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               rodzaj Weberbauerocereus  
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      Rodzaj Weberbauerocereus grupuje kilka wielkokrzewia-
stych lub drzewiastych gatunków, i zasiedla obszary od pół-
nocnego do północno-zachodniego Peru. Te piękne kaktusy 
można spotkać na wysokościach od 500-3500 m npm.. Wy-
stępują w dużych ilościach i w zasadzie nie uważa się ich za 
zagożone.   
       Rodzaj Weberbauerocereus został ustanowiony w 1942r. 
przez Curta Backeberga, z gatunkiem typowym W. weber-
baueri (K. Schum. ex Vaupel) Backeb.; w następnych latach 
zostały opisane kolejne. Gatunki, które są obecnie uznawane 
w rodzaju to: W. churinensis F. Ritter, W. johnsonii F. Ritter, 
W. longicomus F. Ritter, W. rauhii Backeb., W. torataensis F. 
Ritter, W. weberbaueri (Schum. in Vaupel) Backeb., W. win-
terianus F. Ritter., W. cuzcoensis Knize. Ostatnio odkryto ko-
lejny, W. madidiensis  Quispe & A.Fuentes, pierwszy, który 
nie pochodzi z Peru - znaleziony on został w północnej Boli-
wii. Nazwę swoją  rodzaj zawdzięcza swoją Augustowi We-
berbauerowi (1871-1948) niemieckiemu botanikowi badają-
cemu Andy.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Weberbauerocereusy szybko rosną i krzewią 
się dość nisko.  Największym ze wszystkich gatun-
ków jest W. johnsonii – osiąga on do 9m wysoko-
ści, pozostałe gatunki dorastają do 4-6m wysokości. 
Część weberbauerocereusów wytwarza rodzaj 
pseudocefalium – gęstsze uciernienie w strefie 
kwitnienia. Kwiaty są od rurkowych do lejkowa-
tych, u części gatunków są zygomorficzne.  
       W uprawie weberbauerocereusy są proste, od-
porne na przesuszenie i upał, łatwe w rozmnażaniu 
przez odrosty, należy je jednak chronić od zimna i 
nie zimować niżej 10oC. W handlu  dostępny jest  

W. johnsonii, gatunek o ładnym złotym uciernieniu, pozosta-
łe gatunki trudno jednak spotkać, również w kolekcjach, 
gdyż rodzaj nie cieszy się zaintersowaniem kaktusiarzy. 
       Nie jest pewna liczba gatunków w rodzaju, nie do końca 
jasne są także relacje z innymi rodzajami. Ostatnie badania 
sugerują pokrewieństwo Weberbauerocereus z rodzajami 
Vatricania, Yungasocereus i Cleistocactus. Ciekawostką jest 
wykazana poliploidalność wszystkich badanych gatunków, 
co może sugerować alloploidalne, czyli mieszańcowe po-
chodzenie rodzaju.  
       Weberbauerocereusy kwitną w późniejszym wieku, a 
wyglądem pędów specjalnie się nie wyróżniają, i oczywiście 
potrzebują sporo miejsca w uprawie, nie są to więc „kaktusy 
na parapet” - istnieją chyba raczej po to by podziwiać je w 
naturze, gdzie prezentują się wyjątkowo malowniczo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weberbauerocereus longicomus,  
fot. Graham Charles 
 

Weberbauerocereus johnsonii, 
fot. Graham Charles 
 

Weberbauerocereus  
churinensis 
Dolina Huaura, 
 2500-3000 m npm 
fot. Carlos Ostolaza 
 

Weberbauerocereus cuzcoensis 
Apurímac, Ayacucho i Cuzco, 
1500-2100 m npm 
fot. Carlos Ostolaza 
 

Tekst: Edytor 
Foto: Graham Charles (Anglia), 

Carlos Ostolaza (Peru) 
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POLSKIE TOWARZYSTWO 
KAKTUSOWO-SUKULENTOWE 

by pomagać… by poznawać... by chronić… 

 

bo wszystkie kaktusy są piękne... 

 
      KAKTUSY I INNE to ogólnopolskie 
pismo poświęcone kaktusom i sukulentom, 
otwarte na wszystkich, którzy swoją wie-
dzą i doświadczeniem chcą się podzielić z 
innymi. KI publikuje szeroki zakres mate-
riału, zarówno jeśli chodzi o tematykę, jak i 
stopień zaawansowania. 
      Redakcja zastrzega sobie prawo do 
skracania lub modyfikowania materiału 
dostarczonego do publikacji. Materiał 
może nie ukazać się w najbliższym możli-
wym terminie, lecz w numerach kolejnych 
(w okresie nie dłuższym jednak niż 1-2 
kolejne numery). Autorzy otrzymują trzy 
bezpłatne zeszyty numeru.  
      Wydawca, ani redakcja nie ponosi 
odpowiedzialności za ewentualne błędy w 
artykułach lub ogłoszeniach. Treści i opi-
nie publikowane przez autorów (z re-
daktorami włącznie) są ich własnymi i 
niekoniecznie muszą się zgadzać z 
poglądami wydawcy i redakcji.  
 
© Autorzy poszczególnych artykułów i 
zdjęć  
 
e-mail: ki-editor@post.com 
 
      Kaktusy i Inne is a Polish journal de-
voted to cacti and other succculents. Eve-
ryone who would like to contribute and 
share his knowledge and experience is 
more than welcome. Foreign readers are 
encouraged to submit articles for publica-
tion in the journal. 
 
©  Authors of individual articles and photos 

 
 

S  P  I  S    T  R  E  Ś  C  I  

C  O  N  T  E  N  T  S

Edytorial 
Drodzy Czytelnicy, 
       Niniejszy numer należy do tych, które trudno było „dopiąć”. Autorów jest dużo, materiału przybyło na tyle, że jest już 
dobry początek numeru kolejnego, a tematyka jest chyba jak zwykle ciekawa i różnorodna. W numerze są także tematy 
całkiem nowe – o pigmentach u kaktusów, o rodzaju Monadenium, o rodzaju Cochemiea, właściwie pierwszy swój większy 
artykuł ma Austocactus. Nadrabiamy też długą przerwę w temacie Copiapoa. Kwitnienie bohaterki artykułu – Copiapoa kain-
ziana, jest w Europie problematyczne, tym ciekawsze są więc zdjęcia autora. Nadrabiamy także zaległości w cyklu „Kaktu-
sowe ciekawostki”, które w obecnym numerze są dosyć długie. Osobiście cieszę się, że są kolejne artykuły pod hasłem „Lu-
dzie i kaktusy” – o tych wokół Opuntia fragilis i o wrocławskich kaktusiarzach. Zapraszam też innych do nadsyłania bardziej 
„luźnego” materiału – jak już wspominałem mogą to być fotoreportaże z kolekcji, ale także inny materiał. Miłośników kaktu-
sowych maleństw pewnie ucieszy artykuł o Escobaria minima – to chyba najbardziej popularna Escobaria nie licząc gatun-
ków mrozoodpornych. Łatwa w rozmnażaniu, właściwie prosta w uprawie, być może nawet mrozoodporna, i daje dużo rado-
ści przy kwitnieniu. Dlaczego nie ma jej na każdym polskim parapecie ?  
       Nie zapominam o tym, co nie jest dokończone – kolejne części artykułów o poliploidalności, o aloesach z Fynbos, i in-
nych – będą. Tymczasem tradycyjnie, w okresie gdy kaktusy i sukulenty jeszcze śpią i jest więcej czasu na kaktusową i su-
kulentową zadumę, życzę miłej lektury!   Edytor 
 

Kaktus na okładce:  Cochemiea pondii, 
wyspa Cedros u wybrzeży Półwyspu Kalifor-

nijskiego. Fot. Jürgen Menzel (USA) 
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Moja Copiapoa  
krainziana  
 
 

       Dla wielu osób Copiapoaa krainziana jest naj-
ważniejszą copiapoą ze wszystkich. Dla innych po-
siadanie jakiejkolwiek Copiapoy to jak posiadanie 
Ariocarpusa. Sądzę, że dla wielu osób uprawa i jed-
nego i drugiego rodzaju jest trudna. Pamiętam, że 
wiele razy słyszałem gdy ludzie mówili, że Copiapoy 
nie aklimatyzują się na północnej półkuli i dlatego są 
tak trudne w uprawie. Ale to nieprawda! Powodem 
trudności z copiapoami jest to, że ludzie chcą je pod-
lewać w środku lata, nie zdając sobie sprawy z tego, 
że rośliny te pochodzą z obszarów, gdzie nawet w 
środku lata temperatury rzadko sięgają 25oC. Ludzie 
kupują jakąś copiapoę, i gdy temperatura skacze do 
35oC lub wyżej stwierdzają, że jest tak gorąco, że 
muszą podlewać roślinę częściej. Nie wiedzą, że przy 
ok. 25oC przeszła 
ona w spoczynek. 
To dlatego rośliny 
te mają opinię trud-
nych w uprawie. 
Przy połączeniu 
podlewania w okre-
sie spoczynku i 
stosowania zasado-
wej wody, rośliny 
giną. Zastanawiam 
się jak wiele roślin 
w dawnych czasach 
zostało zabranych 
ze środowiska, 
gdzie sobie spokoj-
nie rosły, po to by 
padły z powodu 
gnicia sprowoko-
wanego zbyt dużą 
ilością wody, do tego jeszcze zasadowej. Jakieś 25 lat 
temu widziałem wiele importowanych roślin. Pięknie 
wyglądały, miały ok. 12 cm wysokości i średnicy. 
Zastanawiam się teraz ile z nich przeżyło w uprawie 
dłużej niż jedno lato. Jak pamiętam, był wtedy tuzin 
skrzyń i ok. 250 roślin. Ktoś z naszego towarzystwa 
kupił co najmniej 20 sztuk. Kupiono także 10 sztuk 
by sprzedać na spotkaniu. Nie nabyłem żadnej bo 
cena była dla mnie zbyt wysoka, ale rośliny były na-
prawdę piękne. Po kilku miesiącach zostały wyprze-
dane, ale potem w żadnej kolekcji ich nie widziałem, 
za wyjątkiem dwóch na jednej z wystaw. Przypusz-
czam, że padły.  
 

       For many people Copiapoa krainziana is the 
ultimate Copiapoa to have. To others having any 
Copiapoa is like having an Ariocarpus. I think that 
for many people growing either of them is really 
hard. I remember so many times hearing people 
remarking that Copiapoa have not acclimated to the 
northern hemisphere and so they are so hard to 
grow. This is not so! The reason people have a hard 
time growing Copiapoa is that they want to water 
them in the heat of summer, and after pouring the 
water to them the plants rot off. They do not realize 
that the plants come from an area where they sel-
dom reach a temperature of 78 F in the heat of 
summer. So people find and buy a Copiapoa and as 
the temperature shoot on upward to the mid to 

upper 90s and low 
100s F they figure 
it is so hot that 
they have to water 
the plants more 
often, not kno-
wing that at about 
78F the plants 
went dormant. So 
Copiapoas have 
been branded as 
hard to grow. 
With a combina-
tion of watering 
dormant plants 
and giving them 
alkaline water the 
plants die. I have 
to wonder how 
many plants have, 

in the old days, been removed from habitat where 
they were growing just fine just to die of rot from 
too much water, and alkaline water at that. I re-
member about 25 years or so ago seeing that a hun-
dred of plants were imported. These were wonder-
ful plants about 12 cm tall and about that in diame-
ter. To this day I have to wonder how many of the 
plants lived more than one summer in cultivation. 
As I remember the story I saw once a dozen boxes 
of the plants with around 250 plants. Someone in 
our cactus society bought 20 or more of them. Also 
there were brought 10 to sell at one meeting. Those 
plants were really beautiful. I also only saw a couple 
 

Elton Roberts 
Ripon, Kalifornia, USA 

email: 1cactus1@verizon.net 
  

My COPIAPOA KRAINZIANA

Fig. 1 Copiapoa  
          krainziana 
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       Copiapoy pochodzą z wybrzeża Chile, tylko z 
obszaru pasa mgieł, i to właśnie z mgieł czerpią wo-
dę. Na tamtym obszarze można znaleźć wiele na-
prawdę pięknych kęp tych roślin. W strefie mgieł 
rośnie wiele ciekawych kaktusów, żaden z nich jed-
nak nie lubi gorąca jakie panuje w lecie na wielu 
obszarach u nas w USA, szczególnie w szklarniach. 
W swoim środowisku copiapoy rosną w słońcu, ale 
w uprawie nie zniosą słońca i gorąca jednocześnie, 
chociaż wciąż potrzebują jasnego światła by rosły 
zwarto i zdrowo. Potrzebują u nas także lekkiego 
cieniowania by były chronione przed poparzeniem. 
Chronić przed poparzeniem może także wiatrak 
ustawiony nad nimi. Copiapoy nie znoszą upału nie-
zależnie od tego czy mają gęste uciernienie czy też 
nie. Na zdjęciach 2 i 3 widać gęstą wełnę w areolach, 
która pomaga chronić stożek wzrostu rośliny przed 
przegrzaniem.  
       Kwiaty mają kolor „środkowo” żółty i średnicę 
prawie do 4cm. Gęste ciernie powstrzymują je przed 
całkowitym otwarciem się. Uciernienie jest mniej lub 
bardziej gęste, zależy to od rośliny – część moich 
roślin ma ciernie gęstsze, część rzadsze. U moich 
roślin ciernie są koloru od szklisto-białego do rogo-
wego. U niektórych innych ciernie są bardzo ciemne, 
prawie czarne*. Białe i rogowe ciernie są półprzeźro-
czyste. Im uciernienie ciemniejsze, tym mniej światła 
dochodzi do roślin. Według literatury rośliny tworzą 
kępy do 1m średnicy, co brzmi świetnie, jednak żad-
na moja książka nie mówi o tym jaką mogą osiągnąć 
wysokość. Największa z roślin, które ja posiadałem 
miała ok. 25cm wysokości. Egzemplarz na zdjęciu 2 
i 3 ma 12cm średnicy i 8cm wysokości.   
       Zimą rośliny trzeba trzymać sucho, i najlepiej w 
temperaturze nie niższej niż 3oC. Podłoże daję im 
luźne i szybko wysychające, i podlewam kwaśną 
wodą. W lecie trzymam je w pobliżu wiatraka. Gdy 
postępuje się ostrożnie, można w ciągu kilku lat do-
chować się całkiem ładnej kępy.   
 
Wszystkie zdjęcia | All the photos by: Elton Roberts 

 

 

*Chodzi o rośliny opisane jako var. scopulina 

 

 
in a show and then after that none were to be seen 
again. I have to assume they had all been killed. 
       Copiapoas come from the coast of Chile and 
only from the fog belt, and it is from the fog that 
they get their water. In that area there are many 
really beautiful clumps of these plants. There are 
quite a few kinds of cactus that grow in that fog 
belt but none really like the heat that many areas of 
the USA have in the summer, especially in the 
hothouses. They grow out in the sun in habitat but 
in cultivation they cannot take the sun and heat at 
the same time. In cultivation they still need bright 
light to grow compact and like they should. They 
also need shading to protect them from sunburn. A 
fan blowing over them is another way to protect the 
plants from sunburn. It makes no difference if the  
plant has dense spines, Copiapoa still can not take 
the heat. Photo 3 shows the top of the plant, photo 
2 has flowers but you can still see the dense wool 
on the areoles that helps to protect the growing 
point of the plant.  
       The flowers are all medium yellow and to al-
most 4 cm in diameter. The dense spines keep the 
flowers from opening all the way. The spines can 
be dense or not so dense, it varies from plant to 
plant. On some of my plants the spines are denser 
than on others. The spines on my plants are of glas-
sy white to horn color. The white are semi translu-
cent as are the horn colored ones. The darker the 
spines the less light passes through them. On some 
plants the spines are very dark, almost black. The 
plant makes a clump to a meter in diameter. That is 
well and fine but not a book I have mentions how 
tall the plants will grow. The tallest I have had we-
re about 25 cm tall. The plant in photos 2 and 3 is 
12cm in diameter and 8cm tall.  
       Keep the plants dry over the winter and it is 
best to keep the them at no lower than 35 degrees 
F. I give them an open fast draining soil and acidic 
water. In the summer I keep them under the influ-
ence of a blower fan. With care you can grow a 
very nice clump in a few years. 
 
 
 

Fig. 1, 2 & 3 Copiapoa krainziana 
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Nowe kurioza z naszych kolekcji 
 
 
 

 
Z kolekcji Piotra Modrakowskiego 
       Poniżej widnieją zdjęcia kilku nowych mutantów 
z kolekcji Piotra Modrakowskiego. Rośliny pocho-
dzą z wysiewów sprzed 2,5 roku temu. Pierwsze 
zdjęcie przedstawia hybrydę Matucana madisonio-

rum x Borzicactus (Hildewintera) colademononis. 
Rośliną-mamą była Matucana, rośliną-tatą – Borzi-
cactus. Siewki były „rachityczne”, więc wszystkie 
zostały poszczepione. Wszystkie mają zaniki chloro-
filu – pojawia się żółty kolor. To częsta rzecz przy 
hybrydach miedzyrodzajowych. Na kolejnych zdję-
ciach widać Trichocereus pasacana ‘Aurea’ oraz 
grzebieniaste formy Echinocereus bayleyi, Sclerocac-

tus polyancistrus i Epithelantha micromeris. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K a k t u s o w e  c i e k a w o s t k i  

Pior Modrakowski 
email: piotr.modrakowski@gmail.com  
Piotr Licznerski 
email: ogrodnictwo@kaktusy.com.pl 
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Fig. 1  Matucana madisoniorum x Borzicactus   
          (Hildewintera) colademononis 
 

Fig. 2  Trichocereus pasacana ‘Aurea’ 
 

Fig. 3  Echinocereus bayleyi ‘Cristata’ 
 

Fig. 4  Sclerocactus polyancistrus ‘Cristata’ 
 

Fig. 5  Epithelantha micromeris ‘Cristata’ 
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Z kolekcji Piotra Licznerskiego 
       Poniżej kilka ciekawych nowości z kolekcji Pio-
tra Licznerskiego. To formy bezcierniowe (inermis). 
Jak się okazuje jest ich całkiem sporo. Na zdjęciach 
widać: Echinocactus horizonthalonius ‘Inermis’, 
Mammillaria zeilmanniana ‘Inermis’, Discocactus 

sp.'Inermis Monstruosa', Cleistocactus jujuiensis 
'Inermis Cristata', Mammillaria spinosissima 'Inermis 
Monstruosa', Echinopsis sp. 'Inermis Monstruosa'. 
 

 
 

 

 

 
       New cultivars from Piotr Modrakowski and Piotr 
Licznerski collections are presented. A hybrid Matu-
cana madisoniorum x Borzicactus (Hildewintera) 
colademononis germinated from seed 2,5 years ago 
in Piotr Modrakowski’s collection. The mother plant 
was Matucana, and the father plant was Borzicactus. 
The hybrid plants were week and showed lack of 
chlorophyll, as quite often happens in intergeneric 
hybrids, so they were grafted .   

 
 
 
 

 

    Other items are: Trichocereus pasacana ‘Aurea’ 
and cristate forms of: Echinocereus bayleyi, Sclero-
cactus polyancistrus, Epithelantha micromeris. 
      Piotr Licznerski presents his new unspined 
forms that he got from various sources: Echinocac-
tus horizonthalonius ‘Inermis’, Mammillaria zeil-
manniana ‘Inermis’, Discocactus sp. 'Inermis Mo-
nstruosa', Cleistocactus jujuiensis 'Inermis Cristata', 
Mammillaria spinosissima 'Inermis Monstruosa', 
Echinopsis sp. 'Inermis Monstruosa'. 

Fig. 6 & 7  Echinocactus horizonthalonius  
              ‘Inermis’ 

 

Fig. 5  Epithelantha micromeris ‘Cristata’ 
 

Fig. 8  Mammillaria  
zeilmanniana ‘Inermis’ 

 

Fig. 9  Discocactus sp. 'Inermis    
          Monstruosa' 

 

Fig. 10  Cleistocactus jujuiensis  
             'Inermis Cristata' 

 

Fig. 11  Mammillaria spinosissima   
            'Inermis Monstruosa' 

 

Fig. 12  Echinopsis sp. 'Inermis  
             Monstruosa' 
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Z literatury 

Stare „nowe” koncepcje. Część 4 
 
       Ukazał się kolejny artykuł [1] traktujący szeroko o ba-
daniach DNA kaktusów, tym razem meksykańskich. Cho-
dzi o rodzaje umieszczane w plemieniu Cacteae, czyli po 
prostu o najbardziej typowe i znane z „meksykańczyków”. 
Autorzy to meksykańscy botanicy i przebadali oni dużą 
grupę tych roślin.  
       Z badań autorów wynika m.in., że… słynny Echinocac-
tus grusonii nie należy do rodzaju Echinocactus! Według 
autorów rodzaj Echinocactus ogranicza się jedynie do 4 
gatunków: E. texensis, E. parryi, E. horizonthalonius i E. 
platyacanthus, natomiast słynnemu „fotelowi teściowej” naj-
bliżej jest do części rodzaju Ferocactus. Części, ponieważ z 
cytowanych badań wynika, że rodzaj Ferocactus również nie 
jest monofyletyczny i obejmuje kilka linii – prawdopodobnie 
należy go albo podzielić na kilka mniejszych rodzajów, albo 
poszerzyć, a jeśli tak, to prawdopodobnie o rodzaje Glandu-
licactus, Thelocactus, Leuchtenbergia, Stenocactus. Grupa 
ferokaktusów, do której blisko E. grusonii to F. glaucescens, 
F. histrix, F. haematacanthus.  
       Badania potwierdzają także to, że rodzaj Turbinicarpus 
w szerokim ujęciu nie jest monofyletyczny – wyodrębnienie z 
niego rodzaju Rapicactus wydaje się słuszne. Zawężony 
rodzaj Turbinicarpus obejmuje jednakże gatunki dawnego 
rodzaju Gymnocactus. Autorzy wyszczególniają liczbę 11 
gatunków dla tak ujętego rodzaju Turbinicarpus – to: T. 
alonsoi, T. bonatzii, T. jauernigii, T. nieblae, T. gielsdorfia-
nus, T. rioverdensis, T. roseiflorus, T. saueri, T. schmiedic-
keanus,  T. viereckii., przy czym nie wyjaśniony jest status T. 
horripilus i T. pseudomacrochele. Idąc dalej, Digitostigma 
wg. autorów jednak nie należy do Astrophytum. Autorzy 
wysnuwają wiele innych ciekawych wniosków, choć o mniej-
szej dozie prawdopodobieństwa, nie będę ich więc tu już 
przytaczał. 
       Przejdźmy teraz ponownie do kaktusów południowo-
amerykańskich. Otóż odnoszę wrażenie, że gdyby Antonio 
Borzi, dyrektor ogrodu botanicznego w Palermo, wiedział ile 
zamieszania spowoduje rodzaj kaktusów nazwany jego 
imieniem – Borzicactus, prawdopodobnie prosiłby o inną 
nazwę. Rodzaj został utworzony w 1909r. przez Riccobono, i 

obejmował początkowo kilka krzewiastych gatunków z 
Peru i Ekwadoru. W 1960r. amerykański botanik Kimnach 
radykalnie powiększył rodzaj – dołączył do niego kilkana-
ście innych peruwiańskich rodzajów o podobnych kwia-
tach. Na szczęście dla kaktusowych hobbystów, podejście 
to nie zostało powszechnie zaakceptowane, natomiast 
pewną akceptację zyskało w ostatnich latach włączenie 
gatunków pierwotnego Borzicactus do rodzaju Cleistocac-
tus. Pisałem już wcześniej, że najnowsze badania gene-
tyczne, i to nie jedne, potwierdziły iż Borzicactus jest ro-
dzajem odrębnym i nie powinien być łączony z rodzajem 
Cleistocactus. Trwa renesans nazwy rodzajowej Borzicac-
tus, stąd możną zaobserwować przeklasyfikowywanie 
różnych gatunków do Borzicactus – chodzi o gatunki ro-
dzajów które podobnie były włączane w ostatnich latach 
do rodzaju Cleistocactus – Loxanthocereus (B. xylorhizus, 
B. pachycladus, B. hystrix, B. acanthurus ssp. pullatus), 
Bolivicereus (B. samaipatanus), Hildewintera (B. aureispi-
nus, B. colademononis), Akersia (B. icosagonus subsp. 
roseiflorus), choć i tu również są różnice zdań na temat 
tego czy istotnie niektóre z tych rodzajów należy łączyć z 
Borzicactus. Najliczniejszy z nich, Loxanthocereus, praw-
dopodobnie jest rodzajem odrębnym.     
  
Źródła: 
[1] Vázquez-Sánchez, M., Terrazas, T., Arias, S., Ochoterena, 
H. 2013. Molecular phylogeny, origin and taxonomic implications 
of the tribe Cacteae (Cactaceae). Systematics and Biodiversity 
11:1, 103-116 
[2] Lode, J. 2012. The true story of Borzicactus. Cactus Adven-
tures International 96 
[3] Charles G. (2010). Notes on Borzicactus in northern Peru. 
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Angolluma kulalensis Plowes Cac-
tusWorld 31(3) 2013 
 
Conophytum smaleorum Rodger-
son & Youn CactusWorld 31(3) 2013 
 
Copiapoa superba & Copiapoa 
sarcoana I. Schaub & Keim, Cactus 
& Co. 16(2) 2012 
       Pierwsza rośnie na płn. od Cha-
ñaral, ma dość długie ciernie, druga 
– w okolicach Sarco.  
 
Echidnopsis kohaitoensis Plowes 
CactusWorld 31(3) 2013 
       Roślina stapeliowa o pędach o 
ok. 1cm średnicy i do 10-15cm dłu-
gości, wyróżnia się największymi 
kwiatami w rodzaju. Znaleziona na  
płaskowyżu Kohaito w Erytrei. 

Echinocereus blumii D. Felix & H. 
Bauer, Der Echinocereenfreund 25 
Sonderausgabe 2012 
 
Euphorbia mtolohensis J. Lode, 
Cactus Adventures International 99, 
2013. 
       Atrakcyjny gatunek z wyspy Soko-
tra, znaleziony koło Jabal Mtoloh. 
Roślina rośnie krzewiasto tworząc 
niskie kępy ciekawie wyglądających 
pędów, do szerokości 1,5m.  
 
Euphorbia marie-cladieae A. Rze-
pecky, Cactus and Succulent Journal 
(US) 85(1) 2013 
      Kolejny atrakcyjny gatunek z wy-
spy Sokotra, znaleziony na górze He-
ger Maheni. Roślina o zgrubiałym pniu 
(pachycaul), do 2m wysokości. 

Frailea angelicana Diers & Schad-
lich, Kakteen und andere Sukkulen-
ten 64(8) 2013. 
      Kaktus znaleziony na wschód od 
Porto Murtinho, w stanie Mato Gros-
so do Sul w Brazylii. Tworzy małe 
kępy do 8cm średnicy, z najwięk-
szym pędem do 4cm średnicy. Pew-
ną ciekawostką jest opcjonalna klej-
stogamia kwiatów. Kwiaty są żółte, 
do 3,5cm średnicy. 
 
    Turbinicarpus viereckii ssp. 
reconditus Labhart, Piante Grasse 
32(1), 2012  
       Nowy podgatunek ze stanu Ta-
maulipas, Meksyk, z doliny Jaumave. 
Zdjęcia można zobaczyć w intenecie 

Zapraszam do pisania artykułów i do dostarczania innych 
materiałów do publikacji w Kaktusy i Inne. Wszyscy Wy, 
którzy macie jakąś wiedzę, doświadczenie, wiadomości, 
pomysły - czasopismo Was potrzebuje!   edytor 
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Moja kolekcja  
Monadenium  
 
 
 
       Monadenium zagościło u mnie właściwie przy-
padkiem. Kilka lat temu zakupiłam małą, interesują-
cą w kształcie roślinkę. Sprzedający wiedział tylko 
tyle, że to coś „euforbiowatego”. Podobne trochę 
rzeczywiście było – z rany wyciekał mleczny sok, 
choć wygląd roślinki nie do końca mi pasował do 
euforbii. Kilka euforbii już miałam, więc nowy naby-
tek traktowałam podobnie. Okazało się, że warunki, 
które u mnie miał, zniósł nadspodziewanie dobrze, 
latem zaczęł ładnie się rozrastać, a nawet zakwitł! 
Szukałam informacji w internecie i gdy zakwitł, nie 
było już wątpliwości, że to monadenium. Tak trafiło 
do mnie M. schubei. Okazało się również, że jest 
wcale sporo gatunków tego rodzaju, większość o 
ciekawym, oryginalnym wyglądzie – właśnie to fa-
scynuje mnie w sukulentach – ich forma i kształt, 
które są atrakcyjne przez cały rok. Stanowią one wy-
jątkową, egzotyczną ozdobę naszych parapetów, sło-
necznych balkonów i tarasów. Monadenia nie są 
oczywiście roślinami, które można kupić w kwia-
ciarniach, ale ich zakup na ogólnodostępnych serwi-
sach aukcyjnych, lub od znanych polskich hodow-
ców sukulentów, nie stanowi już większego proble-
mu.  
       Rodzaj Monadenium wchodzi w skład rodziny 
Euphorbiaceae. Odkryto około 70 gatunków o róż-
norodnych formach – od niewielkich nieatrakcyjnych 
roślin geofitycznych, poprzez krzewy, do małych 
drzewek o wyraźnie sukulentycznych łodygach. Ob-
szar występowania rodzaju rozciąga się na wschod-
nich obszarach tropikalnej Afryki, na północy od 
południowej Somalii, do północnej prowincji Połu-
dniowej Afryki, i na zachód do Angolii. Różnica 
między rodzajem Euphorbia a Monadenium tkwi w 
pewnych odmiennościach w budowie kwiatów, choć 
od niedawna rodzaj zaliczany jest do rodzaju Eu-
phorbia. Podobnie jak u euforbii, kwiaty monade-
niów są jednopienne, to znaczy że na tej samej rośli-
nie mamy kwiaty męskie i żeńskie.   
       Niektórzy przedstawiciele tego rodzaju mogą 
osiągnąć nawet do 5m wysokości, choć w warunkach 
domowych raczej nam to nie grozi. Większość osiąga 
kompaktowe rozmiary, optymalne w naszych warun-
kach uprawowych. Coraz większą popularność w na-
szych domach zawdzięczają ciekawym, oryginalnym 
kształtom, które są dekoracyjne przez cały rok 
       Uprawa monadeniów nie nastręcza większych 
trudności, jeśli się wie, jak postępować z większością 
euforbii. Wymagają one przepuszczalnego podłoża, z 
niewielką częścią składników organicznych. Donicz-
ki powinny mieć drenaż i otwory w dnie, żeby nie 

gromadziła się w nich woda. Jak większość suku-
lentów monadenia bardzo lubią słońce. Latem mo-
żemy je wystawić na słoneczne balkony, tarasy, 
pamiętając o tym, żeby stopniowo przyzwyczajać 
je do ostrego słońca. Pod jego wpływem często 
wybarwiają się na czerwono. Podlewamy je dość 
obficie, dopiero po przeschnięciu podłoża. Zimą 
sukulenty te wymagają dostępu promieni słonecz-
nych, większość z nich należy jednak przestać pod-
lewać. Do długich okresów suszy są świetnie 
przystosowane, gdyż gromadzą wodę w swoich 
zgrubiałych pędach oraz w podziemnej bulwie wy-
twarzanej przez sporą część gatunków tego rodzaju.  
 

M. schubei – pochodzi z Tanzanii, tworzy krzewy o kilku 
mocnych pędach do 1m wysokości i 5cm średnicy, z 
wyraźnymi bodawkami. 

Ewa Szewczyk 
email: ewa.za@wp.pl 
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M. coccineum – pochodzi z Tanzanii, osiąga do 1,3m wy-
sokości, i jest to słabo rozkrzewiona roślina, jedynie z kil-
koma cienkimi pędami.  
 
 

M. richiei ssp. nyambense – pochodzi z Kenii, tworzy kępy 
pędów do 15cm wysokości i 3cm średnicy, o wyraźnych 
bodawkach.  

M. ellenbeckii – pochodzi z Etiopii, Somalii i Kenii, tworzy 
małe krzewy o kilku cienkich pędach, zwykle do kilku-
dziesięciu cm wysokości, lub dłuższych gdy opierają się 
na innych roślinach.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
M. arborescens – pochodzi z Tanzanii, tworzy krzewy o 
niewielkiej ilości łodyg, do 4m wysokości.  
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M. stapelioides var. stapelioides występuje w Kenii i 
północnej Tanzanii. Wytwarza wiele pędów, do 
30cm długości , które mogą się pokładać.   
 
 
Mogą tracić większość liści. Nie tolerują ujem-
nych temperatur.   
       Rośliny można rozmnażać poprzez sa-
dzonki lub z nasion. Sadzonki ukorzeniamy 
wiosną w wilgotnym piasku. Z ran rośliny wy-
dzielają trujący sok mleczny, należy więc ob-
chodzić się z nimi ostrożnie – wszystkie części 
tych roślin są trujące.  
 
A oto gatunki, które posiadam w swoim zbiorze: 
M. arborescens, 
M. coccineum, 
M. ellenbeckii, 
M. ritchiei ssp. nyambense, 
M. rubellum, 
M. schubei, 
M. spectabile, 
M. stapelioides. 
 
Literatura: 
Eggli, U. (ed.) 2002. Illustraed Handbook of Succulent 
Plants: Dicotyledons. Springer-Verlag, 213-224. 
 
Summary. A brief introduction to the genus Mona-
denium is presented, illustrated with photos from the 
author’s collection. Monadeniums are plants of inte-
resting and various shapes, and rather undemanding 
in culture.   



. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. rubellum to rzadki gatunek, pochodzi tylko z jednego 
miejsca w Kenii. Tworzy podziemne bulwy, z których wyra-
stają liczne i wąskie pędy. Na uwagę zasługują fioletowe 
przylistki kwiatów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U góry i na lewo. M. spectabile pochodzi z Tanzanii. 
Tworzy krzewy nawet do 3m wysokości, lecz o nie-
wielkiej liczbie pędów.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Kwiaty M. shubei 
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Kaktusy i Inne  
w internecie 
 

W międzynarodowej cyfrowej biblio-
tece kaktusowej, znajdującej się na 
portalu kaktusiarzy francuskich  Au 
cactus francophone 
(www.cactuspro.com), pojawił się 
volumin 6 Kaktusy i Inne, a także 
numer vol. 8 nr 2. Numery można 
pobrać w postaci plików PDF, można 
także czytać je w wirtualnej czytelni. 
Być może w najbliższej przyszłości 
ukaże się kolejne kilka numerów.   
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Z notatnika edytora  
 
 

Wielokolorowe  
Eriosyce 
 

       Wydaje się, że w dobie cyfrowych aparatów fotogra-
icznych nie ma juz nikogo, kto nie umiałby robić zdjęć. A 
jednak takie osoby się zdarzają – ja jestem tego najlep-
szym przykładem, co potwiedza poniższe zdjęcie. Przed-
stawia ono bardzo kiepskie wykonanie bardzo dobrego 
pomysłu, jakim było uchwycenie na jednym zdjęciu dwóch 
skrajnie różniących się form tego samego gatunku, ba, tej 
samej odmiany.   
       Oba kaktusy przedstawione na zdjęciu to Eriosyce 
senilis, jeden z wybitniejszych przedstawicieli rodzaju Erio-
syce, lub Neoporteria, jak nazwaliby go kaktusiarze, którzy 
nie zdążyli się „przekonwertować”  w nazewnictwie kaktu-
sów chilijskich. Przez ludność miejscową, która nie zawaca 
sobie głowy tego typu poblemami, kaktus ten jest nazywa-
ny „viejito”, tzn. „staruszek”. Zdjęcie to umieściłem nie tylko 
po to by pokazać zmienność gatunkową, ale także by 
zwrócić uwagę na fakt, że czasem jeden gatunek może 
ozdabiać kolekcję więcej niż raz. 

E. senilis ”gerocephala” i ”multicolor”      
 
       Eiosyce senilis rośnie w górskich rejonach głębi Chile, 
nawet do wysokości 2000 m npm, należąc do najbadziej 
na południe wysuniętych reprezenantów rodzaju. Jest na-
rażona na zimno, dlatego wytwarza widoczne gęste ucie-
nienie, które wszakże zmienia się w zależności od miejsca 
występowania, zarówno co do liczby cieni i ich koloru. Cie-
nie mogą przyjmować całą gamę barw, od szklisto-białych 
do nawet czarnych. Mimo, że zdarzają się formy z cieniami 
sztywniejszymi i przez to kłującymi, znakomita większość 
form ma ciernie miękie i poskęcane, czasem nawet wło-
skowate. Te ostatnie ma właśnie roślina po lewej stonie 
zdjęcia. My kaktusiarze do kłucia się już przyzwyczailiśmy, 
pamiętam jednak jak niegdyś moja mama ucieszyła się z 
miękkiego uciernienia E. senilis – mogła dotknąć kaktusa 
bez obawy o pokłucie się!  
       W handlu E. senilis bardzo często występuje pod na-
zwami Neoporteria senilis, N. gerocephala i N. multicolor – 
dwa ostatnie nazwy to synonimy, przy czym mianem „multi-
color” określa się zwykle formy bardziej kolorowe” (roślina 
po prawej stronie zdjęcia), a mianem „gerocephala” –
badziej „siwe” (roślina po lewej), jakkolwiek wcale nie jest 
to regułą. Uznaje się także jeden podgatunek – ssp. co-

imasensis dla roślin z południa występowanie kompleksu 
E. senilis, który według opisu charakteryzuje się prost-
szymi i sztywniejszymi cieniami.     
       W uprawie rośliny nie są najłatwiejsze, ale też nie są 
tudne – należy uważać z podlewaniem, bo obecny jest 
gruby korzeń, ważne jest także chłodne zimowanie, naj-
lepiej w granicach 0-5

o
C, co ma wpływ na kwitnienie. 

Rośliny kwitną późną jesienią. Zdjęć kwiatów niestety nie 
zrobiłem. Kwiaty nie różnią się wyglądem od kwiatów 
innych Neopoterii, jednak na tle białego płaszcza cieni 
wyglądają badziej efektownie. ”Białe” formy niestety nie 
są często oferowane w handlu, jednak można je znaleźć 
 

E. senilis ”multicolor” 

 
 
 
 

O uprawie rodzaju 
Stenocactus  
 
       Uprawa gatunków Stenocactus trochę się różni od 
uprawy większości popularnych małych kaktusów mek-
sykańskich, bo jest łatwiejsza. Stenokaktusy występują 
nie w północnym, ale w centralnym Meksyku, czyli w 
nieco mniej suchym klimacie. Zwykle rosną one w cieniu 
innej roślinności, na nieco bogatszych glebach, nie lubią 
także spadków temperatury ok. zera i nie wytwarzają 
grubych spichrzowych korzeni, których obecność zawsze 
zwiększa wrażliwość rośliny na przelanie substratu. 
       W kolekcjach stenokaktusy zwykle budzą się jako 
jedne z pierwszych, wcześnie też kwitną. Wiosną trzeba 
je przez cieniowanie stopniowo przyzwyczajać do silnego 
słońca, gdyż ich wąskie żebra ławo się przypalają. Po-
nadto ciernie stenocactusów, mimo że atrakcyjne, są 
zwykle bardzo rzadko rozmieszczone na roślinie i stano-
wią słabą osłonę od słońca. Doniczki powinny być płyt-
kie, i raczej szerokie – stenocactusy wytwarzają długie i 
sztywne ciernie – nie tylko więc zyska na tym estetyka 
ekspozycji rośliny, ale także kaktusy nawzajem się nie 
pokłują. Podłoże powinno być nieco bardziej żyzne niż 
dla większości innych „meksykańczyków”. Jeśli połowa 



. 

substratu to składniki organiczne, a druga połowa to gru-
boziarniste kruszywo, to taka mieszanka powinna się 
sprawdzić.  
       Stenokaktusy rosną stosunkowo szybko w porównaniu 
z innymi „meksykańczykami”, np. szybciej niż  telokaktusy, 
tolerują także nieco słabsze nasłonecznienie. Wysiew jest 
prosty, a rośliny kwitną zwykle po czterech, pięciu latach 
od wysiewu.  
      Główna ozdoba stenokaktusów – wąskie żebra i wą-
skie rowki między nimi, mogą przyciągnąć wełnowce, dla 
których są one świetnym schronieniem. Wełnowce trudno 
stamtąd usunąć, co gorsza można ich przez długi czas nie 
zauważyć dopóki przez przypadek przy bliskiej inspekcji 
rośliny nie znajdziemy całej ich kolonii.  
       W okresie wzrostu podlewamy regularnie i dość czę-
sto, jednak gdy rośliny się budzą na przełomie wiosny i 
zimy, pilnujemy aby przy rozpoczęciu stopniowej aplikacji 
wody miały one już ciepło. Gdy podłoże wyjałowieje, nale-
ży co jakiś czas zasilać rośliny nawozem, można dodawać 
niewielką ilość nawozu do każdorazowego podlania. Zimu-
jemy sucho, najlepiej w temperaturach 8-12

o
C.  

 
 
 
 

Znów charyzmatyczny 
melokaktus 
 
       Patrząc się wstecz na melokaktusy, o których pisano 
dotychczas w KI, można odnieść ważenie, że zestaw ten 
składa się z wyjątkowo atrakcyjnych gatunków. Nazwijmy 
je „charyzmatycznymi”. Chodzi tu głównie o atrakcyjne 
uciernienie. I tym razem prezentowane jest zdjęcie melo-
kaktusa „charyzmatycznego”. To zdjęcie Melocactus erne-
stii, autostwa Ricka Gillmana, zrobione na północnym 
wschodzie stanu Minas Gerais (tam gdzie znajdowały się 
stanowiska Buiningii omawiane przez Ricka w KI 7(4)).  
 
 
 

Melocactus ernestii 
 

       Melocactus ten występuje szeroko – można go spo-
tkać w brazylijskich stanach Penambuco, Segipe, Bahia i 
Minas Gerais.  
       Główna atrakcją M. ernestii są ciernie. Najdłuższe z 
nnich mogą osiągnąć do 15cm! Ciekawostką jest to, że 
najdłuższym cierniem nie jest cierń środkowy, jak to jest 
u wielu kaktusów, ale najbardziej dolny z cieni radial-
nych. M. ernestii osiąga też „słuszne” rozmiary, należąc 
niewątpliwie do największych gatunków rodzaju.   
       W uprawie należy zapewnić jak innm „Melo” podłoże 
żyzne, ale badzo przepuszczalne, szeroką lecz płytką 
doniczkę, ciepło, ciepłe zimowanie, i dość obite podle-
wanie w okresie wzrostu.  

fot. Rick Gillman (Anglia) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Ant-Plants: Arboreal 
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Wcale niebrzydka  
Arrojadoa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Patrząc się na zdjęcie zro-
bione przez Ricka Gillmana z 
Anglii w brazylijskim stanie 
Minas Gerais, trudno się oprzeć 
wrażeniu, że widoczna na foto-
grafii „patykowata” roślina to 
jakiś zielony krzaczek, który 
czasowo zrzucił liście z powodu 
suchej pory roku, i za jakiś czas 
znów się zazieleni. W rzeczy-
wistości jednak jest to  naj-
prawdziwszy kaktus, Arrojadoa 
penicillata. W tłumaczeniu jej 
nazwa brzmi: arrojadoa ołów-
kowa, i istotnie jest to chyba 
najbardziej „patykowaty” kaktus 
w podrodzinie Cactoideae. 
Występuje on szeroko w Brazy-
lii – od stanu Pernambuco na 
północy, po stan Minas Geais 
na południu, czyli na obszarze większym niż Polska.   
       Arrojadoa to rodzaj brazylijski, składający się z kilku 
gatunków. Mimo wprowadzonych w przeszłości do kaktu-
siarskiego „obiegu” wielu nazw, dobrych gatunków jest 
prawdopodobnie tylko cztery – A. rhodantha, A. penicillata, 
A. dinae i A. eriocaulis. Wszystkie one są krzewiącymi się 
roślinami o wąskich pędach, ze szczytowymi cefaliami. Arro-
jadoa penicillata ma pędy najwęższe z całego rodzaju, jed-
nak jakimś cudem rośnie ona zwykle mniej więcej wzwyż 
tworząc krzewy dochodzące czasem do 1,5m wysokości lub 
więcej, podczas gdy znanych jest wiele innych kaktusów o 
grubszych pędach, które wybierają płożenie się.  A. penicil-
lata w naturze rosną na podłożach skalistych, nierzadko 
wtopione w otaczającą zieloną roślinność.    
       Arrojadoa penicillata jest bardzo prosta w uprawie, 
wręcz „wodoodporna” w rozsądnych granicach, o ile ma 
zapewnione ciepło. Kwitnie zwykle kilkukrotnie w sezonie. 
Kwiaty otwierają się w trochę większym stopniu niż typowo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rurkowe kwiaty pozostałych gatunków. Wysiew nasion 
jest prosty, jednak dużo łatwiejsze jest rozmnażanie 
przez odrosty, które łatwo się ukorzeniają. Dopóki nie 
zakwitnie, A. penicillata jest w zasadzie kaktusem 
„brzydkim”, ma ona jednak ciekawy szczegół anatomicz-
ny, a mianowicie widocznie poszerza ona swoją średnicę 
w miejscach, w których wytwarzane są cefalia. W na-
stępnym sezonie pędy przerastają cefalia, i stąd biorą się 
widoczne na łodygach zgrubienia obrębione pierścienia-
mi szczecin. Tworzenie pierścieni jest wspólne wszyst-
kim gatunkom Arrojadoa, jakkolwiek tylko u A. penicillata 
są obecne wspomniane pogubienia, dzięki czemu można 
ją ławo zidentyfikować.  
       Niektórzy twierdzą, że jest to brzydka arrojadoa. To 
niepawda!.    
 
Zdjęcia: Rick Gillman (Anglia)  
 



. 

Rozważania  o 
pigmentach  
  
       Miłośnicy kaktusów chilijskich wiedzą, że wiele gatun-
ków „chilijczyków” ma ciemny kolor. Taka barwa wytwa-
rzana jest również w kolekcjach o ile kaktusy doświadczają 
działania ultrafioletu, czyli pełnego zakresu światła sło-
necznego. To właśnie duża ilość światła słonecznego jest 
przyczyną tego, że komórki położone blisko epidermy za-
czynają produkować substancje zwane betacyjaninami. 
Betacyjaniny i betaksantyny to dwie odmiany klasy związ-
ków pod nazwą Betalainy. Betalainy to z koleji pigmenty, 
które występują jedynie w roślinach należących do rzędu 
Goździkowców (Caryophyllales) (u pozostałych roślin 
barwnikami są związki należące do klasy antocyjanin), i 
którym to rośliny te zawdzięczają barwy m.in. kwiatów i 
owoców. Betacyjaniny dają barwy od czerwonawej do fiole-
towej, betaksantyny od żółtej do pomarańczowej. Brakuje 
barwy niebieskiej, dlatego kaktusy nie kwitną na niebiesko.  
       W pędach kaktusów wytwarzane są betacyjaniny. To 
właśnie te związki odpowiedzialne są za często widoczne 
czerwonawe zabarwienie wielu kaktusów, a nawet zabar-
wienie brązowe, jeśli ilość wyprodukowanych przez roślinę 
betacyjanin jest duża. Zabarwienie wykazuje m.in. wiele 
chilijczyków, niektóre gymnocalycia, niektóre kaktusy mek-
sykańskie, np. niektóre thelocactusy. Zabawienie pojawia 
się tylko wtedy gdy kaktusy wystawione są na silne słońca 
– to wtedy komórki zaczynają wytwarzać wspomniane 
barwniki, a wytwarzają je po to aby... zmniejszyć ilość 
światła słonecznego docierającego do wewnętrznej war-
stwy komórek, w której następuje fotosynteza (chloren-
chyma). Betacyjaniny działają jak przesłona. Jak wykazały 
badania, mogą one zmniejszyć ilość dochodzącego do 
wnętrza rośliny światła nawet o kilkadziesiąt procent, 
przede wszystkim składowej UV. W istocie kaktusom po-
trzeba dużo światła ale... z przysłowiowym „bez przesady” 
– roślina chce chronić swoje fotosyntetyzujące tkanki przed 
nadmiarem promieniowania! Pigmenty są wytwarzane 
właśnie w tych częściach roślin, na które pada największe 
promieniowanie, t.j. np. w tych brodawkach, które są wy-
stawione na słońce, a nie tych, które są cieniowane. 
       W naszym klimacie słońca jest mniej niż w ojczyznach 
kaktusów, więc ilość pigmentu może być mniejsza, a za-
tem i mniejszy efekt przesłonowy, a więc promieniowania 
dochodzi do wnętrza rośliny więcej i... dlatego to właśnie 
niektóre kaktusy, n.p. z rodzaju Eriosyce, często w Polsce 
rosną szybciej niż u siebie w domu. Z tej samej przyczyny 
szybciej rosną rośliny pozbawione w uprawie ultrafioletu.  

Gymnocalycium griseopalidum i G. paediophilum  
 
       Nie do końca wiadomo czy tylko ilość promieniowania 
wpływa na wytwarzanie betacyjanin, czy też ma na to 
wpływ także stres związany z suszą i wysoką temperaturą 
(prawdopodobnie tak). Niektóre gatunki wykazują większą 
skłonność do podukcji pigmentów, co może mieć znacz-
enie taksonomiczne (widać to np. na zamieszczonym obok 

zdjęciu Gymnocalycium giseopalidum i G. paediophilum  
– dwóch gatunków tego samego rodzaju, uprawianych w 
tych samych warunkach.   
 

Eriosyce subgibbosa var. vallenarensis. Bardzo wiele gatunków 
Eriosyce wytwarza brązowy kolor naskórka. Przynajmniej w niektó-
rych przypadkach jest to cecha o znaczeniu w taksonomii, np. ssp. 
vallenarensis jest jedynym podgatunkiem E. subgibbosa z ciemnym 
naskórkiem – pozostałe podgatunki mają naskórek zielony  

 
       Należy odróżnić czerwonawe czy brązowe zabar-
wienie, które jest wynikiem wytworzenia pigmentu w 
wewnętrznych warstwach, od szarych, niebieskawych 
czy białawych nalotów wytwarzanych na powierzchni 
niektórych kaktusów. One również pełnią funkcję prze-
słony, nie są jednak efektem wytwarzania betacyjanin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mammillaria theresae – ta szczepiona roślina stała się nienaturalnie 
napęczniała, w efekcie czego wystawiła na słońce zwykle ukryte 
przestrzenie między brodawkami, stąd widoczne powstałe czerwone 
zabarwienie. Fot Piotr Modrakowski 
 
Dla dociekliwych: 
Mosco, A. 2012. Tissue localization of betacyanins In cactus stems. 
Revista Mexicana de Biodivesidad 83 
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Fig. 3 Cochemiea poselgeri,  
          Wild Animal Park, Escondido, Kalifornia  
Fig. 4 Cochemiea poselgeri w kolekcji 
 

 
       Gatunki rodzaju Cochemiea Walton (1899) sto-
sunkowo trudno jest spotkać w handlu. Być może 
jest tak dlatego, że w ostatnich latach były one klasy-
fikowane w rodzaju Mammillaria, być może z uwagi 
na ich późne i niekiedy problematyczne kwitnienie, a 
być może z uwagi na rozrastanie się z czasem w kę-
py, zabierające miejsce w szklarni. Wciąż nie jest 
pewne czy rodzaj Cochemiea zasługuje na taksono-
miczne wyodrębnienie, niemniej jednak ta grupa 
kilku gatunków ma charakterystyczny wygląd, i do-
brze odróżnia się od innych rodzajów kaktusów.   
       Cochemiey pochodzą z Półwyspu Kalifonijskiego 
i niektórych pobliskich wysp. Rosną  one tam w dość 
ostrych warunkach – na skałach, zwykle na otwartych 
przestrzeniach, nierzadko tworząc spore kępy. Pierw-
szym poznanym gatunkiem była C. poselgeri, opisana 
jeszcze jako Mammmillaria poselgeri. Dopiero w 
1899 Frederick Walton utworzył rodzaj Cochemiea, 
który został przyjęty w wiekopomnej monografii ame-
rykańskich autorów Brittona i Rosego. Nazwa no-
wowprowadzonego rodzaju upamiętnia lud Cochimi, 
zamieszkujący środkową część półwyspu, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cochemiea.  
Nie tylko do szklarni 

 

 Tomasz Romulski (tekst) 
Dr Jürgen Menzel (foto) 
El Cajon, Kalifornia, USA,  
email: jrblmenzel@cox.net 
  



. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5 Cochemiea pondii, Wyspa Cedros  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 7 Cochemiea pondii w kolekcji   
 
którego kultura i język dziś już niestety praktycznie 
wyginęły.   
       Cochemiey to niewątpliwie jedne z najładniej-
szych kaktusów. Ich piękne czerwone kwiaty są bar-
dzo ciekawe i znacznie różnią się od kwiatów mammil-
larii. Tu również kwiaty wyrastają z aksilli, ale mają 
dłuższe rurki niż kwiaty mammillarii, i przede wszyst-
kim ich płatki są bardzo mocno wygięte odsłaniając  

Fig. 6 Cochemiea maritima koło Rosalillito, BCS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 8 Cochemiea maritima koło Rosalillito, BCS 

 
słupek i pręciki. Jak się domyślają niektórzy czytel-
nicy, tego typu kwiaty w naturze zapylają kolibry. 
Na dodatek kwiaty są zygomorficzne, co zdarza się 
u wielu gatunków południowoamerykańskich, ale 
rzadziej u meksykańskich. Drugą wybitną cechą 
tych kaktusów jest bardzo atrakcyjne uciernienie – 
dość gęste, długie, z hakowatymi cieniami central-
nymi. Z wiekiem rośliny te tworzą kępy pędów 
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Fig. 9 Cochemiea maritima w kolekcji 
 
rosnących mniej więcej wzwyż lub płożących się; 
niezapomniany widok tworzą zwłaszcza rozłożyste 
kwitnące kępy C. poselgerii. W kolekcjach teoetycz-
nie najlepszym miejscem do ich upawy byłaby 
szklania ze względu na dość dużą ilość miejsca jakie 
z czasem zajmują rośliny, jednak „parapeciarze” mo-
gą je również upawiać z czystym secem, jako że mi-
nie wiele lat nim rośliny rozrosną się w duże kępy, a 
do tego czasu być może problem mieszkaniowy w 
Polsce będzie rozwiązany!      
       W uprawie cochemiey rosną dość szybko, przy-
rastają kilka centymetrów rocznie, i są stosunkowo 
proste o ile będziemy chronili je od zimna i pamiętali 
o bardzo przepuszczalnym podłożu, najlepiej całko-
wicie mineralnym, oraz o maksymalnym nasłonecz-
nieniu. Kwitną późno, po osiągnięciu większych 
rozmiarów, i często chimerycznie – wiek kwitnienia 
osiągają w czasie rzędu 10 lat, i trzeba liczyć przy 
tym na trochę szczęścia. Doniczki w których je sa-
dzimy powinny być raczej szerokie z uwagi na two-
rzenie z czasem przez rośliny kęp, i z uwagi na zale-
cenie szybkiego odparowywania wilgoci. Cochemiey 
należy chonić przed spadkami temperatur w okolice 
zera, zimować najlepiej je jest w temperaturach co 
najmniej 10oC. 
       Teraz kilka porządkujących słów natury formal-
nej, tzn. czy Cochemiea to odrębny rodzaj, czy tylko 
część rodzaju Mammillaria. Otóż autorzy The New 
Cactus Lexicon zaproponowali by cochemiey stano-
wiły podrodzaj Mammillaria, przy czym trzy z nich: 
C. pondii, C. maritima i C. setispina, zostały uznane 
za podgatunki jednego gatunku – C. pondii. 

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 10 Cochemiea setispina, Sierra San Francisco,   
              BCN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 11 Cochemiea setispina, Wild Animal Park,  
             Escondido, California 
 
       W innym opracowaniu (B. Crozier) rodzaj 
Cochemiea został uznany, jednak jako poszerzony 
o kilka innych mammillarii, już nie o kwiatach „ko-
librowych”. Wcześniej E. Anderson uznał rodzaj za 
odrębny, wymieniając w nim pięć gatunków. To 
podejście jest najbardziej tradycyjne i najbliższe 
sercu kaktusowego hobbysty, więc według niego 
podaję niżej krótkie charakterystyki wspomnianych 
pięciu gatunków Cochemiea. Ostatnie 3 z nich 
prawdopodobnie są trzema podgatunkami lub od-
mianami jednego gatunku.   
       Gatunek typowy rodzaju, Cochemiea halei 
(Brandegee 1889) Walton 1899 występuje na 
dwóch wyspach u wybrzeża Półwyspu Kalionij-
skiego od stony Pacyfiku – Isla Santa Magaita i Isla 
Magdalena, i rzadko na samym półwyspie. Rośliny 
te tworzą duże kępy, niekiedy nawet do kilkuset 
zwykle prosto rosnących pędów. W kolekcjach C. 
halei jest mniej rozkrzewiona i przypomina kaktusa 
krótkolumnowego. Jej ciernie centralne wyjątkowo 
nie są hakowate. Niestety C. halei kwitnie najbar-
dziej niechętnie ze wszystkich gatunków, stąd jest 
rzadka w kolekcjach.   



. 

Fig. 12 Cochemiea setispina, Wild Animal Park,  
           Escondido, California  
 
  
       Cochemiea poselgeri (Hildm. 1885) Britton & Ro-
se 1923 to Cochemiea najbardziej znana, najpopular-
niejsza w kolekcjach, i najbardziej rozpowszechniona w 
naturze. Rośnie na wielu stanowiskach w południowej 
części półwyspu, tworząc szerokie kępy długich pędów, 
które z czasem się płożą lub nawet zwisają ze skał. 
Opisy podają, że długość pędów może dojść nawet do 
2m. Jest to gatunek nieco „chwastowaty” – tworzenie 
długich pędów po latach może sprawić poblemy z miej-
scem w kolekcji, a ucienienie jest rzadsze, nieco mniej 
atrakcyjne niż u pozostałych gatunków. Z drugiej jed-
nak strony ilością wytwarzanych kwiatów C. poselgei 
prześciga pozostałe gatunki, więc bynajmniej nie nale-
ży nią  wzgardzać.  
       Cochemiea pondii (Greene 1889) Walton 1899 
występuje tylko na wyspie Cedros w wybrzeża pół-
wyspu od strony Pacyfiku, leżącej mniej więcej na 
wysokości środka długości półwyspu. Roślina ta 
tworzy tylko niewielkie kępy z pędami do ok. 30cm 
długości.  
       Cochemiea maritima G.E.Linds. 1937 to najpóź-
niej opisana cochemiea. Występuje ona niedaleko 
wybrzeża Pacyfiku, w okolicach Punta Prieta, mniej 
więcej na wysokości środka długości półwyspu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 13  Owoc Cochemiea halei 
 
Tworzy kępy do 1m szerokości, z pędami do 0,5 
długości, które mogą się pokładać 
      Cochemiea setispina (J.M.Coult. 1894) Walton 
1899 rośnie obok C. maritima, bardziej w głębi pół-
wyspu,  a także na wyspie Anioła Stróża (Angel de 
la Guardia) w Zatoce Kalifornijskiej. Tworzy ona 
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Summary. Plants of the small “ge-
nus” Cochemiea are presented with 
text by Tomasz Romulski and photos 
by Jürgen Menzel (USA). While it 
may be that from the taxonomic point 
of  view Cohemiea as a genus should 
be circumscribed wider, or else it is 
just a part of the genus Mammillaria, 
the five species shortly presented 
here traditionally referred to as “ge-
nus Cochemiea” are worth interest 
for their beauty and specific set of 
characteristics, i.e. zygomorfic  flow-
ers, hooked spines, fast growing. 
They are not difficult in culture how-
ever flowering is late or chimerical, 
as in C. halei.    
r 
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Fig. 14 & 15 Cochemiea halei w kolekcji 
  
kępy z pędami do 30cm długości, i wyróżnia się bar-
dziej miękkim i gęstym uciernieniem, stąd jest to 
chyba najatrakcyjniejszy gatunek. „Piękność z Wy-
spy Anioła Stróża” – nigdzie nie ma wzmianki o na-
zwie zwyczajowej tego cuda natury, ale jestem moc-
no przekonany, że tak właśnie miejscowa ludność je 
określa!  
 
 

 
 
 
 

Fig. 16 
                                                      Cochemiea halei 

Baja California  
                                                        Fot. Alfred Lau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdjęcia:  

All the photos by:  

Jürgen Menzel 

 

 
       Piękny jest cały rodzaj, co dobrze widać na 
zdjęciach Jurgena Menzela. Na szczęście nie są to 
rośliny trudne do zdobycia, choć w katalogach 
handlowych często są ukryte pod nazwą Mammil-
laria. Aby nie czekać długo na kwiaty warto za-
miast nasion szukać roślin o już „gotowych” do 
zakwitnięcia rozmiarach, z którymi pewnie nie ma 
kłopotu na rynku, zważywszy na łatwość rozmna-
żania tych piękności przez odrosty. Chętnym życzę 
udanych łowów i takiej z nich radości jak ta u pod-
opiecznego Alfreda Laua na zdjęciu.  
 

                                 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 Cochemiea pondi,  
          wyspa Cedros,  
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Czym jest Austrocactus 
bertinii 
 
 
 
 
 
 
 
      Gdy w 2004 roku zainteresowaliśmy się patagoń-
skimi kaktusami, zaczęliśmy najpierw zbierać 
wszystko, co wiązało się z tym tematem – oprócz 
roślin i nasion, także jak najwięcej literatury. I wła-
śnie w przypadku austrokaktusów z wybrzeża atlan-
tyckiego mieliśmy od początku problem z ich prawi-
dłowym oznaczeniem. Który to Austrocactus berti-
nii, a który A. patagonicus czy A. dusenii? Albo tak 
samo wyglądające rośliny miały różne nazwy, albo 
też zupełnie odmienne miały tę samą nazwę na ety-
kiecie. Przestudiowanie dostępnych opracowań An-
dersona, Backeberga, Haagego czy Hunta niewiele 
nam pomogło. Próbowaliśmy zatem dotrzeć do ory-
ginalnych opisów, ale nie było to łatwe, gdyż wiele z 
nich pochodzi z XIX stulecia. Dobrze, że w tym cza-
sie pojawił się już Internet, gdzie można znaleźć 
prawie wszystko na każdy temat. W oryginalnym 
opisie zazwyczaj podane jest, gdzie dany typ rośliny 
został znaleziony. Te wskazówki chcieliśmy wyko-
rzystać do odnalezienia roślin w naturze, mając na-
dzieję, że pozwoli nam to łatwiej przyporządkować je 
do istniejących opisów. 
      Gatunek typowy dla rodzaju Austrocactus został 
opisany przez Celsa w 1863 r. jako Cereus bertinii. 
Opis, który 2 lata później został uzupełniony kolorową 
ilustracją i dodatkowymi danymi, nawet według dzi-
siejszych wymogów jest poprawnie przedstawiony. 
Odkrycia nowego gatunku dokonano na podstawie 
roślin znalezionych na znajdujących się w pobliżu 
lądu patagońskich wyspach Tova i Leones Guano.  Na 
podstawie tych informacji można uznać, że typowe 
rośliny pochodzą z rejonu Camarones/Bahia Busta-
mante (prow. Chubut). Także dzisiaj można w tej oko-
licy znaleźć austrokaktusy odpowiadające roślinom 
opisanym przez Celsa.  
       Opis Austrocactus bertinii (Cels ex Hérincq) 
Britton et Rose: korpus pojedynczy (b. rzadko rozga-
łęziony), maczugowato-cylindryczny, wyprostowa-
ny, ok. 40 cm wysokości  (wyjątkowo nawet do 80 
cm) i do 10 cm średnicy, ciemnozielony; żebra 10-
12, mocno garbowane; areole owalne, w części 
wierzchołkowej pokryte kremowym filcem; ciernie 
środkowe 4, hakowate lub proste, do 6 cm dł., czer-

wone, brązowe, czarne, często kremowe z ciem-
niejszym szpicem; ciernie boczne ok. 15, iglaste, 
jasne, promieniście ułożone, ok. 1 cm dł.; kwiaty 
bladoróżowe do różowożółtych z białą lub żółtawą 
gardzielą, płatki ze szpiczastym końcem, pręciki w 
2 seriach, znamię ciemnopurpurowe z 12-14 łatka-
mi; owoc beczkowaty, czarnozielony do czarnofio-
letowego, pokryty luźno włosami i kłującą szczeci-
ną, wewnątrz suchy; nasiona ciemnoszarobrązowe, 
80-150 w owocu.  
      Ale nie tylko rośliny z tego regionu odpowiada-
ją opisowi. Wszystkie austrokaktusy, które widzie-
liśmy podczas naszych dotychczasowych podróży 
na równinie wzdłuż wybrzeża Atlantyku, pomiędzy 
Carmen de Patagonesim na północy i Puerto Dese-
adoim na południu, wyglądały podobnie. Dopiero 
dalej w głąb lądu, od wysokości 500 m npm., moż-
na natknąć się na rośliny, które różnią się od typo-
wego A. bertinii. 

 
 
      Opisany dopiero w 1897 roku Cereus patagoni-
cus nie zawiera w swym skąpym opisie żadnych 
różnic w stosunku do A. bertinii, a informacje do-
tyczące jego występowania („in regionecentrali et  

Elisabeth i Norbert Sarnes 
Eschweiler, Niemcy 
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Fig. 2  Austrocactus bertinii – wcale nierzadki na   
           półwyspie Cabo Dos Bahias 
  

Fig. 1  Widok przez zatokę z Cabo Dos Bahias na  
           rybacką wioskę Camarones 
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Fig. 3  Bladoróżowe kwiaty z purpurowym słupkiem     
          są typowe dla Austrocactus bertinii   
  

Fig. 4  Przepiękne rośliny nad jeziorem zaporowym  
          „Dique F. Ameghino” 
  



. 

 
 
 

 
 
 
maritima”) są wyjątkowo niejasne lub też umiejsca-
wiają go na obszarach przecinających się z obszarem 
występowania A. bertinii. Dlatego nie ma żadnych 
podstaw, aby uznać go za samodzielny gatunek – jest 
to jedynie synonim A. bertinii. Podobnie ma się 
sprawa z opisanym w 1899 roku Cereus dusenii z 

okolic Trelew (prow. Chubut). I ten gatunek należy 
traktować jako synonim A. bertinii.  
       Wszystkie próby miłośników-kolekcjonerów 
czy handlarzy wykazania różnic między tymi trze-
ma opisanymi gatunkami odnośnie cierni (hakowa-
te lub proste), barwy kwiatów (białe lub różowe) 
czy też miejsca pochodzenia (Rio Negro, Chubut 
lub Santa Cruz) nie są pomocne, gdyż nie mają one 
odzwierciedlenia w pierwopisach tych roślin.   
      Szkoda, że tak piękna nazwa „austrocactus pa-
tagonicus” jest tylko synonimem Austrocactus ber-
tinii, ale reguły nomenklatury nie dają innej możli-
wości. 
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Tłumaczenie: Tadeusz Nycz 

 
Summary. Typical plants of Austrocactus bertinii, come 
from the region Camarones/Bahia Bustamante, prov. 
Chubut, in Agentine. All the Austrocacti between Carmen 
de Patagonesim and Puerto Deseadoim along the Atlan-
tic coast look very similar. Cereus patagonicus and C. 
dusenii desibed later match the description and geografi-
cal range of Austrocactus bertinii and are only  its syno-
nyms. 

Fig.5  Litografia Cereus bertinii (1865) przedstawia-
jąca wszystkie istotne detale 
  

Fig.6  Także koło Trelew A. bertinii ma typowy  
          wygląd 
  

Fig.7  Koło Bahia Bustamante znajdują się liczne  
          stare egzemplarze A. bertinii 
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Opuntia fragilis. 
Dzisiejsze formy. Echa  
czasów. Część 2. 
 
 
 
 
 
 

 
       Poniżej trochę o moich publikacjach o Opuntia 
fragilis. 
       Mój pierwszy artykuł o O. fragilis [1] napisa-
łem z Jeremy Myromem. Jeremy postanowił po-
tem kształcić się na dentystę, ale wtedy był studen-
tem biologii na Uniwesytecie Św. Jana w środkowej 
Minnesocie.Wykładałem tam przez trzy lata. Przy 
końcu mojego piewszego roku dowiedziałem się, że 
w sąsiedztwie jakiejś opuszczonej kopalni granitu na 
wschód od St. Claud rosną opuncje i Jeremy chciał 
napisać na ich temat pracę specjalizacyjną. Właśnie 
ukończyłem wtedy moją rozprawę doktorską, która 
opisuje technikę statystyczną dla pobierania danych 
dla wyskalowania funkcji opisujących występowanie 
siewek drzew wokół roślin rodzicielskich. Wyliczy-
łem tę funkcję dla ośmiu gatunków rosnących w Co-
necticut i szukałem gatunku, który ma rozsiew na 
dużym obszarze. Potrzebowałem rośliny rzadkiej, ale 
łatwej do zauważenia i identyfikacji, więc stwierdzi-
łem, że może być nią jakiś mały kaktus. Pomyliłem 
się, tak więc przez pomyłkę zacząłem moją przygodę 
z tą rośliną którą uwielbiam.   
       Dr. Z. pokazał nam duży granitowy kopiec koło 
miasta Cold Spring z rosnącą na nim Opuntia fragi-
lis. Postanowiliśmy zbadać dwie populacje, ich kwit-
nienie, produkcję nasion, i zasięg geogaficzny. Jere-
my kreślił cierpliwie ładne mapy i spędzaliśmy go-
dziny w ciepłym letnim słońcu, w całkowitej ciszy, 
patrząc jak kaktusy rosną. Znaleźliśmy jedno czy 
dwa kolejne miejsca z kaktusamai, ale nasze plany 
badania kwitnienia i produkcji nasion nie wyszły – 
znaleźliśmy tylko cztery kwiaty i żadnych nasion. 
Było to w 1997, a artykuł jest z pewnością najbadziej 
kłopotliwym ze wszystkich jakie opublikowałem – 
myliliśmy się co do wielu aspektów życia kaktusów w 
Minnessocie. Dostałem nową pracę w południowo-
zachodniej Indianie i rozstałem się z kaktusami. Cze-
kały cierpliwie aż powrócę. 
       Pzeprowadziłem się do zachodniego Illinois w 
1999, gdzie mieszkam do dziś. Do 2005r. Barb An-
derson i ja poświęciliśmy kilka lat na badanie ekolo-
gii jednej populacji Opuntia fragilis w Illinois, na        

       Here are some remarks about the content and 
context of my publications about Opuntia fragilis 
       My first article about O. fragilis [1] I wrote 
with Jeremy Myrom. Jeremy went on to dental 
school, but when I knew him he was an undergra-
duate biology student at St. John’s University in 
central Minnesota, I taught there for three years. At 
the end of my first year, I had learned that there 
were prickly pears growing in the vicinity of some 
abandoned granite quarries west of St. Cloud, and 
Jeremy wanted to do an honor’s thesis outside with 
plants. I had just finished my doctoral dissertation, 
which describes a statistical technique for extrac-
ting parameters that calibrate functions describing 
the distribution of tree seedlings around their pa-
rents. I had calculated those functions for eight tree 
species growing in Connecticut, and I was looking 
for a species to study long-distance dispersal. I ne-
eded some rare but fairly easy to spot and identify, 
and I thought perhaps the little cactus would do. I 
was wrong, so I began my relationship with this 
plant I love as a mistake. 
       Dr. Z. showed us a large granite mound near 
the city of Cold Spring that had Opuntia fragilis 
growing on it. We decided to census the two popu-
lations, study flowering and seed production, and 
map the two populations. Jeremy patiently drew 
beautiful maps, and we spent hours sitting in the 
warm summer sunshine in absolute serenity, wa-
tching the cactus grow. We found another site or 
two with cactus, but our plans to study flowers and 
seed production fell apart. We only fund four flo-
wers, and none set seed. I wrote his work into the 
1997 article, which is undoubtedly the most embar-
rassing article I have ever published. We were 
wrong about many aspects of Minnesota cactus life. 
I acquired a new job in southwestern Indiana, and 
moved away from the cacti. They waited patiently 
for my return. 
       I moved to western Illinois in 1999, where I 
have stayed. By 2005 Barb Anderson and I had 
spent several years investigating the ecology of the  
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byłym składzie amunicji w północno-zachodnim 
Illinois, koło rzeki Mississippi, i wtedy napisałem 
kolejny artykuł [2]. 
       Nigdy nie przypuszczałem, że opublikuję artykuł 
w piśmie Haseltonia [3]. Kiedy bardziej się zaintere-
sowałem Opuntia fragilis zacząłem szukać wszędzie 
artykułów. W sumie znalazłem ok. 18, które omawia-
ły styl życia”  fragilis, kombinacje taksonomiczne, i 
interesujące artykuły z „szarej literatury”, a także 
inne drobne informacje. Mam małego bzika na punk-
cie porządku, dlatego zebrałem wszystkie te infor-
macje w jeden artykuł. W końcu przyjaciel zasuge-
rował mi, żebym dał do opublikowania w Haselto-
nia, nawet jeśli nie ma tam żadnych nowych wcze-
śniej niepublikowanych informacji; redaktor zdecy-
dował się opublikować.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sole population of Opuntia fragilis in Illinois, a 
former army munitions depot in northwestern Illi-
nois along the Mississippi River and wrote another 
article [2].  
       I never expected to publish the paper in Hasel-
tonia [3]. I started extensively searching for articles 
when I became seriously interested in Opuntia fra-
gilis. Eventuall I found about 18 articles dealing 
with aspects of the fragilis lifestyle, a number of 
taxonomic treatments, and an interesting assort-
ment of “gray literature” and other odd snips of 
information. I am a bit obsessed with order, so I 
compiled all of this various pieces of information 
into this paper as a comprehensive overview of all I 
could find about this species. Eventually a friend 
suggested I submit it to Haseltonia, even though it 
does not present new previously unpublished data. 
One reviewer thought it should be published and 
one reviewer thought it was interesting but contrib- 

Fig. 14  Minnesota, hrabstwo Chisago, Wodospady 
Taylora. Dave Crawford i Henry Feldseth szukają 
fragilis na skalnych wyniesieniach wzdłuż rzeki St. 
Croix. 
      Minnesota, Chisago County, Taylors Falls. Dave 
Crawford and Henry Feldseth searching for fragilis 
on rock outcrops along the St. Croix River. 
  

Fig 15  Minnesota, hrabstwo Chisago, Wodospady Tay-
lora. Kępa mocno rozrastająca się na skale. 
      Minnesota, Chisago County, Taylors Falls. A large 
cluster spilling down the exposed rocks. 
 

Fig. 16  Duża kolonia w skoszonym rowie w  
Wisconsin. 
      A large colony in a mowed ditch in Wisconsin 
 

Fig 17  Mocno ucierniona roślina na stanowisku w 
Morton, Minnesota. 
 A site in Morton, Minnesota, a plant stoutly spined. 
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Czasem myślę, że powinienem napisać dodatkowe 
uaktualnienie z kilkoma nowymi źródłami, jakie 
później znalazłem wraz z omówieniem moich wła-
snych badań. 
       W 2005r zostałem mianowany profesorem zwy-
czajnym i wziąłem roczny urlop na pracę badawczą 
poza uczelnią z połową pensji. Postanowiłem wyko-
rzystać go by znaleźć i udokumentować każdą popu-
lację Opuntia fragilis w pięciu stanach Środkowego 
Zachodu. Tak więc Veronica, studentka z Boliwii, 
mój bratanek Lars, i ja, zaczęliśmy podróżować za 
kaktusami poprzez Środkowy Zachód i o tym projek-
cie napisałem swój pierwszy właściwy artykuł [4]. 
Omawiam w nim trzy gatunki Opuntia znalezione w 
Illinois, szczególnie samotną populację fragilis w 
hrabstwie Jo Davies. To całkiem duża populacja roz-
postarta conajmniej na ponad 100 akrach piaszczys-
tych łąk. W widoczny sposób cierpi ona z powodu 
zimowych uszkodzeń i wiele starszych członów ma 
martwe miejsca. Nie są znane żadne inne populacje 
bardziej wysunięte na południowy wschód.   
       Drugi z serii artykułów o fragilis w stanach 
Środkowego Zachodu [5] omawia samotną populację 
w Michigan. Na jednym z oddalonych na południe 
od Jeziora Górnego wzgórz występuje zdrowa popu-
lacja, która jest chroniona przez właścicieli ziem-
skich. Jest trochę nietypowa bo rośliny tamtejsze są 
raczej dość duże, z tym że chodzi tu o dużą ilość 
członów, a nie o to że same człony są większe. My-
ślę, że to dlatego, że stanowisko jest odosobnione i 
jest mało narażone na różnorakie destabilizujące 
czynniki.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
uted nothing new; the editor decided to publish it. 
Sometimes I think I should write an appendix with 
a few new sources I have subsequently discovered, 
plus updates from my continued research. 
       In 2005 I was tenured and promoted to associa-
te professor, and became eligible for a sabbatical. I 
ended up taking a full year of sabbatical at half pay, 
and decided I wanted to try to find and document 
every possible population of Opuntia fragilis in 
five midwestern states. So Veronica, an intern from 
Bolivia, my nephew Lars, and I traveled across the 
midwest, hunting for cacti and wrote the first artic-
le from this project [4]. It describes the three spe-
cies of Opuntia found in Illinois, and specifically 
the sole population of fragilis in Jo Daviess Coun-
ty. This is a fairly large population spread over 100  
acres or more of sandy grassland. The population 
clearly suffers from winter damage, and many older 
pads have necrotic spots on them. There are no 
known populations further southeast than this. 
       The second in a series of papers about fragilis 
in different midwestern states [5] describes the sole 
population in Michigan. On a remote hillside just 
south of Lake Superior, the population is healthy, 
and is protected by the landowners. It is somewhat 
unusual because the plants are usually fairly large.  

Fig. 18: Minnesota, hrabstwo Sherburne, 
posiadłość Kena Czecha. Ken stoi obok wychodni 
kamieniołomu przy swoim domu. Kaktusy rosną w 
szczelinach skalnych. Ken jest dumny z posiadania 
na swoim terenie tego ciekawego gatunku, jednak 
właściciele innych posiadłosci prosili mnie abym 
im powiedział jaksię pozbyc tych ohydnych 
chwastów.  
      Minnesota, Sherburne County, Ken Czech 
property. Ken is standing on a quarry 
outcrop near his house. Cacti are growing in cre-
vices along the rock edge. Ken is proud to have 
this unusual species on his land, but other area 
landowners asked me to please tell them how to 
get rid of those goldarn stickerburrs. 
 

Fig. 19-20: W kolekcji Autora 
                   At the Author’s collection 
 



. 

       Jest to piękne i zapierające dech w piersiach 
miejsce. Ponieważ jest trudno dostępne, bąble na 
stopach których dostałem by się tam dostać koszto-
wały mnie uszkodzenie dwóch palców u nogi. Z tego 
powodu, a także z uwagi na mój pogarszający się 
wzrok, sądzę, że więcej już nie zobaczę tego cieka-
wego zgrupowania kaktusów. Inni zastanawiają się 
czy to naprawdę „miejscowa” populacja, czy może 
została tu zawleczona przez wędrujących ludzi. Jed-
nak mimo, że leży blisko Jeziora Górnego, nie widzę 
żadnej szczególnej przyczyny, dla której handlarze 
futrami czy Indianie chcieliby przybywać na to miej-
sce. Dwie mile od Jeziora Górnego wśród nie naj-
piękniejszych urwisk to miejsce jest piękne samo w 
sobie.  
       W trzecim z koleji artykule dla CSJ o stanach 
Środkowego Zachodu [6] omówiłem polowanie na 
fragilis w Iowa. Znaleźliśmy cztery stanowiska, a po 
opublikowaniu artykułu jeszcze piąte. Ten jeden z 
moich ulubionych arykułów przedstawia też Carla, 
emerytowanego farmera, na którego którego posesji 
jest jedno z wyniesień, które polubiła fragilis. Kilka 
paragrafów napisała też Veronica. Bardzo cenię so-
bie fotografię naszej trójki – farmer z Iowa, młoda 
dziewczyna z Boliwii, i nauczyciel zza biurka, któ-
rych poznała ta mała roślina. Carl powiedział mi, że 
zawsze te rośliny chronił. Veronica gramoliła się 
ochotnie po kolejnych wyniesieniach tak, że zaczą-
łem czuć się niepotrzebny. I ja, niezgrabnie się gra-
molący z cierniami w palcach i pomysłami w głowie, 
i te małe rośliny tulące się na wietrze do płaskich 
skał.  
       Joe Shaw jest dobrze znany dzięki swojemu 
zbiorowi stron internetowych, na których szczegół-
łowo przedstawia różne gatunki opuncji. Poprosił 
mnie abym mu pomógł opracować stronę poświęco-
ną fragilis. W ostatnim czasie przerobił on ten zbiór 
stron i poprosił mnie abym ocenił zmiany. W pew-
nym sensie opracowanie to jest dopełnieniem niniej-
szego artykułu – prezentuje ono streszczenia moich 
artykułów i serię zdjęć [7].   
       Napisałem także artykuł dla The Vasculum [8], 
informator rozsyłany do kilkuset dyrektorów herba-
riów, w którym opisałem trudności jakich doświad-
czałem chcąc elektronicznie pozyskać dane z herba-
riów. Kaktusy często zbierane są w niedostatecznym 
stopniu.  Jeden z dyrektorów powiedział mi żartobli-
wie: „One rosną obok nas ale nikt ich nie zbiera – 
trudno jest je zakonserwować, a ciernie są morder-
cze”. 
       Czwarta publikacja o populacjach ze Środkowe-
go Zachodu [9] omawia typy populacji, które znaleź-
liśmy w Wisconsin. To artykuł nieco inny niż pozo-
stałe trzy. Wisconsin ma dużo więcej populacji, i 
dżentelmeńskie umowy nie pozwalają mi na ujaw-
nienie dokładnych informacji, tak więc ten artykuł 
zamiast tego omawia szerszy aspekt rozmieszczenia i 
wzajemnych powiązań. Zestawia on krótko różne 
typy środowisk, opisuje populacje bardziej ogólnie, i 
stwierdza, że wiele z tych populacji wydaje się być w 
jakimś rodzaju zaniku, głównie z powodu wzmożo-
nej konkurencji ze strony innych roślin, kiedy lasy 
odrastają na nowo.  

By this I mean they have many pads, not that the 
pads themselves are big. I think this is because the 
site is remote and experiences little disturbance. 
       This is a breathtakingly beautiful spot. Hard to 
reach, the resulting blisters and assorted foot dama-
ge have cost me parts of two toes. Between that and 
my deteriorating eyesight, I don’t think I will ever 
see this particular group of cacti again. People have 
speculated whether this is a “native” population or 
whether it was introduced by wandering people. 
While it is close to Lake Superior, there is no parti-
cular reason I know why fur traders or Native 
Americans would be drawn to this spot. Two miles 
from Lake Superior, up a set of bluffs  that obstruct 
but are not unusually magnificent, this is a site that 
just wants to be by itself. 
       In the third in the series of articles of midwe-
stern states for CSJ [6], I describe the hunt for fra-
gilis in Iowa. We found four sites, and since this 
paper was published a fifth had been discovered. 
One of my favorite papers, it includes Carl, a reti-
red farmer who owns one of the outcrops that fragi-
lis loves, and several paragraphs by Veronica. 
Especially I treasure a photograph of the three of 
us. An Iowa farmer, a young woman from Bolivia, 
and a teacher and desk-sitter, brought together by 
this little plant. Carl told me he has always protec-
ted the plants. Veronica willingly scrambled over 
rock outcrop after outcrop, eager to help to the po-
int that gradually I became obsolete. Me, clumsily 
staggering around, spines in my fingers and ideas 
in my head. And the little plants, hugging the flat 
rocks as the wind endlessly blows. 
       Joe Shaw is well-known for his detailed set of 
webpages describing the various species of Opun-
tia. He asked me to help with the development of 
the fragilis page. Recently he redid his series of 
pages, and has asked me to review the changes. In 
some senses, it complements this article, presenting 
a more succinct scientific summary and a series of 
photographs [7]. 
       I wrote an article for The Vasculum [8], a 
newsletter distributed to several hundred herbarium 
curators, describing difficulties I had experienced 
attempting to digitally retrieve herbarium data. 
Cacti are often poorly collected. As one herbarium 
curator cheerfully told me, “Oh, they grow around 
here, but no one collects them. It’s too hard to pro-
cess them, and the spines are murder.” 
       The fourth midwestern state publication [9] 
describes the types of populations we fund in Wi-
sconsin. This is a little different than the other three 
articles. Wisconsin has many more populations, 
and confidentiality agreements prevent me from 
disclosing exact location information, so this paper 
instead describes broader patterns of distribution 
and relationships. It summarizes the various types 
of habitats, describes the populations more general-
ly, and reports that many of these populations 
appear to be in some sort of decline, mostly due to 
increased competition from other plants as the fo-
rests regrow. 
 

148                                                                                                                   KAKTUSY I INNE Vol. 8  No. 4   
 



. 
KAKTUSY I INNE  Vol. 8  No. 4                                                                                                                             149 

 

      Chyba największą frajdę sprawił mi artykuł w 
Kaktusy i Inne [10]. Streszcza on moją wiedzę na 
temat ekologii Opuntia fragilis. Szkoda tylko, że nie 
możemy zorganizować wyprawy w teren dla wszyst-
kich europejskich miłośników kaktusów! Tak to było 
– Wasz redaktor skontaktował się ze mną i zapytał 
czy nie chciałbym napisać artykułu. Wedy nie wie-
działem nawet że takie pismo – Kaktusy i Inne –  
istnieje, i że w Europie wiele osób interesuje się tym 
kaktusem. Stąd tak wiele frajdy w jego pisaniu, ale… 
koniecznie pamiętajcie aby przyjechać tu na Środ-
kowy Zachód, byśmy razem mogli pójść na kaktu-
sowe łowy.  
       Skład wojskowy na sawannie w północno-
zachodnim Illinois jest obecnie używany przez wiele 
agencji rządowych. Jest poprzecinany ponad 100 
milami dróg żwirowych, kolejne 100 mil to tory ko-
lejowe, i jest ponad 1000 budynków używanych do 
składania, magazynowania i rozkładania bomb dla 
amerykańskiego wojska. Barb badała tę populację 
przez 3 lata. Oznaczaliśmy poszczególne człony na 
różnych roślinach, podglądaliśmy odwiedziny kwia-
ów, przeprowadzaliśmy kontrolowane zapylenia 
krzyżowe, i w końcu odkryliśmy, że istnieje  jakaś 
forma  genetycznej samosterylności, która zabrania 
rozwinąć się łagiewkom pyłkowym. Poprosiliśmy 
także laboratorium Dr. Kayri Haven w Chicago by 
zanalizowało grupę członów pod kątem genetycznej 
różnorodności. Mój artykuł [11] prezentuje model 
cyklu życiowego poszczególneg członu pokazujący, 
że populacja rozrasta się powoli. Omawia on też do-
wody na samosterylność, polegającą na powstrzym-
niu pyłku od zapylenia jajeczek, i pokazuje, że sto-
pień genetycznej różnorodności jest od niskiego do 
umiarkowanego. Ten typowo naukowy artykuł to 
doby początek dalszych badań genetyki gatunku.  
       Lucas Majure to ciekawy kaktusowy naukowiec, 
i sądzę, że w końcu miłośnicy kaktusów na świecie 
dowiedzą się o nim. Jest w trakcie kończenia swoje-
go doktoratu, i bada głównie kompleks humifusa. 
Skontaktował się ze mną po raz pierwszy kilka lat 
temu, pytając się o źródła żywego materiału. Przesła-
łem mu kilka członów, i od tego czasu rozwinęła się 
nasza współpraca, a jej pierwszym efektem był arty-
kuł [12]. Lucas odkrył , że wszystkie człony fragilis, 
które analizował były heksaploidami, i przedstawia i 
zestawia trochę ciekawych danych odnośnie roz-
mieszczenia fragilis na Środkowym Zachodzie, które 
teraz stają się dla mnie dość zrozumiałe, oraz czyn-
ników środowiskowych. fragilis preferuje obszary z 
dużymi fluktuacjami temperatury, ale o stałych opa-
dach. Chcemy pójść w tym kierunku z szerszymi 
badaniami populacji fragilis.                                                                                  
       Mój ostatni artykuł dotyczący środkowo-
zachodnich stanów [13] opisuje ponad 50 populacji 
rozsianych na południowej połowie Minesoty. Stan 
ten ma duże szczęście do fragilis. Mniej doświad-
czony nowoczesnością niż bardziej żyzne Iowa i Illi-
nois, z większą ilością wyniesień, z pewnością zaw-
sze był regionem z największą liczbą populacji fragi-
lis w tej części Środkowego Zachodu, i wciąż dużo 
będzie ich miał. Większość populacji, które odwie-
dziliśmy wydawało się świetnie i zdrowo rosnąć.  

       Perhaps the most enjoyable of my articles for 
me was that for Kaktusy i Inne [10], it summarizes 
what I know about the ecology of Opuntia fragilis. 
I only wish we could arrange for a field trip for all 
of the European cactus enthusiasts! A bit of history 
for you: Your editor contacted me, and asked if I 
would be interested in submitting a manuscript. At 
that point I didn’t even know Kaktusy i Inne exi-
sted, or that there were so many people in Europe 
interested in this cactus. So this was a fun one to 
write, but please do come to the midwest so we can 
go cactus hunting together. 
       The Savannah Army Depot site in northwe-
stern Illinois is now owned by a mixture of 
government agencies. It is scored by over 100 mi-
les of gravel roads, another 100 miles of train 
tracks, and over 1000 buildings used to assemble, 
store, or disassemble bombs for the U.S. military. 
Barb spent three years studying this population. We 
tracked individual pads on a set of plants, watched 
flower visitation, performed controlled cross-
pollination trials, and eventually discovered that 
there is some form of genetic self-incompatibility 
that prevents the pollen tubes from growing. We 
also had Dr. Kayri Haven’s lab in Chicago analyze 
a set of pads for genetic variability. My paper [11] 
presents a transition model of pad fates, showing 
the population to be growing slowly. It also descri-
bes the evidence for self-incompatibility preventing 
pollen from fertilizing the eggs, and shows that the 
genetic variation is low to moderate. A formal 
scientific paper, it sets the stage for further exami-
nations of the genetics underlying this species.  
       Lucas Majure is an interesting cactus scientist, 
and I’m sure cactus enthusiasts worldwide will 
eventually learn his name. He is in the process of 
completing his Ph.D., and has been studying espe-
cially the humifusa complex. He first contacted me 
several years ago asking if I knew any sources of 
live material. I sent him some pads, and from this 
our relationship has developed.and the first result 
of our collaboration was a paper [12]. Lucas found 
that the fragilis pads he analyzed all were hexaplo-
id, and presents and correlates some interesting 
data about the distribution of fragilis in the mid-
west, which I now understand quite well, and envi-
ronmental factors. fragilis prefers to grow in areas 
with strong seasonal temperature fluctuation but 
consistent levels of precipitation. We want to fol-
low this up with a more widespread analysis of 
fragilis populations. 
       My final article about midwestern states [13], 
describes more than 50 populations spread across 
the southern half of Minnesota. Minnesota is the 
happy state for fragilis. Less heavily altered than 
the more fertile Iowa and Illinois, with more rock 
outcrops, it certainly always was the region of this 
section of the midwest with the most populations of 
fragilis, and will continue to hold a number of po-
pulations. Most of the populations we visited se-
emed robustly healthy and growing. 
       My latest article [14] describes my recent visit 
to Jeffers Petroglyphs. At this interesting site in 
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       Mój ostatni artykuł [14] omawia moją ostatnią 
wizytę w miejscu petroglifów Jeffersa. Na tym inte-
resującym stanowisku w południowo-zachodniej 
Minnesocie, skały przecinają powierzchnię na dłu-
gim odcinku, a kaktusy przywierają do skał tu i tam. 
Zauważyłem że moje zdjęcia mają wady techniczne, 
najwidoczniej mój obiektyw był czymś przybrudzo-
ny, czego nie zauważyłem ze swoim kiepskim wzro-
kiem, ale na szczęście będzie je można cyfrowo prze-
robić i wkrótce się ukażą.   
       Pracuję obecnie nad kilkoma projektami. Po 
pierwsze zainteresowałem się dużymi opuncjami na 
Środkowym Zachodzie – Opuntia humifusa i Opun-
tia macrorhiza. Interesuje się nimi Lucas Majure, i 
pisze on kilka interesujących artykułów opisujących 
relacje w tej dość skomplikowanej grupie. Chcę od-
wiedzić wszystkie znane stanowiska dużych opuncji 
w Iowa, i byłem już na jakiejś połowie z ok. 12 zna-
nych stanowisk. Chcę się dowiedzieć od Lukasa jak 
je lepiej identyfikować i jak dokumentować małe 
populacje w Iowa. Na przykład jedno stanowisko ma 
tylko jedną roślinę rosnącą wysoko na klifie na rzeką 
Mississippi. Po drugie, prowadzę badania pochodze-
nia roślin. Mam obecnie 400 12-calowych glinianych 
doniczek z roślinami z prawie wszystkich środkowo-
zachodnich populacji plus trochę innych. Większość 
z nich jest w wieku 3-5 lat, niektóre z nich wyrosły 
na całkiem duże. Żadna z moich fragilis jeszcze nie 
zakwitła, ale gdy jakaś to zrobi, wtedy przeprowadzę 
kontrolne zapylenia międzypopulacyjne.   
       Badam kilka aspektów morfologii członów każ-
dej z roślin w mojej kolekcji, włączając rozmiar, 
kształt, uciernienie. Współpracuję także z Dr. Jere-
mie Fant z Ogrodu Botanicznego Chicago w celu 
badania tych cech pod kątem zmienności genetycz-
nej. Niektóre z moich roślin pochodzą z podróży do 
Utah – wizytowaliśmy tam kilka miejsc gdzie Opun-
tia fragilis hybrydyzowała  z aurea, phaeacantha, i 
polyacantha. Muszę napisać artykuł omawiający tę 
podróż, i jeszcze raz zbadać te rośliny.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
southwest Minnesota, the pipestone rocks break the 
surface in a long low ridge, and the cacti cling to 
the ridge here and there. I gather there are some 
technical difficulties with my photographs; appa-
rently my lens had some junk on it that with my 
bad eyesight I didn’t realize was there. But hope-
fully they will be able to do digital miracles and 
this will appear soon. 
       I am working on several different projects 
now. First, I have become interested in the larger  
Opuntia growing in the midwest, usually referred 
to as Opuntia humifusa and Opuntia macrorhiza. 
This group has been Lucas Majure’s focus, and he 
is producing some very interesting papers descri-
bing the complexities and relationships within this 
rather messy clade. In particular, I am trying to 
visit all of the known locations for large Opuntia in 
Iowa, and I have been to about half of the about 12 
known sites. I want to learn from Lucas how to 
identify them better and document what are often 
very small populations in Iowa. One site, for exam-
ple, consists of a single plant high on a bluff above 
the Mississippi River. Second, I am conducting a 
provenance study of living plants. I now have over 
400 12" clay pots with live plants from almost all 
of the midwestern populations, plus a smattering of 
other plants. Most of these plants are three to five 
years old, and some have become quite large. None 
of my fragilis have flowered yet, but if some do 
then I will conduct some controlled between-
population cross pollinations. 
       I am measuring several aspects of pad morpho-
logy for each plant in my collection, including pad 
size, overall shape, and spine appearance. I am also 
collaborating with Dr. Jeremie Fant of the Chicago 
Botanic Garden to analyze each of these individu-
als for genetic variations. We hope to identify pat-
terns between populations.  Some of my plants are 
specimens from a trip to Utah, where we visited 
several sites where Opuntia fragilis was hybrid-
izing with aurea, phaeacantha, or polyacantha. I 
need to write an article describing this trip, and 
look at these plants again. 
 

Fig 21: Minnesota, hrabstwo Renville County, Mo-
lecca. Lars i Veronica przeczesują to małe 
przecięcie drogowe w poszukiwaniu opuncji. 
       Minnesota, Renville County, Molecca. Lars and 
Veronica are searching this small roadcut outcrop 
for prickly pears. 
 

Fig 22: Autor w czasie choroby oka 
            The Author when having eye problems 
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       Doglądanie mojej kolekcji wymaga dużo wysił-
ku. Jedyny sposób, w jaki mogę utrzymać przy życiu 
fragilis w ciepłych i wilgotnych zimach Illinois to 
obłożyć całą kolekcję brezentem, który zatrzyma 
zimową wilgoć. Do tego jeszcze dochodzi to, że od 
czerwca jestem czasowo na fotelu inwalidzkim! Ale 
mam przyjaciół, którzy pomagają mi doglądać ko-
lekcję, i moja fascynacja tą małą opuncją nadal się 
rozwija.   
       Nabyłem ostatnio trochę roślin z kolekcji Billa 
Beastona. Bill był miłośnikiem kaktusów, który znał 
bardzo dobrze kaktusy z Oregon. Niestety informacje 
na jego etykietach są bardzo trudne do rozszyfrowa-
nia. Jack przesłał mi ostatnio więcej informacji, i 
muszę je dołączyć do mojej bazy danych.  
      Jest trochę ciekawych kwestii związanych z ba-
daniami DNA, które czekają na kogoś z umiejętno-
ściami laboratoryjnymi. Ja jestem przyrodnikiem z 
bardzo ograniczoną wiedzą laboratoryjną, i po prostu 
nie mam kwalifikacji do takiej pracy czy nawet nad-
zorowania jej bez asysty. Próbuję zebrać informacje 
o wszystkich okazach obecnych w herbariach na ca-
łym świecie. Ta komputerowa robota idzie bardzo 
wolno, głównie dlatego, że mam wiele innych rzeczy 
do zrobienia, a wymaga przyłożenia się.  
       I oczywiście chciałbym powrócić do każdego 
miejsca, odwiedzić swoich starych przyjaciół, poszu-
kać kwiatów, zmierzyć pH gleby, zrobić zdjęcia. 
Podróżowanie staje się coraz trudniejsze gdy moja 
genetyczna choroba oka (retinitis pigmentosa) postę-
puje, ale… dużo pracy czeka!  

       I’m finding simply curating this collection is 
taking considerable effort. The only way I can keep 
fragilis alive in the warm wet Illinois winters is to 
cover the entire assemblage with a tarp that keeps 
winter moisture off. It doesn't help that since last 
June I have been confined to a wheelchair! But I 
have friends who help me manage the collection, 
and my obsession with this little prickly pear keeps 
growing. 
       I have recently acquired some live material 
from Bill Beaston’s collection. Bill was a cactus 
enthusiast who knew Oregon cacti very well. Un-
fortunately, his label information is extremely cryp-
tic. Jack recently sent me more information, and I 
need to combine that information into my database. 
       There are some very interesting molecular 
DNA questions that are waiting for someone with 
the laboratory skills to study them. I am a field eco-
logist with very limited laboratory knowledge, and 
I am simply not qualified to do this work myself or 
even to supervise it without assistance. I am trying 
to collect information about all known herbarium 
specimens worldwide. This computer search is go-
ing very slowly, mostly because I have too many 
other things to do, but needs attention. 
       And, of course I would like to go back to each 
site, visit my old friends, look for flowers, measure 
soil pH, and take photographs. Traveling is getting 
more difficult as my genetic eye disease (retinitis 
pigmentosa) progresses, but ... more work needs to 
be done! 
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Kaktusowe dygresje 
 

Escobaria minima 
 
Elton Roberts 
Kalifornia, USA 
 
       Escobaria minima to klejnot wśród małych kaktusów.  
Po raz pierwszy zobaczyłem ją w czyjejś kolekcji. Właści-
ciel miał małą kępę, i powiedziałem mu, że jeśli będzie ją 
rozmnażał to chętnie wezmę jedną główkę. Z miejsca wy-
ciągnął nóż, uciął jedną główkęi mi ją wręczył. Kawałek ten 
miał średnicę małego palca, ok. 1,5cm długości. Myślałem, 
że nie będzie rosnąć, ale mnie zaszokował. Mam tę główkę 
do dziś. Jakieś 30 lat później (zdjęcie 1) roślina ma 28cm 
średnicy i 13cm wysokości! 

 
       Opis podaje że rośliny te rosną bądż pojedynczo, bądż 
kępiasto. Pędy są owalne, mają od 1,2 do 2,5cm wysoko-
ści, i do 2cm średnicy. W uprawie rośliny jednak rosną 
inaczej – osiągają większą średnicę, większą wysokość i 
tworzą piękne kępy.  
       Roślinka na zdjęciu 3 ma ok. 3,5cm średnicy, a wi-
doczny odrost ma 1,3cm średnicy i pod cierniami zaczyna 
wypuszczać pąk. Niektóre z roślin osiągną rozmiar taki jak 
ta na zdjęciu 3 bez krzewienia się, inne zaczną puszczać 
odrosty już przy wysokości 1cm. Zdjęcie zrobione zostało 
23 marca. Roślina będzie kwitła wielokrotnie, ostatnie kwit-
nienie będzie pod koniec października lub na początku 
listopada, zależnie od pogody (w Kalifornii – przyp. red.). 
W lecie rośliny kwitną dość często. Nie zawsze tak jak na 
zdjęciu 1, ale conajmniej kilka razy.  
       Nie mam żadnych problemów przy uprawie tej rośliny. 
Również wysiew nasion wydaje się prosty. Daję roślinom 
luźne, szybko wysychające podłoże. E. minima pochodzi z 
okolicy Marathon, w hrabstwie Brewster, Teksas, z wyso-
kości ok. 1500m. Otrzymuje ona tam trochę deszczu w 
zimie, może także doświadczać śniegu. Rośnie w pustyn-
nej trawie, gdzie natura dobrze się nią opiekuje. Jeśli w 
zimie rośliny są trzymane całkowicie sucho, mogą znieść 
temperatury do -10

o
C. Straciłem kilka roślin przez zasado-

wą wodę i podłoże. Nie cierpią one tego – rosną najlepiej w 
podłożu kwaśnym, o pH ok. 5 to 5.5. Pamiętajcie też, że 
gdy zaczniecie z małą roślinką, to osiągnięcie przez nią 
takich rozmiarów jakie ma roślina ze zdjęcia 1 zajmie jej 
wiele lat. Sądzę n.p. że roślina na zdjęciu 2 ma ok. 14 lat. 
 

 
       Zapewniam moim roślinom jak najwięcej światła, 
uważam tylko by ich nie przypalić. Widziałem je kiedyś 
jak rosły w cieniu – były wymarszczone i wydłużone. By 
pozostały kształtne i zwarte potrzebują światła. Niektórzy 
radzą by dodawać wapień do podłoża, aby ciernie były 
lepsze. Według mnie jest to niewskazane i spowoduje 
tylko, że roślina będzie gorzej rosła.  
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O polskiej filatelistyce  
kaktusowej raz jeszcze 
 

Jacek Gil 
Świebodzice 
 
       W 1968 roku wydano w Polsce serię ośmiu znaczków 
z roślinami egzotycznymi. Na jednym ze znaczków o war-
tości nominałowej 40 gr, przedstawiono kaktusa – Cory-
phantha vivipara (obecnie Escobarria vivipara).  
 

 
 
      W 2001 roku wydano blok o tematyce CITES (Kon-
wencja o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i 
Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem), na któ-
rym autor grafiki, A. Balcerzak, umieścił wątek kaktusowy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moje marcowe siewy. 
Część 2 
 

Michał Lisok 
Chełm Śląski 
 
       2 tygodnie od wysiewu. Do tej pory wykiełkowało 28 ze 
110 nasion Adenium. Nie spodziewam się, żeby ten wynik 
mógł się jeszcze radykalnie zwiększyć, chociaż codziennie, 
nieprzerwanie odkrywam od 1 do 3 nowych siewek. Star-
sze rośliny doświetlałem już jeden dzień bez pokrywy, 
ponieważ zauważyłem, że zaczęły się one delikatnie wy-
ciągać z powodu niedostatku światła. Jest siewka trójli-
ścienna - jest ona wyraźnie jaśniejsza od pozostałych. 
Podejrzewam, że w przyszłości będzie wykazywać się 
także innym kolorem kwiatów. Zdarzył się też przypadek 

siewki nieposiadającej liścieni oraz siewki z jednym list-
kiem. W wypadku tej drugiej, przyczyny powstania owej 
anomalii upatrywałbym w uszkodzeniu, jakie mogło wy-
wołać ręczne zdejmowanie łupiny nasiennej, który to 
zabieg stosowałem wśród większości ze skiełkowanych 
roślinek. 
       3 tygodnie od wysiewu. Kilka dni temu wykiełkowała 
najprawdopodobniej ostatnia siewka, co łącznie złożyło 
się na 29 ze 110 nasion (~26,36%). Ostatnie wschody 
charakteryzowały się niską jakością – często zmuszony 
byłem odkopywać kiełki, żeby umożliwić im pionizację, 
zamiast płożenia się pod wierzchnią warstwą substratu. 
Wnioskować można z tego, że nie posiadały one zbyt 
wielkich zasobów rezerw energetycznych, które mogłyby 
zapewnić im prawidłowy wzrost. Możliwe jest także, że 
substrat zmienił swoją strukturę i stał się twardszy. Roz-
począłem przesuszanie wszystkich doniczek, żeby dać 
szansę na dokiełkowanie pozostałym nasionom w drugiej 
turze. Pędy nowych siewek często pokryte są glonami z 
powodu zbyt długiego kontaktu z podłożem, na którym 
zaczęły się one już niestety rozwijać.  
       Miesiąc po wysiewie, siewki prezentują się zadowa-
lająco. Uschło lub zgniło tylko jedno Adenium. Nie-
kaktusowa część wysiewu ma już za sobą pierwsze cał-
kowite przesuszenie substratu. Roślinki nabrały przez ten 
czas ciemniejszych barw i uodporniły się na warunki 
nieco bardziej zbliżone do otwartej przestrzeni, w której 
przyjdzie im wkrótce przebywać. Nieliczne charakteryzu-
ją się jaśniejszymi barwami pędów, co może wskazywać 
na inne odmiany. Doniczki z nieskiełkowanymi nasionami 
"mini-baobabów" zostały powtórnie nawilżone i zakryte w 
celu dokonania drugiej próby uaktywnienia drzemiących 
w nich mocy. 
 

 
3 tyg. po wysiewie 
 

 
       Około 2 miesiące po wysiewie. Zdjęcie zrobione 10 
dni po przeniesieniu do ocienionego miejsca w tunelu 
foliowym (już przy naturalnym oświetleniu). 



. 

 
Początek września – ok. 5 miesięcy od wysiewu. 
 
 
 
 

Wiersze po raz trzeci 

 
Kaktusy 
 
Dziwne, kapryśne, niebywałe formy, 
Szaleństwo linji i maligna wzorów, 
Jakby natura wyszła nagle z normy, 
Znudzona cudną harmonją swych tworów. 
  
Twarze bez nosa lub z kolczastym nosem, 
Jakby wycięte z organizmu członki, 
Główki, srebrzystym obrośnięte włosem, 
Albo nieznanych nam stworzeń ogonki. 
 
Polipie macki, narośla i guzy, 
Kule, do których przyczepiono grzywę, 
Zielone węże na głowie Meduzy, 
Palm i cyprysów parodje złośliwe. 
 
Świat z nieczystemi siłami pobratan, 
Które wybiły mu na słońce chodnik. 
Kto wyhodował go? czy jakiś szatan, 
Czy obłąkaniem dotknięty ogrodnik? 
 
A jednak lubię tych potworków nędzę 
I ich ślimacze pięcie się ku górze, 
Bo tak w nich czytam, jak w magicznej księdze, 
Do której szyfrę wykradłem naturze. 
 
Bo czasem, jeśli w jakiś ranek złoty 
Z kaktusa strzeli kwiat barwami swemi, 
Jest on podobny do krzyku tęsknoty 
Za tem, co boskie i piękne na ziemi. 
 

Henryk Zbierzchowski, 1935 
Wiersz pochodzi ze zbioru „Ogród życia” 

 
 
Kaktusy 
 
I te niedotykalskie, i te przymilne, 
te rzadkie, i te niechciane, i wszystkie inne, 
sklepowe, i cenne, i proste, i kapryśne, 
i wszystkie takie wymyślne, 
Te gór odludki, i ci strażnicy pustyni, 
kaktusy - co je tak pięknymi czyni? 
jak drogę znalazły do naszych pieleszy 
i czym nas czarują, i co nas w nich cieszy  
o tym to tylko ten innym zda sprawę 
dla kogo piękno przyrody i świata ciekawe! 
 

Bogdan Janowski 

Wojownik kolczasty 
 
Pod rozpalonym niebem 
w skwarze pustyni i bezkresie piasku 
bez wody kropli 
Trwa dzielnie wojownik kolczasty. 
Choć wiatrem smagany,pragnieniem gnębiony 
nie skamle,czoła nie chyli 
żałośnie nie kwili. 
Czeka cierpliwie na dżdżu pierwsze krople 
takie bowiem ma mężne on serce 
by wbrew żywiołom bujnie rozkwitnąć 
Matce naturze 
w 
PODZIĘCE. 

Marek Wysocki 
 
 
 
Henryk Zbierzchowski (1881 - 1942), poeta, powieściopi-
sarz, dramaturg, pisał piosenki legionowe i kabaretowe. 
Bardzo barwna postać związana ze Lwowem, lwowski 
bard, bardzo znany i lubiany przez Lwowiaków.            
   
 
 
 

Kilka sposobów  
 

Jarosław Matczuk & Edytor 
 

       Hodowla kaktusów w mieszkaniu, zwłaszcza przy 
braku balkonu, może sprawić niejeden kłopot obcy po-
siadaczowi szklarenki. Pojawiają się na przykład kłopoty 
ze stosowaniem chemii w ochronie roślin. Można się 
wtedy uciec do prostszych metod – jeśli pojawi się 
wełnowiec lub przędziorek, można go zmyć silnym stru-
mieniem wody, najlepiej ciepłej. Na pytanie jak to zrobić 
odpowiedż jest prosta – odwrócić do “góry nogami” kak-
tusa i umieścić pod kranem. Wykonanie jednak jest już 
gorsze bo ziemia wylatuje z doniczki i dobrze jeśli nie 
wyleci kaktus. Aby tego uniknąć wycinamy z okrągłego 
pojemnika po jogurcie denko, nacinamy je, i nakładamy 
na szyjkę kaktusa, wcześniej wypełniając pozostałe 
wolne miejsce w doniczce jakimś miękim materiałem, np. 
folią “bąbelkową”. Całość okrywamy folią jak szyję w 
zimie szalikiem, i wkładamy pod kran. Sposób ze zmy-
waniem “robaczków” wodą jest jednak prowizoryczny i 
kiedy już warunki na to pozwolą, trzeba użyć chemii.  
       Pudełka po jogurtach mogą nam posłużyć za do-
niczki wąskie, a głębokie, jakie potrzebne są do uprawy 
kaktusów o dłuższych a grubych korzeniach. Nie ma 
trudności z wycięciem otworów odpływowych w denku. 
Doniczki nie powinny być przeżroczyste, bo inaczej 
nastąpi rozwój glonów. Przesadzanie kaktusów z takich 
“doniczek” jest bardzo proste – nacinamy pudełko w kilku 
miejscach i zdzieramy kolejne paski, aż zostanie sama 
korzeniowa bryłka. Niestety materiał taki nie jest 
długowieczny i po kilku latach doniczka zaczyna być 
bardzo łamliwa.  
       Można wykorzystać głębokość takiej doniczki do 
ukrycia niezdrewniałej podkładki – jeśli mamy kaktusa 
szczepionego n.p. na niezdrewniałym echinopsisie i 
chcemy echinopsisa-podkładkę ukryć w ziemi, może się 
to skończyć gniciem. Zamiast ziemi można jednak użyć 
grubego keramzytu, który wypełni przestrzeń między 
głębiej w doniczce posadzoną podkładką a ściankami – 
keramzyt  ukryje podkładkę, i jednocześnie zapewni 
dostęp powietrza.  
       Ostatnim pomysłem wykorzystania pudełek jogurto-
wych są… etykiety. Niestety one równiez z biegiem cza-
su stają sie łamliwe, więc jest to tylko prowizoryczne 
rozwiązanie. 
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Dumania o podłożach. Część 4 
 
       Siła ssąca korzeni kaktusów jest porównywalna z siłą 
ssącą korzeni większością innych roślin – zdolność kaktu-
sów do przetrwania suchych okresów polega na magazyno-
waniu wody, którą mogą sobie bez przeszkód pobrać w 
czasie deszczu, nie opiera się natomiast na jakiejś specjalnej 
zdolności pobierania z gleby jej śladowych ilości. Dlatego 
kaktusy podlewamy wprawdzie rzadko, ale obficie. W cza-
sie gorącej pogody z wyparowaniem nadmiaru wilgoci z 
gleby nie ma problemu, gorzej jest w chłodniejsze dni, dla-
tego kaktusów wrażliwych na dłuższą wilgoć w tym czasie 
nie podlewajmy. Jak można się domyślić znaczenie ma też 
kształt doniczki – długie głębokie i wąskie doniczki dla 
meksykańskich miniatur z rzepowatym korzeniem trudniej 
odparowują wodę niż płytkie i szerokie doniczki, w których 
sadzimy np. ferokaktusy. W dodatku rzepowate korzenie 
wrażliwe są na dłuższą wilgoć i często z tego powodu gniją, 
wrażliwe mogą też być na uszkodzenia, dlatego przy prze-
sadzaniu należy zachować ostrożność. 
       Standardem w uprawie są otwory w dnie doniczki, 
jednak niektórzy uprawiają kaktusy w doniczkach bez 
otworów. Jest to możliwe, jednak nie zalecane – trzeba 
wtedy oczywiście ostrożniej nawadniać z uwagi na dłuższe 
schnięcie podłoża, a woda może trudniej przenikać przez 
podłoże z powodu braku „ciągu wodnego”. Powietrze może 
nieco trudniej dochodzić do korzeni, i jak zauważyłem kak-
tusy rosną wolniej. Podłoże powinno być w takim wypadku 
bardziej przepuszczalne niż w doniczkach z otworami.  
       Czy przy przesadzaniu zakupionych w sklepie kaktu-
sów należy rozbijać torfową bryłę korzeniową? Jeśli ko-
rzenie są raczej na zewnątz takiej małej bryłki, można jej 
nie rozbijać i całość wsadzić do nowej doniczki obsypując 
dobrym kaktusowym substatem – obecność tej niewielkiej 
ilości sklepowego torfu, z czasem nieprzepuszczalnego dla 
wody, nie zaszkodzi. Jeśli natomiast torfu jest więcej, 
należy roślinę z niego oczyścić, co niestety dla korzeni 
kakusa może być nieco  bolesne. Po wysuszeniu kaktusa 
należy wsadzić do dobrego substatu dla kaktusów.  
       Do podłoża warto dodawać węgla drzewnego, w ilości 
nie większej niż kilka % - w znacznym stopniu chroni to 

przed chorobami grzybowymi; powinien on być w po-
staci kawałeczków, a nie pyłu. Warto też profilaktycznie 
domieszać środka ochrony przed szkodnikami. Z mojego 
osobistego doświadczenia wynika, że jeśli takowy jest w 
pałeczkach itp., lepiej go dodać w postaci rozdrobnionej 
(oczywiście nie należy rozdrabniać w mieszkaniu aby 
pył nie osiadł na przedmiotach w pomieszczeniu). Nie-
które kaktusy mają wrażliwą szyjkę korzeniową, np. 
astrofyta – w takim wypadku można wokół niej umie-
ścić drobne kamyki, aby miała ona jak najmniejszą 
styczność z wodą, a jak najwięcej powietrza.  
       Podłoże do kaktusów powinno mieć odpowiedni 
odczyn. Większość kaktusów preferuje odczyn lekko 
kwaśny, pH w granicach 5,5-6,5. W zasadzie możemy 
podlewać kaktusy zakwaszoną wodą – w takim wypadku  
nawet podłoże o lekko zasadowym odczynie jest do-
puszczalne, skoro zakwaszona woda go zniweluje. Jeśli 
jednak nie chcemy się zajmować zakwaszaniem wody, 
należy zadbać o to aby kwaśny odczyn dawało same 
podłoże. Można to uzyskać przez dodanie torfu, który 
jednak – jak już pisałem – nie jest dobrym komponen-
tem dla kaktusów. Kwaśny odczyn podłoża uzyskujemy 
dzięki obecności w podłożu  „ziemi”, tj. róznego typu 
humusu. Za najlepszą jest uważana ziemia liściasta z 
lasów bukowych, z uwagi na korzystny skład chemiczny 
i to, że jest w dużej mierze wolna od patogenów.  Można 
ją z powodzeniem zastąpić ziemią z lasów brzozowych 
(nie należy używać ziemi spod dębów i olch ponieważ 
zawierają szkodliwe substancje). Bardzo dobrym kom-
ponentem jest ściółka z lasu iglastego powstała z rozkła-
du spadłego igliwia, która znajduje się pod warstwą 
igliwia nierozłożonego. Należy ją zgrubsza przesiać. Nie 
tylko zawiera ona pożyteczne mikroelementy, ale także 
olejki eteryczne, które mają właściwości bakteriobójcze i 
grzybobójcze. Ściółka taka ma jednak odczyn mocno 
kwaśny, dlatego dajemy jej zwykle w ilości kilku % 
składników podłoża. Więcej można jej dodać dla kaktu-
sów lubiących bardziej kwaśne podłoże, np. diskokaktu-
sów czy kaktusów epifitycznych 

 
 
 
 
The New Cactus Lexicon po raz drugi 
 
       Z perspektywy czasu wydaje się, że duże przedsię-
wzięcie jakim było wydanie w 2006r. The New Cactus 
Lexicon, nie okazało się być sukcesem w sensie nauko-
wym. Nowoczesne badania obaliły w znacznym stopniu 
promowane przez lata przez International Cactaceae Sys-
tematics Group koncepcje szerokich rodzajów. W świetle 
stanu wiedzy na dzień dzisiejszy nie należy utrzymywać 
nadal dużych zbiorczych rodzajów takich jak: Echinopsis, 
Eriosyce, Cleistocactus, Rebutia, Turbinicarpus, Pachyce-
reus, i innych. Okazuje się, że wiele odrzuconych w ostat-
nich latach rodzajów, takich jak: Lobivia, Trichocereus, 
Aylostera, Rapicactus, Echinomastus, Soehrensia, Borzi-
cactus, Neobesseya, Acanthocalycium, Siccobaccatus i 
kilka innych, to w istocie „dobre” rodzaje.   
      Komasowanie rodzajów było odpowiedzią botaników 
na często „radosną twórczość” kaktusiarzy-amatorów  na 
polu taksonomii kaktusów. Ze skądinąd słusznych spo-

strzeżeń, iż zewnętrzne cechy kaktusów są bardzo pla-
styczne, i że granice między wieloma gatunkami są wła-
ściwie nieokreślone, wywnioskowano, że rodzaje należy 
zakreślić szerzej. Rzeczywistość botaniczna jednakże 
okazała się bardziej skomplikowana.  
       Na obronę ICSG koniecznie trzeba jednak przytoczyć 
najważniejszy argument – to właśnie ta grupa inicjowała i 
wspierała nowe badania. Właśnie wyprzedawane są 
ostatnie egzemplarze NCL i po 7 latach od wydania pierw-
szego, autorzy przystąpili do pracy nad drugą wersją, 
uwzględniającą ostatnie badani i przywracającą wiele 
rodzajów kaktusów niegdyś odstawionych do lamusa, a 
lubianych przez hobbystów. Nowa wersja The New Cactus 
Lexicon będzie miała nieco mniejszy format od poprzed-
niej, a każdy z tomów (tekst i ilustracje) będzie można 
nabyć osobno.         
                                                                                   edytor 

  Edytor 
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 Historia mojej kolekcji 
  

      Moje zainteresowanie sukulentami zaczęło się od 
ogrodu skalnego. Od czwartego roku życia mieszka-
łem we Wrocławiu, czyli na tzw. ziemiach odzyska-
nych, na parterze starej willi. Parter każdej willi po-
siadał taras z zejściem na ogród, a nasz dolny taras 
okolony był murkiem z dużych luźno poukładanych 
kamieni, bo wiążąca je zaprawa z czasem wykruszyła 
się. W tamtych czasach („wczesny Gomułka”) o kak-
tusach można było tylko pomarzyć. Na szczęście nie 
brakowało rozchodników, rojników czy innych gru-
boszy, zimujących w naszych warunkach. Europej-
skie sukulenty mają tę dobrą cechę, że łatwo mnożą 
się przez odrosty i chętnie, szybko i obficie kwitną, 
zachęcając do dalszej uprawy. Mając 6 lat zagospo-
darowałem taras, wypełniając ziemią każdą wolną 
szczelinę wspomnianego murku i sadząc tam różne 
grubosze. W starych ogrodach było ich naprawdę 
dużo. Podobne zainteresowania miał mój kolega, 
mieszkający dwa domy dalej – na jego skalniaku 
rosła nawet stara zimotrwała opuncja, która kwitła 
żółtymi kwiatami, przyciągając pszczoły i mojego 
kolegę. Pewnego razu pszczoła ukąsiła kolegę, ale 
zemsty dokonał na wspomnianej opuncji, tracąc ją 

bezpowrotnie. Pomiędzy naszymi domami, u sąsia-
da na tarasie, stało kilkanaście doniczek z różnymi 
sukulentami. Do dziś nie mogę zrozumieć co nam 
strzeliło do głowy, żeby pójść tam z kolegą i zabrać 
po parę sztuk. Oczywiście, wszystko się wydało i 
zwróciliśmy je wraz z przeprosinami. W ten sposób 
zamiłowanie do kaktusów pozostało, a do cudzych 
rzeczy minęło bezpowrotnie. Aby to umocnić, ro-
dzice kupili mi dwa kaktusiki. Były to dwa kundel-
ki echinopsisa, ale stały się zalążkiem mojej kolek-
cji. Czasami w kwiaciarniach pojawiały się jakieś 
ładne kaktusy, które powoli tworzyły moją skrom-
ną kolekcję, ale była to czysta amatorszczyzna. Na 
szczęście, nestorzy wrocławskich kaktusiarzy or-
ganizowali coroczne wystawy kaktusów. Tam wraz 
z kolegą dowiedziałem się o istnieniu PTMK. Ma-
jąc 18 lat wstąpiłem do Towarzystwa i od razu włą-
czyłem się w tok jego pracy. Ułatwiła mi to niezwy-
kła atmosfera panująca wśród działających tam 
osób: „Mam nowe wysiewy – co cię interesuje? Jak 
kiedyś będziesz coś miał, to się zrewanżujesz”. Był 
to dla mnie prawdziwy szok, dzięki temu moja ko-
lekcja zaczęła nabierać 

Jerzy Bartylak, Wrocław 
 

Fig. 1 Echinocereus websterianus 
 
 

Fig. 2 Echinocereus parkeri ssp. gonzalezii    
          L1375 Dulces Nombres, NL  
 

Fig. 3 Echinocereus salm-dyckianus 
 
 

Fig. 4 Echinocereus spinibarbis 
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pewnego charakteru. Myślę, że dla trwałości moich 
zainteresowań przyczynił się wybór odpowiednich 
roślin. Były to rodzaje Rebutia (w szerokim pojęciu) 
oraz Echinopsis i Lobivia (wtedy traktowana jako 
samodzielny rodzaj). Rośliny te, oprócz łatwości 
uprawy, cechowały się też corocznym i obfitym 
kwitnieniem, również u młodych egzemplarzy. Na 
dodatek znoszą surowe warunki uprawy i w odpo-
wiednim podłożu można uprawiać je pod gołym nie-
bem. Wystawione już na początku kwietnia, zniosą 

nocne przymrozki, opady śniegu lub długotrwałe 
deszcze. Z kolei jesienią, bezpośrednie słońce i 
świeże powietrze stymuluje wzrost  długich, moc-
nych i pięknie wybarwionych cierni, a i powtórne 
kwitnienie nie jest rzadkością. 
      Biorąc czynny udział w pracach oddziału, mia-
łem przyjemność poznać współzałożycieli PTMK, 
Państwa Zofię i Wincentego Pyjek. Oboje prowa-
dzili ogrodnictwo, w którym były też szklarnie z 
kaktusami. Mieli też różnorodne kontakty, nawet 

Fig. 5 Echinocereus blanckii  
         “chloropthalmus” Real del Monte 
 

Fig. 6 Echinocereus primolanatus 
 
 

Fig. 9 Echinocereus pulchellus  
          ssp. amoenus 
 

Fig. 8 Echinocereus reichenbachii-fitchii  
          kompleks 
 

Fig. 7 Echinocereus morricallii 
 
 

Fig. 11 Lobivia backebergii v.  
            larae Rio Caine 
 

Fig. 10 Lobivia haematantha v.     
            amblayensis 
 



. 

zagraniczne, co w tych trudnych czasach owocowało 
zdobywaniem nowych roślin. W tym momencie, 
warto przytoczyć pewną historyjkę. Panstwo Pyjko-
wie wracali z pobytu na Węgrzech, gdzie w znanym 
ogrodnictwie nabyli pewną ilość kaktusów. Niestety, 
na przejściu granicznym polski celnik nie zezwolił na 
wwiezienie tych roślin, bo nie pozwalały na to prze-
pisy fitosanitarne. Nie pomagały żadne argumenta-
cje, że rośliny są wolne od chorób i szkodników i że 
będą uprawiane w fachowym ogrodnictwie. Celnik 
kazał wyrzucić je do kubła, ale w jego oczach widać 
było nieukrywaną chęć posiadania tych roślin. Na 
swoje nieszczęście dodał, że można przewozić tylko 
kwiaty cięte. Na to czekała Pani Zosia –  wyjęła z 
kieszeni nóż ogrodniczy i zaczęła obcinać kaktusom 
korzenie.  
– Co pani robi!!! – krzyknął celnik. – Kwiaty cięte – 
odpowiedziała Pani Zosia. – Ale pani je zniszczy! – 
stwierdził celnik. – Przecież i tak miałam je wyrzu-
cić?! I tym sposobem Państwo Pyjkowie przewieźli 
wszystkie rośliny.  
    Z Panią Zosią miałem bardzo dobre kontakty. Już 
na początku zaproponowała mi, abym zbierał nasiona 
w jej kolekcji. Część zostawiałem Pani Zosi, a reszta 
rozprowadzana była w naszym Oddziale. Oczywiście 
coś zostawiałem sobie, szybko powiększając i uroz-
maicając kolekcję. Ponieważ ekspozycja mojego 
tarasu to idealne południe, mogłem pokusić się o 

uprawę gatunków typowo słońco- i ciepłolubnych. 
W pierwszej kolejności wybrałem echinocereusy – 
w  ze względu na piękne, duże i długo utrzymujące 
się kwiaty. Później dodałem mamilarie, jak ja to 
określam – te wielkokwiatowe, białe, miniaturowe i 
te ciekawe. Niektóre gatunki łączą wszystkie te 
cechy. Mój taras składa się z trzech części. Pierw-
sza – to weranda od góry przykryta balkonem są-
siada. Początkowo na niej trzymałem rośliny, ale 
tylko w czasie wegetacji, bo nie była oszklona. Po 
oszkleniu trzymałem przez cały rok, ale rośliny 
wykrzywiały się w stronę światła. Obecnie służy do 
wysiewów i zimowania większości roślin. Druga 
część – to odkryty taras na tym samym poziomie. 
Latem, w okresach bezdeszczowych, przenosiłem 
tam starsze rośliny. Półtora metra niżej znajduje się 
drugi poziom tarasu, na którym zbudowałem 
szklarnię 3x10 m. Powstała całkiem spora po-
wierzchnia do zagospodarowania.  
 
Korekta: Tadeusz Nycz 
 
This is the first part of Jerzy Bartylak’s story about his 
decades long cactus passion, with a look at his collection 
and look back on the history of cactus hobby in Wrocław. 
All the photos by the author and from the author ‘s collec-
tion 

 
 

Fig. 12 Lobivia ferox 
 
 

Fig. 13
 
 

Fig. 14 Lobivia maximiliana 
 
 

Fig. 15
 
 

Fig. 13 Lobivia wrightiana “chilensis” 
 
 Fig. 15 Lobivia densispina 
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Kaktus wszędobylski. 
Austrocylindropuntia cylindrica 

 
       Gdziekolwiek nie spojrzę to prawie wszędzie widzę 
Austrocylindropuntia cylindrica. To taki „stwór”, który 
przypomina mi mój pierwszy kontakt z kaktusami parę-
naście lat temu w wałbrzyskiej palmiarni w dzielnicy 
Lubiechów. Dla Jana Kochanowskiego natchnieniem 
była lipa, dla mnie jest Austrocylindropuntia cylindrica. 
 

Fig. 1  A. cylindrica (Palmiarnia w Wałbrzychu) 
 

       Rodzaj Austrocylindropuntia utworzony w 1942 
roku przez Curta Backeberga systematycznie jest przy-
porządkowany do podrodziny Opuntioideae i plemienia 
Austrocylindropuntieae w rodzinie Cactaceae.  
       W literaturze Austrocylindropuntia cylindrica jest 
znana także pod nazwami: Cactus cylindricus LAMARCK 
1785, Cereus cylindricus HAWORTH 1812, Opuntia cylin-
drica DC. 1828, Cylindropuntia cylindrica KNUTH 1930, 
Maihueniopsis cylindricus KIESLING 1998, Austrocylin-
dropuntia intermedia RAUH & BACKEBERG 1957, Cylin-
dropuntia intermedia (RAUH & BACKEBERG) RAUH & 
BACKEBERG 1958, Opuntia bradleyi ROWLEY 1958. 
       W warunkach naturalnych roślina ta rośnie w stre-
fach klimatycznych USDA od 10A do 11A, w central-
nej części Ekwadoru (w prowincjach Chimborazo, Co-
topaxi, Tungurahua, Pichincha oraz Cañar) oraz w pół-
nocnym Peru (departament Piura) do wysokości około 
3500 m n.p.m., i ma pokrój drzewiasty lub krzaczasty.  
       Na stanowiskach naturalnych jej sytuacja ekolo-
giczna jest w miarę stabilna. Najgorszy stan jest w 
ekwadorskiej prowincji Pichincha, gdzie populacja w 
ciągu ostatnich 20 lat zmniejszyła się o 60%. Główne 
zagrożenia dla tego kaktusa to niszczenie przez bydło 
hodowlane oraz niekontrolowana rozbudowa aglomera-
cji miejskich. A. cylindrica została zawleczona przez 
człowieka do Australii, gdzie znalazła podatne warunki 
do rozwoju i zwiększania swojego areału. 

       Glochidy uprzykrzające możliwość bezpośredniego 
dotknięcia rośliny nie przekraczają zazwyczaj długości 
2mm. Zaczątki powstawania liści mają kształt szydłowa-
ty i osiągają długość do 10mm. Roślina dorasta zazwy-
czaj do 4 metrów choć spotyka się egzemplarze wyższe. 
Poszczególne człony dorastają według pierwotnego 
opisu do 25cm, ale w naszych warunkach hodowlanych, 
nawet w szklarni, mają tendencję do wydłużania się. 
Średnica kwiatów dochodzi do 7cm a kolorystyka zbli-
żona jest do czerwieni.  

Fig. 2 A. cylindrica (Palmiarnia w Wałbrzychu) 
 
       Kaktus ten rośnie dobrze w substratach o pH 
zbliżonym do obojętnego i jest prosty w uprawie.  W 
młodym wieku roślina wymaga regularnego podle-
wania. W przypadku większej utraty wody, łodyga 
Austrocylindropuntia cylindrica odchyla się od pionu 
(pochyla się), czym sygnalizuje potrzebę nawodnienia 
jej substratu. Stanowisko rośliny powinno być sło-
neczne. Tylko przy dużym nasłonecznieniu jest ona  
zdolna do wypuszczania cierni. W warunkach hodow-
lanych w przypadku podlewania wodą z sieci wodo-
ciągowej wymagana jest coroczna wymiana podłoża. 
       Austrocylindropuntia cylindrica jest źródłem 
pozyskiwania meskaliny. 
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Leucostele deserticola                 Tomasz Romulski 
 
       Niedawno dowiedziałem się, że uprawiam gatunek 
należący do rodzaju, o którym nie wiedziałem nawet że 
takowy istnieje – Leucostele. Ten oto rodzaj jest bardzo 
młody, został niedawno wyodrębniony z rodzaju Echinop-
sis i grupuje część gatunków zaliczanych dawniej do rod-
zaju Trichocereus. Myślę że warto przedstawić choć jeden 
gatunek z rodzaju Leucostele – niech będzie to wspomnia-
na wyżej Leucostele deserticola.    
       Gatunek ten był klasyfikowany jako Trichocereus i jako 
Echinopsis, zdecydowałem się jednak na używanie nowej 
nazwy rodzajowej bo wydaje mi się praw-
dopodobne, że się przyjmie. Pewną 
ciekawostką jest to, że kaktus był też kla-
syfikowany jako Eulychnia – E. spinibar-
bis, co było efektem podobieństwa pędów 
do Eulychnii.  
       Leucostele deserticola występuje w 
Chile, na pięciu stanowiskach rozrzuco-
nych w dość długim pasie nadbrzeżnym 
od okolic miasta La Serena do okolic 
miejscowości Totoral. W naturze jest to 
krzaczasta roślina, mocno krzewiąca się 
od podstawy, tworząca dość duże kępy, 
z pędami osiągającymi do 1,5m 
długości, które mogą rosnąć zarówno 
wzwyż, jak i często się płożą. Kępy L. 
deserticola rosną na podłożach mocno 
kamienistych lub wręcz na skałach. 
Dorosłe rośliny ze swoimi płożącymi się 
na boki pędami z daleka mogą nie 
prezentować się zbyt apetycznie, jednak 
bliższa inspekcja potwierdzi, że kępy L. 
deserticola to ładnie uciernione kaktusy, 
które mogą być ozdobą każdej kaktuso-
wej kolekcji.   
       Uciernienie jest główną atrakcją L. 
deserticola – na kwitnienie tego gatunku 
w uprawie europejskiej trzeba bowiem 
trochę poczekać. Młode ciernie L. deser-
ticola mają ładny brązowawy kolor, z 
ładną jasną zielenią u nasady ciernia. Z 
czasem ciernie szarzeją – w naturze 
szybciej niż w kolekcji. Długość cierni w naturze może 
przekraczać 6cm długości, w uprawie mój egzemplarz 
wytwarza ciernie do ok. 3cm długości. Młode areole są 
pokryte ładną złoto-brązową wełną, która z czasem szarzeje. 
Ze swoją wełną i ładnymi cierniami, roślina prezentuje się 
całkiem atrakcyjnie, zwłaszcza w okresie wzrostu.  

       Charakterystyczną cechą L. deserticola jest to, że 
ciernie bardzo łatwo odpadają od areoli, a także są bard-
zo łamliwe – w kolekcji trzeba"uważać z rękami" aby 
nie pozbawiać tego ładnego kaktusa jego głównych 
atrybutów. Kolejną ciekawostką jest to, że – jak mi się 
wydaje – ciernie odrastają. W starszych areolach obok 
szarej zaczyna pojawiać się młoda złota wełna, z której 
wyrastają młode ciernie! Nie spotkałem się z takim zja-
wiskiem u żadnego innego kaktusa kolumnowego w 
mojej kolekcji. Być może to odpowiedź natury na 

łatwość odpadania cierni. Chętnie 
dowiem się, czy ktoś z czytelników 
spokał się z czymś podobnym u 
swoich kaktusów kolumnowych. 
        Leucostele deserticola jest kak-
tusem wdzięcznym w uprawie, bard-
zo dobrze się czuje uprawiany pod 
gołym niebem jeśli będzie chroniony 
przed dużym opadem. Rośnie szyb-
ciej niż inny znany tricho-chlijczyk - 
Leucostele chiloensis, który wytwar-
za chyba bardziej gęste i mocniejsze 
uciernienie, i dlatego wolniej przy-
biera "na masie". L. deserticola wyt-
warza uciernienie rzadsze, jednak 
wizualnie atrakcyjniejsze. Świeże 
powietrze na zewnątrz, prze-
puszczalne mineralne podłoże 
nawożone oszczędnie nawozem do 
kaktusów, mała doniczka, częste 
spryskiwanie, bardzo dobrze służy L. 
deserticola. Na zdjęciu można 
zobaczyć wyraźną różnicę w długości 
cierni odzwierciedlającą etap uprawy 
wewnętrznej i zewnętrznej. Niestety 
L. deserticola nie jest drzewem, i po 
kilkudziesięciu latach uprawy za-
miast drzewka w doniczce, które 
służyłoby nam na balkonie swoim 
cieniem w upalne dni, będziemy 
mieli rozłożysty krzaczek. Przez 
długi czas jednak L. deserticola 

spełnia w uprawie kryterium wyglądu kaktusa kolumno-
wego, poza tym po jego rozkrzewieniu będziemy mogli 
łatwo go rozmnażać przez odrosty i obdarowywać ko-
legów kaktusiarzy ładną rośliną. Dla tych co nie 
ograniczają się tylko do “kulek” – polecam.  
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Leucostele deserticola – niestety to 
zdjęcie słabo pokazuje urodę rośliny 

 

Podaruj 1% podatku 
Towarzystwu Pomocy  
im. św. Brata Alberta 

Wystarczy w PIT podać nasz nr KRS 00000 69581 

www.bratalbert.org.pl 

             Caritas  
                www.caritas.pl 
                      zobacz co robimy… 


