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Krótkie spojrzenie na …

Echinocereus leucanthus
oraz kilka nowych
słów o sekcji Wilcoxia

Nazwa dawnego rodzaju Wilcoxia od lat 80-tych zaczęła popadać w zapomnienie, od czasu gdy rodzaj ten został umieszczony w rodzaju Echinocereus jako sekcja. W sekcji Wilcoxia przyjęło
się wtedy wyróżniać trzy gatunki: E. schmollii, E. leucanthus (syn.
W. albiflora) i E. poselgeri (syn. W. tamaulipensis, W. kroenleinii,
E. waldeisii). Najnowsze, cytowane w obecnym KI, opracowanie
rodzaju Echinocereus przez meksykańskich botaników, umieszcza
w sekcji Wilcoxia już 5 gatunków: Echinocereus kroenleinii (Mich.
Lange) W. Blum & Waldeis, E. leucanthus N. P. Taylor, E. poselgeri Lem., E. tamaulipensis (Wenderm.) Mich. Lange, E. waldeisii
Haugg, przy czym nie został w tym zestawieniu uwzględniony E.
schmollii, chyba najbardziej do tej pory popularna wilkoksja.
W skrócie rzecz ujmując, wilkoksje to Echinocereusy z długimi
i wąskimi lub bardzo wąskimi pędami. Echinocereus schmollii miał
najgrubsze pędy wśród wilkoksji i jego wyeliminowanie z tego
grona ograniczyło sekcję Wilcoxia do gatunków o pędach średnicy
zwykle nie większej niż grubość ołówka, maksymalnie do 2,2 cm.
Jak takie rośliny są w stanie rosnąć wzwyż bez pokładania się,
jest jedną z wielu ciekawostek świata kaktusów, za którą odpowiada obecność w pędach włóknistego drewna. Tak wąski pokrój
służy w naturze wilkoksjom do wspinania się po niskich krzewach,
i czyni je pośród nich niewidocznymi.
Jedną z wilkoksji jest Echinocereus leucanthus. Występuje on
w dwóch skupiskach na wybrzeżu zachodniego Meksyku, jednym
w stanie Sonora i drugim w stanie Sinaloa, oddalonych są od
siebie o sto kilkadziesiat km. Białe kwiaty były źródłem pierwotnej
nazwy gatunku, Wilcoxia albiflora, która po jego przeniesieniu do
rodzaju Echinocereus musiała zostać zmieniona z uwagi na istnienie już innego echiocereusa pod nazwą Echinocereus albiflorus. Prezentowane zdjęcie E. leucanthus nie jest może najlepszej
ostrości, ale pokazuje dobrze wąski pokrój starej, rozkrzewionej
rośliny. Pędy E. leucanthus, mimo że tak wąskie, są mocno
zdrewniałe i sztywniejsze niż pokładające się w starszym wieku
pędy E. schmollii. Podobnie jest u pozostałych wilkoksji.

W uprawie Echinocereus leucanthus nie jest trudny, dobrze i
szybko rośnie, chętnie kwitnie, nawet już w wieku 3 lat. Nie szkodzi mu przycinanie pędów, a ”ścinki” dobrze się ukorzeniają.
Pędy osiągają kilkadziesiąt cm wysokości, zwykle nie przekraczają 7 mm średnicy, z cierniami jedynie do 2 mm długości.
Obecny jest gruby, magazynujący wodę bulwiasty korzeń – to
cecha wszystkich wilkoksji, prawdopodobnie jako „zamiennik” za
słabo sukulentyczne pędy. Tak jak i przy uprawie innych wilkoksji, tak i tu należy chronić spichrzowy korzeń przed stałą wilgocią,
zwłaszcza przed jednoczesną wilgocią i zimnem – konieczne jest
więc bardzo przepuszczalne podłoże. Gatunek ten jest stosunkowo ciepłolubny – minimalna temperatura zimowania nie powinna spadać poniżej 10 oC.
Fot. & kol.: Jerzy Bartylak (Wrocław)
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bo wszystkie kaktusy są piękne...

KAKTUSY I INNE to ogólnopolskie pismo poświęcone kaktusom i sukulentom,
otwarte dla wszystkich, którzy swoją wiedzą,
doświadczeniem, opiniami i pytaniami chcą
się podzielić z innymi. KI publikuje szeroki
zakres materiału, zarówno jeśli chodzi o
tematykę, jak i stopień zaawansowania.
Zapraszamy!
Redakcja zastrzega sobie prawo do
skracania lub modyfikowania materiału dostarczonego do publikacji. Materiał może nie
ukazać się w najbliższym możliwym terminie,
lecz w numerach kolejnych (w okresie nie
dłuższym jednak niż 1-2 kolejne numery).
Wydawca, ani redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w artykułach lub ogłoszeniach. Treści i opinie publikowane przez autorów (z redaktorami
włącznie) są ich własnymi i niekoniecznie
muszą się zgadzać z poglądami wydawcy
i redakcji.
Reklamy i ogłoszenia są bezpłatne.
© Redakcja oraz autorzy poszczególnych
artykułów i zdjęć
e-mail: ki-editor@post.com
Kaktusy i Inne is a Polish journal devoted
to cacti and other succculents. Everyone
who would like to contribute and share his
knowledge and experience is more than
welcome. Foreign readers are encouraged to
submit articles for publication in the journal.
© The Editor and authors of individual articles and photos

Kaktus na okładce:
Echinocereus leucanthus
Fot. Jerzy Bartylak
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Edytorial
Drodzy Przyjaciele
Patrząc poprawę gospodarczą i społeczną jaka się dokonała w Polsce w ciągu
ostatnich 2 lat, można powiedzieć że konserwatywe poglądy popłacają, choć wielu
powie że konserwatyzmu w gospodarce jest wciąż zbyt mało. Patrząc na to jak wolno
przyjmują się u nas nowe trendy w nazewnictwie kaktusów, można odnieść wrażenie,
że w kaktusiarstwie też panuje konserwatyzm. Prawdziwie konserwatywna postawa
zawiera jednak w sobie potrzebę pozytywnego rozwoju. Kaktusy mrozoodporne cieszą
się od dawna sporym zainteresowaniem wielu z nas, jednak wciąż z nadmiernym
skrętem w stronę gatunków północnoamerykańskich. Z drugiej strony, na południu
Argentyny rośnie całe mnóstwo „mrozaków”, które wręcz „pukają” do naszych skalniaków! Tej zimy mam zamiar przetestować na umiarkowaną mrozoodporność Gymnocalycium chubutense i G. brachypetalum, o ile zdążę je wymarszczyć przed zimą, i jeśli
efekty będą pozytywne to się nimi pochwalę. Póki co polecam artykuł o innych mrozakach z Argentyny, w tym dwóch nowoopisanych.
Czytając artykuł o Echinocactus polycephalus widać, że w uprawie kaktusów nadal
są obszary nieznane, bo jak inaczej spojrzeć na kaktusy z wyjątkowo suchej pustyni
Mojave, gdzie w dodatku deszcze padają w zimie? Odtworzenie w kolekcjach tamtejszego cyklu wzrostu, t.j. podlewanie kaktusów zimą (!), mogłoby wchodzić w grę tylko
przy zastosowaniu sztucznego oświetlenia imitującego tamtejsze zimowe bezchmurne
niebo, nagrzewające w dzień skały i kamienie, które w nocy oddadzą ciepło. Gdybyśmy nauczyli się kiedyś wydajnie uprawiać w naszym klimacie na własnych korzeniach
E. polycephalus, to i lepiej poszłoby nam z innymi kaktusami pustyni Mojave, m. in.
amerykańskimi Echinomastusami, w tym słynnym Echinomastus johnsonii. Niestety
wątpię czy to możliwe. Mimo to, bądźcie z nami!
z pozdrowieniami, Edytor
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Z wizytą w Chile. Część 2

Przemysław Zieliński
Wrocław

Fig. 1 Copiapoa columna-alba

2016-01-26, Bahia Inglesa - Pan de Azucar.
Rankiem ruszamy w dalsza drogę na stanowiska
przedstawicieli rodzaju Copiapoa: C. calderana, C.
hypogaea, C. cinerascens i C. serpentisulcata oraz
jakiegoś Pyrrhocactus (fig. 2-3). Rośliny są porozrzucane po odosobnionych stanowiskach, stosunkowo blisko morza. Późnym popołudniem docieramy
do Pan de Azucar, gdzie nocujemy na kempingu na
plaży.
2016-01-27, Pan de Azucar – Taltal. Nad ranem spotykamy pierwsze okazy Copiapoa cinerea v.
columna-alba (fig. 4-5) oraz Copiapoa cinerascens
(fig. 8). Ze względu na powodziowe zniszczenia musimy nadłożyć drogi i jechać dookoła, żeby dotrzeć
do stanowiska Eriosyce rodentiophila (fig. 6-7).
Ruszamy dalej i docieramy do znanego z obfitości roślin stanowiska Copiapoa cinerea v. columnaalba (fig. 1).
Na kolejnych stanowiskach znajdujemy Copiapoa cinerascens, C. longistaminea, C. laui, C. hypogaea (fig. 9-10) oraz Copiapoa longistaminea v. imperialis zwana „goldii” (fig. 12), której towarzyszy
Eriosyce rodentiophila (fig. 13).
Następnie ruszamy do Taltal. Namioty rozbijamy nad samym morzem, na stanowisku Copiapoa
gigantea (fig. 15).
2016-01-28, okolice Taltal. Następnego dnia, z
rana, ruszamy do Quebrada de San Ramon, aby obejrzeć Copiapoa krainziana, C. cinerea, C. tenebrosa,

Fig. 2 Copiapoa calderana

Fig. 3 Copiapoa serpentisulcata
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Fig.6 & 7 Eriosyce rodentiophila

Fig.4 & 5 Copiapoa columna-alba

Fig.8 Copiapoa cinerascens

.

Fig. 9 – 10 Copiapoa longistaminea

Fig. 11 Copiapoa rupestris

C. rupestris, Eriosyce rodentiophila i Pyrrhocactus
taltalensis (fig. 11, 14, 16).
Kolejnym celem jest Copiapoa solaris i C. ahremephiana (fig. 17-19), gdzie docieramy po czterech godzinach.
2016-01-29, Taltal-San Pedro de Atacama.
Rano ruszamy w kilkusetkilometrową drogę do San
Pedro de Atacama, gdzie docieramy po 12 godzinach jazdy. Tam zostajemy na dwa noclegi. Odwiedzamy Laguna Chaxas z flamingami i Valle de La
Luna.
2016-01-31, San Pedro de Atacama - Antofagasta. Rano wyruszamy obejrzeć gejzery El Tatio,
spotykając po drodze Trichocereus atacamensis i
najmniejsze z lam, vicunie.
Następnie mamy okazję podziwiać stanowisko
Oreocerus varicolor (fig. 20). Późnym popołudniem
docieramy do Antofagasty i nocujemy nad brzegiem
Pacyfiku.
2016-02-01, Antofagasta - Bahia Inglesa. Rano ruszamy na południe przez pustynię Atacama, i w
okolicy Paposo spotykamy Copiapoa haseltoniana i
C. eremophila (fig. 21-22). Nocujemy zgodnie z
planem w Bahia Inglesa.
2016-02-02, Bahia Inglesa - La Serena. Po
drodze odwiedzamy stanowiska Copiapoa caldera-
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na, Pyrrhocactus pygmaeus, Euphorbia lactiflua
oraz Copiapoa alticostata
(fig. 23).
2016-02-03, La Serena
- Los Molles. Wyruszamy
na stanowiska Eriosyce
ceratistes var. limariensisjorgensis, które nie bez
przyczyny nazywane są
ferocactusami
Ameryki
Południowej (fig. 24).
2016-02-04. Z Los
Molles docieramy do Santiago de Chile, skąd odlatujemy do Madrytu.
Fig. 12 Copiapoa longistaminea v. imperialis („goldii”)
Fig. 13 Eriosyce rodentiophila
Fig. 14 Copiapoa cinerea

Fig. 15 Copiapoa cinerea v. gigantea

Fig. 16 Copiapoa cinerea

.

Fig. 17 Copiapoa ahremephiana

Fig. 18 Copiapoa solaris

Fig. 19 Copiapoa solaris. Kępa po lewej stronie jest
w bardzo złym stanie, częściowo martwa.

Fig. 20 Oreocereus varicolor

Fig. 21 Copiapoa haseltoniana
Fig. 23 Copiapoa alticostata

Fig. 22 Copiapoa eremophila
Fig. 24 Eriosyce ceratistes var. limariensis-jorgensis

Backebe
.

Cactos do Rio Grande do Sul

Wild Lithops

Andréia Maranhão Carneiro, Rosana
Farias Singer, Ricardo Aranha Ramos,
Ari Delmo Nilson (2016)

Harald Jainta (2017)

W 2016r. ukazała się wartościowa pozycja czterech brazylijskich autorów, poświęcona kaktusom brazylijskiego stanu Rio Grande
do Sul. Książka jest dostępna bezpłatnie w interecie w wersji elektronicznej.
Według autorów w stanie Rio
Grande do Sul występuje 65 gatunków kaktusów z 11 rodzajów. Największą grupę wśród nich stanowią
notokaktusy (klasyfikowane jako
Parodia) i gatunki Frailea. Występują
także gatunki Gymnocalycium, Cereus, Echinopsis, Opuntia, Lepismium, Rhipsalis, Schlumbergera, Pereskia, Epiphyllum. Wszystkie one są w książce krótko
przedstawione. Omówienie każdego taksonu składa się z opisu
samej rośliny, jej obszaru występowania, statusu ochrony, i
środowiskowych obserwacji. Wartościową rzecz stanowi omówienie geografii stanu.
Książka jest w języku portugalskim, ale jeśli ktoś zna trochę
hiszpański, lub umie czytać opisy roślin po hiszpańsku, zrozumie opisy także po portugalsku. W razie czego, jestem przekonany, że internetowe translatory nie zawiodą. Książka liczy
ponad 220 stron. Można ją pobrać ze strony internetowej:
http://www.fzb.rs.gov.br/conteudo/6685/?Cactos__do_Rio_Gran
de_do_Sul

Tree Aloes of Africa
Ernst van Jaarsveld and Eric Judd
(2015)
Nic z tego! Osob z zachowawczym podejściem do nazewnictwa
muszą pogodzić się z faktem, że
nazwa Aloes w tytule jest użyta
tylko zwyczajowo, natomiast w
samej książce rośliny występują już
pod nowa i obecnie przyjętą nazwą
Aloidendron.
Tak, ta wartościowa pozycja, i
wypełniająca chyba lukę na rynku
wydawniczym,
porusza
prawie
dokładnie ten sam temat jaki pojawił
się w bieżącym numerze Kaktusy i
Inne – omawia rodzaj Aloidendron,
jakkolwiek jej zakres jest bogatszy
o jeszcze jeden drzewiasty gatunek, znany dotychczas pod
nazwą Aloe plicatilis, a teraz klasyfikowany juz w nowym rodzaju, jako Kumara plicatilis.
Obok fachowego omówienia gatunków, ich środowiska i
ekologii przez znanego autora i znawcę roślin południowej Afryki, Ernsta van Jaarselda, zaletą tej pozycji są niewątpliwie także
rysunki znanego ilustratora roślin, Erica Judda. Pewnie z tego
powodu cena książki jest dość wysoka, uwzględniając liczbę jej
jedynie 84 stron. Ponieważ jednak jest to najbardziej fachowe
omówienie tej małej, ale bardzo popularnej wśród miłośników
tropikalnych ogrodów grupy „aloesów”, miłośnicy aloesów powinni rozważyć jej kupno.

W tym roku ukazała się bardzo
wartościowa pozycja o rodzaju
Lithops. Jak już jej tytuł mówi,
głównym celem autora – niemieckjego miłośnika lithopsów Haralda
Jainty, było przedstawienie rodzaju
Lithops w środowisku naturalnym.
Książka zawiera ponad 2000
zdjęć zrobionych podczas 16 wypraw do południowej Afryki, doskonale przybliżających warunki naturalne, w jakim żyją w naturze gatunki tego często spotykanego w
kolekcjach rodzaju. Autor pokusił
się także o własną klasyfikację rodzaju, obejmującą 91 gatunków.
"Wild Lithops" to pozycja przystępnie napisana, jednocześnie profesjonalnie opracowana i bardzo ładnie wydana. Książka jest w języku angielskim, w formacie A4, z twardą oprawą, i
liczy prawie 500 stron.

Succulents of Southern Africa
Robin Frandsen (2017)
Całościowa książka o sukulentach Afryki południowej, chyba
najbardziej obszerne dotychczas
wydane omówienie tej olbrzymiej
grupy roślin, i napisane przez
znanego eksperta w dziedzinie
afrykańskich sukulentów.
Dzięki wielu autorom fotografii,
na swoich 530 stronach książka
prezentuje 2500 bardzo dobrych
zdjęć, przedstawiających ok. 1500
gatunków, podgatunków i odmia.
Tekst podaje opisy roślin i obszary
ich występowania. Opisy są krótkie, ale treściwe. Nie są to
typowe opisy botaniczne, ale przystępnie napisane krótkie
charakterystyki, dające ogólny obraz wyglądu rośliny. Opisy
są napisane prostym językiem, choć kilka angielskich botanicznych terminów trzeba sobie przyswoić. Jest też obszerny
rozdział o uprawie.
Fragmenty książki można podejrzeć w internecie.

Flora of Arequipa, Peru
Edgar Heim (2014)
Jest to popularny przewodnik po
florze tego dość bogatego w kaktusy
południowoperuwiańkiego
departamentu. Autor omawia 20% z ok. 1200
gatunków roślin naczyniowych znanych z departamentu Arequipa. W
przewodniku także wymienionych
zostało na 8 stronach 14 gatunków
kaktusów, a także kilka gatunków
innych sukulentów. Wartościową
rzeczą jest również przedstawienie
tamtejszych ekosystemów.
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Kaktusy argentyńskiej
Patagonii
Jacek Parucki

Poznań
jacek.parucki@poczta.fm

Graciela Esquivel
Zapala, Argentyna

Cactus de la PATAGONIA ARGENTINA
Cacti of ARGENTINIAN PATAGONIA

Od dziesięciu lat mieszkam w miejscowości Zapala, w prowincji Neuquén, w Argentynie. Miejscowość
ta jest położona w centrum tej prowincji, około 50 km
od prekordiliery andyjskiej i 1200 m nad poziomem
morza. Klimat Zapala to step, bardzo surowy zimą, z
niskimi teperaturami, gdzie termometr najczęściej
wskazuje poniżej zera, i ze średnimi opadami śniegu
pomiędzy 30 a 40 cm. Latem temperatury mogą sięgać aż do 35 oC, z bardzo słonecznymi dniami i
chłodnymi nocami. Strefa ta charkteryzuje się silnymi
wiatrami, w niektórych sytuacjach dochodzącymi w
porywach do 160 km/h. Ziemia jest tutaj pustynna,
piaszczysta i sucha.
Jeszcze niewiele
więcej niż rok temu
w istocie nie miałam
dużej wiedzy na temat kaktusów, ani
nawet nie miałam
żadnego
kaktusa,
jednak lubię rośliny i
zapisałam się na
czteromiesięczny
kurs prowadzony w Szkole dla dorosłych p.t. „Wysiewanie i szczepienie kakusów i sukulentów”, dzięki
któremu weszłam w nowy fascynujący świat, który z
miejsca mnie urzekł, tak że teraz posiadam także małą
kolekcję kaktusów i sukulentów, która bardzo szybko
się powiększa. Razem ze swoimi koleżankami ze
szkoły, i pod kierownictwem naszej pani profesor
Sra. Carolina González, pod koniec listopada 2016r.
odbyliśmy kilka wypraw na stepy Zapala, aby szukać,
poznawać i identyfikować rodzaje i gatunki.

.

Desde hace diez años, resido en la localidad de
Zapala, Provincia de Neuquén, República Argentina.
Dicha localidad, se encuentra en el centro de la
provincia, aproximadamente a 50 km de la pre cordillera Andina y a 1.200 metros sobre el nivel del
mar. El clima de Zapala es de estepa, muy riguroso
en invierno, con temperaturas muy bajas, la mayoría
de las veces el termómetro marca bajo cero, con
nevadas de entre 30 y 40 cm como promedio. En
verano las temperaturas pueden llegar hasta los
35ºC, con días muy soleados, estables y noches
frescas. La zona se caracteriza por sus fuertes vientos, con ráfagas que en algunas oportunidades alcanzan los 160 km por
hora. El suelo es árido, arenoso y seco.
Hace poco más
de un año, yo no sabía
demasiado sobre cactus y suculentas, de
hecho, ni siquiera
tenía un cactus, pero
me gustan las plantas
y me inscribí en un curso de un cuatrimestre, que se
dictaba en una Escuela para Adultos sobre “Siembra
e Injerto de Cactus y Suculentas” y de a poco me fui
introduciendo en un mundo nuevo y apasionante,
que me cautivó de inmediato, tan es así, que ahora
poseo una pequeña colección de cactus y suculentas,
que se reproducen rápidamente. Junto con mis compañeras de estudio y bajo la dirección de nuestra
profesora Sra. Carolina González, a fines del mes de
noviembre de 2016 realizamos algunas salidas a la

estepa Zapalina, para la búsqueda, reconocimiento e identificación de géneros y especies.
Pudimos observar y fotografiar tres Géneros de cactus.
Austrocactus longicarpus Sarnes & Sarnes.
Hábitat: provincia de Neuquén,
al norte, sur y oeste de Zapala.
Crecen siempre en elevaciones
donde hay rocas. Son segmentos cilíndricos de hasta 15 cm
de alto, que se ramifican desde
la base formando pequeños
grupos, pero también se los
encuentra solitarios. La epidermis varía desde verde oliva,
verde azulado o verde fresco.
Fig. 4 Austrocactus longicarpus
Las areolas tienen diferentes
formas y tamaños, algunas con
Udało nam się zaobserwować i sfotografować mucha lana y otras desnudas. Sus espinas centrales
kaktusy z trzech rodzajów.
rojas, negras, doradas o multicolor, que se ponen
grises con la edad. Sus flores son rosadas, raramente
Austrocactus longicarpus Sarnes & Sarnes.
amarillas, y estigma color claro. Frutos cilíndricos y
Występowanie: prowincja Neuquén, na północ, po- alargados, que es lo que le da el nombre, cubiertos
łudnie i zachód od Zapala. Zawsze rośnie na wynie- de lana, pelos y espinas, que pueden ser recolectados
sieniach, gdzie są skały. Tworzy cylindryczne seg- de Enero a Febrero.
menty do 15 cm długości, które się krzewią od podstawy tworząc małe grupy, ale występuje także poje- Maihuenia patagonica Britton & Rose.
dyńczo. Epiderma jest od zielono-oliwkowej, przez Hábitat: toda la estepa patagónica y en una minúscula
zielono-niebieską, do świeżo-zielonej. Areole mają parte de Chile, es una especie endémica. Llega a forróżne formy i wielkość, niektore są z obfitą wełną, mar grandes matas. Es una planta carnosa perenne,
inne nagie. Cienie centralne są czerwone, czarne, densamente espinosa y de color verde. Su rasgo más
złote, lub wielbarwne; z wiekiem szarzeją. Kwiaty są llamativo, son sus largas, fuertes y coloreadas espinas,
różowe, rzadko żółte, ze znamieniem jasnego koloru. rojas o amarillas. Flores de color blanco o rosado
Cylindryczne i wydłużone owoce, od czego pochodzi aparecen entre Enero y Febrero. Sus frutos son con
nazwa rośliny, pokryte wełną, włosami i cierniami, forma de huevo de hasta 6 cm de largo y de color
można zbierać od stycznia do lutego.
amarillo, se pueden ver en Enero Sus semillas negras
y duras. Su nombre deriva de la palabra “maihuen”.
Maihuenia patagonica Britton &
Rose.
Fig. 5 Austrocactus longicarpus
Występowanie: cały step patagoński i malutka część Chile;
gatunek endemiczny. Z czasem
tworzy duże maty. To wieloletnia
roślina o mięsistych pędach, gęsto ociernionych i zielonego koloru. Jej najbardziej widoczna
cecha to duże, silne i kolorowe
ciernie, czerwone lub żółte.
Kwiaty, koloru białego lub różowego, pojawiają się w styczniu
lub lutym. Jajowate owoce, do 6
cm długości, koloru żółtego,
można zobaczyć w styczniu.
Nasiona są czarne i twarde. Nazwa rośliny pochodzi od słowa
“maihuen”.
.
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Fig. 6 & 7 Maihuenia patagonica

Pterocactus. Nazwa rodzajowa
pochodzi od greckiego słowa „pteron” – uskrzydlony, odnoszącego
się do nasion tych roślin, zaopatrzonych w rodzaj skrzydełek.
Pterocactus neuquensis Kiesling,
Sarnes & Sarnes.
Obszar występowania to prowincja Neuquén. Rośliny
te tworzą małe człony, brązowawe lub szarawe, o
zwężającym się pokroju, rzadziej kuliste. Mają malutkie ciernie, prawie niewidoczne, ale są także rośliny
bez cierni. Obecne są glochidy. Główną cechą charakterystyczną jest pojawianie się kwiatów z boku pędów. Kwiaty są czerwone lub brązowawe, z żółtym
pyłkiem i znamieniem koloru fuchsia lub purpurowym.
Pterocactus fischeri Britton & Rose.
Występuje w prowincji Neuquén. Odkłady, które wytwarza, mogą mieć do 10 cm długości. Kaktus złożony
z cienkich cylindrycznych cżłonów wyrastających z
długiego rzepowatego korzenia. Posiada liczne tuberkuły, ułożone spiralnie. Kwiaty sa dzienne, koloru
żółtego, żółto-miedzianego, lub jasno purpurowe, z
czerwonym znamieniem. Wyrastają na szczytach nowych członów i nie mają rurki kwiatowej. Rośliny po-

Pterocactus. Nombre genérico que deriva de la palabra griega: pteron “alas”, refiriéndose a las semillas aladas que tienen estas plantas.
Pterocactus neuquensis Kiesling, Sarnes & Sarnes.
Su hábitat es la provincia de Neuquén. Son pequeños
segmentos amarronados o grisáceos de tallo cónico,
rara vez esférico. Tienen diminutas espinas casi invisibles, pero los hay también sin espinas. Posee gloquídeos hasta en la parte superior. Su principal característica es que desarrolla tubos florales laterales.
Sus flores son rojas o amarronadas, con polen amarillo y estigma fucsia o púrpura.
Pterocactus fischeri Britton & Rose.
Su hábitat es en la provincia de Neuquén. Los esquejes pueden tener hasta 10 cm de largo. Cactus compuesto de delgados segmentos cilíndricos que nacen
de la larga raíz napiforme. Posee numerosos tubérculos, que se disponen en espiral. Las flores son diurnas, de
color amarillo, amarillo cobrizo
o púrpura claro, con el estigma
rojo. Surgen del ápice de los
segmentos nuevos sin tubo floral. Poseen muchas espinas
radiales y cuatro espinas centrales, que llegan hasta los 7 cm de
largo; son variables: negras,
amarillas, rectas, enroscadas,
alargadas. Se diferencia de
otras especies, porque posee
muchos gloquídeos. Las espinas en el nuevo brote, tienden a
apuntar hacia abajo.

Fig. 8 Pterocactus neuquensis

.
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Fig. 9 Pterocactus neuquensis

siadają wiele cierni radialnych i cztery ciernie centralne, które osiągają do 7 cm długości; są bardzo zmienne – czarne, żółte, proste, poskręcane, wydłużone. Od
innych gatunków roślina odróżnia się posiadaniem
wielu glochidów. Ciernie na nowym przyroście, rosną
kierując się dół.
Pterocactus australis F.A.C.Weber.
Obszar występowania rozciąga się od północy prowincji Neuquén, do południa prowincji Santa Cruz, i
od Oceanu Atlantyckiego do Andów. Rośnie w bardzo
różnorodnych habitatch. Jest to karłowaty krzew, z
dużym rzepowatym korzeniem w formie łańcuchów
podzielonych na człony – jeden nad drugim. Nie posiada glochidów – to jego podstawowa cecha. Posiada
bardzo widoczne tuberkuły. Ma od 10 do 15 cierni
radialnych i dwa ciernie centralne, jedynie w areolach
na szczycie; mogą one być żółte, czarne lub brązowe,
są spłaszczone i giętkie. Ciernie na nowym przyroście
są skierowane mniej lub bardziej w górę. Kwiaty pojawiają się na szczycie, są żółte lub różowe; wyrastają
na czubku segmentów, a rurka kwiatowa nie odróżnia
się od pędu.

Fig. 10 & 11 Pterocactus fischeri

Pterocactus australis F.A.C.Weber.
Su hábitat se extiende desde el norte de la provincia
de Neuquén, hasta el sur de la provincia de Santa
Cruz y desde el Océano Atlántico, hasta los Andes.
Es muy variable de acuerdo a su hábitat. Es un arbusto enano con una gran raíz napiforme que forma
cadenas cortas de segmentos, uno encima del otro.
No tiene gloquídeos, esta es su principal característica. Posee tubérculos muy marcados. Tiene de
10 a 15 espinas radiales y dos espinas centrales, solo
en las areolas del ápice, que pueden ser amarillas,
negras o marrones, chatas y flexibles. Las espinas en
el nuevo brote, tienden a apuntar hacia arriba. Las
flores son apicales, amarillas o rosadas; se originan
incrustadas en el extremo de una punta de segmento
y el tubo floral no se distingue del tallo.

Fig. 12 & 13 Pterocactus australis

.

Fig. 14 Austrocactus longicarpus
Fig. 15 Pterocactus neuquensis

.

Ad vocem i inne drobne
Kolejne mrozoodporne echinocereusy
Rodzaj Echinocereus należy do największych dostarczycieli gatunków i odmian do
kolekcji kaktusów mrozoodpornych. Ostatnio
otrzymałem informację od znajomego czeskiego kaktusiarza o czterech echinocereusach
uprawianych przez niego z powodzeniem jako
kaktusy mrozoodporne, a których nie znałem z
naszych krajowych kolekcji „mrozaków”. To
Echinocereus fendlerii, E. fendlerii ssp. kuentzlerii (oba z Nowego Meksyku (USA)) i ssp.
hempelii (rośnie już za granicą meksykańską),
oraz Echinocereus davisii. Wszystkie one przetrwały w nieogrzewanej szklarni z najniższym
spadkiem temperatury (w szklarni) do -20oC.
Echinocereus fendlerii to popularny gatunek, o ładnym uciernieniu, jednak u nas jest
rzadki. Inaczej jest z E. davisii – ten mały kaktus
jest u nas dobrze znany, ale on z kolei jest
uprawiany „standardowo”. Jest on ceniony z uwagi na mały rozmiar
(uważa się go za najmniejszego Echinocereusa), wykazuje też
geofityczny tryb życia – na zimę poprawnie uprawiany powinien się
marszczyć i chować do gruntu, w czym pomaga mu duży gruby
korzeń. Miłośników kaktusów mrozozodpornych zachęcam do przetestowania w/w gatunków w naszym klimacie – oczywiście echiocereusy powinny być w zimie u nas chronione przed najmniejszymi
opadami deszczu czy śniegu.
Mrozoodporne mesembrianty.
Sukulenty z tej grupy dotychczas nie były w zakresie zainteresowań miłośników „mrozaków” i mało kto kojarzy je z sukulentami
mrozoodpornymi. Najbardziej chyba znanym pod tym kątem rodzajem jest Delosperma, jednak są to jedne z najmniej atrakcyjnych
mesembriantów jeśli chodzi o wygląd roślin. Dużo ciekawszy wygląd
liści mają spokrewnione z rodzajem Titanopsis rodzaje Aloinopsis i
Nananthus, oba powszechnie uważne za mniej lub bardziej mrozoodporne. Najbardziej pod tym względem znane gatunki to: Aloinopsis spthulata, Nananthus vittae i Nananthus transvaalensis.
Myślę, że można je ze spokojnym sercem zimować na zewnątrz
przykryte szybą przed śniegiem i deszczem. Zimowanie takie musi
być po odpowiednim wymarszczeniu roślin. Tak jak wiele sukulentów z Afryki Południowej, tak i te należą do sukulentów rosnących i

kwitnących w chłodniejszej części roku –
choć nie ścisłą zimą, w lecie zaś przechodzą stan spoczynku i nie lubią w tym okresie podlewania, co stawia pod znakiem
zapytania sens ich uprawy w ogrodzie
przez cały rok. Najodpowiedniejsze dla nich
będzie przewiewne i suche miejsce w
szklarnii, zabezpieczone przed letnim nawadnianiem. Rośliny te mają grube części
podziemne, wrażliwe na zalanie, z drugiej
strony można je rozmnażać z liści, więc
warto stworzyć sobie z nich ‘kopię zapasową’ na wypadek utraty rośliny.

Echinocereus davisii

Nananthus
transvaalensis

Aloinopsis setifera

Edytor

Z literatury

Rodaj Echinocereus w nowym ujęciu
Rodzaj Echinocereus należy do największych w rodzinie
kaktusów, i dzięki dużym kwiato i łatwości uprawy – do najpopularniejszych wśród hobbystów. Olbrzymi obszar występowania –
południe USA i północ Meksyku, jest przyczyną dużego zróżnicowania morfologicznego w obrębie rodzaju. Wewnątrzrodzajowa
klasyfikacja Echinocereus była dotąd opierana o opracowanie
Nigela Taylora z 1985r., dzielące rodzaj na 8 sekcji. W 2017r.
ukazało się nowe opracowanie, autorstwa czwórki meksykańskich
autorów, oparte zarówno o badania molekularne, jak i morfolgiczne. Autorzy, opierając się na analizie 44 cech morfologicznych i 6
sekwencji chloroplastowego DNA, wyliczają w rodzaju 64 gatunki,
podzielone również na 8 monofyletycznych sekcji. Dwie sekcje są
nowe, 6 sekcji zostało pozostawionych z opracowania Taylora, ale
w nieco zmienionym ujęciu. Poza rodzajem Echinocereus znalazła
się Morangaya pensilis, co jest zgodne z innymi ostatnimi badaniami. W artykule zostały też podane klucze dla wyszczególnienia
sekcji.
Podział na sekcje wygląda następująco:
sekcja Subinermes: Echinocereus barthelowanus, E. brandegeei,
E. ferreirianus, E. knippelianus, E. laui, E. maritimus, E. pentalophus, E. rigidissimus, E. stoloniferus, E. subinermis,
sekcja Wilcoxia:: Echinocereus kroenleinii, E. leucanthus, E.
poselgeri, E. tamaulipensis, E. waldeisii,

sekcja Costati: Echinocereus berlandieri, E. cinerascens, E.
enneacanthus, E. longisetus, E. mapimiensis, E. nivosus, E.
parkeri, E. rayonesensis, E. schmollii, E. stramineus, E. viereckii,
sekcja Sciuri: Echinocereus adustus, E. bristolii, E. chisosensis,
E. grandis, E. metornii, E. palmeri, E. primolanatus, E. pseudopectinatus, E. sciurus, E. scopulorum, E. websterianus,
sekcja Reichenbachii: Echinocereus pamanesiorum, E. pulchellus, E. reichenbachii, E. schereri, E. spinigemmatus,
sekcja Echinocereus: Echinocereus chloranthus, E. russanthus, E. viridiflorus,
sekcja Erecti: Echinocereus bonkerae, E. dasyacanthus, E.
engelmannii, E. fasciculatus, E. fendleri, E. nicholii, E. papillosus, E. pectinatus,
sekcja Triglochidiati: Echinocereus acifer, E. arizonicus, E.
coccineus, E. koehresianus, E. polyacanthus, E. santaritensis,
E. scheeri, E. triglochidiatus, E. yavapaiensis,
Źródło:
Daniel Sánchez, Teresa Terrazas, Dalia Grego-Valencia, Salvador Arias. 2017.
Phylogeny in Echinocereus (Cactaceae) based on combined morphological and
molecular evidence: taxonomic implications. Systematics and Biodiversity.
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Aloidendron, czyli...
drzewiaste aloesy
Edytor

Zmiany w klasyfikacji roślin często spotykają się
z oporami, jednak nie jest tak zawsze. Kiedy jakaś
grupa roślin w widoczny sposób obejmuje gatunki
wizualnie do siebie podobne, zmiany szybciej są akceptowane przez amatorów. Tak właśnie jest z nowoutworzonym rodzajem Aloidendron i nową koncepcją
rodzaju Aloe, przedstawioną już spory czas temu, bo
w 2013r . Odnosząc się do problemu braku monofyletyczności rodzaju Aloe w dotychczasowym ujęciu,
autorzy opracowania zaproponowali zawężenie rodzaju przez wydzielenie z niego nowych rodzajów: Aloidendron – dla aloesów drzewiastych, Aloiampelos –
dla aloesów płożących się, oraz rodzaje Kumara, Arsitaloe, Gonialoe. Ta nowa klasyfikacja została kilka lat
temu krótko omówiona w naszym czasopiśmie, teraz
natomiast przedstawiam najbardziej widowiskowy
rodzaj z tej grupy – Aloidendron.
Aloesy w tradycyjnym ujęciu, mimo że wszystkie
z nich tworzą rozety, to w istocie bardzo duża różnorodność form, z czego miłośnicy sukulentów nie do
końca zdają sobie sprawę jeśli z tą nazwą kojarzą tylko mniej lub bardziej podobne do siebie rozety młodych egzemplarzy stojących gdzieś na parapecie w
jakimś biurze czy urzędzie. Lepiej rzecz wygląda w
dobrze wyposażonym ogrodzie botanicznym, gdzie
można zobaczyć starsze i dobrze prowadzone egzemplarze różnych gatunków, a najlepiej widać to oczywiście w naturze i w tropikalnych ogrodach.
Przedstawiając niżej nowy rodzaj Aloidendron,
prezentuję ni mniej ni więcej tylko aloesowe drzewa,
a sama nazwa rodzaju to właśnie zbitka tych dwóch
słów. Tym, którzy nie posiadają szklarni, zdecydowanie odradzam ich uprawę, ponieważ rośliny te
przy cieple i wilgoci, połączonej oczywiście z obowiązkowym dla sukulentów dobrym drenażem podłoża, rosnąc szeroko zajmują dużo miejsca.
Co więcej, liście poprawnie uprawianych roślin
są ostre i mocne, i stanowią niebezpieczeństwo dla
domowników, zwłaszcza na wysokości oczu. W
szklarni również rośliny te wymagają dużo miejsca...
jak to drzewa!.
Rodzaj Aloidendron grupuje 6 gatunków: A.
barberae, A. dichotomum, A. eminens, A. pillansii, A.
ramosissimum, A. tongaense. Wszystkie ona mają
kilka wspólnych cech – ich pędy rozgałęziają się
dychotomicznie, liście nie są pokryte plamkami, są
.
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ostro zakończone, po zaschnięciu nie pozostają na
roślinie, kwiatostan jest rozgałęziony, a pokrój roślin w starszym wieku staje się drzewiasty, za wyjątkiem tworzącego rozłożysty krzew A. ramosissimum. Aloidendrony naprawdę podziwiać można
dopiero w ich środowisku w południowej Afryce,
lub na zdjęciach. W naszym klimacie, nawet uprawiane w szklarni, przez wiele lat nim zaczną się
powoli krzewić, będą jedynie rozetą na „patyku”.
Na rysunku niżej widać porównanie pokrojów:
dużego aloesu – starego, wyrośniętego egzemplarza
Aloe marlothii, oraz aloidendronu – dość niewielkiego okazu Aloidendron barberae. Skala nie jest
dokładnie ta sama – rycina A. marlothii powinna
być nieco mniejsza.

Aloidendrony można podzielić na dwie grupy
biorąc pod uwagę geografię, i wynikające stąd różnice w uprawie (mapka poniżej). Pierwsza grupa
obejmuje A. barberae, A. tongaense, i A. eminens.
Są to gatunki rosnące w tropikalnych lasach wzdłuż
wschodniej części południowej Afryki, na terenach
z dużą ilością opadów, nawet do 1500 mm rocznie, i
o dużej wilgotności powietrza. Co więcej, jest to
tzw. strefa opadów letnich, tzn. większość opadów
występuje w czasie naszego lata, a więc w czasie
tamtejszej... zimy.
Dość odmiennie jest z kolejnymi trzema aloidendronami – A. dichotomum, A. pillansii i A. raKAKTUSY I INNE Vol. 10 No. 1

mossisimum. One rosną na wybitnie suchych i pustynnych terenach wschodniej części południowej
Afryki. Dość powiedzieć, że na stanowiskach A. pillansii opady rzadko przekraczają 150 mm rocznie.
Obszary te to także strefa opadów zimowych, t.j.
opady występują tam w trakcie naszej zimy, a więc...
tamtejszego lata. Jakoś tak jest, że tamtejsze sukulenty rosną u nas w tych samych miesiącach co w naturze, naszą jesienią i zimą, co sprawia kłopoty w zapewnieniu im wystarczającej ilości oświetlenia. O ile
jesienią jeszcze jest trochę słońca, o tyle w zimie
należy roślinom zapewnić stan spoczynku poprzez
niską temperaturę, i pozwolić rosnąć dalej późną
zimą i wiosną.
Przyjrzyjmy się teraz krótko poszczególnym
gatunkom.

Aloidendron barberae
Aloidendron barberae (Dyer 1874) Klopper &
Gideon F.Sm. (wcześniej Aloe barberae, a jeszcze
wcześniej A. bainesii) to największy spośród aloesów. Dorosłe rośliny mogą osiągać 18 m wysokości,
i ze swoją rozłorzystą koroną i średnicą pnia mogącą
przekroczyć 1 m, przypominają na pierwszy rzut oka
raczej zwykłe drzewa niż roślinę sukulentyczną.
Gatunek ten rośnie w ciepłych i dość wilgotnych
rejonach wschodniego skraju południowej Afryki –
występuje w południowoafrykańskiej prowincji
Wschodniego Przylądka, prowincji KwaZulu-Natal i
w Suazilandzie.

Aloidendron barberae jest często uprawiany w
ogrodach. Rośnie szybko, początkowo pojedyńczo,
a przy wysokości ok. 1,5 m zaczyna się rozgałęziać.
Liście A. barberae mają aż 60-90 cm długości, 7-9
cm szerokości, i jest ich ok. 20 w rozecie. Są mocno
wgłębione, zagięte w dół, z małymi ząbkami. Kwiatostan jest wysokości 40-60 cm, pojedyńczy, lub
podzielony na dwa lub trzy odgałęzienia, często jest
ukryty pośród długich liści. Kwiaty są różowe, ok.
3,5 cm długości.
W naturze Aloidendron barberae otrzymuje
dużo opadów, ale rośnie na przepuszczalnych choć
żyznych podłożach. Jest prosty w uprawie i w rozmnażaniu przez ukorzenianie odgałęzień, lecz nie
lubi zimna i nadmiernej suszy.

Fot. 1 & 2. Aloidendron barberae. Fot. K. Braun, Swaziland National Trust Commission, http://www.sntc.org.sz/

.
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Aloidendron tongaense
Aloidendron tongaense (Van Jaarsv. 2010)
Klopper & Gideon F.Sm. (wcześniej Aloe tongaensis) pochodzi z nadmorsksiego tropikalnego lasu
najbardziej południowej części Mozambiku, oraz z
przyległych pogranicznych terenów południowoafrykańskiej prowincji KwaZulu-Natal. Nazwa pochodzi od żyjącego na tych terenach ludu Tonga.
Jeszcze do niedawna gatunek ten był uważany za
formę rosnącego bardziej na zachód w głębi lądu A.
barberae, bo sylwetki obu drzew są podobne. Jednak
A. tongaense tworzy drzewa znacznie niższe, zwykle
do 8 m wysokości, i w młodym wieku od A. barberae można go łatwo odróżnić po żółtopomarańczowych zagiętych kwiatach ok. 5 cm długości (kwiaty
u A. barberae są różowe, krótsze i niezagięte), oraz
po zupełnie innej sylwetce w młodym wieku – rozkrzewionej, w przeciwieństwie do prosto rosnących
młodych okazów A. barberae. Od wczesnego krzewienia się pochodzi jego niebotaniczna nazwa Aloe
„medusa” pod jaką gatunek ten funkcjonował u hodowców od kiedy w 2005 roku trafił na rynek błędnie opisany jako kultywar A. barberae.
Tak jak Aloidendron barberae, Aloidendron tongaense rośnie na ciepłych i wilgotnych terenach z
dużą ilością opadu, na piaszczystych gruntach.

.

Fot. 3. Aloidendron tongaense, Mozambik.
Fot. Warren McCleland, zdjęcie na licencji CC BY 2.0

Fot. 4. Aloidendron tongaense, Mozambik. Fot. Tom Rulkens,
zdjęcie na licencji CC BY-SA 2.0

Aloidendron eminens
Aloidendron eminens (Reynolds & P.R.O.Bally
1958) Klopper & Gideon F.Sm. (wcześniej Aloe
eminens) pochodzi z północnej Somalii, gdzie rośnie
w górach Al Madu, koło Erivago, zwykle pośród
dość gęstej roślinności. Tworzy on drzewa do ok. 15
m wysokości, przypominając wyglądem A. barbeae,
ale z węższym pniem. Nazwa gatunkowa pochodzi
stąd, że aloes ten swoją wysokością przewyższa otaczającą roślinność. Kwiatostan jest podzielony na
trzy do pięciu odgałęzień, i ma wysokość od 50 do
60 centymetrów. Czerwone kwiaty, ciemniejsze niż u
A. barberae, mają ok. 4 cm długości.
Ten gatunek jest najrzadszy w kolekcjach, co
więcej chyba wszystkie uprawiane rośliny pochodzą
od jednej rośliny matecznej z ogrodu botanicznego
Koko Crater na Hawajach (widocznej na zdjęciu), w
dodatku co do tożsamości której jako A. eminens, są
poważne wątpliwości.
Fot. 5. Aloidendron eminens. Fot. Drew Avery, zdjęcie na licencji
CC BY 2.0

Aloidendron dichotomum
Aloidendron dichotomum (Masson) Klopper &
Gideon F.Sm. (wcześniej Aloe dichotoma) to chyba
najbardziej widowiskowy drzewiasty aloes. Mimo,
że zwykle nie przekrcza 7 m wysokości, wygląda on
najbardziej egzotycznie ze wszystkich sześciu gatunków. Znany już od 1685r., rośnie na dużym obszarze
północno-zachodniej pustynej części RPA i południowej Namibii. Zajmując największy obszar ze
wszystkich sześciu gatunków, jest najbardziej znany
wśród turystów i najpopulariejszy wśród miłośników
roślin.
Aloidendron dichotomum to małe drzewo o bardzo grubym pniu i mocno rozgałęzionej koronie. Jest
to piękna i fascynująca swoim wyglądem roślina,
prawdziwa pochwała dzieła stworzenia. Rośnie ona
na suchych obszarach i kamienistych gruntach, tworząc piękny widok ze swoimi pędami pokrytymi białawym nalotem. Grube pnie A. dichotomum zwężają
się ku górze, w starszym wieku ich kora się łuszczy,
odstając od pnia bardzo ostrymi płatami i odkrywając
młodą korę o złotawym kolorze. Na końcach najmłodszych z pędów wyrastają szarozielone liście,
długości 25-35 cm, z małymi ząbkami. Kwiatostany
mają ok. 30 cm wysokości, podzielone są na 3-5 odgałęzień. Kwiaty są żółte, ok 3,3 cm długości.
W miejscach, w których rośnie, Aloidendron
dichotomum jest zwykle jedynym drzewem, i z powodu swojego charakterystycznego wyglądu, stał się
nie tylko botaniczną ikoną tej krainy, ale także jedną
z pop-kulturowych ikon świata sukuletów. Bardzo
częstym zjawiskiem jest występowanie w jego koro.
KAKTUSY I INNE Vol. 10 No. 1
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nach zbiorczych gniazd kolonii tkacza towarzyskiego
(Philetairus socius), ptaka z rzędu wróblowatych. Te
olbrzymie gniazda są wikłane z traw w skomplikowane kosze, które mogą obejmować znaczną część
korony drzewa.
Aloidendron dichotomum ma swoją zwyczajową
nazwę „Drzewo kołczanowe” (Quiver tree po angielsku i Kokerboom w języku afrikaans) – to dlatego, że
według historycznych relacji, Buszmeni używali
gałęzi jako kołczany dla strzał. Pni z kolei używano
jako naturalnych lodówek dla żywności.
Przy uprawie Aloidendron dichotomum należy
pamiętać o jego znacznej sucholubności – uważać z
podlewaniem i zapewnić przepuszczalne podłoże.
Gatunek ten stosunkowo wolno rośnie. W naszych
warunkach czas po jakim roślina osiągnie wysokość,
przy której zacznie się krzewić – co najmniej 1 m, to
kilkanaście lat.

Fot. 6-8. Aloidendron dichotomum.

Aloidendron pillansii
Aloidendron pillansii (L.Guthrie 1928) Klopper
& Gideon F.Sm. (wcześniej Aloe pillansii) jest najrzadszym i najbardziej zagrożonym wyginięciem
aloidendronem. Jego występowanie ogranicza się do
niewielkich i bardzo suchych górskich terenów Sukulentowego Karoo – słynnego parku Richtersveld w
północno-zachodnim rogu RPA i przyległych terenów
.
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w Namibii. Gatunek ten dość mocno przypomina
Aloidendron dichotomum, jednak ma on znacznie
mniej odgłęzień, rzadko więcej niż kilka, często
tylko trzy lub cztery. Odgałęzienia rosną mniej lub
bardziej wzwyż, a pień starych roślin stożkowato
grubieje w dół, bardziej widocznie niż to jest u A.
dichotomum, osiągając niekiedy średnicę nawet do
KAKTUSY I INNE Vol. 10 No. 1

Fot. 9. Aloidendron pillansii. Fot. Dr. Thomas Wagner, zdjęcie na
licencji CC BY-SA 3.0

ok. 2 m u samej podstawy. Dzięki temu sylwetka A.
pillansii nasuwa skojarzenia z meksykańską Beaucarnea. Liście ok. 50-60 cm długości i 10-12cm szerokości, z małymi ząbkami, są większe i jaśniejsze niż u A.
dichotomum. Mocno rozgałęzione kwiatostany, ok.
0,5 m wysokości, z nawet do 50 odgałęzieniami, z
żółtymi kwiatami, wyrastają spomiędzy dolnych liści
rozety i zwisają w dół, czym także różnią się od kwia-

tostanów A. dichotomum, wyrastających
wzwyż ze szczytu rozety.
Drzewa Aloidendron pillansii mogą
przekroczyć 10 m wysokości, i pięknie i
majestatycznie wyglądają na tle jałowego
krajobrazu Sukulentowego Karoo. Podobnie jak u A. dichotomum, pnie mają
białawo-szary nalot, a w starszym wieku
kora odchodzi od dolnej partii pnia tworząc płaty o ostrych i niebezpiecznych
krawędziach. Aloidendron pillansii, razem z Aloidendron dichotomum i Pachypodium namaquanum, są jedynymi wysokimi roślinami w tamtych okolicach.
Niestety według IUCN Red List, gatunek
ten jest na granicy wyginięcia – ostało się
jedynie 200 (!) dorosłych egzemplarzy, a populacja
się nie odtwarza.
W uprawie Aloidendron pillansii stosunkowo
wolno rośnie, ale nie stwarza problemów jeśli ma
przepuszczalne podłoże i zapewnione ciepło. Rośliny
uprawiane w tropikalnych ogrodach potrzebują ok.
30 lat by zacząć się krzewić, ale i tam nie ma egzemplarzy, które osiągnęły sylwetki znane z natury. W
naszym klimacie rośliny te pewnie nigdy nie przestaną być jedynie pojedyńczymi rozetami.

Aloidendron ramosissimum
Aloidendron ramosissimum (Pillans 1939)
Klopper & Gideon F.Sm. (wcześniej Aloe ramosissima) jest w zasadzie jedynym aloidendronem
polecanym do uprawy w naszych warunkach.
Jest to karłowaty kuzyn A. dichotomum, jednak o
ile ten drugi krzewi się dopiero po wielu latach,
A. ramosissimum zaczyna się krzewić już po
kilku latach, czasem jako bardzo młoda siewka.
Wygląd dorosłej rośliny również przypomina
krzew, a nie drzewo – pień A. ramosissimum nie
przekracza 0,5 m nawet u starych roślin, natomist
korona może być bardzo rozłożysta.
Aloidendron ramosissimum osiąga do ok.
1,5 m wysokości, z pniem i pędami pokrytymi
w naturze szarym nalotem. Liście mają do 20
cm długości, są z drobnymi ząbkami. Kwiatostan do ok. 20 cm wysokości, zwykle podzielony na 3 odgałęzienia, a kwiaty są żółte. Z uwagi na
podobieństwa do A. dichotomum, roślina była czasem
traktowana jako odmiana tego ostatniego. Habitat A.
ramosissimum leży nieco bardziej na wschód od A.
dichotomum, jednak jest to to samo środowisko,
równie suche obszary na pograniczu RPA i Namibii.
Ta typowa roślina pustynna jest wrażliwa na długo utrzymującą się wilgoć podłoża, jednak generalnie
nie jest ona trudna w uprawie, a dzięki szybkiemu
przyjmowaniu pokroju krzewu, jest już w młodym

Fot. 11. Aloidendron dichotomum i A. ramosissimum (po prawej
stronie u dołu, oraz wyżej, za aloesem o czerwonych liściach), w
ogrodzie botanicznym w Worcester (RPA). Fot. Chris Eason,
zdjęcie na licencji CC BY 2.0

wieku dużą atrakcją w szklarni z sukulentami. Zakwita jednak dopiero w wieku kilkunastu lat.
Dorodny – jak na nasze warunki – krzew Aloidendron ramosissimum można zobaczyć w ogrodzie
botanicznym we Wrocławiu.
Artykuł publikowany na licencji CC BY-SA 3.0

.
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Z notatnika Edytora
Sarcocaulon. Bez dyktatu
Rodzaj Sarcocaulon (DC.) Sweet (Geraniaceae) jest w naszych kolekcjach zupełnie nieznany, być może z powodu całkowitego zawłaszczenia hasla „sukulenty południowej Afryki” przez
rośliny z grupy mesembrianów, a może po prostu z powodu
braku zainteresowania roślinami o niskokrzewiastym pokroju w
naszych małych szklarniach. Sarcocaulon obejmuje właśnie
niskie krzewy, które w swoim środowisku w południowej Afryce
dorastają wszerz od kilkudziesięciu centymetrów do ponad
jednego metra, jednak mogą być one u nas przez wiele lat
uprawiane nawet na zewnętrznym parapecie.
Badania molekularne doprowadziły kilkanście lat temu do
przyłączenia rodzaju Sarcocaulon do rodzaju Monsonia, którego
gatunki jednak mocno różnią się od gatunków Sarcocaulon. Nie
zostało to do końca przyjęte, stąd nazwa Sarcocaulon nadal jest
używana przez miłośników sukulentów. Powszechnie wyróżnia
się 14 gatunków w rodzaju. Występują one w RPA i Namibii,
jeden gatunek sięga Angolii. Są to ciekawe rośliny, o atrakcyjnych i różnorodnych kształtach, rosnące na otwartym terenie, na
pustynnych piaszczysto-kamienistych podłożach. Przez większą
część roku są pozbawione liści, liście, podobnie jak kwiaty,
pojawiają się dopiero po mocnych opadach deszczu. Pędy
sarkokaulonów są pokryte cierniami, które powstają z jednej z
dwóch form liści, liście drugiej formy wyrastają w aksilach cierni.
Pędy są widocznie sukulentyczne, grube, twarde, i dobrze odporne na wysuszenie dzięki pokrywającej je woskowej powłoce.
Powłoka ta jest palna, więc pędy sarkokaulonów były używane
przez Buszmenów jako pochodnie, od czego pochodzi zwyczajowa nazwa roślin „świeca buszmenów”
Jak wiele roślin z południowej Afryki, gatunki Sarcocaulon w
naszych warunkach rosną na jesieni i wiosną, a niestety lubią
rosnąć i w zimie, jeśli temperatura na zimowisku przekroczy
15oC. W lecie roślin nie podlewamy i umieszczamy je w cieniu.
Nie lubią one przesadzania – trudno odbudowują system korzeniowy, także rozmnażanie z odrostów jest trudne, za to z nasion
nie sprawia problemów. Nasiona, najlepiej nie starsze niż 3 lata,
dobrze kiełkują na żwirowo-piaszczystym substracie zasilanym
nawozem i umieszczonym w półcieniu, zwykle w ciągu kilkunastu dni, a siewki szybko rosną. Niektóre rośliny mogą zakwitnąć
już w pierwszym roku. Kwiaty mogą mieć różne odcienie, od
białego do czerwonego, czasem także żółte. Kwiaty są samosterylne, więc do otrzymania nasion potrzebne są dwie rośliny.
Poniżej zamieszczone jest zdjęcie Sarcocaulon crassicaule,
gatunku o chyba największym zasięgu terytorialnym. Ma on
mało zgrabny, a mocno rozłożysty pokrój, i nie oddaje piękna
tego interesującego rodzaju, pozostaje mi więc tylko zachęcić
sukulenciarzy do obejrzenia zdjęć w internecie, zwłaszcza tych z
natury, i do zainteresowania się tym rodzajem – nie poddawajmy się „dyktatowi” miłośników lithopsów i spółki. ☺

„Dzieci kapitana
Granta”
Gdybym pisał ten artykulik kilkadziesiąt lat
temu, mógłbym rozpocząć go słowami „Dzieci
kapitana Granta Juliusza Verne’a – kto nie czytał
tej książki?”. Dziś jest ono już nietrafione – książki
z XIX, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu należały do klasyki popularnej literatury, nie interesują
już dzisiejszej młodzieży – pewnie niesłusznie,
ale chyba jest to dość naturalne. Jako że jestem
starej daty, tak jednak właśnie zacznę, bo temat
na który krótko niżej zwracam uwagę, kojarzy mi
się nieodparcie z sytuacją pamiętaną ze znanej z
dziecinstwa książki Verne’ – gdy grupa osób
próbuje z listów napisanych przez rozbitków, i
zalezionych w butelce przypadkowo wyciągnietej
z rozprutego brzucha upolowanego rekina, odtworzyć słowa i litery, które w znacznym stopniu zostały wymyte przez wodę.
Ciekawe, czy już wyjaśniło się o czym piszę – szybkość
skojarzenia pewnie wiąże się z kaktusowym „stażem” – osoby
długo uprawiające kaktusy być może już się domyślają, że
chodzi o odczytywanie wyblakłych etykiet z nazwami kaktusów. To kaktusiarski problem stary jak kaktusiarski świat,
ponieważ nie wymyślono jeszcze stuprocentowo odpornych
markerów. Część zaawansowanych kaktusiarzy pewnie ma
swoje typy na których mogą polegać, większość markerów
jednak, choć odporna na wodę, blaknie w słońcu.
Aby nie stracić nazwy kaktusa można ją zabezpieczać za
pomocą kilku prostych i intuicyjnych sposobów – zapisywać w
dokumentacji kolekcji, zaopatrywać nasze rośliny w podwójne
etykietki – druga ukryta pod pierwszą, umieszczać je w podłożu zapisaną stroną odwróconą od bezpośredniego nasłonecznienia, etykiety wykonywać z materiału trwałego, który
szybko się nie połamie – tu nie jestem ekspertem, najlepiej
popytać kolegów kaktusiarzy o ich konkretne materiały. Dobrze jest przeskrobać powierzchnię etykiety czymś ostrym aby
napis został umieszczony na nieco chropowatej powierzchni –
na śliskim plastiku może się rozmazać po kilkukrotnym lub
nawet jednokrotnym wzięciu etykiety w palce.
Co jeśli jednak gdy roślinę dostaliśmy od kogoś innego z
wyblakłą etykietą lub wyblakła ona nim „skatalogowaliśmy”
roślinę? Moją radą jest nie poddawać się! We wspomnianej
książce Verne‘a udaje się odcyfrować szerokość geograficzną
rozbitków – 37 równoleżnik, i ekipa lorda Glenarvana zaczyna
poszukiwania kapitana Granta objeżdżając glob wzdłuż słynnego 37 równoleżnika, wizytując m. in. Patagonię, Australię,
Nową Zelandię. O ile pamiętam o kaktusach w książce nie ma
nic, za to jest ciąg przygód, które nasuwają mi kolejne skojarzenie – także z... przygodami przy odtwarzaniu nazwy kaktusa, bo tu również często trzeba sięgnąć po kaktusową geografię, kaktusową literaturę, numery polowe, i rozpocząć „podróż” po internecie. Do czego w takich wypadkach zachęcam!
Przyglądnięcie się wyblakłej etykiecie pod silnym słońcem
zwykle ukazuje ślad po markerze, z którego dużo można
odczytać. Jeśli nie uda nam się odczytać całości nazwy, to
wtedy własnie zaczyna się to co skojarzyło mi się z powieścią
Vernego (a innym pewnie z pracą policyjnych analityków).
Jest dostęp do internetu z nazwami gatunków, odmian, numerów polowych, a gdy jeszcze mamy inne etykiety „autora” z
których można zapoznać się z jego charakterem pisma, cała
zabawa zaczyna być tak ciekawa jak odnajdywanie kapitana
Granta lub... kaktusów w środowisku naturalnym, w każdym
razie ciekawsza niż rozwiązywanie krzyżówek. Są osoby,
które wyblakłe napisy odczytują w świetle ukltrafioletowym, są
pewnie jeszcze inne sposoby. Gorzej jest gdy napis był robiony na śliskim materiale i został rozmazany, nawet jednak
wtedy powinna być pozostałość pierwotnego śladu markera.
Moja rada brzmi – nie poddawajcie się :) !

.
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Escobaria alversonii

Escobaria alversonii (J.M.Coult.)
N.P.Taylor bez wątpienia należy do
najładniejszych Escobarii. Kaktus
ten występuje na wielu stanowiskach na południowo-wschodnim
krańcu Kalifornii, na południowym
skraju pustyni Mojave, dokładniej na
terenach ciągnących się od Małych
Gór San Bernardino na wschodzie
po Duże Góry Marii na zachodzie
przy granicy z Arizoną (domniemane występowanie kaktusa w Arizonie nie zostało jeszcze potwierdzone). Są to obszary bardzo suche, ze
skąpą i typowo sucholubną roślinnością, a sama Escobaria alversonii
jest być może najbardziej sucholubnym gatunkiem Escobaria – nie
tylko ma gęstą osłonę z cierni, ale
pośród innych escobarii wyróżnia
się podwójną warstwą hipodermy.
Rośnie na jałowych kamienistych
lub piaszczystych podłożach.
Escobaria alversonii tworzy
małe kępy, zwykle do kilku głów,
czasem więcej, osiągających do 15
cm wyskości – i wtedy mogących
się pokładać. Kłóci się to z powszechny mniemaniem, że wszystkie eskobarie to małe kaktusy. Charakterystyczne jest ładne ciemnobrązowe lub czarne zabarwienie cierni centralnych – na większości długości cierni lub tylko
na ich końcach. Cierni centralnych jest od 12-18 i rozchodzą się
one promieniście na wszystkie kierunki. Cierni radialnych jest
18-32, są nieco krótsze, i nie posiadają ciemnego zabarwienia.
Ładne różowe kwiaty pojawiają się w maju-czerwcu.
O uprawie tego gatunku nie wiem wiele, ale wnioskując po
wyjątkowo suchym środowisku pustyni Mojave, w jakim rośnie

kaktus (patrz artykuł o Echinocactus polycephalus w obecnym
numerze KI), nawet jeśli jest to już skraj pustyni, należy go
ostrożnie podlewać, można też zakładać, że w lecie powinien
być w spoczyku. Escobaria alversonii nie jest zaliczana do
eskobarii mrozoodpornych, ale można spróbować zbadać ją
na okoliczność przezimowania w nieogrzewanej szklarnii, jako
że w jej górskim środowisku krótkie spadki temperatury poniżej zera nie są rzadkością.

.
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Mój Oreocereus
doelzianus (ssp. calvus?)
Czy Oreocereusy są popularne wśród kaktusowych hobbystów? Większość kaktusiarzy z pewnością odpowie że tak,
choć w zasadzie nie jest to do końca prawda. Popularne są w
istocie tylko gatunki boliwijskie, te zaś które występują w Peru i
Chile są niezasłużenie wyjątkowo rzadko, a właściwie wcale,
spotykane w kolekcjach. Obok komercyjnej nadpodaży oreocereusów boliwijskich, rolę odgrywa pewnie także fakt, że
kaktusiarze wizytujący Peru i Chile mają głowy zaprzątnięte
innymi rodzajami. Cóż, czytelnicy KI nie muszą mnie pytać co
sądzę o takiej „lekceważącej” formie kaktusiarstwa...
Wydaje mi się, że z hobbystycznego punktu widzenia
oreocereusy peruwiańskie są atrakcyjniejsze niż boliwijskie –
są chyba łatwiejsze w uprawie, szybciej rosną, i mogą chyba
szybciej i łatwiej zakwitnąć w naszych północnoeuropejskich
kolekcjach, co u oreocereusów boliwijskich zdarza się niezmiernie rzadko. Niektóre wcześniej zaczynają się krzewić i
można je rozmnażać przez odrosty, choć uniemożliwiamy
wtedy powstanie ich ładnych kęp.
Jednym z peruwiańskich oreocereusów jest O. doelzianus
(znany dawniej pod nazwą Morawetzia doelziana), dzielony w
literaturze na trzy podgatunki – obok podgatunku nominalnego
wyróżnia się także ssp. sericatus i ssp. calvus. Jakiś czas temu
otrzymałem młodą roślinę oznaczoną jako Oreocereus doelzianus ssp. calvus. Kaktus ten, odkryty w 1954r., jest chyba najrzadszym oreocereusem w kolekcjach – być może dlatego, że
nie wytwarza białej wełny jak pozostałe dwa siostrzane podgatunki – ssp. doelzianus i ssp. sericatus. Dokładniej rzecz biorąc,
moja roślina spp. calvus ma trochę włosów w górnej części
pędu, co budzi moje podejrzenia, że należy ona do słabiej owłosionych form ssp. doelzianus, tym bardziej że jej podana lokalizacja, Mantacra, leży w regionie Huancavelica, który to źródła
wymieniają jako rejon ssp. doelzianus.
Roślinę otrzymałem trochę wyciągniętą, potem zaczęła
przybierać na grubości, choć szczerze mówiąc nie miała ona u
mnie optymalnych warunków słonecznych, zwłaszcza w ostatnim czasie, co widać po mocno zwężonym stożku wzrostu.
Kaktus ten dobrze rośnie, szybko dorósł do obecnych 24 cm
wysokości, przy wysokości ok. 20 cm zaczął się krzewić, teraz
zaczyna wypuszczać drugi odrost. Mam zamiar doczekać się
dużej kępy, a potem niektóre z odrostów wykorzystać do

Oreocereus doelzianus (ssp. calvus?), Mantacra, Huancavelica, Peru.
rozmnożenia tej rzadkiej rośliny. Niestety jak słyszałem,
szanse na jej zakwitnięcie w Europie północnej są małe.

Senita
raz jeszcze
W numerze Kaktusy i
Inne 9(1) ukazał się w niniejszej rubryce krótki artykuł
o Lophocereus shottii, ciekawym meksykańskim kaktusie kolumnowym, z miejscowa zwanym „Senita”. Na
towarzyszącym
zdjęciu
kwitnącego
egzemplarza,
kwiat nie był w pełni otwarty.
Teraz, pięknym zdjęciem
prezentowanym obok, uzupełniamy tę niedogodność.
„Piękny jest świat kaktusów”
– tak to zdjęcie powino być
zatutułowane. Czemu w
handlu i kolekcjach ten piękny kaktus występuje tylko
pod postacią swojej „głupkowatej” formy monstrualnej,
pozostaje dla mnie nieodgadnioną tajemnicą.

.
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Papieskie sukulenty.
Z wizytą w Ogrodach Watykańskich

THE POPE’S SUCCULENTS
VISITING GARDENS OF VATICAN

Tomasz Trojańczyk
Lublin

Ogrody Watykańskie z pewnością nie należą do
najpopularniejszych celów turystycznych w Wiecznym Mieście. Powodem po części pewnie jest duża
konkurencja obiektów przyciągających uwagę zwiedzających – szczególnie architektury i muzeów, oraz
utrudniony dostęp. Zwiedzanie ogrodów możliwe jest
jedynie z przewodnikiem, po rezerwacji wizyty z minimum kilkudniowym wyprzedzeniem. Bilety, podobnie jak do Muzeów Watykańskich, polecam zakupić przez internet (https://biglietteriamusei.vatican.va), co
pozwoli uniknąć straty czasu w długich kolejkach do
kasy biletowej.
Ogrody Watykańskie to park utworzony w XIII
wieku, o bardzo zróżnicowanej topografii. Miejsce to
obfituje również w różnorodne style ogrodnicze i architektoniczne. Możemy podziwiać tu pałace, fontanny, a nawet repliki grot. Państwo Watykańskie jest
również dobrze skomunikowane – o czym świadczy
obecność na terenie ogrodów stacji kolejowej służącej
do obsługi Watykanu, Radio Watykańskie wraz z budynkiem wieży nadawczej oraz papieski heliport. Duże wrażenie robi możliwość podziwiania Bazyliki
Świętego Piotra z mało popularnej perspektywy i panorama Rzymu widoczna z najwyższego punktu
ogrodów.

Gardens of Vatican certainly do not belong to the
most popular tourist attractions of the Eternal City.
Probably it is partly due to its large choice of places
of interest for tourists – mainly architecture and museums, and also not so easy access to the place. The
sightseeing is posible only as a guided tours, and
after previous reservations –at least a few days before. As it is with the tickets to the Vatican museums,
also the tickets to the gardens I would recommend to
buy in the internet (https://biglietteriamusei.vatican.va)
which would cut the time otherwise needed if buying the tickets by standing in the queue.
Gardens of Vatican is a park created in the 13-th
century, comprising much variable topography. The
place also harbours many garden and architectural
styles. Here you can see palaces, fountains, and even
replicas of caverns. The Vatican state also has well
developed means of comunication, with railay station on the gardens’ ground used for the Vatican’s
needs, the Vatican Radio using a building with the
radio mast, and the papal heliport. One gets a great
additional impression by admiring st. Peter’s Basilica from other than usual perspective, as well as panoramic view of Rome from the highest view point
in the garden.

.
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Jedną z głównych atrakcji dla miłośników kaktusów jest z pewnością aleja, której strome zbocze
umocnione skałami zostało obsadzone kaktusami i
innymi sukulentami. Możemy podziwiać tu agawy,
aloesy, opuncje, kwitnące ferokaktusy, a także inne
kaktusy kolumnowe.

.
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For a cactus enthusiast one of the main attractions certainly is an alley with a steep slope covered
with rocks, and planted with cacti and other succulents. Here one can see e.g. Agaves, Aloes, Opuntiads, flowering Ferocacti, and columnar cacti.
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Kaktusowe dygresje
Kwestia umiejscowienia
roślin
Miloslav Stania
Republika Czeska
Załączone zdjęcia przedstawiają jak rośliny rosnące w
jednej szklarni, ale znajdujące się w różnych miejscach, różnie
reagują na dostępność światła.
Dwie rośliny tego samego gatunku i w tym samym wieku
umieszczone zostały w różnych miejscach w szklarni. Roślina
z lewej strony znajduje się na północnym parapecie, a druga
stoi na południowym parapecie.
Klasycznie rosnące rośliny na południowym parapecie, z
większą ekspozycja na wyższą temperaturę i światło, są bardziej płaskie.

Kaktusy w ogrodzie
botanicznym w Balczik
(Bułgaria)
Marian Krawucki
Ruda Śląska
Ogród Botaniczny Bałczik w Bułgarii jest drugim ogrodem
w Europie pod względem zbiorów. Ogród jest podzielony na
kilka części.Jedną z nich zajmuje zbiór kaktusów i sukulentów,
w którym zgromadzono około 250 gatunków. Kaktusy i sukulenty rosną tam po obu stronach specjalnej alejki, posadzone
w gruncie.

W ogrodzie jest także bardzo duża szklarnia, gdzie zgromadzono mnóstwo kaktusów i sukulentów. Wszystkie rośliny
są dokładnie opisane oryginalnymi nazwami łacińskimi. Niestety miałem zbyt mało czasu by wszystko dokładnie pooglądać, bo była to wycieczka zorganizowana i trzeba było trzymać
się planu.

.
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KAKTUSY
nadwyżki z kolekcji
Sulcorebutia, Mediolobivia, Rebutia i pokrewne, Echinocereus, Lobivia, Frailea, Mammillaria, Turbinicarpus, Ariocarpus, i inne, Asclepiadaceae

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

kaktusy.atlas-roslin.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

Kaktusowe dygresje c.d.

Osłabienie wełnowcem
Zbigniew Makoszek
Kalisz
Wełnowiec to popularny szkodnik kaktusów, znany chyba
wszystkim kaktusowym kolekcjonerom. Chciałbym jednak zwrócić
uwagę na to, że nawet po zlikwidowaniu szkodnika na roślinie
problemy nie zawsze się kończą. Ostatniej zimy wełnowiec mocno zaatakował niektóre moje kaktusy, m.in. z grupy neochilenii i
notokaktusów. Po wytępieniu wełnowca roztworem doglebowego
preparatu systemicznego, nastąpiły jednak kolejne problemy.
Otóż okazało się, że rośliny tak zostały osłabione, że wiosenne
słońce poniszczyło kika z nich. Nie wiem do końca czy było to
spowodowane interakcją promieni słonecznych z wieloma pozostałościami po wełnowcach na naskórku, czy zbyt wczesnym
zastosowaniem środka na uśpione rośliny (w co wątpię, bo rośliny
zostały już wcześniej dwukrotnie podlane), czy właśnie z osłab-

ieniem roślin przez wełowce. Podejrzewam przede
wszystkim tę trzecią opcję, chociaż być może pozostałe
czynniki również odgrywały rolę. W każdym razie nauczką
dla mnie jest teraz, aby rośliny po mocnym ataku wełnowca, do wiosennego słońca dużo ostrożniej przyzwyczajać
niż rośliny zdrowe, a pozostałości po wełnowcach mocno
spłukiwać wiosennym opryskiem.
Dodam jeszcze, że jeśli po wiosennych podlaniach
rośliny nie nabierają wody, warto sprawdzić czy wełnowiec
nie obsiadł korzeni. Pobieżna wczesnowiosenna inspekcja
roślin może też nie ujawnić dobrze ukrytych wełnowców w
kaktusach z białą wełną. Takie i inne niemiłe niespodzianki
niestety mogą na nas czekać wiosną. .

.
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Moja
Albuca namaquensis
Elton Roberts
Ripon, Kalifornia, USA
email: 1cactus1@verizon.net

Tu, na półkuli
północnej,
Albuca
namaquensis – roślina cebulowa z południowej Afryki, należydo roślin rosnących w zimie. Jej
liście nie są bardziej
sukulentyczne
niż
liście żonkila, jednak
rzeczywiście wytwarza ona magazynującą wodę rzepę, więc
tak czy inaczej jest
sukulentem. Z południowej Afryki pochodzi trochę naprawdę interesujących roślin cebulowych. Niektórzy upawiają rośliny cebulowe tylko z południowej Afryki, i mają nimi zapełnione szklarnie.
Ja mam ich niewiele, ale niektóre są bardzo ciekawe. Mam m.in. kilka roślin z rodzaju Albuca, i ta widoczna tu jest najbardziej popularna na stoisku sprzedaży. Jest tak pewnie dzięki jej pokręconym liściom.
Aby się więcej dowiedzieć o mojej roślinie, musiałbym
mieć książkę o roślinach cebulowych, a nie mam.
Jej liście zaczynają się pokazywać jako małe kiełki
na jesieni, z grubsza ok. połowy października, choć
niektóre z moich egzemplarzy nie pokażą żadnego aż
do grudnia. Teraz gdy to piszę, jest 27 grudnia, i jedna
roślina jeszcze nic zielonego nie pokazała. Nie wiem
czy chodzi o to, że pochodzą one z różnych wysokości,
lub czy jest jakiś inny powód dla którego niektóre roślsiny pokazują zielone liście w październiku, a inne podobnie wyglądające, nie wydadzą ani jednego liścia aż
do końca grudnia, a nawet do stycznia.
W kilku doniczkach rośliny puściły mi liście już na
tyle długie, że zaczęły się zawijać na swoich końcach.
Na moich roślinach liście rosną do 14-18 cm nim widocznie zaczną się zawijać, potem ze wzrostem rośliny
zawijają się bardziej. Gdy liście są już mniej więcej w
pełni skręcone, roślina ma tylko ok. 10-12 cm wysokości. Ale liście mogą wtedy mieć do 40 cm długości.
.
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My ALBUCA NAMAQUENSIS

Here, in the
northern hemisphere, Albuca namaquensis is a winter
growing bulb. Its
leaves are about as
succulent as daffodil
leaves, but it does
make water storing
tubers, so that makes it a succulent in
a way. There are
some really interesting bulbs out there
that come from South Africa. Some
Fig. 1
people grow only
the South African
bulbs and have greenhouses full of them.
I have only a few bulbs and a couple are quite
unique. I have several different kinds of Albuca and
this one is by far the most popular when it comes to the
sales table. I think it has to do with the curly leaves.
For me, to know much about the plant, I would have to
have a book on bulbs, which I have not.
The leaves start showing as little green spikes in
the fall. Give or take, it is about mid October, although
I have several of the plants that will not show a green
leaf till even down in December. Today is December
27 and one pot still has to show even one green leaf. I
do not know if they come from different elevations or
why some show green leaves in October and others
that look the same do not show a green leaf till the end
of December of even into January.
I have several pots with the plants that have just
pushed the leaves tall enough to start the curls on the
end of them. On my plants the leaves will grow to about
14 to 18 cm tall before they get much of a curling, then
they will curl as the plant grows more. With the curling
more or less completed the plant will only be about 10
to 12 cm tall. But the leaves can be to 40 cm long. Just
measured one of the outer leaves and it was 36 cm long,
while it still had some curl in it as I did not want to damage the leaves by pulling them too much.
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Fig. 2

Fig. 3

Właśnie zmierzyłem jeden z zewnętrznych liści i miał
on 36 cm długości, a przy tym nie był zupełnie wyprostowany, bo nie chciałem niszczyć liści przez ich zbytnie rozciągnięcie.
Żeby dochować się w doniczce ładnie wyglądającej
kępy potrzeba tylko kilku lat. Właśnie co taki okres
czasu biorę doniczki i przerzedzam w nich cebule. Zostawiam w doniczkach zwykle do czterech cebul. Cebule mają tylko do ok. 5 cm średnicy, o ile pamiętam. Nie
próbowałem dochować ich do rozmiarów doniczek 25
cm. Roślina na zdjęciu 1 jest w doniczce 9 cm. Rośliny
na zdjęciach 2 i 3 są w doniczkach 13 cm, i dawno powinny były już być przerzedzone. Jak widać na zdjęciu
2, są tam cebule, które wyrastają na innych cebulach,
nie rosną prosto wzwyż, i liście wyrastają pod kątem.
Są więc w tej doniczce cebule z liśćmi rosnącymi we
wszystkich kierunkach, choć w samym środku jest wolne miejsce bez liści. Roślina na zdjęciu 1 wygląda dużo
ładniej. Wkrótce ją również będzie trzeba przerzedzić.
Będzie z niej ładnych kilka roślin na sprzedaż. Do
sprzedaży zwykle daję po jednej cebuli na doniczkę.
Przy rozdzielaniu grup cebul będzie widać, że są one
różnej wielkości – niektóre będą mialy po 5 cm, a inne
mogą mieć n.p. tylko pół centymetra. Takie małe cebule
idą do doniczki z jakąś dużą.
Okres kwitnienia był dotychczas u mnie wiosną lub
tuż nim roślina wchodzi w spoczynek. Łodyga kwiatu
.
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It only takes several years to get a nice
looking clump of the plant in a pot. Every so
often I will take the pots and thin down the
number of bulbs in them. For myself I will
leave maybe four bulbs in a pot. The bulbs are
only about to 5 cm in diameter as I remember. I
have not tried to get a large pot of them like a
25 cm one. The plant in the photo 1 is in a 9
cm pot. The plant in the photos 2 & 3 are in a
13 cm pot and it is past time to thin the number
of bulbs. As you can see in the photo 2, the
bulbs are now growing on top of other bulbs
and so not growing straight up, and so the leaves come out at an angle. So in that pot there
are bulbs with leaves in all directions but there
is a hollow spot in the center with no leaves.
The plant in the photo 1 is a one looking much
more pleasing. It will be time to also thin it
down quite soon. That should make quite a few
sale plants. For sale I usually only have one
bulb to a pot. When you thin down the number
of bulbs, they are not all the same size. Some
will be about 5 cm and some may be only a
half cm in diameter. These small bulbs usually
go in a pot with a larger bulb.
The blooming time so far has been in the
spring or just before the plant goes dormant.
So far the flower stalks have been to about 20
cm tall. The flowers are green and to about 4
cm in diameter. The photo 4 is of the opening
flower. I have not seen the flowers any more
open than in the photo 5. There are three

Fig. 4

green outer petals and three inner greenish petals, and
inside those are three almost white petals. I did not see
the flower any more open than that, even though I watched the flowers over the life of them.
I have the bulbs in my regular cactus mix. When
planting them, I plant with about an inch of soil above
them. They are dormant in the summer here, so I do
not water them very much if I can help it. Sometimes
they get a good watering when the sprinklers are going. The soil is open and so does not hold water. I will
start giving them special waterings starting about the
31

osiągała jak dotąd do ok. 20 cm długości. Kwiaty są zielone i mają do ok. 4 cm średnicy. Zdjęcie 4 pokazuje
otwieranie się kwiatu. Nie widziałem by kwiaty otwierały się bardziej niż to jest widoczne na zdjęciu 5. Widoczne są trzy zielone płatki zewnętrzne i trzy zielonkawe
wewnętrze płatki, a w ich obrębie są trzy płatki prawie
białe. Nie widziałem kwiatu bardziej otwartego, choć
obserwowałem kwiaty przez cały czas ich trwania.
Trzymam rośliny cebulowe w mojej zwykłej ziemi
do kaktusów. Kiedy je sadzę, daję ok. 2 cm ziemi powyżej nich. Podaczas tutejszego lata przechodzą one okres
spoczynku, więc staram się dużo ich nie podlewać. Czasem otrzymują wodę gdy chodzą spryskiwacze, ale ziemia jest przepuszczalna, więc jej nie zatrzymuje.
Właściwe podlewanie zaczynam na początku października. Kończę podlewać gdy liście zaczynają zamierać. Napisałem – zaczynają, ponieważ czubki niektórych
brązowieją dopiero w środku zimy.

Agawy w... Albanii

Fig. 5

first of October. I stop watering them when the leaves
start to go all dead. I say, as they all start to die, because some will turn brown at the tips even in mid winter.

Agaves in Albania

Foto: Marian Krawucki
To nie są obrazki z Meksyku! To podczas swojej wycieczki
do Albanii Pan Marian Krawucki wizytował tereny wokół byłej
bazy sowieckich okrętów podwodnych, koło Porto Palermo.
Całe zbocza wokół bazy porośnięte były agawami, i to kwitnącymi. Zdjęcia zostały zrobione na przełomie września i pażdziernika. Jak widać krajobrazy meksykańskie można spotkać i
w Europie!

.

The pictures below don’t come from Mexico! It was during
his trip to Albania when Marian Krawucki visited suroundings
of an abandoned Soviet submarine base near Porto Palermo.
All the slopes around the base were covered with Agaves –
the flowering ones. The pictures were taken at the end of
September – beginning of October. As you can see, the Mexican sceneries can be found also in Europe!

Echinocactus polycephalus

Tomasz Romulski

Myślę, że Echinocactus polycephalus to dobry
przykład tego, że nie powinniśmy uprawie kaktusów
być w bezrefleksyjnymi niewolnikami nazw rodzajowych. Miast tego, do stwierdzeń typu „taki to a taki
rodzaj uprawia się tak a tak” warto podchodzić z pewnym sceptycyzmem. Znacznej większości kaktusiarzy,
o ile nie wszystkim, na dźwięk nazwy Echinocactus
staje przed oczami poczciwy „gruson”, kaktus tak mocno utożsamiany z rodzajem Echinocactus, jak mocno
tak naprawdę odróżnia się on od reszty gatunków w
rodzaju. „Gruson” to kaktus prosty w uprawie, i m.in.
tym zupełnie różni się od pozostałych echinokaktusów.
Jakiś czas temu spotkałem się pewnym kaktusiarzem, który narzekał na bardzo wolny wzrost zakupionego przez siebie Echinocactus polycephalus, i że
koniec końców kaktus ten padł. Kaktusiarz ten uprawiał Echinocactus polycephalus tak, jak uprawia się w
jego mniemaniu echinokaktusy, czyli jak... E. grusonii! No tak, powiedziałem mu, „gruson” to kaktus
niemalże tropikalny, z centralnego Meksyku, podczas
gdy E. polycephalus pochodzi z bardzo suchych terenów południa USA, i jest uważany za najtrudniejszego
w uprawie z całego rodzaju, ba czasem za najtrudniejszego ze wszystkich kaktusów!

Fig. 1 Echinocactus.polycephalus
ssp. polycephalus

Na szczęście Echinocactus polycephalus ma
swój łatwiejszy w uprawie podgatunek, ssp. xeranthemoides, który różni się tylko szczegółami botanicznymi – strukturą nasion i nieco budową owocu,
oraz trochę innym środowiskiem w jakim rośnie,
jednak jeśli chodzi o wygląd i typ wzrostu, oba podgatunki są właściwie identyczne.
Trudność uprawy typowego podgatunku E. polycephalus, i trudność dochowania go do dość późnego wieku w którym może zakwitnąć, a w konsekwencji trudność, a właściwie niemożność pozyskania nasion z uprawy, skutkuje jego wyjątkowo rzadką obecnością w kolekcjach. Do tego jeszcze dochodzi wyjątkowa trudność rozmnażania ssp. polycephalus z nasion, o czym w dalszej części artykułu.
Paradoksalnie, w naturze Echinocactus polycephalus, wraz ze swoim podgatunkiem ssp. xeranthemoides, należy do kaktusów powszechnie i szeroko występujących, i to pomimo tego, że podgatunek ssp. polycephalus występuje na pustyni Mojave,
uważanej za najsuchszą pustynię w USA. Jedynie
kilka jego populacji sięga nieco dalej na południe, na
tereny o mniej ostrym klimacie, zaliczane do pustyni
Sonora (nieliczne populacje sięgają też północnego
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Fig. 2 & 3 Echinocactus polycephalus ssp. polycephalus w Dolinie Śmierci, najgorętszym i najsuchszym miejscu
w USA.

Meksyku). Pustynia Mojave obejmuje większą część
obszaru południowej Kalifornii, wraz z przyległymi
terenami Newady i Arizony. Opady rzadko przekraczają tu 130 mm/rok, i w większości występują w
okresie od grudnia do marca, przy czym trzeba zaznaczyć, że są to opady deszczu (!), a nie śniegu jak
to ma miejsce na położonych bardziej na północ stanowiskach sklerokaktusów. Roślinność tej pustyni to
skrajne kserofity, z najważniejszym tu gatunkiem –
Yucca brevifolia, słynnym Drzewem Jozuego, które
występuje tylko tutaj, i jest najważniejszym botanicznym „wskaźnikiem” zasięgu pustyni.
Także Echinocactus polycephalus wykazuje się
bardzo dobrą odpornością na ostre warunki tego środowiska. Okazuje się być kaktusem wybitnie kserofitycznym, który jest bardzo rzadko spotykany na
mniej suchych obszarach pustyni. Rośnie on na jałowych, skalistych i kamienistych podłożach, zwykle
na zboczach, i nie widać przy nim innej roślinności,

Fig. 4 Echinocactus polycephalus ssp. xeranthemoides
z białymi kępkami wełny – pozostałościami po owocach
wyjedzonych przez ptaki i gryzonie. Można zauważyć,
że kępki nie są tylko na samym szczycie głów, ale są
rozwleczone po większej powierzchni. Fot. Elton Roberts, zdjęcie z Kaktusy i Inne 7(1)

która w młodym wieku mogłaby chronić go przed
zbyt dużą ilością słońca, jak to jest zwykle w przypadku innych kaktusów. Wysiewy ssp. polycephalus przez hodowców potwierdzają, że jego siewki
już w pierwszym roku bardzo łatwo adaptują się do
pełnego słońca bez potrzeby cieniowania. Prawdopodobnie w środowisku naturalnym lekkie wgłębienia między kamieniemi zupełnie wystarczają by
chronić młodą roślinkę przez szczenięcy okres
pierwszych miesięcy bez pomocy roślin-mamek.
Kamienie i fragmenty skał działają także jak magazyn ciepła – nagrzewając się w dzień, oddają w
nocy ciepło wtulonej w nie roślinie.
Jak wskazuje nazwa, z czasem, zwykle w wieku
kilkunastu lat, Echinocactus polycephalus zaczyna
się krzewić. Najczęściej można spotkać kępy do 1020 głów, ale zdarzają się i kępy powyżej 50, a nawet
100 głów. Największe z głów mogą osiągać do ok.
20 cm średnicy, i są gęsto pokryte pięknymi i mocnymi cierniami. Ciernie zwykle są jasno brązowe,
czasem różowawe, rzadko słomkowatego koloru, i
często poskręcane. Jak widać na zdjęciach, dzięki
nim Echinocactus polycephalus to wyjątkowo piękny kaktus. Na niektórych zdjęciach, które można
znaleźć w internecie, można zobaczyć ciernie wyjątkowo czerwone – to efekt właściwości jaką wykazują także niektóre ferokaktusy, gdy po zmoczeniu
deszczem ciernie przybierają czerwoną barwę (przy
czym nie chodzi tu tylko o młode ciernie, bo te są z
natury czerwone).
Bardzo często na głowach Echinocactus polycephalus można w naturze dostrzec liczne kępki białej
wełny, przypominające płaty śniegu. Są to szczątki
po wełnistych owocach, wyjadanych ze szczytu rośliny przez ptaki i pustynne gryzonie. Ten wizualny
fenomen jest pokazany na zdjęciu ssp. xeranthemoides poniżej. Stąd właśnie pochodzi zwyczajowa
nazwa dla Echinocactus polycephalus – „cottontop
cactus”, czyli dosłownie „kaktus z bawełnianym
wierzchołkiem”, a chyba bardziej zgrabnie po polsku będzie: „kaktus bawełniany”.
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Na pierwszym zdjęciu na samym początku artykułu, po dobrym przyjrzeniu się, można na środkowej
głowie w górnym rzędzie dojrzeć coś małego i żółtego. To kwiat, który z powodu gęstych cierni rzadko
się w pełni otwiera. Gdy się dobrze przyjrzymy, na
dwóch pierwszych głowach w dolnym rzędzie również można dojrzeć kwiaty lub ich pozostałości. Oba
podgatunki E. polycephalus kwitną w lipcu-sierpniu –
to czas gdy występuje nieco więcej niż zwykle opadów w okresie nie-zimowym.

Kwiaty Echinocactus polycephalus ssp. polycephalus

Fig. 6 Piękna, bardzo duża kępa Echinocactus polycephalus ssp. xeranthemoides. Ten podgatunek rośnie
zawsze pośród innej roślinności. Fot. Elton Roberts,
zdjęcie z Kaktusy i Inne 7(4)

Jak już wspomniałem, uprawa ssp. polycephalus
jest trudna, co wynika ze specyficznego środowiska,
jakim jest pustynia Mojave – wyjątkowo suchego, z
większością deszczu zimą, gdzie temperatury mogą
wtedy spadać do kilku lub kilkunastu stopni poniżej
zera. Uprawa ssp. polycephalus odbiega zatem od
standardowej uprawy kaktusów, i w okresie wegetacji
należy ssp. polycephalus traktować raczej jak pediokaktusy. Okres wegetacji kaktus ten ma u nas wczesną
wiosną, także wtedy gdy temperatury w nocy spadają
jeszcze do zera. Z kolei gdy noce w lecie stają się ciepłe, kaktus wchodzi w okres spoczynku i solidne podlanie w lecie może go wykończyć. Aby maksymalnie
wydłużyć wiosenny okres wegetacji, kaktus powinien
być na otwartym powietrzu – parna szklarnia z bardzo
wysokimi temperaturami to nie dla niego.

Wysiew nasion E. polycephalus ssp. polycephalus w tradycyjny sposób to pewność porażki. Z nasionami tego podgatunku należy postępować tak jak
z nasionami pediokaktusów. Pisali o tym w swoim
artykule Piotr Modrakowski i Paweł Cieślak, z którego przytaczam poniżej najważniejszą część.
Jeśli w ogóle uda się wykiełkować jakieś siewki, są one dość odporne na przesuszenia, a słabo
odporne na zbyt dużą wilgoć – już prawie 2 tygodniową siewkę warto więc zacząć całkowicie przesuszać w przerwach między aplikowaniem wody.
Szczerze mówiąc, moje doświadczenia z uprawą
ssp. polycephalus ograniczają się tylko do krótkiego
okresu uprawy jako rośliny szczepionej, czyli w
zalecany powszechnie sposób, i tu też miałem bardzo wolny wzrost. Jeśli ktoś z Czytelników ma własne doświadczenia w tej materii, oczywiście proszę
o podzielenie się nimi.
Dużo prostszy natomiast w uprawie jest podgatunek ssp. xeranthemoides – właściwie można z nim
postępować jak z innymi typowymi kaktusami, także wysiew nasion jest prosty. Ssp. xeranthemoides
występuje w nieco „normalniejszym” klimacie północno-zachodniej Arizony – w Grand Canion National Park, oraz na płaskowyżach Kaibab i Kanab,
zahacza też o „róg” Newady. Podgatunek ssp. polycephalus również zahacza o „róg” Newady, i skraj
Arizony i obszary występowania obu podgatunków
stykają się ze sobą. Były też niepotwierdzone dziś
doniesienia o obu podgatunkach występujących w
stanie Utah. Mapki rozmieszczenia obu podgatunków można zobaczyć w internecie na stronie www
http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=1&
taxon_id=242415270
O ekologii ssp. xeranthemoides swego czasu
było wiele napisane w KI, w artykułach Eltona Robertsa o podróży po Arizonie, i warto do nich wrócić, m.in. do częstych spostrzeżeń, że ssp. xeranthemoides zwykle występuje – wręcz ukrywa się – pośród innej roślinności. Aż dziw bierze dlaczego ten
dużo prostszy, a tak samo wyglądający podgatunek,
jest równie mało popularny w hodowlach co ssp.
polycephalus.
Jeśli chodzi o mrozoodporność, to ssp. xeranthemoides uchodzi za kaktusa umiarkowanie mrozoodpornego, rośnie on zresztą wśród innych gatunków uznawanych za mrozoodporne – Echinocereus
engelmanii, Agave utahensis var. kaibabensis, Cylindropuntia whipplei, Opuntia erinacea. Przy jego
uprawie pamiętać oczywiście należy o tym, by w
zimie zapewnić mu koniecznie osłonę przed deszczem i śniegiem.
Z kolei ssp. polycephalus nie jest uznawany za
gatunek mrozodporny w naszym klimacie, choć na
pustyni Mojave doświadcza nocnych spadków temperatury. Powinien on jednak wytrzymać zimę w
nieogrzewanej szklarni, być może też wytrzyma
łagodną zimę na zewnątrz w doniczce, którą zawsze
będzie można schować, gdy zima przestanie być
łagodna. Oczywiście rolę będzie odgrywać też
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Fig. 7 Typowy krajobraz pustyni Mojave. Widać, że E. polycephalus
nie może być uważany za gatunek mrozoodporny, bo za taki nie jest
uważany widoczny obok niego Ferocactus cylindraceus.

Fig. 8 Szczepiona roślina Echinocactus polycephalus
ssp. polycephalus. Fot. & kol. Jerzy Bartylak

stanowisko, skąd pobrane zostały nasiona. Jeśli ktoś z czytelników ma jakieś doświadczenia w tym względzie, proszę o informacje, a
jeśli jeszcze ktoś opracowałby „wydajny” system uprawy ssp. polycephalus na własnych
korzeniach, pewnie kwalifikował by się do
kaktusiarskiego odpowiednika nagrody Nobla, ufundowanego specjalnie na tę okazję!
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Fig. 8 Szczepiona roślina Echinocactus polycephalus
ssp. xeranthemoides. Fot. & kol. Jerzy Bartylak

Poniżej znajduje się najważniejsza część cytowanego wyżej
artykułu Piotra Modrakowskiego i Pawła Cieślaka o wysiewie
trudnych nasion (Kaktusy i Inne 3(3)).
Do pomyślnej uprawy, a zwłaszcza wysiewów, jest koniecznym,
stworzenie warunków jak najbardziej zbliżonych do naturalnych.
Świeże nasiona mają bardzo niewielką zdolność kiełkowania. Jest to
spowodowane tym, iż latem nie mają warunków do skiełkowania,
gdyż jest zbyt sucho, nasiona leżą na powierzchni gleby kilka miesięcy, a nawet lat, nim wystąpią warunki umożliwiające im kiełkowanie. Przez ten czas są one wystawione na działanie wysokich temperatur, mrozów, a wiosną – wilgoci pochodzącej z topniejącego
śniegu i z deszczów. Uwzględniając powyższe, jako wskaźniki dla
dobrego kiełkowania nasion, również w naszych kolekcjach, należy
wymienić:

Pterodiscus makatiniensis Peckover,
Aloe 52(1), 2016
Pterodiscus makatiniensis to jeden z
dwóch ostatnio opisanych gatunków
Pterodiscus. Roślina pochodzi z prowincji
KwaZulu-Natal (RPA). Posiada mały,
kilkucentymetrowy kaudeks, osiąga kilkanaście cm wysokości, i kwitnie żółtymi
kwiatami. Rośliny są już dotępne w handlu. Oryginalny artykuł można znaleźć w
internecie.

- wysokie temperatury (na powierzchni gleby do 50 oC)
- niskie temperatury (do -20 oC) wraz z wilgotnością
- różnica temperatur (wiosną od +30 oC do -10 oC w ciągu doby, z
powtarzanym nawilżaniem nasion)
- wiek nasion (świeże mają ok. 20% zdolność kiełkowania, roczne
ok. 40%, a półtoraroczne ok. 50%). [...]
Po spełnieniu tych 4 warunków i ich przebiegu, dojdzie do
uszkodzenia łupiny nasiennej, która w naturze uniemożliwia kiełkowanie nasion po pierwszym letnim deszczyku. Łupinę nasienną
możemy jednak odłupać też sami za pomocą: wody utlenionej,
różnych kwasów, bądź stymulatorów. Najczęstszą metodą jest
jednak skaryfikacja nasion – chodzi w niej o mechaniczne uszkodzenie łupiny nasiennej.
Postępowanie jest następujące. Pewnie trzymamy nasionko
w palcach (kciuk i wskazujący) znamieniem (hilum) do góry, i
czubkiem skalpela odłupujemy część łupiny. Trzeba ją lekko
oderwać w bok, nigdy tego nie robić przez środek czubka nasienia, bo mogłoby dojść do uszkodzenia stożka wzrostu przyszłego
korzonka. Czarna gładka powierzchnia wokół znamienia dość
łatwo się odłupuje.
Skaryfikację przeprowadza się przed siewem, bądź po 10-14
dniach u niekiełkujących nasion. Trzeba wtedy bardziej uważać,
gdyż nasiona są już miękkie. Dobrze jest użyć lupy lub okularu
zegarmistrzowskiego.
Aby wysiew był udany substrat musi być czysto mineralny,
bez humusu i wysterylizowany. Dla Sclerocactus polyancistrus
jest dobrze dodać trochę wapna. Pojemniki do siewu muszą być
zdezynfekowane, np. spirytusem (denaturatem). Nim wysiejemy
nasiona, powierzchnię substratu delikatnie ugniatamy, nawilżamy
miękką wodą z dodatkiem nawozu i Previcuru. Zamykamy pojemnik z nasionami i umieszczamy w odpowiednim miejscu. Temperatura w ciągu dnia 20-30 oC, w nocy 15-18 oC. Od czasu do
czasu zraszamy przegotowaną wodą z dodatkiem środka grzybobójczego (Kaptan, Topsin, Benlate). Po wschodach nie zraszamy,
lecz intensywnie wietrzymy i hartujemy siewki. Po 4-6 tygodniach
można je szczepić lub przepikować.
Jest wiele metod i sposobów wysiewów tych kaktusów.
Przedstawimy Wam tylko dwie, najbardziej charakterystyczne.
Pierwszy „patent” należy do Pana Meixnera. Nasiona w opisanych torebkach z papieru filtracyjnego zamaczamy i umieszczamy w zamrażalniku lodówki. Po zamarznięciu wyciągamy je z
stamtąd i w temperaturze pokojowej pozwalamy im rozmarznąć.
Ten cykl powtarzamy minimum 3 razy. Po skaryfikacji w tych
samych torebkach (oznaczonych!) wkładamy do zamkniętego
naczynia (słoik) z przegotowaną wodą deszczowa, tak zostawiamy na kaloryferze na 3-4 dni. Temperatura wody 30-40 oC. Po tym
następuje wysiew.
Drugą metodę opracował Pan Duda. Nasiona pozostawiamy
przez rok lub, co najmniej przez całą zimę na zewnątrz. Chronimy
je przed ptakami i gryzoniami. Nasiona są zeschnięte i skurczone.
Przed wysiewem pozostawiamy je w temperaturze pokojowej.
Tym sposobem nasiona przeżyją szok termiczny. Następnie
umieszczamy nasiona w pojemniku, w którym przez 10-12 h
utrzymujemy temperaturę +50 oC a przez 10-12 h 15-20 oC. Takie
warunki utrzymujemy przez 7-10 dni. Po skaryfikacji zaprawiamy
nasiona małą ilością Kaptanu. Zaprawianie można pominąć, jeśli
przy podlewaniu doda się do wody Previcuru. Wysiewamy nasiona. Termin wysiewu to koniec lutego – początek marca, przy
sztucznym oświetleniu.

Pterodiscus cinnabarinus Peckover,
Aloe 52(1), 2016
Pterodiscus cinnabarinus to jeden z
dwóch ostatnio opisanych gatunków
Pterodiscus. Roślina rośnie w prowincjach Mpumalanga i Lompopo (RPA)
oraz na przyległych terenach Zimbabwe
i Mozambiku. Posiada mały, kilkucentymetrowy kaudeks, osiąga kilkanaście
cm wysokości, i kwitnie czerwonymi
kwiatami. Oryginalny artykuł można
znaleźć w internecie.

Austrocactus longicarpus E. Sarnes &
N. Sarnes, Kakteen und andere Sukkulenten 65(10), 2014.
O roślinie można przeczytać w artykule w obecnym numerze KI.
Pterocactus neuquensis R.Kiesling,
E.Sarnes & N.Sarnes, Kakteen und andere Sukkulenten 67(9), 2016
O roślinie można przeczytać w artykule w obecnym numerze KI.
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dzieejów
Cactus Artus. Z kolonialnych dzi
Thomas Baines (1820-1875)
był angielskim podróżnikiem
badającym Australię i południową Afrykę. Był jednocześnie malarzem, który pędzlem
dokumentował przyrodę i
tubylców tych krajów. Od
1955r. brał udział w badawczej ekspedycji do północnej
Australii, a następnie w wielu
ekspedycjach do Afryki Południowej. Namalował ok. 400
obrazów olejnych, i drugie
tyle rysunków i akwareli,
będących ówcześnie świetnym przedstawieniem prekolonialnej i kolonialnej Afryki Południowej.
Obrazy Thomasa Bainesa są zgromadzone w wielu galeriach,
a sukulenty widoczne są na wielu z nich. Tu przedstawione są
tylko niektóre z obrazów, te które udało sie znaleźć w sieci.

„Kaffirzy i zbuntowani Hottentoci atakują kolumnę wozów”
(1854r.). Na obrazie widoczna drzewiasta euforbia i aloesy.

„Czarny Nosorożec” (1871r.). Widoczna drzewiasta
euforbia, akacje oraz aloes.

„Zabity bawół, sęp królewski, i sępy pospolite”
(1873r.). Widoczne euforbie, aloes, w tle euforbie i
akacje.

„Lwy i zabita zebra” (1874r.). Widoczny jest aloes.
„Przeprawa wozów – Natal” (1874r.). Widoczna jest
m.in drzewiasta euforbia, a także aloesy.

.
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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.

copiapoa.sklepna5.pl

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

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.

Z kaktusowego świata
Aylostera
Popularne wśród kolekcjonerów gatunki rodzaju Aylostera Speg.
przez długi czas były umieszczane w rodzaju Rebutia, z uwagi
na duże podobieństwa obu rodzajów. Dane badań molekularnych ostatnich lat sugerują odrębność rodzaju Aylostera, jednak
z umieszczeniem w nim także gatunków dawnego rodzaju Digitorebutia. Najnowsze badania molekularne i morfologiczne
potwierdzają, że Aylostera jest rodzajem określonym monofyletycznie, że słuszne jest nie łączenie jej z rodzajem Rebutia, i że
składa sie z trzech kladów - Digitorebutia, Aylostera sensu
stricto, i klad A.einsteinii. Autorzy uznają w rodzaju 9 gatunków:
A. einsteinii, A. eos, A. malochii, A. pygmaea, A. albopectinata,
A. mamiilosa, A. tuberosa, A. deminuta i A. azurduyensis.
Źródło: Ritz, Ch. M., Fickenscher, K., Foller, J., Herrmann, K., Mecklenburg,
R. & Wahl, R. 2016. Molecular phylogenetic relationships of the Andean

genus Aylostera Speg. (Cactaceae, Trichocereeae), a new classification
and a morphological identification key. Plant Syst. Evol. 302:763-780.

Polecamy stronę
internetową
Polecamy fachową stronę
www poświęconą roślinom Afryki południowej,
prowadzoną przez South
African National Biodiversity Institute. Oczywiście
można znaleźć tam wiele
informacji o południowoafrykańskich sukulentach. Strona znajduje się pod adresem
http://pza.sanbi.org/
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Mrozoodporna (?) Dudleya

Podczas gdy występujące w południowym Meksyku gatunki
takich rodzajów z rodziny Crassulaceae jak Echeveria, Graptopetalum, czy Sedum, cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno
kolekcjonerów jak i botaników, znacznie mniej popularny jest inny
północnoamerykański rodzaj Crassulaceae – Dudleya. Obejmuje
on ok. 40 gatunków i zasiedla zachodnie wybrzeże Ameryki Północnej – wzdłuż Półwyspu Kalifornijskiego i wybrzeża Kalifornii.
Dudleye to rośliny podobne do Echeverii – mają dość podobne
kwiaty i także tworzą niskie, krzewiące się rozety. Poza nielicznymi
wyjątkami występują one w pasie nadmorskim do kilkudziesięciu
km w głąb lądu, a często nad samym morzem. Na swoje stanowiska wybierają zbocza, skarpy, strome skały, czasem cieniowane,
miejsca z których szybko odpływa woda, a same rozety zwykle
rosną pod kątem, tak by w ich wnętrzu nie gromadziła się woda.
Dudleye zasadniczo nie są uważane za rośliny mrozoodporne, choć niektóre gatunki z głębi lądu pewnie mogłyby przetrwać
w nieogrzewanej szklarni w naszym klimacie. Pod tym względem
szczególną uwagę warto zwrocić na Dudleya cymmosa, gatunek
o bardzo szerokim występowaniu w Kalifornii, której górskie formy
mogą mieć całkiem sporą mrozoodporność. Na przykład dla ssp.
pumila, rosnącej w górach w głębi Kalifornii, cytowana niżej pozycja [3] podaje minimalną temperturę -28oC.
Na zdjęciach widać D. cymosa ssp. cymosa w naturze. Gatunek ten tworzy małe rozety do 5 cm średnicy, niezbyt licznych,
trójkątnie zakończonych szaro-zielonych liści, i kwitnie ładnymi
czerwonawo-pomarańczowymi kwiatami.
W uprawie Dudleye są raczej wdzięczne – nie czują specjalnego „wstrętu” do wody jeśli jest ciepło i mają przepuszczalne
podłoże, choć w naturze w czasie letniej suszy większość z nich,
jak m.in. D. cymosa, przechodzi w stan spoczynku, potrzebując
tylko tyle wody by się zbyt mocno nie odwodniły. Dudleye rosną
głównie w chłodniejszej części roku, czym różnią się od Echeverii.

Dudleye można łatwo rozmnać przez ukorzenianie pędów czy
rozet – to ostatnie może sie przydać gdyby roślina od niedostatecznego nasłonecznienia zbyt wybujała. Rozmnażanie przez
ukorzenianie liści dla większości gatunków nie sprawdza się,
ponieważ liście mają szeroką podstawę i trudno je oderwać od
pędu bez uszkodzenia. Niestety doświadczenia z uprawą D.
cymosa ssp. cymosa i ssp. pulvinata jako „mrozaków” w chłodnym klimacie mówią, że rośliny żyją w takim środowisku tylko
kilka lat.
Literatura:
[1] Eggli, U. 2003. (ed.) Illustrated Handbook of Succulent Plants.
Vol. VI. Crassulaceae.
[2] Thiede, J. 2004. The genus Dudleya Britton & Rose (Crassulaceae): its systematics and biology. Cact.Succ.J. (US) 76: 4-11.
[3] Chance, L. 2012. Cacti and Succulents for Cold Climates
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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 o dokonanie 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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