagonia.

Carlos Ostolaza Nano, Roberto
Kiesling (2012)
101 Cactus del Perú.

Publikacja dwujęzyczna angielskoniemiecka. W książce opisy rodzajów
Maihuenia, Maihueniopsis, Pterocactus, Austrocactus i Gymnocalycium
oraz informacje o ich występowaniu i
uprawie.
80 str. / 93 fot.

Cheryl W. Green, Dave J. Ferguson (2012)
Pricklypears Commonly Found
in the United States and
Northern Mexico.
Publikacja dla fanów opuncji. Na
podstawie kwiatów, owoców oraz
członów można w oparciu o nią rozpoznać około 60 różnych opuncji. W
książce zawarte są także dane o ich
mrozoodporności.
140 str. / 422 fot.

Hiszpańskojęzyczna książka, a właściwie na pierwszy rzut oka album o
kaktusach peruwiańskich, bo 80%
książki to … zdjęcia. Jednak pierwsze wrażenie jest mylne. Rośliny
uszeregowane są w książce alfabetycznie pod względem rodzajów,
podana jest systematyka. Każde
zdjęcie jest opisane, przy roślinach
są krótkie, ale solidne opisy.
256 str. / 548 fot.

Steven A. Hammer (2013)
Mesembs. The Titanopsis
Group.
W tej publikacji anglojęzycznej
przedstawiono 34 gatunki z 8 rodzajów roślin z rodziny pryszczyrnicowatych, ich historię oraz miejsca występowania. Wszystkie rośliny należą do
rodzaju Titanopsis lub rodzajów blisko spokrewnionych
208 str./ 137 fot./ 7 map

Polecamy także:

Internationale Gesellschaft der
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