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Krótkie spojrzenie na …

Acanthocalycium
ferrarii

Właściwie nie wiadomo czemu Acanthocalycium
ferrarii jest jednym z najmniej popularnych gatunków
Acanthocalycium w kolekcjach, biorąc pod uwagę, że
jest to jedyny kwitnący na pomarańczowo/czerwono
gatunek w rodzaju. Być może jednym z powodów jest
to, że wbrew temu co może sugerować nazwa, jest to
chyba najwolniej rosnące Acanthocalycium.
Kaktus ten po raz pierwszy został opisany jako
Acanthocalycium variiflorum Backeberg w 1966r. Ten
opis okazał się nieważny, natomiast ważny opis ukazał
się w 1976r. – roślina została wtedy na nowo opisana
jako Acanthocalycium ferrarii Rausch, a nazwą został
uhonorowany argentyński miłośnik kaktusów – Omar
Ferrari. Gatunek pochodzi z argentyńskiej prowincji
Tucumán i często jest uważany za odmianę Acanthocalycium thionanthum.
Acanthocalycium ferrarii to pojedyńczo rosnąca roślina, o kulistym pokroju (wydłużająca się tylko w kolekcjach), do 12 cm średnicy, posiadająca do 18 żeber,
1 do 4 cierni centralnych, do 1,5 cm długości, i 7 do 9
cierni radialnych, do 2 cm długości. Kwiaty są koloru od
jasnopomarańczowego do jasnoczerwonego, do 5 cm
średnicy; owoc owalny, do 1 cm długości.
W uprawie z gatunkiem tym należy postępować tak
jak z innymi gatunkami Acanthocalycium – trzymać w
żwirowym podłożu, chłodno zimować, w lecie najlepiej
wystawić poza szklarnię na otwarte słońce.
Fot. & kol.: Jerzy Bartylak (Wrocław)
.
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Kaktus na okładce:
Copiapoa dealbata
Fot. Przemysław Zieliński
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Edytorial
Drodzy Przyjaciele
W obecnym numerze jest małe co nie co o rodzaju Reicheocactus. Nawet
kaktusiarzom o bardzo dużym stażu, a nie śledzącym na bieżąco zmian w
systematyce kaktusów, trudno o skojarzenia z tą nazwą. Trudno się temu
dziwić, bo choć rodzaj ten został opisany dawno temu, w praktyce dopiero
teraz wchodzi on do kaktusiarskiego świata. Zmiany w klasyfikacji w ostatnich
latach przyniosły dużo więcej przetasowań i także kilku innym rodzajom
przywrócone zostało nowe życie. Jest to – nie ukrywam – prawdziwe dobrodziejstwo dla redaktorów kaktusowych pism. Ile nowych tematów na artykuły
chodzi teraz takim po głowie – nie zdradzę! Zmiany w klasyfikacji były pobieżnie przedstawiane w poprzednich numerach KI, jak się jednak można
domyślić, teraz w KI będzie można czasem poczytać o nich szerzej.
Przy okazji nie mogę sobie odmówić uwagi odnośnie kwestii zmian w
klasyfikacji. Zawsze obarczone są one pewna dozą – często dużą – niepewności badań i subiektywizmu ich opracowania. Mimo to warto mieć świadomość, że w dzisiejszych czasach do problemu klasyfikacji kaktusów podchodzi się poważniej niż kiedyś, przynajmniej ze strony kaktusowych botaników.
Jeśli więc jesteśmy zbyt przywiązani do starych nazw kaktusów, zadajmy
sobie czasem pytanie na ile są one wiarygodne, i czy naprawdę warte są one
naszego uporu. W końcu dla większości z nas zabawa pod nazwą „kaktusiarstwo” oparta jest o byty świata botaniki, miejmy więc jakiś wzgląd na botanikę.
z pozdrowieniami, Edytor
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Rodzaj Reicheocactus
Tomasz RomuIski

Fig. 1 Reicheocactus pseudoreicheanus, fot. Graham Charles (Anglia)

W Kaktusy i Inne swego czasu były już omawiane nowsze, „splitterskie” trendy w klasyfikacji kaktusów, m.in. rozbicie dużego rodzaju Echinopsis.
Jednym z efektów tego rozdziału było przywrócenie
do życia zapomnianego rodzaju Reicheocactus Backeberg. Ostatnie dwie duże całościowe klasyfikacje
rodziny Cactaceae również idą tym tropem i
uwzględniają ten rodzaj jako dobry. To stało się dla
mnie zachętą do krótkiego przedstawienia rodzaju
Reicheocactus. Zadanie to niezbyt trudne, bo rodzaj
składa się tylko z dwóch gatunków.
Pierwszy z nich nazywa się Reicheocactus pseudoreicheanus (Speg. 1921) Backeberg 1942. No
cóż..., nie ma to jak „łatwe” do wymówienia nazwy
kaktusów! Ten charakterystyczny gatunek, o małych
główkach, podzielonych na wiele malutkich tuberkuł,
i o króciutkich grzebieniastych cierniach, wciąż znany jest bardziej pod nazwą Lobivia famatimensis, ale
badania molekularne postawiły go dziś poza obrębem
reaktywowanego rodzaju Lobivia.
Historia zadomowienia się w kolekcjach tego interesującego kaktusa jest bardzo ciekawa i... mocno
zagmatwana. Roślinę po raz pierwszy znaleźli w Argentynie, w roku 1879, Gustavo Niederlein (18581924), argentyński botanik niemieckiego pochodzenia,
i Georg Hans Emmo Wolfgang Hieronymus (1846–
1921), urodzony na Śląsku niemiecki botanik, profesor na uniwersytecie w Kordobie (potem wrócił do
.
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Niemiec i m.in. pracował jako niezależny uczony
przez kilka lat we Wrocławiu). Rośliny zostały wysłane do ogrodu botanicznego w Berlin-Dahlem, z
oznaczeniem miejsca znalezienia: Le Incrucyada,
Sierra Famatina, prowincja La Rioja, Argentyna.
Rośliny nie zostały wtedy formalnie opisane, natomiast w 1900r. zaczyna je rozprowadzać niemiecki
hodowca Emil Hesse z Gross-Lichterfelde koło Berlina, jako Echinocactus reichei hort. Heese; nazwą
został uhonorowany chilijski botanik pochodzenia
niemieckiego, dr. Carlos Reiche (1860-1929). Rośliny były rozprowadzane jako szczepione, prawdopodobnie pochodziły z jednego klonu, i przez następnych ok. 60 lat były w Europie rozmnażane przez
szczepienie.
W 1903r. pojawił się formalny opis Echinocactus reichei Schumann, ale... dotyczył innej rośliny –
z grupy chilijskich thelocefali, tylko pobieżnie podobnej do Echinocactus reichei hort. Hesse. W
1915r. Spegazzinii odnajduje właściwą roślinę w
naturze i w 1921r. dokonuje formalnego botanicznego opisu jako Echinocactus famatimensis. W 1923r.
przeklasyfikowuje ją na Rebutia famatimensis, ale w
tym samym roku Britton i Rose przeklasyfikowują ją
na Lobivia famatimensis, i to ta nazwa zyskała największą popularność na przestrzeni lat. W 1931r.
Werdermann przeklasyfikowuje roślinę na Echinopsis famatimensis, potem w 1942r. Backeberg
KAKTUSY I INNE Vol. 9 No. 4

Fig. 2 Reicheocactus pseudoreicheanus FR 459,
fot. Jerzy Bartylak (na etykiecie widoczny
jest błędnie napisany numer polowy)

i odwodnieniem roślin, przez co
miały się one upodobnić do
prawdziwych roślin z Sierra Famatina. Naturalnie można mieć
poważne wątpliwości, czy autor
czasem nie chciał za wszelką
cenę zrealizować zamówień.
Przez kilkadziesiąt lat rośliny
Blossfelda rozgościły się pod
fałszywą nazwą Lobivia famatimensis w europejskich kolekcjach, wprowadzając niemały
zamęt, i jeszcze długo po wyjaśnieniu sytuacji były one pod tą
rozprowadzane przez sprzedawców. Dopiero po koniec lat 50tych pojawiły się w Europie nowe, już prawdziwe rośliny L.
famatimensis,
rozprowadzane
przez Friedricha Rittera pod numerem polowym FR 459.
W kolejnych latach znajdywano nowe stanowiska L. famatimensis, m.in. w prowincji San
Juan, na południe od Sierra Famatina – opisane przez Rauscha
jako var. sanjuanensis i var. jachalensis – praktycznie nie różniące się od roślin typowych.
Dużo ciekawsze natomiast było
znalezisko z prowincji Catamarca. Nowe rośliny, które w 1990r.
znaleźli Bonnie Brunkow, David
Ferguson i Sean Hogan, i niezależnie później w tym roku Klaus
Gilmer i Hans-Peter Thomas,
miały wyraźnie wydłużone pędy.
Znalezione zostały one w górach wokół doliny Fiambalá, w Sierra de Fiambalá i Sierra de Narváez, ok.
100 km od stanowisk L. famatimensis. Początkowo
nowe rośliny funkcjonowały w Europie pod nieopisaną nazwą Lobivia famatimensis „var. catamarcense”. W 1999r. zostały opisane na cześć jednej z odkrywców jako Lobivia bonnieae Halda, Hogan

przeklasyfikowuje ją na Reicheocactus pseudoreicheanus tworząc tym samym rodzaj Reicheocactus. Ten
nowy rodzaj został utworzony dla Echinocactus reichei hort. Hesse, a reguły nazewnictwa botanicznego
sprawiły, że jeśli dla Lobivia famatimensis potrzeba
odrębnego rodzaju, jak stwierdzono w ostatnich la- Fig. 3 Reicheocactus pseudoreicheanus ”sanjuanensis”
fot. Dariusz Chrabąszcz
tach, to należy wrócić do nazwy Reicheocactus.
Ale to nie jedyne zamieszanie. W 1934r. Harry
Blossfeld, w trakcie swojej komercyjnej wyprawy po
kaktusy do Argentyny, nie odnalazł Lobivia famatimensis w Sierra Famatina – pomimo dość obfitego ich
tam występowania, znalezienie tych małych roślin nie
jest łatwe. Ponieważ miał do zrealizowania wiele zamówień na Lobivia famatimensis, wysłał do Europy
pod tą nazwą roślin znalezione... kilkaset kilometrów
dalej na północ (!). Rośliny Blossfelda pochodziły z
Quebrada de Humahuaca, w prowincji Jujuy. Okazały
się one formą Lobivia densispina, i tylko pobieżnie
przypominały L. famatimensis. Blossfeld wiele lat
później tłumaczył się panującą w tamtym czasie suszą
.
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Fig. 4 Reicheocactus pseudoreicheanus FR 459, fot. Jerzy Bartylak

& Janeba, następnie przeklasyfikowane do Lobivia
famatimensis var. bonnieae Hogan & Halda (2000),
następnie na Echinopsis bonnieae Halda & Malina
(2002), i wreszcie na Reicheocactus bonnieae
Schlumpberger (2012).
Przyjrzyjmy się teraz obu roślinom. Reicheocactus
pseudoreicheanus, vel Lobivia famatimensis, to małe
kaktusy, o pędach zwykle do 3 cm średnicy, czasem
większej, w starszym wieku w uprawie nieco wydłużonych, w naturze pędy zwykle się nie wydłużają.
Pędy mają zapadnięty wierzchołek i są podzielone na
wiele małych tuberkuł, które są ułożone w wiele płytkich żeber, w liczbie nawet do 40. Kolor epidermy jest
od szarozielonego do brązowawego, często purpurowego w silnym nasłonecznieniu. Areole są bardzo
małe, a ciernie są tylko radialne, krótkie, zwykle do 3
mm długości, przylegające grzebieniasto do korpusu,
koloru od białawego do brązowawego.
Kwiaty R. pseudoreicheanus,przypominają raczej
kwiaty „chilijczyków” aniżeli kwiaty lobiwii – mają
krótką rurkę kwiatową, pokrytą wełną, wyrastają w
pobliżu szczytu rośliny. Kolor kwiatu jest od żółtego,
przez pomarańczowo żółty, żółto-czerwony, do żółto- lub pomarańczowo-brązowawego; średnica kwiatu 3-5 cm.

Fig. 5 Reicheocactus pseudoreicheanus ”sanjuanensis”
forma dychotomiczna
fot. Dariusz Chrabąszcz

.
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temperaturze. Rośliny generalnie nie krzewią się, chyba że są szczepione.
Z kolei Reicheocactus bonnieae to roślina podobna, ale widocznie różna od Reicheocactus pseudoreicheanus. Przede
wszystkim rośnie cylindrycznie, jej cienkie
pędy nie przekraczają 3 cm średnicy, a mogą osiagnąć nawet do 30 cm długości, i po
przekroczeniu ok. 15 cm długości zaczynają się pokładać. Kaktus może się też czasem
krzewić, zwłaszcza starsze pokładające się
rośliny. Kwiaty są podobne do kwiatów R.
pseodoreicheanus, ale mają jaśniejsze wnętrze i ładny czerwony słupek. Uciernienie
jest podobne jak u R. pseudoreicheanus,
owoce i nasiona również są prawie takie
same. Rośliny rosną na kamienistych zboczach, w bardzo suchym środowisku, z
bardzo rzadką roślinnością.
Obok wydłużonego pędu, drugą zasadniczą różnicą u R. bonnieae jest mocno i
nieregularnie zgrubiała część podziemna,
długości zwykle do 15 cm, w dodatku połączona z częścią nadziemną za pomocą
wąskiej „szyjki”, która nie występuje u R.
pseudoreicheanus. Tworzenie zgrubiałej
części podziemnej zaobserwowano także w
kulturze, w przypadku odciętych i ukorzenianych pędów.
U starszych roślin dolna część pędu
marszczy się i korowacieje. Kiesling, Ferguson i Ferrari twierdzą nawet, że w bardzo
suchych warunkach może u tego gatunku
zachodzić proces zrzucania nadziemnych
pędów, jak to ma czasem miejsce w rodzaju
Pterocactus. Niestety jednak nie podają na
potwierdzenie tej tezy żadnego takiego zaobserwowanego przypadku.
Fig. 8 Echinocactus famatimensis – zdjęcie
z protologu Spegazziniego (1921r.)

Fig. 6-7 Reicheocactus pseudoreicheanus ”jachalensis”
fot. Dariusz Chrabąszcz. Ta forma
charakteryzuje się jaśniejszym kolorem cierni.

Duża część rośliny jest ukryta pod ziemią i przechodzi w gruby korzeń. Kaktusy te rosną na skalistym podłożu, w pełnym słońcu. Mogą doświadczać
krótkich przymrozków.
Jak widać, mamy tu ładną kaktusową wielkokwiatową miniaturę, podobną raczej do chilijskich Thelocephala aniżeli do lobiwii. W uprawie roślina powinna być posadzona w kamienisto-żwirowym podłożu,
oszczędnie podlewana w okresie wzrostu, zimowana
w chłodzie. Będzie łatwo gnić przy wilgoci w niskiej
.
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Fig. 9 Reicheocactus bonnieae, bardzo stare rośliny
fot. Graham Charles (Anglia)

Czy Reicheocactus pseudoreicheanus i R. bonnieae stanowią dwa osobne gatunki, czy może dwie odmiany tego samego gatunku – pozostaje jeszcze materią sporną, wydaje się jednak bardziej prawdopodobna
druga opcja, jako że cechy generatywne – kwiaty,
owoce, nasiona, są u obu taksonów prawie identyczne.
Nie mniej jednak typ wzrostu R. bonnieae czyni z
niego jednego z najciekawszych kaktusów w całej
rodzinie Cactaceae.
Oba kaktusy to atrakcyjne rośliny – ze spokojnym sercem można zachęcić do nich kaktusiarzy, podobnie jak do stosowania nowej-starej nazwy rodzajowej Reicheocactus, która jest uznawana dziś przez
fachowców za najbardziej zasadną dla tych dwóch
bardzo interesujących i wyróżniających się gatunków.

Fig. 10 Bardzo jałowy krajobraz Sierra de Fiambalá.
fot. Elvis Boaventura. Zdjęcie publikowane na
licencji: CC BY 3.0
Summary. A quick glance at the history of Reicheocactus pseudoreicheanus and R. bonnieae is given, both of
them very interesting plants, most commonly known as
Lobivias, now in the resurrected genus Reicheocactus.

.
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Jeśli będziecie w Austrii...
Czescy i słowaccy kaktusiarze mają
swój Chrudim, z kolei kaktusiarze austriaccy mają dużą giełdę kaktusów,
sukulentów i orchidei, odbywającą się
corocznie w miejscowości Eugendorf,
niedaleko Salzburga. Giełda pod nazwą
KaktuS ma miejsce w ostatni weekend
maja, i gości wielu sprzedawców zagranicznych. Więcej informacji można
znaleźć w internecie, m. in. na stronie
www.gymnocalycium.at. Można podejrzewać, że u naszych kaktusiarzy impreza ta nie będzie cieszyć się specjalnym wzięciem, jako że tydzień wcześniej ma miejsce duża i dobrze u nas
znana giełda bliżej, w Czeskim Dvur
Kralove. Ale jeśli w tym czasie akurat
będziecie w Austrii...

Czasopismo The Chileans w
wersji elektronicznej

Informacja którą niżej przekazuję jest
moim zdaniem jedną z najciekawszych
w kaktusiarskim światku. Otóż po ponad
50 latach wydawania, w Internecie znalazły się wszystkie numery pisma The
Chileans, chyba najlepszego pisma
specjalistycznego poświęconego kaktusom, jakie dotychczas istniały.
Grupa robocza ”The Chileans”, wraz
z czasopismem o tym samym tytule,
została zawiązana w 1966r. Założyli ją
John Donald, David Whiteley i Harry
Middleditch, w porozumieniu z belgijską
grupą roboczą Dodonaeus, oraz dr.
Priessnitzem z Austrii. Początkowo zakres zainteresowań grupy ograniczał się
jedynie do kaktusów chilijskich, jednak
szybko objął wszystkie kaktusy Ameryki
Południowej.

Czasopismo miało swój specyficzny
styl, który polegał m. in. na komentowaniu artykułów z kaktusowej
prasy. Te ostatnie były tłumaczone na język angielski, dzięki
czemu mógł się z nimi zapoznać czytelnik nie znający
niemieckiego, niderlandzkiego
czy czeskiego. Jeszcze ciekawsze
były
komentarze,
członków, często bardzo fachowe, często krytyczne, często oparte na własnych obserwacjach i badaniach stanowisk
naturalnych, wiele było również
pomocnych w danym temacie
przedruków fragmentów z książek i innych opracowań. To był czas wielu nowych opisów, wielu nowych roślin sprowadzanych do Europy, wielu nowych
nazw w katalogach, i... wielu pomyłek. W
czasopiśmie mamy olbrzymią ilość materiału na temat nowych znalezisk ówczesnych odkrywców i badaczy kaktusów
południowoamerykańskich, który napisany został przez wielu znawców tychże.
Pismo The Chileans to z pewnością
historia kaktusiarstwa...
Niewątpliwie największe piętno na
czasopiśmie odcisnął redaktor naczelny,
Harry Middleditch, człowiek nie tylko o
dużej wiedzy „kaktologicznej”, ale także
botanicznej i ogólnej. Niestety, po 50
latach prowadzenia pisma, ten główny
dobry duch grupy musiał się wycofać z
uwagi na stan zdrowia, a pismo zostaje
zamknięte, podobnie jak cała grupa.
Udostępnione zostały wszystkie 73
numery, w formacie PDF. Pomimo tego,
że dla numerów 1-51 nie było oryginalnych plików elektronicznych (dla nich
pliki PDF zostały sporządzone w oparciu
o skany edycji papierowych), to dzięki
urządzeniu rozpoznającemu tekst (OCR)
stworzono pliki, w których można wyszukiwać w olbrzymiej ilości tekstu poszczególne słowa (teoretycznie rzecz biorąc
może nie być to stuprocentowo skuteczne). Muszę się przyznać, że z poskanowanych archiwalnych numerów The
Chileans, podreperowanych możliwością
w/w szybkiego wyszukiwania, korzystałem w przeszłości nader często, co w
zasadniczy sposób upraszczało moje
poszukiwania danych nazw. Bardzo się
cieszę, że teraz inni również będą mogli
korzystać z tej olbrzymiej ilości materiału
i wiedzy. Jeśli ktoś chce poznać historię
światowego kaktusiarstwa, to zachęcam
gorąco!
Numery czasopisma można pobrać
z poniższego adresu www. Proszę
pamiętać o ściągnięciu także indeksów(!) – dzięki temu można przeszukiwać jednocześnie wszystkie numery.
http://www.cactusexplorers.org.uk/Chilea
ns_home.htm . Życzę miłej lektury!
Edytor

Czasopismo Minimus

Mimo, że notokaktusy dziś nie
należą do najpopularniejszych
rodzajów wśród miłośników kaktusów, w Republice Czeskiej nadal
istnieje i działa tzw. Notosekce –
grupa miłośników rodzaju Notocactus. Grupa powstała w latach 80tych, w czasach gdy rodzaj cieszył
się większą estymą, wtedy też
grupa rozpoczęła wydawanie czasopisma Minimus, które ukazuje
się do dziś. Pismo jest bardzo
wartościową kopalnią wiedzy na
temat notokaktusów, o czym można się łatwo przekonać, jako że na
stronie internetowej towarzystwa:
www.cs-kaktusy.cz/notosekce/
zostało umieszczonych kilka numerów Minimus oraz spisy treści
pozostałych numerów. Można je
czytać na stronie, choć nie można
pobrać ich bezpośrednio na komputer, ponieważ uniemożliwia to
wybrany format publikacji elektronicznej.
Numery Minimus można jednak wciąż nabyć w wersjach papierowych dzięki w/w stronie. Na
stronie można także się dowiedzieć o działalności i dorocznych
spotkaniach tego małego grona
pasjonatów notokaktusów.

.
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ELK 2017

Zamknięcie sezonu
w Chrudimiu 2017
Tradycyjnie, jak co roku, informujemy o dorocznej imprezie kaktusowej w
Chrudimiu, w Republice Czeskiej. Zamykání sezóny v Chrudimi jest największą giełdą w tej części Europy, grupującą wszystkich znanych sprzedawców
czeskich, i miejscem gdzie można nabyć wiele rzadkich kaktusów i wiele
nowości. Giełda będzie miała miejsce
30 września (sobota). Więcej informacji,
także o innych kaktusowych imprezach
w Republice Czeskiej i na Słowacji,
można przeczytać na stronie internetowej: www.cs-kaktusy.cz/akce-frames.htm

stawami gatunków. Jest też nowoutworzony rodzaj Leucostele. To z
pewnością nie koniec zmian, wiele
kwestii nie zostało rozwiązanych, o
czym także krótko można w tej
publikacji przeczytać.
Badania leżące u podstaw w/w
zmian były już krótko omawiane w
Kaktusy i Inne. Poniżej adres, pod
którym można pobrać plik pdf:
http://assets.kew.org/files/CITES%
20Cactaceae%20Checklist%20Thi
rd%20Edition.pdf

Czasopismo Haworthiad
na DVD
Wtajemniczeni wiedzą, że kaktusowa impreza pod nazwą ELK, dorocznie
odbywająca się w Belgii w drugi weekend września, jest prawdopodobnie
największym zjazdem miłośników kaktusów i sukulentów na świecie.
Tegoroczna edycja odbędzie się w
dziach 8-10 września, z przewidywaną
liczbą sprzedawców 130. Więcej informacji o samej imprezie, o jej programie,
a także wykaz głównych sprzedawców
(są także z Polski, oraz chyba wszyscy
główni sprzedawcy z Czech) można
znaleźć na stronie organizatorów:
http://www.elkcactus.eu (strona ma
wersję angielską, niemiecką, francuską).

Badania genetyczne rodzaju
Copiapoa
W 2015r. ukazało się bardzo ciekawe opracowanie grupy autorów dotyczące rodzaju Copiapoa. Artykuł
przede wszystkim przedstawia wnioski
z badań genetycznych przeprowadzonych na 39 taksonach Copiapoa, podaje rozmieszczenia poszczególnych
gatunków, i omawia kilka innych cech.
Autorzy uznają w rodzaju 32 gatunki i 5 podgatunków, podzielonych na 4
sekcje i dwie podsekcje; dwa gatunki
pozostały bez swoich sekcji. Zamieszczony został diagram sugerowanego
pokrewieństwa gatunków Copiapoa i
ich mapy występowania. Szersze
omówienie artykułu prawdopodobnie
niebawem ukaże się w Kaktusy i Inne.
Artykuł jest dostępny w internecie.
Żródło: Larridon I, Walter HE, Guerrero PC,
Duarte M, Cisternas MA, Peña Hernández
C, Bauters K, Asselman P, Goetghebeur P,
Samain M (2015) An integrative approach to
understanding the evolution and diversity of
Copiapoa (Cactaceae), a threatened endemic Chilean genus from the Atacama Desert.
American Journal of Botany 102(9): 15061520. http://dx.doi.org/10.3732/ajb.1500168

Acta Succulenta
Haworthiad to pismo wydawane
przez brytyjskie towarzystwo Haworthia
Society, poświęcone haworsjom, aloesom i gasteriom. Pismo jest wydawane od 1986r. Niedawno towarzystwo
postanowiło udostępnić na DVD
wszystkie roczniki wydane do 2015r.,
czyli woluminy 1-29 (wszystkie numery,
łacznie z numerami specjalnymi, zostały złożone w jeden plik z ponad 3500
stronami). Płytę, w cenie 41 funtów,
można nabyć poprzez stronę www
towarzystwa: www.haworthia.org,

Cites Cactaceae
Checklist 2016
W internecie pojawiła się trzecia
edycja wspomnianej wyżej publikacji. W
przeszłości budziła ona wiele kontrowersji wśród kaktusiarzy, i tak też pewnie będzie i tym razem, można jednak
podejrzewać, że w mniejszym stopniu
niż kiedyś, gdyż kolejna lista akceptowanych nazw w rodzinie Cactaceae
zamieszczona w publikacji idzie w kierunku naprawiania poprzednich błędów.
Na początku zestawienia mamy
krótkie omówienie zmian i wymienione
prace, na których zmiany te zostały oparte. Potem mamy właściwą listę nazw.
Autorzy ponownie akceptują wiele wcześniej nieuznawanych przez siebie rodzajów, mamy m. in. „reaktywowane”: Ancistrocactus, Echinomastus, Backebergia,
Borzicactus, Glandulicactus, Morangaya,
Lobivia, Soehrensia, i wiele innych, jakkolwiek z mocno zmodyfikowanymi ze-

Wygląda na to, że zainicjowane w 2013r. elektroniczne pismo
Acta Succulenta przestało być
wydawane. Ostatni numer został
wydany na początku 2015r., w
sumie wydano 6 numerów. Pismo
było redagowane przez znanego
włoskiego znawcę i miłośnika kaktusów i sukulentów, Davida Donatiego, i było wydawane w trzech
wersjach językowych – angielskiej,
francuskiej i włoskiej.
Charakterystycznymi
rysami
pisma było położenie nacisku na
tzw. „sukulenty morskie” (jakie
gatunki kryją się pod tą nazwą
łatwo się dowiedzieć choćby ze
spisów treści), prezentowanie
gatunków Sempervivum, a także
nieco nietypowy format publikacji.
Niezależnie od tego jaki będzie
dalszy los wydawnictwa, warto je
zanotować w kaktusiarskich annałach i zapoznać się z wydanymi
numerami, które w wersji PDF
można pobrać ze strony:
http://www.acta-succulenta.eu
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Z wizytą w Chile. Część 1
Przemysław Zieliński
Wrocław

Fig. 1 Copiapoa dealbata

W dniach od 2016-01-16 do
2016-02-06 miałem okazję
wziąć udział w sześcioosobowej
(fig. 2) wyprawie do Chile zorganizowanej przez Igora Draba.
Tym, którzy w Chile byli, nie
muszę nic mówić, tym, którzy
tam nie byli, szczerze polecam
ten kraj ze względu na niepowtarzalną przyrodę.
Ja i Tadeusz Nycz docieramy z Wrocławia do Wiednia
Polskim Busem, gdzie spotykamy Igora, Miroslava Kirejeva
oraz Miroslava Strnada. Następnie lecimy przez Madryt do
Santiago de Chile, gdzie czeka
na nas Николай Сайнаков.
Wsiadamy do dwóch Renault i
wyruszamy na północ do Guardia Vieja.
2016-01-18, Guardia Vieja
- La Campana. Następnego
dnia jedziemy imponującym podjazdem nad granicę
argentyńską (fig. 3 i 4), a następnie na stanowisko
Eriosyce ceratistes, Pyrrhocactus andicola i Trichocereus chilensis (fig. 5 i 6). Kolejnym celem jest Park
Narodowy La Campana, gdzie rosną przede wszystkim Jubaea chilensis (fig. 7), oraz Horridocactus tuberisulcatus i Trichocereus chilensis.
.
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Fig. 2 Ekipa...

2016-01-19, La Campana - Los Molles. Po
porannym zwiedzaniu stanowisk kaktusów ruszamy
do Maintecillo, gdzie mamy okazję podziwiać pelikany (fig. 8). Na nocleg w Los Molles docieramy
późnym popołudniem. Tam, kąpiąc się w Pacyfiku,
stwierdziłem, że Bałtyk wcale nie jest taki zimny.
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Fig. 3
Fig. 6 Pyrrhocactus andicola

Fig. 4

Fig. 5 Trichocereus chilensis

Fig. 7 Jubaea chilensis

Fig. 8 Pelikan

.

Fig. 9-11 Neoporteria litoralis i Trichocereus litoralis

2016-01-20, Los Molles - Valle del Encanto.
Następnego dnia nad ranem zwiedzamy stanowisko
Neoporteria litoralis i nieznanego mi sukulenta (fig. 9
i 10). Stanowisko to jest bez wątpienia często "obmywane" słoną woda morską, ale roślinom to najwyraźniej nie przeszkadza. Te same rośliny spotykamy na
kolejnym stanowisku, gdzie rośnie również Tricho-

Fig. 12 & 13 Trichocereus chilensis

.

cereus litoralis (fig. 11). Następnie wyruszyliśmy w
dalszą droge do Valle del Encanto, gdzie planowaliśmy nocować. Po drodze Trichocereus chilensis z
imponującymi cierniami (fig. 12 i 13). Przy recepcji
Valle del Encanto witają nas imponujące okazy jakiegoś gatunku Eriosyce.

Fig. 14 Eriosyce aurata

2016-01-21, Valle del Encanto - La Vicuna. Po
obejrzeniu pteroglifów kultury prekolumbijskiej (fig.
15) i kilku okazów Trichocereus chilensis i Eulychnia,
ruszamy dalej. Spotykamy jakiś gatunek Pyrrhocactus
i Trichocereus chilensis v. zizkaianus, który posiada
wyjatkowo długie ciernie (fig. 16 i 17), co długo zapamiętam, gdyż jeden z nich usuwano mi z goleni w
przychodni w Samo Alto. Po zabiegu i szczepionce
przeciw tężcowi, ruszamy do Rio Hurtado na stanowisko Eriosyce aurata. Nie muszę pisać, jak piękna jest
to roślina - zdjęcie wystarczy (fig. 14). Wieczorem
docieramy do miejscowości La Vicuna i nocujemy w
Al Yaras Hostal.

Fig. 15 Pteroglify
Fig. 16 & 17 Trichocereus chilensis v. zizkaianus

.
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2016-01-22, La Vicuna - La Serena. Tego dnia w
planach mamy stanowiska Eriosce ceratistes, Neoporteria senilis i Pyrrhocactus eriosyzoides. Na pierwsze
stanowisko w okolicy Monte Grande docieramy stosunkowo szybko, mijając imponujące winnice (fig.
20). Drugie stanowisko Pyrrhocactus eriosyzoides
znajduje się w dawnym zakolu rzeki, blisko pod granicą argentyńską (fig. 18 i 19). Pod wieczór docieramy do La Serena i nocujemy w namiotach na stanowisku Copiapoa coquimbana (fig. 21) i Eulychnia breviflora (fig. 22 i 23).

Fig. 20 Winnice

Fig. 18 & 19 Pyrrhocactus eriosyzoides

Fig. 21 Copapoa coquimbana

Fig. 22 & 23 Eulychnia breviflora

.

2016-01-23, La Serena – Huasco. Rano na tym
samym stanowisku znajdujemy również Neoporteria
villosa (fig. 24). Ruszamy nowo zbudowaną autostradą i docieramy na stanowisko Miqueliopuntia
miquelii (fig. 25), której towarzyszy Cumulopuntia
atacamensis (fig. 26). Potem spotykamy Copiapoa
vallenarensis (fig. 27), a nastepnie docieramy do
stanowiska Eriosyce ausseliana (fig. 28 i 29).

Fig. 24 Neoporteria villosa

Fig. 25 Miqueliopuntia miquelii

Fig. 28 & 29 Eriosyce aurata ”ausseliana”

Fig. 26 Cumulopuntia atacamensis
Fig. 27 Copiapoa vallenarensis

Kolejną rośliną, która spotykamy jest miniaturowa Thelocephala duripulpa, którą trzeba szukać
na kolanach (fig. 30). Wieczorem docieramy do Huasco i nocujemy w hotelu Costa Huasco.

Fig. 30 Thelocephala duripulpa

.
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Fig. 31 Copiapoa echinata

2016-01-24, Huasco - Llanos de Challe. Rano
zwiedzamy stanowisko Thelocephala napina (fig.
32) i Neoporteria villosa (fig. 33), po czym ruszamy
do Llanos de Challe. Po drodze spotykamy Copiapoa echinata (fig. 31) i Thelocephala aerocarpa
(fig. 34) i imponujące Copiapoa dealbata (fig. 35).
Nocujemy w Llanos de Challe na kempingu.

Fig. 32 Thelocephala napina

Fig. 34 Thelocephala aerocarpa

Fig. 33 Neoporteria villosa

2016-01-25, Llanos de Challe - Bahia Inglesa.
W Llanos de Challe podziwiamy przede wszystkim
Copiapoa dealbata (fig. 1 i 35), której są tam tysiące, oraz Eulychnia i Copiapoa echinoides (fig. 36).
Noc spędzamy w Bahia Inglesa, przy okazji kąpiemy się w lodowatym Pacyfiku.

.
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Fig. 35 Autor i Copiapoa dealbata
Fig. 36 Copiapoa echinoides

.

Fig. 37 - 44 Copiapoa dealbata
Summary. The beauty of Chilean cactus nature is depicted in the
arcticle on account of a cactus trip done by the author with a
Polish-Czech-Slovak cactus party. Photos by the author.

.
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The Apocynaceae of Namibia.
Strelitzia 34
P.V. Bruyns (2014)
O tym, że Namibia jest
jedną z głównych „sukulentowych krain” świata, pewnie nie
trzeba przypominać osobom
głębiej zainteresowanym sukulentami. A jednak botaniczna
nazwa rodziny: Apocynaceae
(toinowate), jest już bardzo
słabo kojarzona.
Znacznie
bardziej „znajomo” zrobi się
kiedy wymienimy kilka rodzajów obejmowanych przez
rodzinę Apocynaceae – to
m.in. Pachypodium, Adenium,
a przede wszystkim rodzaje
popularnie określane jako stapeliowe lub asklepiady, z dawnej
rodziny Asclepiadaceae, a dziś zaliczanej do Apocynaceae.
Omówienia występowania tej rodziny w Namibii dokonał
ostatnio znany badacz flory Afryki Południowej, P.V. Bruyns.
Wylicza on dla Namibii 153 gatunki z 46 rodzajów, w tym 19
endemicznych. Większość gatunków stanowią stapeliowe.
Omawiana pozycja ma charakter publikacji botanicznej,
zdjęć jest w niej niewiele i są małego rozmiaru, są natomiast
opisy, klucze botaniczne, trochę rysunków, i co chyba najważniejsze – mapki występowania dla każdego gatunku.
Ta bardzo wartościowa publikacja została udostępniona
przez wydawcę w internecie – można ją podbrać na stronie
www: https://archive.org/details/apocynaceaeofnam34bruy .
Osoby głębiej zainteresowane botaniką i sukulentami Namibii
zachęcamy jednak do kupna wersji papierowej, i wsparcia w
ten sposób wydawcy. Książka ma 158 stron, jest w miękkiej
oprawie, i można ją kupić od ok 30 euro.

Kakteen in Eis und Schnee
Hans Frohning (2016)
Wydawnictwa Niemieckiego
Towarzystwa kaktusiarzy są
niestety dostępne jedynie dla
jego członków, i to w liczbie jednego egzemplarza na osobę.
Ponieważ jednak pojawiają się
one później na rynku „wtórnym”,
ma sens przedstawianie ich
innym czytelnikom, tym bardziej,
że prezentują one duży poziom
wydawniczy i merytoryczny.
Takim jest też wydawnictwo
zatytułowane „Kaktusy w lodzie i
śniegu”, które jak się można domyślić traktuje o kaktusach mrozoodpornych. Dokładniej,
mrozoodpornych w Niemczech – tamtejszy klimat jest nieco
łagodniejszy niż nasz, i większość tego co przetrwa zimę w
Niemczech u nas przetrwa, albo.... nie przetrwa. I jeszcze
dokładniej, książka traktuje o kaktusach mrozoodpornych w
kolekcji autora, o jego osobistych doświadczeniach z „mrozakami” na przestrzeni 40 lat.
Książka jest w języku niemieckim, ma 144 strony, 230
kolorowych zdjęć. Więcej informacji można znaleźć na
stronie towarzystwa: http://www.dkg.eu/

Haseltonia 21
Cactus & Succulent Society
of America (2016)
Haseltonia to botaniczne
pismo Amerykańskiego Towarzystwa Kaktusowego i Sukulentowego, wydawane raz do
roku. Pismo koncentruje się
na botanicznych aspektach
dotyczacych kaktusów i sukulentów, i jest przeznaczone dla
osób, których zainteresowania
sukulentami wykraczają poza
kolekcjonowanie. W obecnym
numerze jest m.in. kilka artykułów dotyczących środowiskowych uwarunkowań życia
sukulentów, kilka artykułów
traktujących o aloesach, kilka artykułów o sukulentach z
rodziny Crassulaceae – w tym siedem opisów nowych
taksonów (m.in. czterech gatunków Echeveria). Spis treści
tego i innych numerów można przeczytać na stronie
CSSA, i tam też je nabyć: http://cssainc.org/

Rod Pachypodium - Madagaskar. Kaktusy special 1 (2016)
Vítězslav Vlk & Petr Pavelka
Pachypodium to jeden z
najpopularniejszych
rodzajów
sukulentów – „widowiskowy”,
różnorodny co do formy, i częsty
w kolekcjach, stąd jest jednym z
najczęściej omawianych w literaturze sukulentowej. Autorzy tej
skromnej publikacji to osoby od
dawna zainteresowane rodzajem
Pachypodium, a właśnie na Madagaskarze występuje największe jego bogactwo. Zeszyt liczy
44 strony – to nie dużo miejsca
na zdjęcia, jednak te które są zamieszczone, razem z
ciekawym gawędziarskim przedstawieniem poszczególnych gatunków i ich środowiskowych aspektów, z pewnością zasługują na to by wydać 50 czeskich koron.

Bradleya 34
British Cactus & Succulent Society (2016)
Bradleya to botaniczne pismo wydawane przez Brytyjskie
Towarzystwo Kaktusowe i Sukulentowe, które jest publikowane raz do roku. Pismo jest botaniczne, ale mniej koncentruje
się na aspektach biologicznych,
a bardziej na taksonomii, jest
więc nieco bardziej przyjazne sukulentowym hobbystom
niż pismo amerykańskie. W numerze z 2016r. są aż 23
artykuły (!).

.
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Typowego kaktusiarza pewnie zainteresują artykuły o kaktusach z Floresta Nacional of Contendas do Sincorá, Bahia
(Brazylia), o nowym całościowym ujęciu rodzaju Cleistocactus, czy o kaktusach z doliny Sandia, Puno (Peru) – w tym
ostatnim artykule został opisany nowy gatunek: Echinopsis
sandiensis. Wszystkie trzy artykuły zostały umieszczone w
internecie. Więcej informacji na stronie internetowej towarzystwa: http://society.bcss.org.uk/

Ad vocem i inne drobne
Mimo, że Copiapoa dealbata nie należy do Copiapoł najbardziej poszukiwanych przez hobbystów, to właśnie ona jest
chyba najbardziej widowiskową Copiapoą w naturze. Na ok.
50-kilometrowym nadmorskim pasie wokół Carrizal Bajo występuje trochę jej tak dech zapierających skupisk, jak te które
możemy podziwiać na zdjęciach 1 i 38 w artykule o wyprawie
do Chile Przemysława Zielińskiego. Największe z kęp Copiapoa dealbata mogą osiągać szerokość do 3 m! Choć Copiapoa dealbata w naturze w mniejszym lub większym stopniu
wytwarza białawy nalot, w uprawie w naszych kolekcjach nie
ma na to co liczyć, podobnie jak na jej zakwitnięcie. Rośliny
jednak mają ładne uciernienie i dobrze rosną, a poprawnie
uprawiane bardzo ładnie wyglądają, zwłaszcza gdy po ok.
dziesięciu latach zaczynają wypuszczać odrosty.

The Cactus of Colorado
Don Barnett & Donnie Barnett (2016)
Pod koniec roku ukazała
się książka omawiająca kaktusową florę stanu Kolorado.
Tamtejsze gatunki mogą być
w Polsce mniej lub bardziej
mrozoodporne, i mogą być
dobrym materiałem do testowania na mrozoodporność
przez miłośników kaktusów
mrozoodpornych.
Autorzy tej publikacji
wymieniają 24 gatunki i odmiany, i omawiają je w kontekście wszystkich aspektów, jakie mogą zainteresować
zarówno kaktusowego botanika jak i hobbystę. Są dwa
opisy nowych taksonów – mieszańców: Cylindropuntia x
anasaziensis i Opuntia x coloradensis.
Książka jest w miękkiej oprawie, ma ponad 320 stron, i
ponad 270 zdjęć i diagramów. Została wydana przez Colorado Cactus and Succulent Society. Można ją kupić od 40
dolarów – chyba niezbyt drogo jak na tak wartościową
publikację.

Cactus Ar
Artus. Kobieta z kaktusem

Autoportret (1901 r.)
Frederick Carl Frieseke (1874-1939) to
amerykański malarz, jednen z czołowych amerykańskich impresjonistów,
znanym najbardziej z przedstawień postaci kobiecych. Większość swojego życia spędził we Francji. Jednym z jego
obrazów jest prezentowany tu Portret
kobiety z kaktusem (1930).
Nie dowiemy się nigdy cóż za myśli
zajmują tę piękną panią, że nie zwraca
najmniejszej uwagi na stojący na stoliku
piękny okaz ...,no właśnie – jaki to gatunek? Pewnie jest to jakiś popularny reprezentant lub mieszaniec Echinopis,
zabrany naprędce z parapetu i postawiony nie tylko dla artystycznego wyrazu, ale i po to by dać znać zadumanej
pani, że budzi się nowe życie!
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Mój Ariocarpus
kotschoubeyanus
Jacek Parucki
Poznań
jacek.parucki@poczta.fm

Fig. 1 Ariocarpus kotschoubeyanus ssp. elephantidens

Ariocarpus kotschoubeyanus – jeden z najładniejszych przedstawicieli rodzaju Ariocarpus, i ogólnie
wyjątkowo piękny w obrębie całej rodziny kaktusów,
występuje w kilku stanach północno-wschodniego
Meksyku. Jest to gatunek dość jednorodny, mało zróżnicowany, zmiany w budowie w określonych populacjach często są wynikiem warunków środowiskowych i
zmienności osobniczej wewnątrzgatunkowej.
Jeśli chodzi o pozycję w systematyce, A. kotschoubeyanus znajduje się w sekcji Roseocactus (wraz z A.
fissuratus). Wyróżniane są podgatunki i odmiany,
które wzbudzają czasami kontrowersje co do zasadności ich wyodrębnienia:
- A. kotschoubeyanus var. macdowellii – odmiana
o drobnej budowie;
- A. kotschoubeyanus var. albiflorus – odmiana w
założeniu miała być wyjątkowa dzięki białym kwiatom, w populacji występują jednak osobniki które
kwitną od przybrudzonego różem koloru białego do
różowego;
- A. kotschoubeyanus subsp. sladkovskyi – forma z
San Francisco w San Luis Potosi, nieco „na siłę” trak-

towana jako odmiana czy podgatunek, choć bardzo
urodziwa;
- A. kotschoubeyanus subsp. elephantidens – tu
panuje zgoda co do wyodrębnienia tego podgatunku, z
uwagi na wyizolowanie populacji, różnice w budowie
i wielkości; muszę dodać, że osobniki z wysiewu już
jako młode, po zaniku brodawek juwenalnych, różnią
się od innych A. kotschoubeyanus masywniejszą budową brodawek dorosłych.
Jeśli chodzi o uprawę, postępowanie z A. kotschoubeyanus nie odbiega od standardu postępowania z innymi ariokarpusami, chociaż występuje on w
nieco innym środowisku, często na bardziej zbitych
glebach, okresowo zalewanych.
Dla ariokarpusów najodpowiedniejsza jest
szklarnia, tunel foliowy, a w przypadku uprawy na
balkonie albo parapecie zewnętrznym – szklarenka,
choćby najprostszej budowy. Chodzi tu przede
wszystkim o kumulację ciepła przez takie urządzenia.
Z uprawą na otwartej przestrzeni bez urządzenia tego
typu, wiąże się problem podlewania. Ariokarpusy
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Fig. 2 Ariocarpus kotschoubeyanus
ssp. elephantidens z owocem

Osobny ulubiony temat rozważań to
podłoże. Osobiście, by nie komplikować
sobie życia, używam mieszaniny piasku i
kompostowej ziemi ogrodowej w dolnej
części doniczki, góra zaś to kilka centymetrów samego piasku. Jeśli przedobrzymy z
ilością piasku w komponowaniu mieszanki,
na pewno ariokarpusowi tym nie zaszkodzimy. Unikam posypki żwirowej na
wierzchu (choć u niektórych tak mam),
gdyż trudniej przez nią ocenić wilgotność
podłoża. Piasek ma ponadto dobrą cechę
podsiąkania wody, widać na jego powierzchni czy jest mokry czy suchy, poza
tym podsiąkając wodę niejako osusza dolne
warstwy podłoża. Cały substrat musi być
tak sporządzony by był sypki, przewiewny,
niezbity. Niektórzy polecają dodawanie
gliny – nie wykluczam tego.
Kończąc moje spostrzeżenia odnośnie
uprawy, powrócę jeszcze do sprawy podlewania, o której wspomniałem na wstępie
rozważań o uprawie. Trudno dać wskazówkę ile razy naszego ariokarpusa powinniśmy podlać w sezonie wegetacyjnym –
zależy to od miejsca w którym jest uprawiany, podłoża itp. Najważniejsze to dopilnować by substrat całkowicie wysechł między kolejnymi podlaniami, przesuszanie substratu zabija w nim życie biologiczne,
hamuje procesy gnilne komponentów organicznych i
dostarcza powietrza korzeniom.
Rozmnażanie A. kotschoubeyanus w kolekcji
może sprawiać pewne trudności. Wraz z A.agavoides,

powinny być podlewane gdy przez najbliższe dni jest
nadzieja na ciepłą, parną pogodę, stąd szklarnia czy
tunel „ratuje nas”, dzięki kumulacji ciepła, przed
ewentualnym nieprzewidzianym ochłodzeniem, czego
ariokarpus bardzo nie lubi kiedy został już podlany.
Na sucho ariokarpusy znoszą zaś dość dobrze chłody,
nawet z nocnymi przymrozkami. Co
do oświetlenia, to są różne opinie,
Fig. 3 Ariocarpus kotschoubeyanus var. albiflorus
niektórzy uprawiają je w szklarni,
choć w miejscu lekko ocienionym,
inni na najwyższej półce pod dachem
szklarni. Uważam że „ariakom” nie
powinno brakować światła, tyczy się
to zresztą większości kaktusów.
Można inaczej traktować osobniki
świeżo przesadzone, choć zabiegu
przesadzania lepiej unikać – „ariaki”
lubią przez lata żyć w jednej niezmienianej doniczce. Często, nawet gdy
burakowaty korzeń rozpycha ścianki,
doskonale kwitną. Dodam jeszcze
doświadczenia z uprawy w mieszkaniu – ariaki u mnie w takich warunkach nie rozwijały się dobrze, wyraźnie miały problem z pobieraniem wody, i w charakterystyczny dla siebie
sposób kurczyły się i zapadały w podłoże. Moim zdaniem jest to efekt zbyt
wysokich temperatur w nocy, które
wymuszają stan letargu, tzw spoczynku letniego – tak właśnie jest podczas
występowania upałów w środowisku
naturalnym.
.
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należy on do ariokarpusów wcześnie kwitnących, choć
i tak w porównaniu z wieloma innymi kaktusami jest
to czas dłuższy. Problem jest innej natury – trzeba
posiadać kilka okazów tej samej odmiany, a nie należą
one do kaktusów najtańszych, i mieć szczęście by zakwitły w tym samym czasie. Nie każdy ma też ochotę
by czekać na kwitnące ariaki hodując je od nasion.
Jeśli już zakwitną dwa okazy, zapylanie nie sprawia
trudności, choć nie zawsze się udaje. Owoc wydawany
jest na wiosnę. Nasiona są dość duże, podobne wielkością do nasion innych kaktusów.

Fig. 4-5 Ariocarpus kotschoubeyanus var. sladkovskyi

Część nasion znajduje się w owocu na zewnątrz,
poza korpusem rośliny, a część wewnątrz rośliny, i
trzeba je wydłubać jakimś długim, cienkim narzędziem, np. długą igłą. Robiłem to bardzo delikatnie.
Dobrze jeśli igła jest wilgotna – łatwiej wtedy „łapie”
nasiona, które się do niej przyklejają. Nie wiem czy
tylko u mnie nasiona znajdowały się wewnątrz rośliny, bo nigdzie ze wzmianką o tym się nie spotkałem,
a czekałem oczywiście do dojrzenia owocu – wtedy
jakość nasion jest pewniejsza.
To przechowywanie nasion wewnątrz rośliny to
ta niewygodna właściwość ariokarpusów, która powoduje, że przy zimowaniu, w przypadku niezapylenia, zaschnięty kwiat
może zacząć zagniwać (jak wiadomo
ariokarpusy kwitną jesienią) a zgnilizna przedostawać się do wnętrza rośliny, zabijając w ten sposób całą roślinę. Wiedząc o tym, zawsze dbałem
o to by na zimowisku przez około
pierwszy miesiąc pomieszczenie regularnie było wietrzone i delikatnie podgrzewane, aby powietrze utrzymywać
w suchości, i aby nie doszło do zagniwania zaschniętych płatków lub
pąków. Właściwość przechowywania
nasion w roślinie poza A. kotschoubeyanus stwierdziłem także u A.
agavoides i A. trigonus, więc chyba
nie jest to przypadek. Wysiew nasion i
rozwój siewek nie odbiega w tej materii od większości innych rodzajów
kaktusów.
Dodam tylko , że siewki ariokarpusów są o tyle „lepsze”, że nie wymagają w początkowym okresie aż
takiej ilości światła, dobrze rozwijają
się w słabszym oświetleniu – skutki
ewentualnego niedoświetlenia w późniejszym okresie bez problemu się
niwelują, wymagają jedynie ciepła w
granicy 25-30 oC w dzień, w nocy
może to być ok 20 oC. Osobiście preferuję rośliny na własnych korzeniach,
mają pokrój bliższy naturalnemu, okazy szczepione są zdecydowanie zdeformowane, choć są lepsze i szybsze
efekty w uzyskiwaniu nasion
Myślę, że w obliczu zagrożenia
wyginięciem, w jakim znajduje się
cały rodzaj Ariocarpus, potrudzenie
się z rozmnażaniem ariokarpusów w
warunkach uprawy jest działaniem
bardzo pożytecznym, tworzy pewną
rezerwę ex situ, zmniejsza też opłacalność pozyskiwania roślin ze środowiska naturalnego przez handlarzy.
Summary. The author talks about his experience in growing
Ariocarpus kotschubeyanus. Photos by the author.
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Fig. 6 Ariocarpus kotschoubeyanus var. sladkovskyi
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DYCHOTOMICZNY
FEROCACTUS
Ferokaktusa tego dostałem pod nazwą Ferocactus peninsulae. Trochę
czasu minęło, nim zdałem sobie sprawę,
z faktu, że jego korpus zaczyna się dychotomicznie dzielić. Może na zdjęciu
nie wygląda to wyraźnie, bo stożek
wzrostu po lewej stronie nie jest najlepiej
uchwycony, ale tak naprawdę jest.
Nie jestem miłośnikiem kaktusowych
„dziwności”, jednak po pobieżnym przejrzeniu internetu i sprawdzeniu, że nie
ma tam ani jednego dychotomicznego
ferokaktusa (!), z większym zainteresowaniem zacząłem patrzeć na mój egzemplarz. A może ktoś z Czytelników
także spotkał się z dychotomicznym podziałem w rodzaju Ferocactus?
Tomasz RomuIski
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Kaktusy „Otwarte”
czyli drzwi otwarte w sklepie z
kaktusami COPIAPOA (Wrocław)
w każdą drugą sobotę miesiąca
ZAPRASZAMY!
mrcactustommy@yahoo.com

Nasiona ADBLPS (Aymeric de Barmon)
75% oferowanych nasion (w większości kaktusów) przez ADBLPS, jest własnej produkcji.
Specjalne szklarnie i techniki zapewniaja ich
czystość gatunkową. Dla ponad 2000 pozycji
dołączone są dodatkowe informacje, w tym rok
zbioru. Więcej informacji na:
http://www.adblps-graines-cactus.com
Informacje klientów o wschodach można znaleźć
na stronie: http://www.semeurs-de-cactus.fr

Jedna z najlepszych
hobbystycznych
monografii

Jerzy Woźniak

Ferokaktusy
redakcja@wydawnictwomoje.pl

„TURBINIAC”
Wiele ciekawych
kaktusów, także nasiona
http://allegro.pl/listing/user/listing
.php?us_id=1807890&order=m

OGRODNICTWO LICZNERSCY
Kaktusy i inne sukulenty
Wśród nich wiele form zmutowanych

www.kaktusy.com.pl/kontakt.html

Chcesz się wymienić
kaktusami / sukulentami z innymi?
Poszukujesz ciekawych okazów?
Jeśli tak, to miejscem, które warto
odwiedzić jest

znajdująca się na naszym forum

KAKTUSY nadwyżki z kolekcji

www.kaktusy-sukulenty.pl/forum

Sulcorebutia, Mediolobivia, Rebutia i pokrewne, Echinocereus, Lobivia, Frailea, Mammillaria, Turbinicarpus, Ariocarpus, i inne, Asclepiadaceae

ZAPRASZAMY !

kaktusy.atlas-roslin.pl
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Z notatnika Edytora
Rodzaj Larryleachia
Stapeliowe, zwane czasem asklepiadami, są częstymi
gośćmi sukulentowych kolekcji, a w naszym kraju w ostatnich latach stają się coraz większym ich komponentem,
pewnie m. in. z uwagi na łatwość rozmnażania przez odrosty wielu gatunków. Ponieważ zasada, że to co łatwo się
rozmnaża, rozmnaża się też szybko, obowiązuje nie tylko
w przyrodzie, ale również w świecie miłośników roślin, tak
więc i w krajowych kolekcjach dominują gatunki mocniej
się krzewiące, o węższych, często pokładających się pędach. Nie deprecjonując w żadnym razie gatunków rozpowszechnionych w kolekcjach, staramy się w Kaktusy i Inne
przedstawiać co jakiś czas asklepiady ciekawsze niż tylko
te popularne spod znaku Stapelia i spółka. Zatem niżej
przedstawiona jest krótka informacja o stosunkowo nowym
rodzaju Larryleachia Plowes.
Zarówno samo zdjęcie, jak i nazwa pokazanej na nim
rośliny – Larryleachia cactiformis, mocno sugeruje czym
roślina przyciąga hobbystów. Otóż gatunki Larryleachia
wyróżniają się grubymi, kaktusowopodobnymi pędami, w
młodym wieku wręcz prawie kulistymi. Gatunki sukulentów
o kulistych kształtach działają na sukulenciarzy jak... –
najlepszym przykładem są kulistopodobne euforbie. Prezentowane zdjęcie pewnie mocno rozpali tych sukulenciarzy, którzy rośliny tej nie znają, gwoli ścisłości jednak trzeba zaznaczyć, że z czasem roślina się wydłuża, w naturze
po latach tworząc krótkie kolumienki i kilkupędowe kępy.

rodzaju Hoodia). Rodzaj Larryleachia jest dziś powszechnie akceptowany zarówno przez botaników, jak i
hobbystów, tym badziej że różnice między gatunkami
Larryleachia a pozostałymi gatunkami dawnego rodzaju
Trichocaulon są widoczne na pierwszy rzut oka, zatem ci
którzy się jeszcze „nie przestawili” z nazewnictwem w tej
grupie roślin, powinni to jak najszybciej uczynić!
Ponieważ wszystkie gatunki Larryleachia są do siebie
dość podobne, nie jest prosto je rozróżnić gdy nie kwitną.
Rośliny te tworzą cylindryczne lub krótkokulumnowe, zwykłe szarozielone pędy, do 5-6 cm średnicy, i zwykle do ok.
15 cm wysokości (największym gatunkiem jest Larryleachia picta, której pędy mogą osiągnąć do 30 cm wysokości). Pędy są podzielone na wielokątne, najczęściej pięciolub sześciokątne, gładkie i niezbyt wypukłe tuberkuły. Z
czasem rośliny zwykle od podstawy krzewią się i drewnieją. W uprawie należy postępować z nimi jak i z innymi,
nienajprostszymi stapeliowymi – czyli nieco ostrożniej niż z
kaktusami.
Na koniec jeszcze uwaga co do nazwy rodzaju – pochodzi ona od nazwiska botanika angielskiego pochodzenia – Leslie (Larry) Leach (1909 – 1996), badającego euforbie i asklepiady w RPA i Zimbabwe.

Nieokreślony gatunek Larryleachia z owocami w naturze w Namaqualand. Fot. Malcolm Manners (Flickr), zdjęcie na licencji CC BY 2.0

Larryleachia cactiformis.
Fot. & kol. Piotr Marcolla (Poznań)
W rodzaju Larryleachia wymienia się obecnie pięć gatunków: L. cactiformis, L. marlothi, L. perlata, L. picta, L.
tirasmontana, wszystkie mniej lub bardziej podobne do
siebie, a rodzaj występuje w Namibii, RPA i Botswanie. Do
czasu nowszych badań (Meve & Liede, 2001 r.) rośliny te
były zaliczane do rodzaju Trichocaulon, i pod tą nazwą są
one wciąż jeszcze często wymieniane (obecnie rodzaj
Trichocaulon nie jest jednak w ogóle uznawany przez botaników – pozostałe gatunki Trichocaulon przeniesiono do

Siarczan amonu
Pozwolę sobie krótko przedstawić główne punkty
pewnego artykułu z czasopisma amerykańskich miłośników kaktusów, który ukazał sie już ładnych kilka lat temu.
Artykuł dotyczy nawozu azotowego dla kaktusów. Kaktusy potrzebują mniej azotu niż nasze rośliny liściaste, i
często problemem jest raczej jego nadmiar niż niedobór.
Z drugiej strony jednak, może się zdarzyć, że nasze
kaktusy będą otrzymywać zbyt mało azotu, zwłaszcza te
uprawiane w podłożach żwirowych.
Autorzy w takim wypadku zachęcają do stosowania
siarczanu amonu jako azotowego nawozu do kaktusów,

.
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stwierdzając na podstawie zarówno doświadczeń swoich
jak i innych hobystów, że jest to bardzo dobry środek do
tego celu. Zwracają też uwagę na kilka ważnych kwestii.
Przede wszystkim na to, że często w nawozach do roślin
jako źródło azotu stosuje się mocznik, który wprawdzie
zawiera większy procentowy udział azotu, ale który nie jest
przyswajalny w tej formie przez rośliny pustynne. Jest tak,
dlatego że dla rozkładu mocznika do jonów amonowych
konieczny jest enzym ureaza, a ten jest produkowany
przez wiele bakterii, które występują w glebach stale wilgotnych, a nie w podłożach okresowo przesuszanych. Jak
wiadomo w tych ostatnich uprawiamy kaktusy.
Autorzy polecają orientacyjną ilość siarczanu amonu
3
do aplikowania jako 1 cm na 4 litry wody dla czysto mineralnego podłoża. Trzeba oczywiście pamiętać, że przy
niemineralym podłożu w glebie już występuje azot, dlatego
podany wyżej przelicznik to tylko punkt odniesienia. Nawozy do kaktusów też oczywiście zawierają już azot. Spojrzałem więc przy okazji na skład dwóch nawozów na polskim
rynku. Pierwszy, Florovit – zawiera azot „amidowy” (czyli
pod postacią mocznika), więc jeśli wierzyć autorom artykułu, nie nadaje się jako źródło azotu dla kaktusów. Drugi –
Substral – ma azot „amonowy” i „azotanowy” (czyli pod
postacią azotanu amonu, powszechnego i łatwo przyswajalnego nawozu azotowego) zatem jak najbardziej nadawałby się jako źródło azotu.
Przy okazji jeszcze jedna uwaga – siarczan amonu
daje słaby odczyn kwaśny, zatem obniża on nieco pH gleby, i buforuje zasadowy odczyn wody kranowej, nie zakwasi on jednak wody do optymalnej dla kaktusów wartości
pH 5,5. Trzeba wodę nadal zakwaszać, lub używać deszczówki. Można jeszcze oczywiście zadać sobie pytanie
dlaczego nie używać typowego i tańszego nawozu azotowego, jakim jest azotan amonu. Oczywiście, że tak.
Źródło: Roberts, E. & Burleigh, M. 2010. Ammonium Nitrogen and
Acidic Water for Xerophytic Plant Growth. Cact. Succ. J. (US) 82(4)

Notocactus neohorstii
Oficjalnie kaktus na zdjęciu niżej nazywa się Parodia
neohorstii. „Oficjalna” kaktusowa botanika „oficjalną” kaktusową botaniką, jednak czasem kaktusiarska tradycja na
tyle upraszcza rzecz, że trudno się jej oprzeć. Ponieważ u
niektórych kaktusiarzy nazwa rodzajowa Notocactus nadal
jest w użyciu, co więcej nie jest wcale przesądzone że
bezzasadnie z botanicznego punktu widzenia, zatem kaktus na zdjęciu niżej będzie tu nadal swojsko nazywany:
Notocactus neohorstii.
Notocactus neohorstii został znaleziony w 1965, w
Camaquã, w stanie Rio Grande do Sul w Brazylii, i po raz
pierwszy opisany przez Friedricha Rittera w 1979r. jako
Wigginsia horstii (nieważnie), a następnie jako Notocactus
neohorstii przez Theunissena w 1981r. Ponieważ istniał już
gatunek wcześniej opisany jako Notocactus horstii, więc
kolejny notocactus musiał mieć inną nazwę i stąd przedrostek „neo”. Po przeklasyfikowaniu notokaktusów i wigginsii
na parodie pojawiła się w konsekwencji nazwa Parodia
neohorstii.
U gatunku tego najbardziej rzuca się w oczy obecność
białego pseudocefalium. U niektórych notokaktusów z grupy wigginsii wełna na szczycie często jest widoczna, ale
Notocactus neohorstii potrafi wytworzyć jej wyjątkowo dużo. Pamiętać należy jednak, że tak gęsta wełna to przywilej
starszej rośliny, jak np. tej na zdjęciu, i do tego poprawnie
uprawianej.
Notocactus neohorstii osiąga do 9 cm średnicy, w starszym wieku się wydłuża, do 12 cm wysokości. Korpus

Notocactus neohorstii f. juvenaliformis. Fot. Jerzy Bartylak
jest podzielony na 18-26 żeber, 3-8 mm wysokości; cierni
radialnych 14-24, do 7 mm długości, cierni centralnych 14, w starym wieku nawet do 6, 1-3 cm długości, szydłowate, odstające, u młodych roślin cierni centralnych brak.
Kwiat żółty, 2,5-3,5 cm średnicy, z rurką pokrytą białymi
szczecinami i wełną. Owoc czerwonawy lub zielonkawy.
Na zdjęciu jest widoczna forma f. juvenaliformis (Ritter) Gerloff, którą Ritter opisał jednocześnie z Wigginsia
horstii jako jej odmianę. Rośliny na stanowiskach f. juvenaliformis są generalnie nieco mniejsze, mają nieco krótsze ciernie centralne, nieco mniejsze kwiaty, i o innym
odcieniu niż rośliny na stanowiskach f. neohorstii, jednak
w istocie na stanowiskach obu form można spotkać rośliny, które możnaby zaklasyfikować zarównio do formy
neohorstii, jak i juvenaliformis.
Notocactus neohorstii występuje w okręgach Sanatana da Boa Vista i Caçapava do Sul, na skałach z małą
ilością humusu i innej roślinności. Znane są obecnie
cztery stanowiska formy neohorstii i dwa formy juvenaliformis. W uprawie rośliny są proste, kwitną po osiągnięciu wysokości ok. 4 cm.

Avonia quinaria
Rodzaj Avonia to kilkanaście gatunków i podgatunków
ciekawych, małych geofitycznych roślin z rodziny Portulacaceae, pochodzących z RPA i południa sąsiednich Namibii, Zimbabwe i Somalii. Najbardziej popularną awonią w
kolekcjach jest Avonia quinaria (E.Mey. ex Fenzl)
G.D.Rowley, gatunek o największych kwiatach w rodzaju.
Avonia quinaria występuje na pustynnych terenach
południowej Namibii i północno-zachodniej części RPA.
Charakterystyczny dla rośliny jest mały i dość spłaszczony
w górnej części kaudeks. Dorasta on zwykle do ok. 6 cm
średnicy i w naturze jest schowany w kamienistopiaszczystym podłożu, w kolekcjach jednak jest eksponowany przez hodowców, co niewątpliwie dodaje roślinie
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uroku, a także sprawia, że jest ona mniej podatna na gnicie.
Z kaudeksu wyrasta wiele badzo cienkich pędów, długości
kilku centymetrów, i pokrytych srebrzystymi łuskami – zredukowanymi liśćmi. Na końcach pędów w lecie pojawiają się
kwiaty – po jednym na pędzie.
Kwiaty utrzymują się bardzo krótko – do kilku godzin, za
to jest ich dużo. Wyróżniane są dwa podgatunki – u podgatunku typowego kwiaty są różowe do karminowych, do 1,5
cm średnicy, podczas gdy u widocznego na zdjęciu podgatunku ssp. alstonii (Schönland) G.D.Rowley, kwiaty są białe,
czasem z różowym odcieniem, i większe – do 3,5 cm średnicy; oba podgatunki różnią się także ułożeniem łusek.
Avonia quinaria jeśli ma zupełnie sucho wytrzyma w
o
zimie krótkie spadki temperatury, nawet do ok. 0 C, jednak
o
zimować należy ją powyżej 10 C, tym bardziej że doceni
ona lekkie zimowe spryskiwania tak by nie uschły jej pędy.
Wilgoć przy niskich temperaturach skończyłaby się gniciem,
zwłaszcza gdy woda dłużej będzie się utrzymywać na powierzchni kaudeksu.
Nasiona najlepiej siać świeże – kiełkują bardzo szybko,
nawet w ciągu kilku godzin, jednak utrzymanie siewek w
początkowym stadium jest dość trudne – łatwo je przesuszyć, łatwo też gniją, a potem wolno rosną. Starsze Avonia
quinaria także wolno rosną – roślina na zdjęciu jest w doniczce 6 cm, a ma ładnych kilka „latek”. Są to zatem rośliny
naprawdę małe, chociaż na zdjęciach wydają się większe.
Na szczęście Avonia quinaria szybko kwitnie, nawet w wieku
dwóch lat, gdy ma dopiero zaczątki kaudeksu.

Po prostu zdjęcie...
Pachycereus weberi
Pachycereus weberi jest niewątpliwie jednym z najbardziej widowiskowych i rozpoznawalnych kaktusów w
naturze. Niestety w kolekcjach ten kultowy kaktus po
prostu... nie istnieje. Nabycie rośliny graniczy z cudem,
trudno jest także o nasiona. Przekonałem się niejednokrotnie, że wiele nieobecnych na kaktusowym rynku
kaktusów kolumnowych jest bardzo poszukiwanych, i do
nich należy także Pachycereus weberi. W poprzednim
roku nabyłem ok 10 siewek P. weberi, i większość z nich
rozprowadziłem wśród moich zagranicznych znajomych
jak przysłowiowe „ciepłe bułeczki”, i nadal otrzymuję
zapytania czy będę miał kolejne.
Jest niewielkie grono miłośników kaktusów kolumnowych, są także osoby które chciałyby mieć w kolekcjach
tego typu symbole świata kaktusów, i wreszcie są osoby,
które chętnie kupią rzadkiego kaktusa z czystej ciekawości, bo... jest rzadki. Dlatego – paradoksalnie – kaktusy
kolumnowe za granicą często wcale nie najgorzej się
sprzedają, o ile nie są to popularne sklepowe gatunki.
W internecie można znaleźć ogrom zdjęć Pachycereus weberi, ale wszystkie... zrobione w naturze. Zdjęć z
kolekcji nie ma wcale. I dlatego właśnie jedno niżej
przedstawiam. Roślina na zdjęciu ma 18 cm wysokości.
Z mojego krótkiego doświadczenia wnioskuję, że w
uprawie Pachycereus weberi to typowy kaktus kolumnowy. Zimuję go ciepło, podlewam w lecie umiarkowanie, a
podłoże jest mocno żwirowe. Ponieważ ciernie są długie,
mocne i niebezpieczne, stoi on u mnie otoczony innymi
kaktusami kolumnowymi o krótkich cierniach.

Avonia quinaria ssp. alstonii
Fot. & kol. Piotr Marcolla (Poznań)
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Mój Ancistrocactus
tobuschii
Elton Roberts
Ripon, Kalifornia, USA
email: 1cactus1@verizon.net

My ANCISTROCACTUS TOBUSCHII

Ancistrocactus tobuschii nosi popularną nazwę
„suchar”, bo w naturze, albo poprawnie uprawiany w
kulturze – m.in. umieszczony w słońcu, ma kształt
suchara, t.j. jest okrągły, niski, i spłaszczony na szczycie. Jeśli rośnie w cieniu krzewu, może wyglądać jak
roślina na moich zdjęciach. Osobiście chwalę siebie za
to, że rośliny które uprawiam dobrze wyglądają.

Prezentowana tu moja roślina nie ma wzrostu
typowego dla takiej, która dostaje dużo światła.To
dlatego, że rosła ona w cieniu dużo wyższej kępy
Echinocereus, a ja nie wiedziałem o tym że tam była.
Zauważyłem ją dopiero gdy przestawiałem rośliny,
więc przeniosłem ją do miejsca, gdzie ma więcej światła. Na zdjęciach 2 i 3 możecie zobaczyć różnicę w
cierniach – u dołu są długie grube hakowate ciernie,
dalej, około połowy wysokości, ciernie nagle stają się
krótsze. To znak, że coś zaczęło cieniować roślinę i
nie dostawała ona oświetlenia wystarczającego do
dobrego rozwoju cierni. Zauważcie, że nowe ciernie
na szczycie są dłuższe i grubsze, również areole mają
gęstszą wełnę. To oznaka, że roślina na powrót dostała
światło w ilości wystarczającej dla rozwoju grubych
.
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Ancistrocactus tobuschii has a common name of
the biscuit cactus. That is because a plant in habitat,
or a well grown cultivated plant, is biscuit shaped;
that is round in diameter, short in height, and flattopped, if it is placed in sunshine. If grown in the
shade of a bush, it can be like the plant in my photos.
I kind of like to pat myself on the back for growing
good looking plants.
Here the plant on the
photos is not the typical looking plant in height, that
has had good light. The reason being is that the plant
was growing in the shade of
a much taller clump of an
Echinocereus, and I didn't
know that it was anywhere
around. When moving plants
around I found it; I moved it
to an area where it will get
more light. In photos 2 and 3
you can see the difference in
the spine formation; down
low on the plant there are
long heavy duty hooked spines. Then about half way up
the plant the spines all of a
Fig. 1
sudden become shorter. That
shows that something started
shading the plant, and it was
not getting the light it should have received for keeping the spines in best form. Notice the new spines
at the top are coming out longer and larger in diameter and also the areoles have dense wool. This shows
that the plant is again getting the light it needs to
produce the heavy duty spines, which for the plant
body provide shade. It may not seem like much shade, but it seems to keep the plant happy and also
gives the shade the young growth needs to keep
from burning. As the plant grows and hardens or
toughens up the dense wool is not needed any more
and so slowly washes away. I have seen many
plants, taken from a greenhouse that is kind of dark
and put in one that is much lighter, grow much heavier and longer spines.
KAKTUSY I INNE Vol. 9 No. 4

cierni, które tworzą cień dla korpusu rośliny. Może się wydawać,
że cienia nie dają dużo, ale widać, że roślinie to odpowiada,
tym bardziej że cień dostaje nowy porzyrost, który go potrzebuje aby się nie spalił. W miarę jak
roślina wzrasta i się uodparnia,
gęsta wełna przestaje być potrzebna i zostaje wymywana.
Widziałem jak bardzo wiele moich roślin zabranych z dość
ciemnej szklarni i wstawionych
do dużo jaśniejszej, wytwarza
dużo grubsze i dłuższe ciernie.
Kilka lat temu skonstruowałem nową szklarnię i przeniosłem do niej rośliny ze szklarni z
włókna szklanego. Było w niej na tyle jaśniej, i dużo
cieplej, że rośliny zaczęły wytwarzać ciernie, które
były dwa razy dłuższe niż wcześniej. Włókno szklane
nie jest dobrym materiałem na szklarnie, bo w krótkim
czasie żywica, która pokrywa szkło wyparowuje i
włókna szklane zaczynają prześwitywać. Potem osiada na nich kurz, którego z czasem przybywa, a w zimie wsiąka w niego woda, także z rosy. Zaczyna rozwijać się mech i porosty, i wkrótce stopień oświetlenia
maleje nawet o 60 procent, lub jeszcze więcej. Jedyny
sposób na to by z powrotem mieć dużo światła to użyć
stalowej szczotki i zetrzeć włókno. Robiłem tak gdy
pracowałem kiedyś w pewnej firmie. Kiedy zrobiliśmy tak z całym dachem, zaczęło dochodzić dużo
więcej światła, i w szklarni zrobiło się naprawdę jasno. Ale po półtora roku, szklarnia znów zaczęła
ciemnieć. Gdybyśmy mieli wtedy sposób na dołożenie
więcej żywicy, dach mógłby służyć kolejne pięć do
siedmiu lat.
Mam kilka szklarni z włókna szklanego, i w
szczycie lata mogę wyczuć zapach parującej wolno
żywicy. Kiedy konstruowałem moje pierwsze połączone szklarnie, zastosowałem włókno szklane. Dowiedziałem się, że były dwie kategorie jakości, i że
kategoria droższa miała dłuższą o 5 lat gwarancję. Ale
kosztowała dużo drożej, więc wybrałem kategorię
tańszą, która miała gwarancję 10-letnią. Nie zdawałem
sobie wtedy sprawy z tego, że gwarancja mówiła o
tym, że przez ten czas materiał się nie rozpadnie. Nie
było mowy o parującej żywicy, zbierającym się na
szkle brudzie, i rosnących mchach i porostach. Po
wymienieniu materiału na inny, było podobnie –
trzymał się on tylko trochę dłużej nim osiągnął podobny stan. Jeśli chcecie zbudować szklarnię, zastosujcie Lexan – kosztuje drożej, ale trzyma się cały
czas, i w dłuższej perspektywie oszczędza pieniądze.
Dla tych z Was, którzy jesteście fanami klasyfikacji
Andersona – wymienia on Ancistrocactus tobuschii
jako Sclerocactus brevihamatus. Ta druga roślina to w
istocie też Ancistrocactus, ale autor podaje pod wspomnianą nazwą opis obejmujący trzy rośliny. David
Hunt w NCL zachowuje opis dla ssp. tobuschii, ale

Fig. 2

Some years back I built a new hothouse and
moved plants from under fiberglass to this new house. It was so much brighter and also much warmer
that the plants started growing spines that were twice
the length of the old ones. Fiberglass is not a good
covering for hothouses for in a short time the resin
that covers the fibered glass evaporates enough that
the glass fibers start showing through. Those then
catch dust and the dust slowly builds up and then
over the winter it collects water and also collects
moisture from dew. Moss starts to grow and round
here lichens also grows and soon the light is cut by
as much as 60 percent or more. The only way to get
more light through it again is to use a steel brush and
scrub the glass fibers away. We did that at a commercial nursery I worked at one time. By the time
we had done the entire roof there was much more
light coming through and the house was really bright. But in a year and half's time the glass was darkening down again. If we had had a way of applying
more resin the roof would have lasted another five to
seven years.
I have fiberglass on several houses and in the
heat of summer I can smell the resin odor as it
slowly evaporates. When I was building my first
Fig. 1
coupled hot houses I used fiberglass. I saw there
were two grades and the more expensive grade was
guaranteed 5 years longer. But it cost much more so
I got the cheap stuff that had a 10 year guarantee on
it. I did not realize at the time that the guarantee only
meant that it would not fall apart for that many
years. It said nothing about the resin evaporating
away and the glass collecting dirt and growing moss
and lichens. The replacement fiberglass was the heavy stuff and it only lasted a bit longer before doing
the same thing. If you are going to build a greenhouse use Lexan – it costs more but lasts for most of
forever and saves money in the long run.
For those of you that are Anderson fans, his
book lists Ancistrocactus tobuschii under the name
of Sclerocactus brevihamatus. That plant in fact is
also an Ancistrocactus but he gives the description
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of three plants under that one
name. David Hunt in the NCL
keeps the description for ssp.
tobuschii but also has it under
Sclerocactus. There he says that
the flowers are pale yellow. All
the plants I have had always had
light green flowers (see the photo 1). I am not saying that there
aren't any plants with yellow
flowers or pale yellow flowers. I
just have not seen any, and maybe if I got seeds from a different
location, they would be pale
yellow. The NCL description
says the flowers can be up to 4
cm in diameter. For me they are
usually not more than 2.5 cm. As
I remember, the flowers on A. brevihamatus are 4
cm in diameter. Since the authors run the descriptions together they get a lot of things wrong. It can
be seen very well that the flowers are green on this
plant and the flower just opening in the background
cannot be mistaken as yellow or even light yellow.
Except for the pollen everything about the flowers is
green. After opening, the darker green of the flowers
fade, but I have not seen any flowers fade from green or light green to yellow or pale yellow.
Photo 2 shows the rounded top of the plant
which should be more flat-topped. Maybe with good
light it will flatten out as it grows. In photo 2 can be
seen the spines close-up. Mentioned in the NCL, as
part of the description, is the fact that the spines are
covered in fine hair. I am not sure why they mentioned that for you have to have really good eyes to see
the hairs. I have to enlarge much the photo to see the
hairs. I do not think that a person wanting to know
what their plant is will get out a microscope to see if
there is some felt of very fine hairs on it. The new
spines are horn colored with a darker tip. In time the
spines turn to light ash color and the dark tip will
also darken more.
I lost my large plants to alkaline water about a
year before I started with acidifying the water. I have
to say that the plants do not like alkaline water at all.
Most cactus plants that people think are hard to grow
really are not all that hard. All you have to do for
most of the so called hard to grow plants is to give
them acidic water and feed them. Habitat of Ancistrocactus tobuschii is in Bandera County, Texas
and so it is cold hardy to temperatures down to about
10 F. I give the plants a fast draining soil and I keep
them dry over the winter. Acclimate to very bright
light with good heat and the plants will grow good
spines and have the desired shape of a biscuit
Fig. 3

też umieszcza go pod Sclerocactus. Podaje on tam, że
kwiaty są blado żółte. Wszystkie rośliny A. tobuschii,
jakie mam, zawsze miały kwiaty blado zielone (fot. 1).
Nie twierdzę, że nie ma roślin o żółtych czy blado
żółtych kwiatach. Po prostu takich nie widziałem, i
może gdybym miał nasiona z innego źródła, to kwiaty
byłyby blado żółte. Opis w the NCL podaje, że kwiaty
mogą mieć do 4 cm średnicy. U mnie zwykle nie są
większe niż 2,5 cm. Jak pamiętam 4 cm średnicy mają
kwiaty A. brevihamatus. Ponieważ autorzy łączą różne
opisy w jeden, w efekcie pojawia się wiele błędów.
Widać bardzo dobrze, że kwiaty na tej roślinie są zielone, także widocznego w tle otwierajacego się kwiatu
nie można wziąść za żółty lub nawet lekko żółty. Z
wyjątkiem pyłku wszystko jest zielone. Po otwarciu
ciemniejsza zieleń kwiatu blednie, ale nie widziałem
żadnego kwiatu więdnącego od zieleni czy bladej zieleni do żółtego lub blado żółtego.
Zdjęcie 2 pokazuje zaokrąglony szczyt rośliny,
który powinien był być bardziej płaski. Może przy dobrym oświetleniu z czasem na powrót stanie sie płaski.
Na zdjęciu 2 widać zbliżenie cierni. W opisie w NCL,
podane jest, że ciernie pokryte są drobnymi włosami.
Nie wiem, czemu autorzy o tym wspomnieli, bo trzeba
mieć naprawdę dobre oczy by zobaczyć włoski. Nie
sądzę, że osoba zainteresowana tą rośliną będzie wyciągać mikroskop by sprawdzić czy jest na cieniach
jakieś omszenie. Nowe ciernie są koloru rogowego, z
ciemniejszym końcem. Z czasem ciernie stają się jasno
szare, a ciemniejszy koniec ciemnieje bardziej.
Straciłem swoje duże rośliny z powodu zasadowej
wody, rok przedtem nim zacząłem ją zakwaszać. Rośliny te nie lubią zasadowej wody. Większość kaktusów, które ludzie uważają za trudne w uprawie, wcale
takimi nie jest. To co głównie trzeba zapewnić większości z nich, to zakwaszona woda i nawóz. Stanowisko Ancistrocactus tobuschii leży w hrabstwie Bandera, Texas, więc wytrzymuje on przymrozki -12 oC.
Daję roślinom szybko wysychające podłoże, i trzymam sucho w zimie. Gdy mają bardzo jasno i ciepło,
wytworzą dobre ciernie i prawidłowy kształt suchara.

All the photos by the author.
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Kaktusowe dygresje
Deszcz i pleśń
a kwiaty kaktusów
Miloslav Stania
Słowacja
Rok 2010 był pod względem ekstremalnych warunków pogodowych nietypowy – długa zima, deszczowa wiosna i gorące
lato, a pogoda „od przypadku do przypadku”. Takie ”nietypowości” znalazły odzwierciedlenie w szklarni. Zaistniały skrajności,
których do tego czasu nie znałem. Jedną z nich była wiosna z
prawie miesięcznym prysznicem deszczu. Słońce od czasu do
czasu pojawiało się wśród chmur, więc kwitnienie wiosną miało
miejsce. Problem pojawił się później, po kwitnieniu, kiedy to
przekwitły kwiaty i nie mogły wyschnąć, a nie było możliwości
ich usunięcia. I chociaż szklarnia była wietrzona w ciągu dnia
przy pomocy wentylatora, to na przekwitłych kwiatach zaczęła
pojawiać się pleśń. Przez zwiędły kwiat zaczęła przenikać do
korpusu rośliny zgnilizna. Na przykład na Gymnocalycium i
Thelocactus musiałem siłą usunąć przekwitłe kwiaty, a ranę
dezynfekować spirytusem. Po raz pierwszy od zwiędłych kwiatów zaczęły mi gnić Mammillaria, ale wyciągnięcie dziesiątki
kwiatów z każdej rośliny jest niemożliwością. Z niektórymi miniaturami jest problem żeby w ogóle znaleź zwiędłe kwiaty pomiędzy mamlami. Na przykład, przed sześciu laty kupiłem trzy sadzonki Mammillaria tlalocii FO 229 wielkości 1 cm – wszystkie
trzy rośliny ku mojej uciesze zakwitły po raz pierwszy, ale
wszystkie trzy po kwitnieniu zaczęły gnić.

okrutnie podziałała na jego kolekcję. Po powrocie z urlopu,
miał trzecią część roślin w kolekcji zgnitych z powodu pleśni
na przekwitłych kwiatach. Mocno tym zniechęcony w ciągu
trzech lat kaktusy zlikwidował.

Kłącza u notokaktusów
Armato

Na szczęście rośliny te udało mi się uratować kosztem
wycięcia zgnilizny z połową rośliny. Mnóstwo innych ciekawych Mammillaria nie miało tyle szczęścia.
Inne ciekawe zjawisko zauważyłem u Lobivii z grupy ferox,
longispina i ducis-pauli. Rośliny te trzymam poza szklarnią pod
zadaszeniem. Było już po kwitnieniu, kwiaty były całkowicie
zasuszone. Ponieważ mam do nich gorszy dostęp rośliny nie
były na bieżąco czyszczone z przekwitłych kwiatów. Te przekwitłe kwiaty z powrotem nasiąkły wilgocią, pojawiła się pleśń i
kilka z nich zaczęło gnić.
Teraz przypomniałem sobie historię być może sprzed 10 lat.
Miałem przyjaciela, który miał piękny ogród z drzewami iglastymi. Miał kilka inspektów (parzeniszczy) z pięknymi kaktusami.
Uprawiał je dla przyjemności, i w większości nie wiedział jak się
nazywają. Był człowiekiem towarzyskim, w ogrodzie odwiedzało
go wielu przyjaciół, mógł się pochwalić jak ładnie potrafią kwitnąć kaktusy, a kwitły bogato. Dlatego w ciągu roku nie były
czyszczone z przekwitłych kwiatów.
Kiedyś nie było długo lata, a pogoda była deszczowa. Był
zadowolony, że w tym czasie może jechać na 14-dniowy urlop
na słoneczne południe. Ciepła, wilgotna i deszczowa pogoda

Na powyższym zdjęciu widać Notocactus oxycostatus f.
acutus HU 175 w... całości. Można zauważyć, że „odrosty”
tworzą się nie u styku pędu z podłożem, ale u samego podnóża rośliny. Nowe główki przez długi czas rozwijają się pod
ziemią nie widząc światła, za to mają bardzo mocno rozwinięte korzenie. Zdaje się, że na zdjęciu główki nie mają
zielonego barwnika. Jakiś czas później odkopana przeze
mnie główka, normalnie nadal będąca pod ziemią, miała już
trochę zielonego barwnika.
Z tego wszystkiego wynika, że w tym przypadku w istocie mamy do czynienia z kłączami, a nie z odrostami. Podobne podziemne „kulki” zauważyłem także u Notocactus
megapotamicus. Zatem przynajmniej niektóre notokaktusy
krzewią się poprzez kłącza!

.
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Kraina z sukulentami
w nazwie
Barbara Bros
& Cactom

Aloe dichotoma

Jest na świecie jeden ekoregion, w nazwie którego
występuje słowo „sukulent”. Kraina ta to tak zwane
Sukulentowe Karoo, a z angielska – Succulent Karoo.
Region ten znajduje się w Afryce Południowej, i osoby posiadające trochę ogólnej wiedzy o sukulentach.
pewnie skojarzą pierwszy człon nazwy z faktem, że
RPA jest dla sukulentów tym czym dla kaktusów jest
Meksyk, to znaczy „ojczyzną”! Drugi z kolei człon
nazwy – Karoo, najprawdopodobniej pochodzi z języka Nama używanego przez rdzenną ludność pogranicza RPA i Namibii, i oznacza pustynię. Z geograficznego punktu widzenia Karoo jako całość to obszar

go wybrzeża i skręcający bardziej w głąb lądu na
wysokości Zachodniego Przylądka – to właśnie Sukulentowe Karoo. Oba bioregiony zaznaczone są na
załączonej mapce i rozdzielone zieloną linią, jakkolwiek trzeba pamiętać, że granice te są dość
umowne i można znaleźć mapy o nieco innej delimitacji.

Mapka satelitarna pokazująca bioregiony: Sukulentowe Karoo
(wschodnia część) i Nama Karoo (zachodnia część). Żródło: Wikipedia

Typowy krajobraz Sukulentowego Karoo. Fot. flowcomm (Flickr), zdjęcie
publikowane na licencji CC BY 2.0

geograficzny obejmujący znaczną część środkowego i
zachodniego RPA. Dzielony jest on na dwa bioregiony: wschodni, większy, zwany Nama Karoo, oraz zachodni, mniejszy, pas ciągnący się wzdłuż zachodnie-

W Afryce Południowej skulenty występują powszechnie i w całej różnorodności form, jednak Sukulentowe Karoo to region specyficzny. Mimo, że to
tylko dość niewielki wycinek Afryki Południowej,
jest to region o wyjątkowo dużej liczbie gatunków.
Statystyki botaniczne podają, że na tym małym obszarze żyje aż ok. jednej trzeciej z ok. 10 tysięcy
wszystkich znanych gatunków sukulentów na świecie! Po drugie, sukulenty występujące w Sukulento-

.
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wym Karoo to rośliny małe, często geofityczne,
przede wszystkim z grupy mesembriantów (Aizoaceae). Najbardziej znane wśród hobbystów rodzaje z tej
dużej grupy to Lithops i Conophytum. Kolejną grupę
sukulentów pod względem liczności stanowi rodzina
Crassulaceae, przede wszystkim grubosze, jest też
wiele euforbii, stapeliowych, i innych.

Grubosz (Crassulaceae). Fot. flowcomm (Flickr), zdjęcie publikowane
na licencji CC BY 2.0

Roślina z rodziny Aizoaceae. Fot. flowcomm (Flickr), zdjęcie publikowane na licencji CC BY 2.0

Ta niska roślinność, na zwykle płaskim terenie,
stanowi typowy kamienisto-piaszczysty krajobraz
Sukulentowego Karoo. Warunki klimatyczne są tu
bardzo ostre, opady niewielkie, temperatury w lecie
wysokie – naturalną koleją rzeczy więc małe sukulenty stanowią tam najczęściej spotykaną formę roślinności. Z wyjątkiem geofitów niesukulentycznej roślinności jest niewiele, podobnie jak większych sukulentów
– z tych ostatnich najczęściej występują tam Pachypodium namaquanum i Aloe dichotoma.

Worcester. To naturalny ogród, leżący właściwie na
skraju Sukulentowego Karoo, który na 150 hektarach stara się zaprezentować bogactwo ekoregionu.
Mimo, że rośnie tam tylko niewielka część gatunków, jest co oglądać! Ogród najlepiej odwiedzać od
późnego lipca do późnego września, kiedy najwięcej
roślin kwitnie. Ogród posiada też dość dużą kolekcję
sukulentów, którą pokazuje na życzenie. Więcej
informacji jest na stronie www ogrodu:
http://www.sanbi.org/gardens/karoo-desert

Fenestraria (Aizoaceae). Fot. flowcomm (Flickr), zdjęcie publikowane
na licencji CC BY 2.0

Nazwa Sukulentowe Karoo nie jest u nas używana, a szkoda. Mając największy na Ziemi sukulentowy „hotspot” warto być trochę bardziej specyficznym, niż tylko mówić że taki to a taki sukulent
„rośnie w Afryce Południowej”!
Euphorbia (Euphorbiaceae). Fot. flowcomm (Flickr), zdjęcie publikowane na licencji CC BY 2.0

Na terenach tych mieszka jedynie ok. 300 tysięcy,
ludzi, nie ma więc ryzyka zagrożenia związanego z
rozwojem cywilizacyjnym. Jeśli dodamy, że bogata
jest też fauna, to Sukulentowe Karoo jawi się jako raj
dla miłośników przyrody. Podróżowanie jednak należy prowadzić w naprawdę dobrze przygotowanych
ekipach, i robić to w naprawdę ostrożny pod każdym
względem sposób (występuje tam n.p. największa na
świecie różnorodność skorpionów!). Te osoby, które
cenią sobie bezpieczeństwo i wygody, mogą odwiedzić Karoo Desert National Botanical Garden w

Rośliny z rodziny Aizoaceae. Fot. Malcolm Manners (Flickr), zdjęcie
publikowane na licencji CC BY 2.0
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Ant-Plants: Arboreal
Wonders of Nature
Derrick Rowe

Nadwyżki z kolekcji

Polecamy

Jerzego Bartylaka

Jerzy Woźniak

we Wrocławiu

(kaktusy meksykańskie)

Polecamy bardzo
dobrą książkę
na DVD
o roślinach
mrówkowych.

Ariokarpusy

tel. 0 71-330-32-16

KAKTUSY
rróów
wnniieeżż m
mrroozzooooddppoorrnnee

www.australiansucculents.com

nadwyżki z kolekcji

piotr.modrakowski@gmail.com

Paweł Nalaskowski

Zamówienia:
e-mail: aeonium@wp.pl
tel: 0-606 266 724
Uwaga: w przypadku zamówienia
dwóch pozycji - Ariokarpusy i Ferokaktusy, łączna cena obu książek wynosi tylko 55zł, wraz z wysyłką.
Zamówienia: aeonium@wp.pl
lub telefonicznie: 0-606 266 724

Duży wybór kaktusów
i sukulentów
p_nalaskowski@wp.pl
tel. 694327722
lub na portalu Allegro;
www.allegro.pl

.

Reklamy w Kaktusy i Inne są dla
czytelników pisma bezpłatne. Osoby
chcące zamieścić reklamę, prosimy
o wysłanie grafiki na adres email
edytora.

Bogata oferta kaktusów
nadwyżki z wysiewu członków
Klubu Kaktusowego
w Czeskim Cieszynie.

SKLEP Z KAKTUSAMI
„COPIAPOA”
kaktusy.otwarte24.pl
wkrótce otwieramy

Redakcja KI poleca kaktusowym
czytelnikom archiwalne numery pisma
wrocławskich miłośników kaktusów,
Kaktus Express. Więcej informacji na:
http://www.kaktusy.wroclaw.pl

Informacje i zamówienia na stronie:

http://www.kaktus-mila.cz/pl/oferta
Oferta jest ważna do 30 września.

Zmęczony/a czytaniem

Kaktusy i Inne
z monitora komputera? ☺
Dużo wygodniejsze są

„papierowe” numery pisma
których wiele archiwalnych
w cenie 6 zł/szt.
zamówić można pod adresem

mrcactustommy@yahoo.com

.
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Parodia rosarioana Diers, R.Hillmann
& Krahn. Kakteen und andere Sukkulenten 66(11), 2015
Ta nowa Parodia jest zbliżona do
P. pilayaensis, ale różni się m.in. występowaniem hakowatych cierni centralnych, mniejszym i niekrzewiącym
się pędem. Występuje w departamencie Tarija (Boliwia), w prowincji Mandez, na wys. 2600-2800 m.
Copiapoa fusca Ingrid Schaub & Ricardo Keim, The Cactus Explorer 16,
2016
Rośliny pochodzą z okolic na płd.
od Freirina (Chile), z obszaru występowania C. coquimbana, rosną na wys.
300-700 m npm. Osiągają do 6 cm
średnicy pojedyńczej głowy, głów zwykle 1-2, czasem nawet do 30, niektóre
lekko wydłużone; epiderma szarozielona, z częściowym białawym nalotem. Żeber 13-15. Ciernie szare, szydłowate, odstające, najdłuższy do 4 cm
długości. Rośliny rosną na typowym dla
copiapoł żwirowo—kamienistym podłożu, m. in. z Trichocereus deserticola i
Eulychnia acida. Oryginalny artykuł
jest dostępny w internecie na stronie:
www.cactusexplorers.org.uk/journal6.ht
m
Copiapoa corralensis Ingrid Schaub
& Ricardo Keim. The Cactus Explorer
16, 2016
Rośliny z okolic na płd. od Freirina
(Chile), z obszaru występowania C.
coquimbana, rosną na wys. 400-700 m
npm. To ładna Copiapoa, podobna do
rosnącej w tych okolicach C. griseoviolacea. Może osiągać do 30 cm wysokości i 20 cm średnicy pojedyńczej
głowy; tworzy kępy do kilku głów. Epiderma szaro-zielona, z częściowym
białawym nalotem. Żeber 11-14, do 8
cm wysokości. Obecny jest bardzo
duży korzeń. Ciernie czarnawe, mniej
lub bardziej zakrzywione, najdłuższy do
4 cm długości, boczne ciernie z czasem żółkną. Rośliny rosną na skalistym, granitowym podłożu, z m.in.
Trichocereus deserticola, Eulychnia
acida, Cumulopuntia sphaerica i Miqueliopuntia miquelii Oryginalny artykuł
jest dostępny w internecie na stronie:
www.cactusexplorers.org.uk/journal6.ht
m
Austrocactus pauxillus E. Sarnes &
N. Sarnes. Kakteen und andere Sukkulenten 67(6), 2016
Nazwa gatunkowa tego bardzo
ciekawego Austrocactusa oznacza
"mały", i rzeczywiście pędy Austrocactus pauxillus charakteryzują się małymi
i prawie kulistymi rozmiarami. Pokryte
są drobnymi cierniami, i rosną ukryte w

skalistym podłożu. Póki roślina nie
zacznie się krzewić jest kaktusową
miniaturką, potem z czasem staje się
małą kępką kulistych główek. Główki
osiągają co najwyżej do 3 cm średnicy
i na słońcu przybierają brązowawą
barwę. Obecny jest gruby korzeń.
Zarówno przed jak i po rozkrzewieniu
roślinka wygląda bardzo zgrabnie, a
tym bardziej kiedy zakwita pięknym
dużym kwiatem. Kwiaty mają ok.4 cm
średnicy, są żółte, najczęściej z czerwonawym pasmem pośrodku płatków.
Na stanowisku naturalnym kaktus
kwitnie na początku listopada.
Austrocactus pauxillus pochodzi z
prowincji Mendoza w Argentynie, rośnie na wsch. od wulkanu Domuyo, na
wys. 2350-2500 m npm.; roślina została znaleziona i umieszczona w herbarium już w 1960r.

rośliny to ok. 64 cm wysokości i 13
cm średnicy, z mocno wełnistymi
areolami u szczytu; najdłuższe ciernie
mają do 5,5 cm.
Rośliny występują w prowincjach
San Marcos i Cajabamba, na skalistych i piaszczystych zboczach, na
terenach z m.in. Armatocereus balsasensis, Browningia pileifera i Espostoa mirabilis. Oryginalny artykuł jest
dostępny w internecie.
Gymnocalycium pinalii Meregalli &
Kulhánek. Schütziana 7(1), 2016
Artykuł dostępny w internecie.
Gymnocalycium kulhanekii Papsch.
Schütziana 7(2), 2016
Artykuł dostępny w internecie
Gymnocalycium ilseae
F. Berger. Gymnocalycium 29(4), 2016
Gymnocalycium megatae
var.
cheguevarai Milt. Cactaceae etc. 26(3), 2016
Gymnocalycium bruchii subsp. deminii Gapon & Neuhuber, Cacti
year-round 2, 2016

Austrocactus pauxillus, fot. Norbert Sarnes
Matucana klopfensteinii N. Cieza &
G. Pino. Quepo 29, 2014 [wyd. 2016]

Gymnocalycium friedrichii var. angustostriatum Pažout ex Milt
Cactaceae etc. 26(2),
2016
Gymnocalycium mihanovichii var.
albiflorum Pažout ex Milt. Cactaceae
etc. 23 (2)
Gymnocalycium orientale var. vikulovii Gapon & Neuhuber. The Cactus
Explorer 15, 2016
Artykuł dostępny w internecie
Bardziej szczegółowe informacje o
nowych opisach i reklasyfikacjach w
rodzaju Gymnocalycium można znaleźć na stronie internetowej:
www.schuetziana.org/index.php/news

Ten piękny nowy gatunek pochodzi z doliny Crisnejas, na południu
departamentu Cajamarca (Peru).
Jeśli chodzi o strukturę kwiatu i nasion jest zbliżony do M. tuberculata.
M. klopfensteinii jest jednak wyższa i
grubsza, o większych areolach, cierniach, kwiatach i owocach, i raczej
się nie krzewi. Jak podają autorzy,
maksymalne zmierzone wymiary

Echinopsis sandiensis P. Hoxey.
Bradleya 34, 2016
Kaktus o cienkich kolumnowych
pędach do 1,5 m wysokości i 7 cm
średnicy, krzewiący się od podstawy.
Pochodzi z doliny Sandia, w departamencie Puno (Peru). Autorzy twierdzą, że jest bliski E. volliana.
Artykuł jest dostępny w internecie
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Pachycaule (?) świętej Hildegardy
Zebrał Edytor
Rodzajowej nazwy Hildegardia nie uraczymy w
żadnym konkretnym opracowaniu czy zestawieniu
poświęconemu sukulentom, czy pachycaulom. Nie
wiem czemu tak jest, bo wydaje się, że przynajmniej
kilka gatunków małego rodzaju Hildegardia na to
miano zasługuje. Może to efekt słabego pokrywania
się światów botaników sukulentowych i... botaników
„zwykłych”? Może ci pierwsi nie zważają na gatunki
rodzajów, których nie mają zakodowanych w pamięci
jako obejmujących sukulenty, a dla tych drugich kryterium i pojęcie sukulentyzmu jest mało interesujące, i
gatunków takich nawet nie odnotowują?
Rodzaj Hildegardia Schott. & Endl., ustanowiony
w 1932r., kiedyś klasyfikowany w rodzinie Sterculiaceae, ostatnio razem z nią przeniesiony do rodziny
Malvaceae, obejmuje 13 gatunków drzew. Poszczególni reprezentanci rodzaju są porozrzucani po różnych miejscach tropików – gatunki Hildegardia odnotowano w zachodniej Afryce, wschodniej Afryce, Madagaskarze, południowych Indiach, Filipinach, Indonezji, północnej Australii i na Kubie. Patronką rodzaju
(tak, w tym wypadku to dobre słowo!) jest żyjąca w
XII w. święta Hildegarda z Bingen, która pośród swoich wielu zainteresowań i działalności, zajmowała się
także badaniem leczniczych właściwości roślin.
W tym krótkim artykuliku nie będzie żadnych
opowieści ani charakterystyk botanicznych – te można
znaleźć na stronie internetowej pod adresem:
http://www.malvaceae.info/Genera/Hildegardia/Hilde
gardia.php , która niestety nie daje odpowiedzi na tak
„nieistotne” pytanie jak: „które z gatunków to pachycaule?”. To próbowałem sam ustalić na podstawie
zdjęć dorosłych drzew znalezionych w internecie. Na
ich podstawie można zauważyć, że do pachycauli, lub
co najmniej gatunków o zarysowanym butelkowym
pokroju pnia, należą: Hildegardia ankaranensis (występuje na najdalszej północy Madagaskaru), Hildegardia barteri (występuje od Wybrzeża Kości Słoniowej do Nigerii), Hildegardia cubensis (występuje
na Kubie), Hildegardia erythrosiphon (występuje w
zachodniej części Madagaskaru), Hildegardia gillettii
(występuje w Somalii). Być może to nie wszystkie
„grube” gatunki w rodzaju – nie mogę być pewien czy
któregoś nie przeoczyłem, bo nie dla wszystkich gatunków znalazłem zdjęcia.
Hildegardie generalnie rosną w suchych lasach i
na kamienistych podłożach, w warunkach zasadniczo
odpowiadających sukulentom, jednak nie mam zamiaru rozważać czy i na ile rośliny te są w ogóle sukulentami – w każdym razie literatura sukulentowa nic nie
wspomina o rodzaju Hildegardia.
Może powodem, dla którego hildegardie nie są
znane wśród miłośników pachycauli jest fakt, że zgrubiały kształt przyjmują one dopiero w starszym wieku
.
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– w młodym wyglądają po prostu jak tropikalne
rośliny egzotyczne. Są to zgrabne drzewka i jeśli
ktoś takie lubi (ja tak, niestety brak szklarnii nie
pozwala na uprawę „drzewek”), to polubi hildegardie, tym bardziej, że rośliny te szybko rosną.

Hildegardia erythrosiphon
fot. Gael Rakotavao
Zdjęcia publikowane na licencji CC BY 2.0

KAKTUSY I INNE Vol. 9 No. 4

Hildegardia ankaranensis

Hildegardia barteri

fot. Gael Rakotavao
Zdjęcia publikowane na licencji CC BY 2.0

fot. Drew Avery
Zdjęcia publikowane na licencji CC BY 2.0

Hildegardia cubensis

Podkreślę jeszcze raz – nie jestem nawet pewien
czy prezentowane tu gatunki mogą być zaliczane do
pachycauli, bo nie nazbyt widoczny butelkowy
kształt nie jest jeszcze na to dowodem, a zatem nie
wiem czy ich przedstawienie tutaj w KI jest uprawnione! Pozostaje mieć nadzieję, że kiedyś ktoś z
czytelników KI lub botaników rozwiąże ten dylemat...
.
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Echinocereus salm-dyckianus

Echinocereus salm-dyckianus Scheer
jest chyba jednym z ciekawszych echinocereusów, a to z powodu pomarańczowej barwy swoich kwiatów. Gatunek ten został opisany już w 1856r. i nazwany na cześć wybitnego kaktofila pierwszej połowy XIX w., niemieckiego księcia Josepha de SalmReifferscheidt-Dyck (1773-1861). Książę był
największym miłośnikiem kaktusów ówczesnego świata, był też badaczem sukulentów.
W swojej posiadłości zgromadził olbrzymią
kolekcję sukulentycznych roślin, niestety po
jego śmierci kolekcja uległa zniszczeniu.
Echinocereus salm-dyckianus występuje
w Meksyku, można go znaleźć w stanie Chihuahua, choć dokładna geografia tego gatunku jeszcze musi zostać zbadana. Gatunek ten
ochoczo się krzewi i może tworzyć duże kępy.
Pędy nie są specjalnie atrakcyjne, za to piękne są duże kwiaty, o pomarańczowym lub jasnoczerwonym kolorze.
Na zdjęciu widać piękną, bardzo starą
roślinę z kolekcji Jerzego Bartylaka (Wrocław), dorodną i ładnie uciernioną. Pomarańczowy kolor kwiatów spotyka się rzadko u
Echinocereusów (u form z grupy E. triglochidiatus – E. coccineus), dlatego miłośnicy
echinocereusów powinni docenić za to ten
prosty w uprawie gatunek
.

Fot. & kol.: Jerzy Bartylak (Wrocław)
.
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Szanowny Czytelnicy Kaktusy i Inne!
Prosimy pamiętajcie Państwo, że niniejsza elektroniczna wersja Kaktusy i Inne jest w cenie: 4 pln
(lub 1 euro). Bardzo prosimy nie zapomnieć dokonać wpłaty na podane niżej konto wydawcy –
dzięki temu pismo może nadal funkcjonować... !
Konto wydawcy:
Tomasz RomuIski
50 1020 5558 1111 1496 2500 0041
Prosimy pamiętajcie też Państwo, że czasopismo
jest tworzone przez poświęcających swój czas i
pracę kaktusowych hobbystów, a nie profesjonalny
zagraniczny koncern medialny !
Dziękujemy !
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