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KAKTUSOWO-SUKULENTOWE

Krótkie spojrzenie na …

Mrozoodporne
ferokaktusy
czyli kolejne pytania

Fig. 1 Ferocactus cylindraceus var. eastwoodiae oraz jagnię owcy pustynej, Kanion Havasupai, Arizona.
Tytuł tego małego artykułu pewnie wielu Czytelników wprawi w
zdziwienie, jednak geografia najbardziej na północ wysuniętego
gatunku Ferocactus – Ferocactus cylindraceus sugeruje, że niektóre formy mogą mieć w naszych warunkach umiarkowaną mrozoodporność. Pod tym pojęciem chodzi w tym wypadku o domniemaną mrozoodporność rozumianą jako nieco mniejszą niż
bardzo umiarkowana mrozoodporność Echinocactus xeranthemoides. Właśnie na formy Ferocacus cylindraceus rosnące w rejonie
Wielkiego Kanionu Colorado, a więc na obszarze zajmowanym
także przez Echinocactus xeranthemoides, zwracam tu uwagę.
Ponieważ jednak Echinocactus xeranthemoides rośnie wyżej, i na
bardziej odkrytych miejscach niż formy Ferocactus cylindraceus,
stąd można zakładać, że te ostatnie mają mrozoodporność mniejszą, na granicy tego co można nazwać mrozoodpornością. Nie
mniej jednak wiele źródeł i doniesień podaje, że formy te są dość
mocno odporne na zimno, do tempeatury -10oC, w
tym na krótkie spadki temperatury do -20oC. Jak jest
naprawdę – właśnie do sprawdzenia tego zachęcam
miłośników „mrozaków”.
Ferocactus cylindraceus zajmuje bardzo duży
obszar, sięgając na południu nawet do Półwyspu
Kalifornijskiego, i tworząc mnóstwo lokalnych form.
W systematyce tego gatunku przyjęło się wyróżniać
obok typowej jeszcze trzy odmiany – var. lecontei,
var. eastwoodiae i var. tortulispinus, choć taki podział
według wielu jest zbyt arbitralny. Formy F. cylindraceus z Wielkiego Kanionu klasyfikowane są jako var.
lecontei i var. eastwoodiae. Odmiana var. eastwoodiae występuje w Arizonie, i to dość rzadko, podczas gdy var. lecontei zasiedla duże obszary południowej Kalifornii i północnej Arizony, sięgając południowo-wschodniej
Newady,
i
południowozachodniego skrawka Utah. Odmiana var. lecontei w
większości zamieszkuje tereny, które nie określają jej
jako kaktusa mrozoodpornego, m.in. tereny pustyni
Mojave. Bardziej „mrozoodporne” tereny Wielkiego
Kanionu to tylko niewielka część jego habitatów.

Obie odmiany można od siebie odróżnić po uciernieniu –
przyjmuje się, że var. lecontei ma ciernie czerwonawe i posiada
cienkie ciernie radialne, zaś var. eastwoodiae ma uciernienie
żółte lub pomarańczowożółte, i nie posiada cienkich cierni radialnych. Obie formy osiągaja mniejsze rozmiary niż typowa odmiana var. cylindraceus. Odmian var. eastwoodiae w Wielkim Kanionie rzadko przekracza 1 m.
Jeśli w ofertach roślin czy nasion miłośnik mrozaków spotka
się z nazwą Ferocactus wraz z podaną lokalizacją północnej
Arizony, warto „toto” przetestować. A co do samej uprawy, cóż...
może do naszych metod i konwencji uprawy mrozaków warto
byłoby dołączyć małą paletę w postaci miniskalniaka na zewątrz,
wciąganą do środka przy większych i dłuższych mrozach...
Fig. 2 Ferocactus cylindraceus var. lecontei, Wielki Kanion
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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.
© 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:
Borzicactus icosagonus ssp. humboldtii
Fot. Piotr Modrakowski
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Edytorial
Drodzy Przyjaciele
Człowiek jest istotą społeczną, która najlepiej się sprawdza w kopiowaniu od innych. Przez wiele tysięcy lat Homo sapiens nie rozwijał się cywilizacyjnie w najmniejszy sposób. Przez 200 tysięcy lat Homo sapiens nie wymyślił nic poza prymitywnymi
narzędziami kamiennymi, krzesaniem ognia i tworzeniem prymitywnych malowideł
naskalnych. Dopiero ok. 10 tys. lat temu zaczęły się tworzyć pierwsze zorganizowane,
choć nadal prymitywne społeczności osiadłe, co umożliwiło gdzieniegdzie upowszechnienie się nielicznych wynalazków wymyślonych przez nieliczne jednoski – takich jak:
rolnictwo, udomowienie zwierząt, garncarstwo, tkactwo, wypalanie cegły, potem wytop
metali. To jednostki wpadały na pomysł, reszta ludzkości nadal jednak tylko kopiowała.
Po powstaniu państw, gdy już było nieco więcej ludzi mających czas na myślenie, i
jeszcze do tego zachęconych, rozwój nabrał tempa, ale dopiero w epoce oświecenia
myśl ludzka znalazła właściwe miejsce w życiu człowieka.
Piszę o tym, bo mimo że naturalną koleją jest branie przykładu od starszych stażem kaktusiarzy, to chyba w naszym kaktusiarstwie kopiowanie zbyt mocno przeważa
nad innowacją. Bądźmy więc innowacyjni, zastanawiajmy się nad przenośnymi skalniakami, nad kaktusowymi parkami ze sztucznym dodatkowym oświetleniem, kolorystycznymi kompozycjami kaktusów o różnych kolorach uciernienia, nad genetycznymi
modyfikacjami umożliwiającymi uprawę kaktusów jako mrozoodporne w Polsce, nad
c.d. – str. 11
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Moje Neobesseya
missouriensis

Piotr Modrakowski
Bydgoszcz
piotr.modrakowski@gmail.com
Fig. 1 Neobesseya missouriensis v. caespitosa, Montgomery

Tytułowy gatunek został swego czasu wyodrębniony z rodzaju Neobesseya i tułał się m.in. w rodzajach
Escobaria, Coryphantha, Mammillaria, jednak obecnie
ponownie jest umieszczany w Neobesseya. Neobesseya
missouriensis jest dość zmienna, ale zamiast roztrząsać
jej dość kontrowersyjną systematykę, chcę skupić się na
jej typowej formie, która mimo zaszeregowania wcześniej do rodzaju Escobaria, gdzie występuje również
mrozoodporna w większości swoich form Escobaria
vivipara, odróżnia się od tej ostatniej dość mocno. Kolor kwiatów, owoców, nasion oraz brak hybryd z Escobaria vivipara, mimo moich usilnych prób hybrydyzacji, podkreśla jej odrębność. Nadmienię tu, że Escobaria vivipara, w swej bardzo bogatej grupie, „kundli” się
bez problemu z innymi gatunkami swojego rodzaju, i
dlatego czystość jej poszczególnych form jest niestety
wątpliwa w Europie. Najbliżej spokrewnione z Neobesseya missouriensis są Neobesseya asperispina z Meksyku oraz Neobesseya cubensis z Kuby, których do
mrozoodpornych kaktusów oczywiście nie zaliczymy.
Wróćmy do tytułowej bohaterki. Teren jej występowania jest bardzo szeroki i rozpościera się w USA –
zamieszkuje ona stany: Arizona, Kolorado, Montana,
Nebraska, Nowy Meksyk, Dakota Północna, Oklahoma, Dakota Południowa, Teksas, Utah i Wyoming, jak

nazwa gatunkowa wskazuje – często wzdłuż rzeki
Missouri, do wysokości 1800 m. Upodobała sobie
ona głównie suche prerie z niską trawą oraz płaskowyże z glebami gliniasto-wapiennymi, często w towarzystwie sosen i jałowców.
Pędy Neobesseya missouriensis są pojedyncze
lub rozgałęzione w populacjach wschodnich, osiągają
rozmiary 3,5-5 cm średnicy i do 5 cm wysokości,
przy czym zimą stają się prawie płaskie i wciągają się
w grunt. Kępy form krzewiących się osiągają nawet
30 cm średnicy. Brodawki mają do 2,5 cm długości,
są zakończone lekko owłosionymi w młodości areolami, z których wyrasta 6-20 cierni bocznych długości 4-16 mm oraz 0-3 cierni środkowych, 8-20 mm
długości. Kolor cierni: od białych po jasnobrązowe.
Korzenie grube, rzepowate i mocno rozgałęzione.
Kwiaty do 5 cm średnicy, w dość zmiennych barwach, od jasnozielono-żółtej do żółto-zielonej, z
przebarwieniem środka płatków od jasnoróżowego po
kolor miedziany.
Owoce 1-2 cm średnicy, w kolorze pomarańczowym do czerwonego, utrzymują się od jesieni do
późnej wiosny, są jadalne, o kwaskowatym smaku.
Nasiona czarne, 1 mm wielkości.
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Fig. 3 Neobesseya missouriensis v. caespitosa, Washington

Fig. 2 Neobesseya missouriensis DJF 1671

Uprawa tego kaktusa jest prosta, o ile będziemy przestrzegali kilku zasad. Musimy sobie uzmysłowić przede wszystkim, że jest to
kaktus otwartych przestrzeni typu wietrzne
płaskowyże, więc próba jego uprawy na parapecie czy w wilgotnym tunelu foliowym skazana jest na porażkę. Nawet jeśli roślina jakoś
to przeżyje, to możemy zapomnieć o kwitnieniu, a każde podlanie, zwłaszcza w letnie upały, może przypieczętować szybki jej koniec.
Powodzenie w uprawie możemy osiągnąć tylko na skalniaku lub w pojemnikach, ale koniecznie na wolnym powietrzu. Dobrze zdrenowany skalniak okrywany na jesienne słoty i
nasze zimowe szarugi – to idealne miejsce dla
tego kaktusa. System korzeniowy może rozrastać się wtedy bez żadnych ograniczeń, co
zresztą jest złotym środkiem uprawy większości kaktusów mrozoodpornych, i to powoduje
obfite rozkrzewianie się rośliny oraz bogate
kwitnienie. Substrat powinien być dobrze
przepuszczalny, z dużą domieszką części mineralnych typu gruby, wypłukany żwir, keramzyt,
lawa, tłuczona cegła, w udziale nie mniej jak
70%, reszta zaś to ziemia gliniasta z lekką domieszką ziemi liściatej (najlepiej sprawdza się
ziemia bukowa lub brzozowa), z domieszką
dolomitu i popiołu z drewna drzew liściastych,
które to domieszki wprowadzą bogactwo
składników mineralnych, oprócz azotu, którego
nadmiar nigdy nie jest wskazany, zwłaszcza
przy uprawie kaktusów mrozoodpornych.

Fig. 4 Neobesseya missouriensis v. caespitosa, Montgomery

Fig. 5 Neobesseya missouriensis

Północne populacje znoszą zimą temperatury,
jak podaje literatura, nawet do -45 oC, moje rośliny
zniosły bez problemu największe odnotowane jak
dotąd temperatury: -34 oC.

.
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Jak widać nie mróz w naszym klimacie jest problemem, ale nadmiar wilgoci, począwszy od jesieni. Zaradzić
temu możemy tylko poprzez okrycie
roślin w okolicy 20 września jakimś
zadaszeniem. Okrycie to zdejmujemy
ze skalniaka – w zależności od pogody
– nawet już w połowie marca. Kaktusy
te potrzebują najwięcej wody do momentu zakończenia kwitnienia, a gdy
zaczną się marszczyć i prawie chować
się w grunt, to znak, że należy już je
chronić przed opadami.
Rozmnażanie głównie z nasion jest
dość proste, świeże nasiona wschodzą
dobrze w temperaturze 25 oC. Należy
jedynie pamiętać o szybkim wietrzeniu
siewek, gdyż nie lubią nadmiaru wilgoci.

Fig. 6-10. Neobesseya missouriensis
Wszystkie zdjęcia: Autor
All the photos by the author

Tha author reports about his experience in growing Neobesseya missouriensis, a species renown for its coldhardiness, which for a long time had been placed in the genus Escobaria. The first observation is that N. missouriensis
wouldn’t make hybrids with Escobaria vivipara, despite author’s many attempts, and despite the fact that the latter easily
makes hybrids with many Escobarias.
Neobesseya missouriensis is a cactus suitable only for growing in open spaces. It is impossible to keep it in good
contition by growing it on a windowsill or wet greenhouses – even if the plant will survive in some way, it will not grow,
and some watering during the summer days may put it to death. Only a rocky garden patch or other place outdoors,
which is well drained and covered against autumn and winter rainfalls and snowfalls will be good. The free root run is
really bemeficial for profuse clumping and flowering. The soil should contain at least 70% or more of mineral components, the rest being loam with a little leaf mould (the best would be that from beechtrees or birchtrees), with a tint of
dolomite and ash made of leaf-trees wood – these last two will add mineral components.
o
The lowest temperature recorded by the author that his N. missouriensis experienced was -34 C. The author lives
in rather colder part of Poland, however quite dry.
As the autumn and winter rainfalls and snowfalls are the main threat to N. missouriensis, so around 20 September
the author places a roof covering above the plants. According to the spring weather, the roof is moved away, even starting from the middle of March. These cacti need most of water through their flowering period, and when they start to
wrinkle is a sign that from then on they should be protected from the rains.
o
Germination of seeds is best in temperatures around 25 C. The seedlings do not like access moisture so they soon
should get plenty of air.

.

Pismo Huitzilopochtlia teraz
online

rodzaju historii zdobywania już nie-dzikiego
południowego zachodu.

19 października 2016r. zmarł
Darrel Plowes. W świecie miłośników
sukulentów znany był on przede
wszystkim jako badacz stapeliowych,
był on jednak także jednym z najważniejszych botaników w historii
Zimbabwe.

Huitzilopochtlia to mniej lub bardziej
regularnie ukazujący się newsletter poświęcony okazjonalnym rozważaniom nad
rodzajem Mammillaria, wydawany przez
Davida Hunta. Od 2009 r. do dziś ukazało
się 11 numerów.
Pismo było rozsyłane zainteresowanym osobom, teraz zostało udostępnione
w sieci. Można je pobrać na stronie internetowej pod adresem:
http://www.cactusexplorers.org.uk/Huitzilo
pochtlia_home.htm, na której można też
przeczytać krótką informację o tym wydawnictwie.

Druga publikacja to wydawane do dziś
bardzo wartościowe pismo typu botanicznego, Desert Plants, w którym wiele jest o
kaktusach i sukulentach USA. Pismo jest
wydawane od 1979r., obecnie ukazuje się
dwa razy w roku.
Numery obu pism można pobrać ze
strony:
http://arizona.openrepository.com/arizona/h
andle/10150/595561

Dwa czasopisma o
pustyniach dostepne w
wersjach elektronicznych
Na stronie The University of Arizona
można znaleźć elektroniczne wersje dwóch
pism wydawanych przez Uniwersytet, a
traktujących o roślinach amerykańskich
pustyń – a więc w dużej mierze o kaktusach i sukulentach, oraz o ekologii pustyń.

Darrel Plowes

Międzynarodowa
konwencja Brytyjskiego Towarzystwa Kaktusowowego i
Sukulentowego
Mimo, że będzie miała miejsce dopiero w czerwcu, to ponieważ odbywa się
ona co 4 lata, warto o niej napisać wcześniej, na wypadek gdyby ktoś chciał się
wybrać. Na konwencjach jest całkiem
spora giełda roślin, a także prelekcje i
spotkania towarzyskie. Uczestnictwo jest
płatne. Więcej informacji na stronie:
http://www.society.bcss.org.uk/index.php/i
nternational-convention.html

Darrel Plowes urodził się w
1925r. w Estcourt w RPA, gdzie
ukończył studia. W czasie wojny
służył w wojskach południowoafrykańskich we Włoszech. Mieszkał w
wielu krajach, by w latach 90-tych
osiąść w Zimbabwe. Jego zainteresowania były bardzo bogate – zajmował się m.in. storczykami, motylami, ptakami, roślinami stapeliowymi.
Na temat roślin stapeliowych
Darrel Plowes napisał wiele artykułów, był autorem wielu reklasyfikacji,
opisał wiele nowych roślin. I choć
jego spojrzenia na klasyfikacje stapeliowych nie zawsze były przyjmowane, nie sposób odmówić mu olbrzymiej wiedzy o tej grupie roślin.
Jego wkład w badania przyrody
południowej Afryki został uhonorowany w nazwach wielu gatunków
roślin, noszących jego nazwisko.
Odszedł bardzo zasłużony przyrodnik.

Castellanos i Lelong –
zbiór prac

Pierwsze to The Desert Magazine,
wydawane w latach 1937-1951, traktujące
mniej o roślinach, a więcej o kwestiach
związanych z rozwojem gospodarki, rolnictwa, i aspektach kulturowych – to coś w

.
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Na portalu francuskich miłośników
kaktusów Au Cactus Francophone pojawił
się kolejny zbiór prac dotyczący argentyńskich kaktusów – tym razem zbiór artykułów, których autorami byli A. Castellanos i
H. Lelong - argentyńscy botanicy (małżeństwo w życiu prywatnym). Jest to
wartościowe wydawnictwo, choć przeznaczone nie dla hobbystów, ale dla badaczy
kaktusów.
Opracowanie to można pobrać pod
adresem:
www.cactuspro.com/biblio_fichiers/pdf/Kie
slingRoberto/CastellanosLelong.pdf

Kaktusiarze na Łotwie
Na Łotwie także są kaktusiarze!
Można się o tym przekonać wchodząc na stronę internetową łotewskiej społeczności miłośników kaktusów znajdującej się pod adresem:
www.kaktusi-latvia.lv/index.php/lv/ . Z
niej można się dowiedzieć, że pierwsze spotkania kaktusiarzy na Łotwie
miały miejsce w Rydze już w 1965r.,
a pod koniec lat 60-tych organizowane były już pierwsze wystawy kaktusów. W latach późniejszych klub stał
się znany w Związku Sowieckim.
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Mój Turbinicarpus
polaskii

Elton Roberts

My TURBINICARPUS POLASKII
Swojego pierwszego Turbinikarpus polaskii nabyłem w naprawdę dawnych ciemnych wiekach kaktusiarstwa. To nie był pierwszy turbinikarpus, który
kupiłem – to wyróżnienie należy do T. pseudomacrochele. Ponieważ w katalogu mojej kolekcji T.
lophophoroides i T. polaskii różnią się tylko o jeden
numer, więc musiałem je kupić w tym samym czasie.
Pewnie lophophoroides opuścił pudełko jako pierwszy, bo dostał wcześniejszy numer. Książka Turbinicarpus in San Luis Potosi wymienia T. polaskii jako T.
machrochele ssp. polaskii. NCL w ogóle pomija tę
roślinę twierdząc, że to to samo co T. schmiedickeanus
ssp. schwarzii. Pod nazwę T. schmiedickeanus autorzy
wcisnęli jedenaście innych nazw. Muszę stwierdzić,

że wolę trzymać się Grupo San Luis dużo bardziej niż
NCL. Znacznie bardziej wolę kierować się badaniami
Grupo San Luis, którzy spędzili 6 lat badając turbinikarpusy San Luis Potosi, niż książką, która przepisuje
informacje skąd może, i wielokrotnie podaje błędy.
Kiedy otrzymałem moje rośliny, nazywały się Turbinicarpus polaskii i takie dla mnie pozostaną, jak długo
u mnie będą.
Skrócony opis Turbinicarpus polaskii. Korpus
jasno niebieskawo-szaro-zielony, ok. 2 cm wysokości,
do 2,7 cm średnicy. Korzeń stożkowo zwężający się.
Tuberkuły zaokrąglone i oddzielone tylko pofalowaną
linią. Cierń jeden, ale miejscami z drugim małym
cierniem, szybko odpada, do 12 mm długości, żółt-

Ripon, Kalifornia, USA
1cactus1@verizon.net

It was way back in the dark ages of cactus collecting that I got my Turbinicarpus polaskii. It was
not the first Turbinicarpus that I bought, that distinction goes to T. pseudomacrochele. As in my catalog
of my collection T. lophophoroides and polaskii are
one number apart I have to think I bought them at
the same time. I think the lophophoroides came out
of the box first and so got the lower number. The
Turbinicarpus in San Luis Potosi book lists T. polaskii as T. machrochele ssp. polaskii. The NCL does
away with the plant in saying that it is the same
thing as T. schmiedickeanus ssp. schwarzii. Under
the name of T. schmiedickeanus the authors also
stuffed eleven other names. I have to say that I
would go along with the Grupo San Luis way before
I would go along with the NCL. I would much rather
go by the research of the Grupo San Luis who spent
6 years studying the Turbinicarpus of San Luis Potosi than a book that copies information from whereever they can find it and many times it is incorrect.
When I got my plants they were Turbinicarpus polaskii and that is what they will remain as long as they
are my plants.

Abbreviated description of Turbinicarpus polaskii. Body light bluish-gray-green, about 2 cm tall, to
2.7 cm in diameter. Root conical tapering. Tubercles
rounded and separated only by a sinuate line. Spine
one but with a smaller spine now and then, that

.
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soon falls off, to 12 mm long, of yellowish horn color.
Flower to 1.5 cm diameter, white to very light pink
with a light and delicate midstripe, filaments and
style pink, stamens pale greenish-yellow, stigma
pink.
In cultivation, like with most plants, there can be
a difference. I have measured my plants and they are
to 5 cm in diameter. If you look at the photos showing the plant [photos 2 – 5] you will see that the
plant hardly shows above the top dressing. I have
fifteen of the plants left out of the seed batch and
every one of them are showing only about 1 cm
above the soil level. Note the description of the root:
conical tapering. Well, that root does a good job of
pulling the plant down in to the soil. In the book
there are several photos showing the plants and only
the tops of them show above the soil.
awo-rogowego koloru. Kwiat do 1,5 cm średnicy,
biały do bardzo jasnoróżowego z lekkim pasmem pośrodku płatków, nitki pręcików i słupek różowe, pręciki jasnozielono-żółte, znamię różowe.
W uprawie – jak i w przypadku innych roślin –
może być inaczej. Zmierzyłem swoje rośliny, i mają
one do 5 cm średnicy. Jeśli popatrzycie na zdjęcia
pokazujące roślinę [2-5], zauważycie, że tylko ledwo
co wystaje ona ponad podłoże. Mam 15 roślin pochodzących z własnego wysiewu, i każda z nich wystaje
tylko na ok. 1 cm ponad poziom podłoża. Zwroćcie
uwagę na określenie korzenia: stożkowo zwężający
się. To właśnie ten korzeń robi całą robotę z wciąganiem rośliny w podłoże. W książce jest kilka zdjęć
pokazujących rośliny, i widać że nad powierzchnię
wystają tylko ich górne części.

Tuberkuly to tylko wybrzuszenia, które są wyznaczone zieloną bruzdą. Około środka tuberkuły znajduje
się areola. Wydaje się być nieregularnie okrągła. Początkowo jest pokryta wełną, która z czasem odpada
zostawiając krótki filc. Cierń(nie) wyrastają ze spodu
areoli. Jeśli się lepiej przyjrzeć, można zobaczyć, że
niektóre areole mają dwa ciernie, jak wspomniane jest
w opisie. Ale gdzieniegdzie mogą być 3 ciernie. W

The tubercles are only a bump and are outlined
by a green line. About in the middle of the tubercle
is placed the areole. It seems to be irregularly round.
At first it is covered in wool that in time falls off,
and what is left is short felt. The spine[s] grow from
the bottom of the areole. If you look close you can
see that some areoles have the two spines as mentioned in the description. But every now and then there
can be 3 spines. In habitat these may fall out but in
cultivation some stay in. The spines are flattened roundish in crosssection. There are also lines running
horizontally across the spines. These lines are minute
grooves that are dark colored giving the spine the
look of being darker than the ash gray of the rest of
the spine. The grooves give the spines a yellowish
cast or color.
The flower is to 2.5 cm in diameter, it is white
to light pink with a light pink midstripe. The outer
petals on the outside have a greenish midstripe. The
filaments and style are pink, the stigma is a different
color of pink, more like a hot pink. The stigma lobes
are fluffy like a dusting brush.
Now we come to photos 6 and 7. This is T. polaskii that decided it wanted to supersize itself. Where
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naturze mogą odpadać, ale w uprawie niektóre pozostają. Ciernie w przekroju są płasko zaokrąglone. W
poprzek cierni biegną równoległe linie. Są to malutkie
wyżłobienia, których ciemny kolor daje wrażenie, że
cierń jest ciemniejszy niż jego popielaty szary kolor.
Wyżłobienia nadają cierniom żółtawy odcień.
Kwiat ma do 2,5 cm średnicy, jest biały do jasnoróżowego z lekkim różowym pasmem pośrodku płatków. Zawnętrzne płatki mają po swojej zewnętrznej
stronie zielonkawe pasmo pośrodku płatków. Nitki
pręcików i słupek są różowe, znamię ma inny, żywszy
odcień różu. Działki znamienia są pokryte meszkiem,
wyglądają jak szczotka do kurzu.
Przejdźmy teraz do zdjęć 6 i 7. To T. polaskii,
który postanowił stać się olbrzymem. Kiedy pozostałe
rośliny zatrzymały się przy wzroście 5 cm średnicy i 1
cm wysokości ponad poziom podłoża, ta rosła nadal.
Ma ona 11 cm średnicy i 7 cm wysokości. Przesadziłem roślinę i zauważyłem, że ma bardzo długi korzeń
palowy. Myślę, że ten korzeń także stara się wciągnąć
roślinę wgłąb, jak to jest u pozostałych, ale to się nie
udaje. Na zdjęciu 6 możecie zauważyć, że roślina jest
pofałdowana, splisowana. Jest tu dziewięć czy dziesięć warstw – fałdów, plis, a góra rośliny jest wciągnieta ok. 2 cm wgłąb korpusu. Przy tym nadal otwierają się kwiaty gdy to piszę. Boję się mocniej podlać
roślinę by sprawdzić czy by się wtedy wypełniła i
jeszcze bardziej urosła. Miałaby wtedy chyba jakieś
15 cm wysokości. Nie mam pojęcia dlaczego ta właśnie roślina tak wystrzeliła ze wzrostem, kiedy inne
rosły normalnie.

the rest of the plants stopped growing at about 5 cm
diameter and 1 cm above soil level, this plant kept on
growing. It is 11 cm in diameter and 7 cm tall. I repotted the plant and saw that it has a very long taproot. I guess that taproot keeps trying to pull the
plant down like the rest but it is not doing all that
good. In photo 6 you can see how the plant is folded
or pleated. There are nine or ten layers, folds or
pleats, and the top of the plant is pulled about 2 cm
down inside the plant. Still it is opening flowers right as I am writing this. I am afraid to water the
plant more to see if it would fill up and grow taller. I
would have to guess that it would be at least 15 cm
or so tall then. I have no idea as to why this one
plant went on a growing spurt when the rest did not.
All Turbinicarpus need an open fast draining
soil. Most want lots of light still without burning the
plants. Keep the plants dry over the winter. Most of
my plants have taken a few degrees of cold. Try to
keep all Turbinicarpus above about 28 degrees F.

Wszystkie zdjecia: Autor.
All the pictures by the Author

Wszystkie turbinikarpusy potrzebują przepuszczalnego, szybko wysychającego podłoża. Większość potrzebuje dużo światła, jednak tyle by nie
było przypaleń. W zimie rośliny należy trzymać
sucho. Większość moich roślin wytrzymało kilka
stopni zimna. Wszystkie turbinikarpusy powinny
być trzymane powyżej co najmniej -2 oC.

Edytorial – c.d.
nad naprodukowaniem na dużą skalę rzadkich, a prostych w rozmnażaniu kaktusów, takich jak np. Copiapoa solaris, Stenocereus beneckei, Pierrebraunia, i innych, których szczepione na „patyku” 2-centymetrowe „pypcie” sprzedają się za granicą po wysokich cenach, nad ogólnopolską giełdą dla miłośnikow kaktusów i sukulentów na kilka tysięcy osób (w dużym mieście po dobrej
reklamie to możliwe, nawet jeśli większość bedą stanowić przypadkowi odwiedzający), nad stworzeniem w kraju kilku naturalnych
stanowisk dla najbardziej mrozoodpornych kaktusów w naszych warunkach, nad bardziej masową produkcją kaktusów, ktore
będą przypominaly kaktusy, nad nowymi formami szklarni, nad wieloma innymi rzeczami i pomysłamii, które być może przyjdą
tylko Wam do głowy. Kopiowanie jest dobre, ale nie bójmy się innowacji i rozważmy je jeśli są w zasięgu naszych możliwości, do
niczego się nie zmuszając, ale teżnie zamykając się na nie. Tym bardziej, że w naszym kraju od dwóch lat są ku temu lepsze
warunki. Historia pokazuje, że człowiek zamknięty na innowacje może stracić nawet 200 tys. lat ! I nadal bądźcie z nami! :)
z pozdrowieniami, Edytor
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Aloes of Uganda

Thomas Cole & Tom Forrest (2017)
Wartościowe
wydawnictwo,
rzetelnie przedstawiające rodzaj Aloe
w Ugandzie. Autorzy wymieniają 22
gatunki (w tym 5 endemicznych) i 2
podgatunki, każdy opatrzony opisem,
podkreśleniem
najważniejszych
cech, omówieniem ekologii i geografii. Wszystko ilustrowane jest ciekawymi i dobrej jakości zdjęciami, są
także zamieszczone mapki występowania poszczególnych gatunków.
Książka jest efektem badań autorów nad aloesami Ugandy prowadzonymi od 2005r. Od tego czasu
autorzy opisali 3 nowe gatunki Aloe. W książce opisany został
kolejny nowy podgatunek – A. labworana ssp. longifolia.
Książka liczy 176 stron, zawiera 151 zdjęć i 24 mapki. Jest
dostępna zarówno w twardej, jak i miękiej oprawie. Na stronie
www https://aloesofuganda.com/store można zobaczyć fragmenty książki, i tam też ją nabyć.

Field Guide to Cacti and
Succulents of Arizona (2 edycja)
Peter Breslin, Rob Romero,
Greg Starr & Vonn Watkins (2017)

Ta bardzo użyteczna, fachowo
napisana i zredagowana, a także
ładnie wydana książka, jest dobrym
przewodnikiem po bogatej kaktusowej florze Arizony. Książka została
wydana przez Tucson Cactus and
Succulent Society, a napisana i
opracowana przez członków tego
towarzystwa. Jej pierwsza edycja –
już wyprzedana – ukazała się w
2015r. Druga edycja zawiera nieco
więcej zdjęć i mapek, oraz opis jednego nowego echinocereusa.
Książka
porusza
wszystkie
aspekty związane z kaktusami występującymi w Arizonie, a jej
główną część stanowi prezentacja poszczególnych gatunków,
ilustrowana pięknymi zdjęciami z natury, które wszystkie zrobione zostały przez członków towarzystwa.
Książka ma 302 stron, 132 map, aż 418 kolorowych zdjęć.
Więcej informacji na stronie internetowej:
http://www.tucsoncactus.org/html/fieldguide.html

Mammillaria. Now
and Again

John Pilbeam (2017)

To druga książka tego autora o
mammillariach. Pierwsza, z 1999r.,
była badzo poczytna, z dużą ilością
informacji hobbystycznych. Od tego
czasu opisano trochę nowych gatunków, zmieniły się też tendencje w
klasyfikacji rodzaju. Nowa pozycja
jest napisana trochę w innym, mniej

formalnym stylu, jednak również zawiera bardzo dużo informacji i opinii autora.
Jak to zwykle jest u Johna Pilbeama, w książce jest wiele
dobrych i ciekawych zdjęć. Przyjęta klasyfikacja rodzaju jest
‘”lumperska”, ale są odniesienia także do synonimów. Książka
ma 242 stron, ponad 550 zdjęć, i jest w twardej oprawie.

Succulents in cultivation –
breeding new cultivars
Gordon D. Rowley (2017)

Ukazała się książka znanego
znawcy
kaktusów,
Gordona
Rowleya, poświęcona tworzeniu
nowych kultywarów sukulentów,
innymi słowy – „mutantów”. Wiemy, że części miłośników sukulentów pozycja ta w ogóle nie
zainteresuje (a niektórzy być
może nawet odniosą się do niej
wrogo), jednak wielu hobbystów
gustuje w różnorakich dziwactwach, nie wspominając o sprzedawcach. Więcej informacji o książce można przeczytać na
stronie internetowej wydawcy:
http://society.bcss.org.uk/index.php/book-contents/succulentsin-cultivation.html, przez tę też stronę można ją nabyć.

Rod Pterocactus K. Schumann
Kaktusy Special 2017 / 2
Lumír Král

Pterocactus to rodzaj, który
cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Na rynku jest coraz
więcej nasion, a w ostatnich latach
opisano kilka nowych gatunków.
Wiadomo też, że duża część gatunków Pterocactus nadaje się do
mrozoodpornej uprawy w Polsce. W
Kaktusy i Inne ukazało się całkiem
niemało artykułów o rodzaju Pterocactus.
W 2017r. ukazał się numer
specjalny czeskiego czasopisma
Kaktusy poświęcony Pterocactus.
Autorem jest Libor Kunte, znawca kaktusów południowej
Argentyny, który odwiedził wiele stanowisk Pterokaktusów.
Wydawnictwo to liczy 36 stron, zawiera wiele ciekawych
zdjęć, mapki występowania poszczególnych gatunków (rodzaj
Pterocactus zasiedla Argentynę niemalże na całej jej długości
z południa na północ), przedstawia kwestie odnośnie uprawy,
systematyki, oraz zawiera omówienia poszczególnych gatunków, których Autor wylicza 10: P. tuberosus, P. megliolii, P.
gonjianii, P. valentinii, P. australis, P. ficheri, P. hickenii, P.
araucanus, P. nauquensis, P. articulatus.
Numer obfituje w bardzo ciekawe zdjęcia, w tym wiele
przedstawiających ciekawe detale tych nadal stosunkowo
słabo znanych kaktusów. Wydawnictwo to to pozycja ze
wszech miar polecana, nie tylko miłośnikom „mrozaków”, ale
także wszystkim tym którzy gdzieś na etapie swojego kaktusiarskiego rozwoju zapomnieli o tym rodzaju, a taraz chcieliby
swoje braki nadrobić.
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Cactaceae etc. 2018
Volume XXVIII. - Format 240 x
170 mm - 4 issues per year includes 160 full color pages (4
x 40 pages) - renowned authors
- quality content - in Cactaceae
etc. you will find everything:
descriptions of new species,
travelogues, experience of
producers and travelers etc.
Published in Slovak & Czech
language, with the content also
available in English & German.
The cost for 1 year is 15,- € - Postage and packing for 1 number
is 6,10 € (recorded delivery) – this comes to 24,40 € for the
whole year - Total cost 39,40 €. Advance payment is required

Nasiona ADBLPS (Aymeric de Barmon)
75% oferowanych nasion (w większości kaktusów) przez ADBLPS, jest własnej produkcji.
Specjalne szklarnie i techniki zapewniają 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
nadwyżki z kolekcji
Sulcorebutia, Mediolobivia, Rebutia i pokrewne, Echinocereus, Lobivia, Frailea, Mammillaria, Turbinicarpus, Ariocarpus, i inne, Asclepiadaceae

kaktusy.atlas-roslin.pl

Possibility to order older editions of Cactaceae etc. (eg 2017 =
13,- € + postage of 15, 80 € - all issues will sent in one package
– Total cost - 28, 80 €)
For more information: igor.drab@gmail.com

„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

UAKTUALNIONA LISTA DOSTĘPNYCH
NUMERÓW CZASOPISMA KAKTUSY I INNE
Poniżej widnieje uaktualniona lista dostępnych jeszcze
numerów czasopisma Kaktusy i Inne. Można je zamówić
pisząc na adres email: mrcactustommy@yahoo.com
najnowsze (wszystkie w cenie 13 zł)
vol 10 no 1
vol 9 no 4
vol 9 no 3
vol 9 no 2
vol 9 no 1
archiwalne (wszystkie w cenie 5 pln.)
vol 8 no 4
vol 8 no 3
vol 8 no 2
vol 7 no 4
vol 7 no 3
vol 7 no 2
vol 7 no 1
vol 6 no 3
vol 5 no 1
vol 4 no 4
wysylka - 6 pln.
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Mammillarie...
tekst: Edytor
zdjęcia: Jerzy Bartylak

Amerykańskie,
haczykowate,
piękne. Część 1.
Fig. 1 Mammillaria grahamii

Mammillarie nie są pierwszym skojarzeniem gdy
przywodzimy na myśl kaktusową florę USA, w rzeczy
samej jednak liczba taksonów Mammillaria w USA jest
porównywalna z liczbą pedio- czy sklerokaktusów.
Niektórzy kaktusiarze próbują patrzeć na tamtejsze
mammillarie pod kątem potencjalnych dostarczycieli kaktusów – słabo – mrozoodpornych, tu jednak zostaną krótko
przedstawione te gatunki, które
mają haczykowate ciernie centralne – uznawane przez większość hobbystów za gatunki
najładniejsze.
Mammillarie z USA są
uważane za średniotrudne w
uprawie, za wyjątkiem naprawdę trudnej Mammillaria
tetrancistra, którą zaleca się
szczepić, i którą trudno znaleźć
w kolekcjach. Należy dołożyć
starań aby zapewnić im – jako
północnym gatunkom rodzaju
– chłodne zimowanie.

Mammillaria grahamii Engelm.
Mammillaria grahamii (znana także pod wcześniejszą nazwą Mammillaria microcarpa) to szeroko
rozprzestrzeniony gatunek w północno-zachodnim

Fig. 2 Mammillaria grahamii
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Fig. 4 Mammillaria thornberii

Fig. 3 Mammillaria grahamii f. oliviae SB 1874
Dos Cabezas Mts. Arizona

Meksyku, występuje też szeroko w południowej Arizonie, oraz zachodzi nieco na południe Nowego Meksyku i skrawki Teksasu i Kaliforni. Występuje dość
często, rośnie w towarzystwie niskiej rośliności, nierzadko w dużych skupiskach.
Mammillaria grahamii rośnie pojedyńczo lub
tworzy niewielkie kępy. Jej pędy mają zwykle 3 – 6,5
cm średnicy i do 16 cm wysokości. Krótkich jasnych
cierni radialnych jest od 17 do 35, dłuższych cierni
centralnych jest 1–4, do 2,5 cm długości, od czerwonawych do ciemnobrązowych, i zwykle hakowatych
(bardzo rzadko się zdarza by nie było wśród nich ani
jednego ciernia hakowatego). Piękne kwiaty są koloru
od różowego do purpurowego, nawet do 4,5 cm średnicy, z ładnym zielonym znamieniem, a owoce są
czerwone, mocno wydłużone, maczugowate.
Mammillaria grahamii jest uważana za słabo
mrozoodporną, znacznie słabiej niż M. wrightii.
W gatunku tym wyróżnia się jeszcze występujący
w Meksyku podgatunek ssp. sheldonii.

Mammillaria thornberii Orcutt
Mammillaria thornberii, dzięki swoim dość niezgrabnie wydłużonym pędom, które nasuwają skojarzenia raczej z jakąś cylindropuncją aniżeli z mammillarią, pewnie nie będzie wyglądać specjalnie pociągająco dla typowego mamilarzysty. Gatunek ten także
mocno i niezgrabnie się krzewi, ale można go dzięki
temu prosto rozmnażać przez oderwane odrosty –
mają one już wytworzone własne korzenie. Gatunek
ten także nieco ratują dość ładne kwiaty.

Mammillaria thornberii występuje w południowej części Arizony,
i na północy meksykańskiego stanu
Sonora. Tworzy kępy, z pędami
często półpłożącymi się; pędy zwykle mają do 3,5 cm średnicy i do 10
cm długości, często więcej. Ciernie
są w ilości 14-23, białawe, z czasem
żółkniejące, w tym zwykle jeden,
czasem do 3, cierń centralny, hakowaty, ciemniejszy, do ok. 2 cm długości. Kwiaty mają do 2,5 cm
średnicy, są białe lub jasno różowe, z różową pręgą
pośrodku płatków, z ładnym znamieniem kolorum
magenta.
Do Mammillaria thornberii często zaliczany jest
podgatunek ssp. yaquensis z Meksyku.

Mammillaria wrightii Engelm.
Mammillaria wrightii dzięki swoim pięknym i
dużym purpurowym kwiatom, z pewnością należy
do najładniejszych mammillarii.
Gatunek ten dzielony jest na dwa podgatunki.
Podgatunek ssp. wrightii obficie występuje w Nowym Meksyku oraz w meksykańskich stanach Sonora i Chihuahua. Drugi podgatunek, ssp. wilcoxii
(Toumey ex K.Schum.) D.R.Hunt odróżnia się
większą liczbą cierni radialnych (16-30) od podgatunku ssp. wrightii (8-15 cierni radialnych), oraz
mniejszym owocem, i występuje u południowego
zbiegu Arizony i Nowego Meksyku, i również w
Chihuahua i Sonora.
Kuliste pędy Mammillaria wrightii mają 4-8 cm
średnicy, cierni centralnych jest zwykle 1-4, są
ciemniejsze niż radialne, do 1,5 cm długości, co
najmniej 1 z nich jest hakowaty. Kwiaty są purpurowe lub koloru magenta, nawet do 7 cm średnicy
(w Meksyku, na jednym stanowisku w stanie Chihuahua, występuje także białokwitnąca forma opisana
jako fa. wolfii.)
Z obszarów przy granicy z Arizoną i niedaleko
granicy z Meksykiem, oraz z Meksyku, została
opisana takze Mammillaria meridiorosei Castetter,
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Fig. 5 Mammillaria wrightii DC 598

Fig. 7 Mammillaria wrightii (Wetstone)

.

Fig. 6 Mammillaria wrightii (Wetstone)

Fig. 9 Mammillaria wrightii ssp. wilcoxii (meridiorosei)
SB3 Hidalgo Co., New Mexico

Fig. 8 Mammillaria wrightii ssp. wilcoxii (meridiorosei)

P.Pierce & K.H.Schwer. uważana dziś powszechnie za formę ssp. wilcoxii z nieco mniejszymi kwiatami.
W naturze Mammillaria wrightii często rośnie
na nieco żyźniejszych podłożach niż inne mammillarie. Jest uważana za dość mrozoodporną. W
odpowiednio
suchych
warunkach znosi krótkie
spadki temperatur nawet
do -28oC. Osoby lubiące
eksperymentować
z
mrozoodpornością kaktusów z pewnością mogą
się tutaj o to pokusić,
przy całkowitej ochronie
przed opadami w okresie
spoczynku.
W kolejnej części
zostaną przedstawione
pozostałe trzy „haczykowate”
mammillarie
występujące w USA.

Fig. 10

Mammillaria wrightii ssp.
wilcoxii (meridiorosei)
RP 78 Guadelupe Canyon,
New Mexico
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Z notatnika Edytora
Kremnofityczne sukulenty Z Eriocactus na...
w Afryce Południowej
Eriocephala
Ciekawe obserwacje swego czasu ukazały się w południowoafrykańskim piśmie Aloe. Znany znawca sukulentów południowej Afryki, Ernst van Jaarsveld, przedstawił ogólne cechy
tamtejszych sukulentycznych roślin kremnofitycznych. Rośliny
kremnofityczne, kremnofity, to takie które rosną na niedostępnych skałach. Trzeba przy tym podkreślić słowo „niedostępnych”
– wiele sukulentów rośnie na skalnych stanowiskach, wyniesieniach, ale habitat tych, które występują na skałach niedostępnych, klifach, jest specyficzny. Z jednej strony zapewnia on
ochronę przed roślinożercami, a z drugiej jest środowiskiem
niezbyt łatwym do wegetacji i w ten sposób odpowiada za wytworzenie przez kremnofity specyficznych właściwości.
Między innymi takich jak ta, że gatunki kremnofityczne pod
wpływem własnego ciężaru przyjmują zwisający pokrój. Z powodu ograniczonej ilości słońca na klifach liście również często
się wydłużają i opadają aby otrzymywać większą ilość światła.
Brak zagrożenia ze strony roślinożerców skutkuje tym, że rośliny
pozbawiają się swoich mechanizmów obronnych – liście kremnofitycznych aloesów mają znacznie mniejsze ząbki, a kremnofityczne gasterie tracą maskujące plamkowate ubarwienie. Dobrym przykładem kremnofitycznego aloesu jest nowoopisany A.
rulkensii widoczny na zdjęciu poniżej.
Według autora, w południowej Afryce występuje sto kilkadziesiąt kremnofitycznych sukulentów, w tym ponad 40 mesembriantów, ponad 30 z rodziny Crassulaceae, ponad 30 z rodziny
Aloaceae. Sukulenty kremnofityczne gnieżdżą się w szczelinach
skalnych, co wyjaśnia to, że większość z nich jest karłowatych
rozmiarów.

Popularny, wdzięczny i prosty w uprawie rodzaj Eriocactus
znany jest chyba wszystkim kaktusiarzom – nazwa ta nie
zniknęła z języka kaktusiarzy, mimo że od wielu lat gatunki
Eriocactus umieszczane są w rodzaju Parodia (wcześniej
Notocactus). Co więcej, w najnowszym opracowaniu rodziny
Cactaceae (Taxonomy of Cactaceae), rośliny dawnego rodzaju Eriocactus zostały na powrót wyodrębnione z rodzaju Parodia jako osobny rodzaj, tym razem pod nazwą Eriocephala.
Jak się nieco wcześniej okazało, przed nazwą rodzajową
Eriocactus Backeberg, z przyczyn formalnych ma pierwszeństwo nazwa innego rodzaju tego samego autora: Eriocephala
Backeberg. Zatem dla przeciwników umieszczania Eriokaktusów w rodzaju Parodia czy Notocactus, mamy:
- Eriocephala lenninghausii
- Eriocephala magnifica
- Eriocephala warasii
- Eriocephala schumanniana
- Eriocephala claviceps
- Eriocephala nigrispina
Dwa ostatnie taksony prawdopodobnie są podgatunkami/odmianami Eriocephala schumanniana.
Nie namawiam nikogo do używania nowej nazwy, po
prostu informuję.
Źrodła:
Eggli, U., M. Machado, R. Nyffeler. 2008. Nomenclatural note on the
subgenera of Parodia (Cactaceae-Cactoideae). Taxon. 57(3): 985-988.
Guiggi, A. 2012. New genera and combinations in the family of Cactaceae
Jussieu (Magnoliopsida - Cactales). Cactology 3.
Lodé, J. 2015. Taxonomy of Cactaceae.

Eriocactus warasii
Eriocactus schumannianus

Kremnofityczny Aloe rulkensii. Fot. Tom Rulkens. Zdjęcie udostępnione na
licencji CC BY-SA 2.0

Artykuł na licencji CC BY-SA 2.0
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Patriotyczna Mammillaria
Widoczne poniżej zdjęcie Mammillaria laui ssp. laui D.R.
Hunt nieodparcie kojarzy mi się z naszym Świętem Niepodległości, bo biało-czerwone barwy są na nim jak rzadko pięknie
wyeksponowane. W przypadku tego gatunku widok tak dorodnych i tak obficie i wspaniale kwitnących kęp nie jest wcale
rzadkością. Gatunek ten szybko i łatwo rośnie, szybko sie krzewi, i łatwo i obficie kwitnie, tak więc przy kwitnieniu kilkunastoletniej kępy można już liczyć na widoczny na zdjęciu efekt kwiatowego „wzornictwa”.
Z uwagi na łatwość uprawy, obfitość kwitnienia, urodę i
łatwość rozmnażania, Mamillaria laui to gatunek popularny w
uprawie. Pochodzi ona z meksykańskiego stanu Tamaulipas,
gdzie występuje na niezbyt dużym obszarze pomiędzy Ciudad
Victoria i Jaumave, na wysokości od 800 do 1700m npm, tworząc kępy do ok. 30 cm szerokości. Jest pokrewna niedaleko od
niej rosnącej w przyrodzie Mammillaria carmenae, z którą w
kolekcjach może tworzyć mieszańce. W The New Cactus Lexicon i Taxonomy of Cactaceae, jest ona dzielona na trzy podgatunki, które występują na rożnych wysokościach, różniąc się
nieco uciernieniem. Podgatunek ssp. dasyacantha występuje
najwyżej, najmocniej się krzewi, i ma ciernie najbardziej miękie,
trudno rozróżnialne na centralne i radialne. Podgatunek ssp. laui
ma mocniejsze ciernie, w tym 12 cierni centralnych, dość słabo
odróżnialnych od radialnych. Podgatunek ssp. subducta rośnie
najniżej, ma ciernie mocniejsze niż ssp. laui, w tym również 12,
od jasnożółtych do brązowych cierni centralnych. Ciernie u
wszystkich podgatunków nie przekraczają 1 cm długości. Kwiaty
są różowe do 2,5 cm średnicy, owoc biały lub jasnoróżowy.

Mammillaria laui v. subducta.
Jakkolwiek w/w nazwy mają znaczenie z punktu widzenia
kaktusowego hobbysty, prawdopodobnie oznaczają jedynie
formy nie zasługujące na miano podgatunku.
Mammillaria laui, zwłaszcza jej białoocierniona typowa
forma, będzie dobrym wyborem dla osób chcących mieć piękne kaktusowe widoki bez niepokojących trudności uprawowych. Standardowa uprawa, z chłodnym zimowaniem i słonecznym stanowiskiem wiosną i latem, wystarczy dla ładnego
kwitnienia. Na zdjęciu widać Mammillaria laui ssp. laui Lau
1171 – roślinę wysianą z nasion zebranych ze stanowiska
originalnego znaleziska Alfreda Laua – odkrywncy kaktusa.

Mammillaria laui v. laui Lau 1171 Ciudad Victoria, Mina Asbestos, Tamaulipas
po prawej: Mammillaria laui v. dasyacantha Wszystkie zdjęcia: Jerzy Bartylak

Trujące starce
Od dawna wiadomo, że m.in. gatunki rodzaju Senecio i
Kleinia zawierają trujące związki pod nazwą alkaloidy pirolizydynowe. Uszkadzają one przede wszystkim wątrobę, mogą też
szkodliwie wpływać na inne organy jak i układ nerwowy. Choroba wątroby może być skutkiem już jednokrotnego spożycia
większej dawki. W Europie w ostatnim czasie gatunki Senecio
mocniej rozprzestrzeniły się, a ich tereny to głównie pastwiska i
łąki, zatem stanowią one zagrożenie dla zwierząt gospodarskich
– bardzo wiele jest udokumentowanych przypadków ich zatruć,
a przez to dla ludzi spożywających produkty od chorych zwierząt. Chwastami zawierającymi AP mogą być także skażone
zboża, a w konsekwencji mąki.
To tyle jeśli chodzi o troski ekspertów od bezpieczeństwa
żywności. W każdym razie brzmi groźnie. A jak mają się do

.
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tego problemu kolekcjonowane ozdobne sukulentyczne gatunki Senecio, jak np. popularne Senecio rowleyanus, roślina
również klasyfikowana jako trująca? Przecież miłośnicy sukulentów ich nie jedzą... No właśnie, drobne okrągłe liście S.
rowleyanus mogą zachęcająco wyglądać dla małych dzieci,
nie mówiąc już o domowych zwierzakach. Co gorsza, przez
długi czas po zjedzeniu nie widać oznak choroby. Zalecenia
są więc takie, aby po spożyciu przez dziecko liści S. rowleyanus, starać się pobudzić je do wymiotów i szybko zwrócić się
o pomoc do lekarza.
Pamiętajmy, Senecio rowleyanus to roślina nie do miejsca
z małymi dziećmi.
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Rodzaj Facheiroa – słów kilka
Powiedzieć, że gatunki rodzaju Facheiroa Br. & R. są rzadkie w kolekcjach, to nic nie powiedzieć. Prawdopodobnie większość kaktusiarzy nie wie nawet, że taki rodzaj istnieje! Czemu
tak jest, to kolejna z wielu niesprawiedliwości, jakie dotykają
wiele ciekawych rodzajów kaktusów. Jednym z takich rodzajów
– pogardzanych, wyszydzanych, wyzywanych od chwastów –
oczywiście tylko przez tych kakusiarzy którzy wiedzą w ogóle o
jego istnieniu – jest rodzaj Facheiroa. Grupuje on kilka gatunków
kaktusów brazylijskich, umownie zaliczanych do kaktusów kolumnowych; dokładniej rzecz biorąc są to kaktusy wysokokrzewiaste lub nisko-drzewiaste – w zależności od Waszych
preferencji nazewniczych. W kolekcjach nie wyróżniają się one
niczym specjalnym – ot, takie sobie łatwo rosnące „patyki”. W
naturze jednak dorosłe rośliny wyglądają całkiem malowniczo i
ładnie, tym bardziej, że większość gatunków tworzy boczne
cefalia.
Gatunki Facheiroa dorastają do kilku metrów wysokości,
obficie się krzewiąc od podstawy lub wyżej nad ziemią. Liczne
pędy są dość cienkie, mają wiele żeber, nieciekawe krótkie
ciernie, i rosną mniej lub bardziej prosto wzwyż.
Kilka lat temu kupiłem trzypędową kępkę Facheiroa pilosa w
hipermarkecie. Jakim cudem tak rzadki kaktus trafił do handlu
detalicznego – nie wiem, w każdym razie nie wzbudził żadnego
zainteresowania wśród kaktusiarzy. Kępkę rozdzieliłem, i po jednym sezonie poprawnej uprawy, która przywróciła kaktusowi
normalne uciernienie, dwa pędy sprzedałem ze sporym naddatkiem za granicę – na szczęście wśród kaktusiarzy zawsze znajdą
się osoby zainteresowane bardzo rzadkim gatunkiem. Z ostałego
się pędu rozwija mi się teraz pomyślnie kolejna kępka – roślina
rośnie dobrze, jest prosta w uprawie, troszczę się też by nie miała
zbyt chłodno – 15 oC to dla tego rodzaju minimum.
Nie widziałem w uprawie kwitnącej rośliny, ale jestem przekonany że można doczekać się kwiatów, choć pewnie dopiero
po kilkunastu latach uprawy. Kwiaty są nocne, dość wąskie i
niewielkie, do 3 cm średnicy, nie są zbyt imponujące, choć niebrzydkie.
O rodzaju Facheiroa warto byłoby napisać kiedyś coś szerzej, o ile znalazłby się autor z materiałem zdjęciowym. Teraz
chciałbym jedynie przytoczyć najnowszą klasyfikację rodzaju wg. The Taxonomy of Cactaceae. W
opozycji do „lumperskiego” podejścia zaproponowanego w The New Cactus Lexicon (2006), gdzie
wyszczególniono tylko trzy gatunki: F. cephaliomelana, F. ulei i F. squamosa, najnowsza klasyfikacja

Fcheiroa estevesii GC1017.02, koło Iuiú, 665m. Fot. Graham Charles.

Fcheiroa squamosa. Fot. Otávio Nogueira, zdjęcie na licencji CC BY 2.0
Facheiroa pilosa
Kaktus sfotografowany w stanie
spoczynku zimowego.
Artykuł
na licencji
CC BY 2.0
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jest „splitterska” i obejmuje także cztery kolejne gatunki, które
autorzy NCL uznali za synonimy F. cephaliomelana i F. squamosa. Tak więc mamy: Facheiroa cephaliomelana, F. estevesii, F. pilosa, F. tenebrosa, F. ulei, F. squamosa, F. braunii.
Pierwszych pięć z wymienionych wyżej gatunków wytwarza boczne cefalia, dwa ostatnie ich nie wytwarzają. W naturze gatunki Facheiroa rosną na skałach lub mocno kamienistym gruncie, a rodzaj swoim terytorialnym zasięgiem obejmuje stany: Minas Gerais, Bahia, Pernambuco i Piaui.
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Kaktusy, które kochają
Polskę !

Jeszcze o odrostach u
Echinocereus

W hipermarketach dość często można zobaczyć pięknie
wyglądające, grube i dorodne, młode okazy kaktusów kolumnowych – rośliny sprowadzone z hodowli na Wyspach Kanaryjskich, w ktorych miały dobre słoneczne warunki do rozwoju.
Wyglądają one tak ładnie i naturalnie, że niejednego z nas mogą skusić. Niestety często okazuje się, że takie kaktusy, przeniesione ze słonecznego optimum w krajowe warunki pogodowe, nie chcą rosnąć i z czasem padają. To naturalne zachowanie roślin jest też wspomagane trzymaniem przywiezionych
egzemplarzy przez dłuższy czas w hipermarketowych warunkach – zwykle urągających podstawowym zasadom uprawy
kaktusów, zwłaszcza kiedy kaktusy przywiezione w zimie są
trzymane w wilgoci i cieple w ciemnym pomieszczeniu.
Zupełnie inaczej rzecz będzie się miała z kaktusem wyhodowanym i prowadzonym przez lata w polskich warunkach.
Będzie on szczuplejszy w obwodzie, ale będzie żył (!) i będzie
rósł! Niestety polscy komercyjni hodowcy roślin oferują jedynie
siewki kaktusów kolumnowych, z których wszakże po czasie
rzędu ok. 10 lat można otrzymać kilkudziesięciocentymetrową
kolumienkę. Osoby, które zapragną mieć takie egzemplarze
natychmiast, mogą jedynie liczyć na to że znajdą je u kaktusowych hobbystów – mimo że generalnie nie są one kolekcjonowane, wielu kaktusiarzy ma trochę takowych w charakterze
„przypadku”, i często chętnie się ich pozbywa. Wciąż chyba
najlepszym źródłem jest tu portal Allegro.
Rośliny krajowe wyglądają dużo mniej apetycznie niż te
przywiezione z Wysp Kanryjskich, często noszą blizny i inne
ślady zaniedbań przez hobbystów, jednak będą w naszych
warunkach zdrowo rosły! One znają rękę polskiego kaktusiarza,
znają nas i nasze narodowe przywary, znają Polskę, kochają ją,
i jest im w niej dobrze! Jeśli więc jest na to szansa, niech hasło
„swój do swojego po swoje” stanie się częścią naszych kaktusiarskich zwyczajów.

W Kaktusy i Inne 9(1), w dziale „Ad vocem”, pojawiła się
krótkia wzmianka o tym, że u gatunków rodzaju Echinocereus
boczne pędy nie wyrastają z areoli – jak to jest w rodzinie kaktusów, ale formują się pod naskórkiem i wydostają się na zewnątrz przez jego rozdarcie. W 2015r. ukazał się niżej cytowany, bardzo ciekawy i fachowy artykuł, w którym przedstawiono i
omówiono badania tego ciekawego zjawiska.
Przede wszystkim autorzy dochodzą do wniosku, że prawdopodobie fenomen ten występuje u wszystkich gatunków
Echinocereus – nie występuje natomiast u Morangaya pensilis
(dawny Echinocereus pensilis), co potwierdza tezę o niewłączaniu tego gatunku do Echinocereus. Samo zaś zjawisko
polega na tym, że areola jest zasklepiana perydermą, a tkanka
twórcza (merystem) areoli przemieszcza się nad areolę, gdzie
jest otaczana przez epidermę i korę pierwotną. Z niej powstaje i
rozwija się w tym miejscu wegetatywny lub kwiatowy pąk, który
następnie przebija się na zewnątrz. Autorzy nie znają jeszcze
molekularnych mechanizmów zachodzących w tkankach areoli
odpowiedzialnych za to przemieszczenie.
Autorzy dochodzą do wniosku, że ochrona tkanki twórczej
areoli i nowego pąka stanowi adaptację do niskich temperatur.
Na zdjęciu widać pąk wegetatywny (zaczątek odrostu) u E.
triglochidiatus, przebijający się przez rozdarcie w naskórku.

Sánchez D, Grego-Valencia D, Terrazas T, Arias S. How and why does
the areole meristem move in Echinocereus (Cactaceae)? Annals of Botany. 2015;115(1):19-26.

Czy kaktusy są owadożerne?

Na zdjęciu widoczny jest Pachycereus pringlei – „nasz”!
Widać ślady zaniedbań w uprawie, ale roślina zdrowo się rozwija, w istocie nic jej nie jest, i przy poprawnej uprawie będzie
nadal zdrowo rosnąć.

Uprawa kaktusów na zewnątrz ma tę wadę, że skraca okres
wegetacji roślin. Niestety. Z drugiej jednak strony ma kilka zalet,
które warto zauważyć. Po pierwsze deszcz – żadne skrapianie,
zraszanie, nigdy nie zastąpi cudownego efektu dokładnego
spłukania naskórka kaktusa silnie bijącymi kroplami deszczu.
Dodajmy – kwaśnego deszczu, który dobrze rozpuszcza osadzone pyły i brudy, „przetykając” pory naskórka, a także wymywa szczątki owadów, pajęczyn, itp. Żadne umiarkowane „mglawicowanie” przegotowaną wodą o obojętnym odczynie tego tak
nie dokona.
Drugą rzeczą są niższe nocne temperatury niż w szklarni,
które mają zasadniczy wpływ na wegetację – to właśnie wysokie nocne temperatury w szklarniach w środku lata stopują
wzrost roślin. W dzień rośliny chłodzi wiatr.
Trzecia rzecz, to moje dumania o tym na ile szczątki owadów nabitych na ciernie, i złapanych w pajęczyny, których na
moich kaktusach na zewnątrz naprawdę jest utkanych sporo,
mają wpływ na wzbogacenie gleby. Zwłaszcza szczątki dużych
(i pięknych) motyli nocnych, których wiele widzę ponadziewanych na ciernie moich kaktusów. W przyrodzie ma to pewnie
dużo większe znaczenie niż nam się wydaje.
O zwierzęcych odchodach nie będę już wspominał...

.
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Moje asklepiadaki

Lucyna Ostryżniuk
Wrocław
emai: l.ost@wp.pl

Fig. 1. Diplocyatha ciliata.

Jestem amatorką. Mam już wprawdzie za sobą
pewne doświadczenia w uprawie sukulentów, głównie
kaktusów, i trudno mi nazwać się „początkującą”, ale
ani nie posiadam wykształcenia ogrodniczego, ani też
ogromu wiedzy, jaką dysponuje wielu moich szacownych Kolegów i Koleżanek z kaktusowosukulentowych kręgów. Muszę się przyznać, że w
obcowaniu z moimi podopiecznymi, których przez
lata uzbierało się całkiem niemałe stadko, często działam na wyczucie i, pomimo wielu sezonów spędzonych razem, cały czas uczymy się siebie nawzajem –
ja ich, a one mnie. Dlatego jest to tak ciekawe hobby.
Bo nie ma w nim żadnego constans, jest natomiast
zawsze coś nowego, coś innego, coś co fascynuje i
zadziwia.
Rośliny z rodziny Asclepiadaceae trafiły do mnie
stosunkowo niedawno, około 7 lat temu i, jak to często bywa, zupełnie przypadkiem. I zupełnym przypadkiem zaczęły trafiać kolejne. Rozrosła mi się w siłę
(czytaj: w ilość) szczególnie grupa, która – i zasłużenie, i niekoniecznie zasłużenie – nazywana jest nieładnie acz pieszczotliwie „śmierdzielami”, a to, jak
wiadomo, ze względu na zapach, jaki wydzielają ich
kwiaty. „Bukiet”, który roztacza się wokół kwitnących

Fig. 2 Caralluma hesperidum

.
62

KAKTUSY I INNE Vol. 10 No. 2

Fig. 3. Huernia levyi

doniczek przywodzi na myśl szeroką gamę skojarzeń
– od chipsów serowych czy brudnych skarpetek, poprzez mniej przyjemne zapachy starej zgniłej ścierki,
bądź wyziewów z rury odpływowej od kuchennego
zlewu, aż do prawdziwie hardcorowych woni kocich
odchodów, albo góry zepsutego mięsa. Wszystko to
po to, żeby do kwiatów – niebywałej wręcz urody,
zlatywały się muchy, mające swój udział w ich zapylaniu.

Fig. 5. Huernia pilansii

Okres przejściowy, zarówno wiosenny, jak i jesienny, spędzają na domowych parapetach, w nie za
ciepłym zresztą mieszkaniu, gdzie mają znacznie
lepszy dostęp do światła, niż na zimowisku. Kiedy
wykwitną ostatnie kwiaty, rośliny zostają wyniesione do nieogrzewanego pokoju na strychu, w którym
temperatura zimą waha się, w zależności od aury za
oknem, w okolicach 14-16 stopni. Bywa, że ciut
więcej. Zdaję sobie sprawę, że nie są to idealne warunki, ale tylko takie mogę im zapewnić. Nie doświetlam żadnych swoich roślin, więc okres zimowy
jest trudnym czasem. Trzeba bardzo rozważnie gospodarować wodą, żeby od jej nadmiaru nie zagniły
im korzenie, albo przez niedostatek wilgoci ich nie
zasuszyć. Cała sztuka z zimowaniem to zachowanie
ich w pozycji stanby – utrzymać je przy życiu i nie
pozwolić rosnąć, bo wiadomo, że rozrost w niewłaściwych warunkach kończy się nieodwracalnymi
deformacjami pędów. Prawidłowe zimowanie ma
również duży wpływ na kwitnienie.

Fig. 4. Huernia schneideriana

Ponieważ moje rośliny lato spędzają na zewnątrz,
w przeznaczonej do tego celu niewielkiej szklarence z
poliwęglanu, nie stanowi to jakiegoś większego problemu, gdyż większość z nich kwitnie właśnie w tzw.
sezonie. Sezon, nazwijmy to, zewnętrzny na 'asklepiadaki' trwa u mnie dość krótko. Wynoszone są na
letnisko najpóźniej ze wszystkich roślin, kiedy ryzyko
przymrozków już jest zerowe, najczęściej w maju. I
jako pierwsze, bo już we wrześniu z niego wracają.

Fig. 6. Huernia schneideriana

Wśród moich roślin są takie, które kwitną niezawodnie co roku, są bardziej niestałe, często zrzucające pąki, a są i takie, których kwitnienie jest ewe-

.
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Fig. 7. Orbea baldratii
Fig. 8. Piaranthus foetidus

nementem. Niekwestionowaną królową moich asklepiadaceae jest Diplocyatha ciliata. Kilka sezonów
przyszło mi czekać na jej pierwsze kwitnienie, do dziś
zresztą ma tendencję do zasuszania pąków i kwitnie
pojedynczymi kwiatami, raz lub dwa razy w sezonie.
Ale kiedy już otworzy wszystkie płatki, nie ma możliwości, żeby się nie zakochać w tych zalotnie falujących w najlżejszym ruchu powietrza rzęskach!
Zwiewna, delikatna, finezyjna.
.
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Piękna. Piękne są również
inne gwiazdki, rozkwitające
na wątpliwej urody pędach.
Żeby nie wymieniać wszystkich po kolei wspomnę o kilku, jak dla mnie, ciekawszych
- Orbea baldratii – pachnąca
(sic!) w słońcu niczym starannie dobrana ekskluzywna
kompozycja
zapachowa,
skromniutka Stapelia divaricata, zakwitająca czterema lub
pięcioma płatkami, czy milutka i mięciutka jak kocie uszka
Stapelia desmetiana. Huernie
nie są może najpiękniejsze z
moich gwiazdek, ale lubię je za ich chęć do kwitnienia. W zdumienie wprawiła mnie swego czasu Huernia levyi, którą dostałam jako niewielki dwucentymetrowy odłomek, włożyłam do żwirku w celu
ukorzenienia, a ona w błyskawicznym tempie nie
dość, że wypuściła korzenie, to niemalże natychmiast zakwitła! Zresztą każdego lata zdarza się coś,
co zaskakuje. W ostatnim sezonie wszystko zaćmił
Piaranthus foetidus. Ten akurat kwitnie raczej
KAKTUSY I INNE Vol. 10 No. 2

Fig. 9. Stapelia desmetiana

bezproblemowo, ale nie jest to jakieś spektakularne
kwitnienie. W tym roku, jak mawiają sportowcy, dał z
siebie wszystko i najpierw pojawił się las pąków, a
potem cała miseczka zakipiała od kwiatów! Niestety,
Piaranthus w pełni zasłużył na swój przydomek foetidus i niestety należy on do tych, które kwitną późno,
czyli będąc już w domu. Jeden-dwa jego kwiatki powodują, że przebywanie w pomieszczeniu razem z
nim jest średnio komfortowe, a tym razem u mnie
otworzyły się jednoczasowo 22. Mimo że stał w nieużywanym pokoju i że drzwi były zamknięte, dał się
we znaki domownikom, szczególnie tym, którzy nie
rozumieją sensu poświęcania się na tym polu.
Trudno mi powiedzieć, co wpłynęło na taką obfitość kwiatów. Ten egzemplarz mam już dość długo.
Pierwszych kilka sezonów nie kwitł w ogóle. Kolejnych kilka, jak już wspomniałam, jakimiś pojedynczymi kwiatkami. Być może tajemnica tkwi w tym, że
co roku uszczuplałam go nieco, żeby za bardzo się nie
rozrósł i starałam się utrzymać w doniczce nie większej niż 10x10cm. Wiadomo: ilość miejsca mam ograniczoną. Od zeszłego roku natomiast pozwalam mu
'robić, co chce'. Dostał więc znacznie szerszą miseczkę niż rozsądek nakazywał i przestałam ingerować w
jego życie, ograniczając się tylko do podlania od czasu
do czasu. Szybko i mocno zagęściło się w tych wolnych
przestrzeniach, a rok później cała ta część dosłownie
obsypała się kwiatami. I to chyba jest jedyne wytłumaczenie tego zjawiska, bo nie zmieniłam ani systemu
podlewania, ani składu podłoża, ani stanowiska.
Wszystkie moje asklepiadaki spędzają lato, jako
się rzekło, w szklarence. Wiem, że niektórzy wystawiają je na pełne słońce, ale ja nie przepadam za sparzonymi pędami, więc chociaż słońce operuje nad
nimi praktycznie przez cały dzień, to są tak ustawione
w skrzynkach, że nie jest to de facto operacja bezpośrednia non-stop, bo boki skrzynek stanowią pewną
niewielką osłonę. Podlewam raczej rzadko, niż często.
.
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Niektórzy na pewno uznaliby, że
zbyt rzadko. Dodatkowo podłoże jest tak skomponowane, że
woda utrzymuje się w nim bardzo krótko. Podstawową zasadą,
którą przyjęłam jest stosowanie
frakcji organicznej w ilości ok.
40, maksymalnie 50 % objętości. Resztę stanowi drobny żwirek, agroperlit, gruby piasek i
ewentualnie inne składniki. Stosunkowo dobrze sprawdził mi
się zeolit i lawa, ale ze względu
na koszty zaprzestałam ich stosowania. Nawożenie umiarkowane – dwa – trzy razy do roku,
jak moje wszystkie kaktusy i
sukulenty, czyli nawóz dedykowany dla kaktusów (ze szczególnym zwróceniem uwagi na
stosunek N-P-K, gdzie azotu
winno być jak najmniej) w ilości połowa dawki zalecanej przez producenta. Całkiem nieźle sprawdził
się też nawóz do pomidorów (z zachowaniem zasady połowy dawki, jak wyżej). Nie zależy mi na pędzeniu roślin, stąd też nie dokarmiam ich zbyt intensywnie.
Wygląda na to, że Asklepiadaceae mają już swój
stały kącik w moim zbiorze roślin. Bywają trochę
kapryśne, ale mimo wszystko polecam je uwadze
tych, którzy wahają się jeszcze czy z nimi spróbować.
Spróbujcie – satysfakcja gwarantowana! :)
Z pozdrowieniami dla wszystkich miłośników kaktusów i sukulentów
Lucyna Ostryżniuk
Tha author talks about her experience
in growing asclepiads.
Fig. 10. Stapelia divaricata
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Kaktusowe dygresje
Niezdecydowane
Gymnocalycium ragonesei
Miloslav Stania
Republika Czeska
Od kolegi z Ostrawy dostałem 2 szczepki Gymnocalycium
ragonesei o różowych kwiatach. Po zaszczepieniu, w drugim
roku G. ragonesei zaczęło zmieniać kolor epidermy na czerwony, aż w końcu całe stało się czerwone. Po kolejnych 2
latach roślince przestała odpowiadać zmieniona kolorystyka i
powoli zaczęła powracać do naturalnego dla tego gatunku
koloru brązowego.

Siła przetrwania
Piotr Modrakowski
Bydgoszcz
Samosiejki to są zawsze najbardziej odporne i najlepiej
rosnące rośliny, nie tylko jeśli chodzi o kaktusy. Tu przypomina mi się pewna historia, kiedy dwa lata temu musiałem
rozkopać fragment skalniaka aby dostać się do rury kanalizacyjnej. W wyniku tego część ziemi ze spodu została wymieszana z obecnym substratem. Jakie było moje zdziwienie, gdy po paru miesiącach ów fragment skalniaka pokrył
się siewkami opuncji! Substrat z dna pochodził z poprzedniego skalniaka, na którym rosły głównie opuncje. Nasiona z
grubsza przeleżały głęboko pod ziemią z 5 lat, i gdy dostały
się na wierzch zaczęły kiełkować. To jest siła przetrwania!

Kolejny sposób na
zakwaszanie ziemi
Krzysztof Ślazara
Kluczbork
Wiadomo, że kaktusy zasadniczo wymagają kwaśnej
ziemi. Stanowi to problem jeśli nie dysponujemy deszczówką,
ponieważ woda w naszych kranach jest zasadowa, i z tego
powodu nie nadaje się do podlewania kaktusów. O wielu już
specyfikach wspomniano jako możliwe środki do zmniejszenia
pH ziemi, czyli jej zakwaszenia. Chciałbym dodać kolejny –
rozcieńczony kwas octowy, czyli po prostu popularny ocet.
Do stosowania octu skłoniły mnie informacje podane przez
innych kaktusiarzy, i jak dotychczas nie miałem żadnych złych
efektów ubocznych, a przynajmniej tak mi się wydaje. Dokładną recepturę każdy musi dostosować do pH wody we
własnym kranie – najlepiej zastosować w tym celu papierki
lakmusowe by zobaczyć ile np. małych łyżeczek na litr potrzeba aby zakwasić glebę do dobrego dla kaktusów pH 5,5 – 6.
Ocet jako słaby i rozcieńczony kwas jest bezpieczny w
użyciu, a podobno zwalcza też niektóre szkodniki i choroby.

.
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Mój Senecio rowleyanus

Kaktusowy postcrosing

Kazimierz Więckowski
Owińska

Dawid Trzepizor
Płońsko

Oto zdjęcia mojego Senecio rowleyanus zrobione 17 grudnia. Jest to moja ulubiona roślina. Mimo nienachalnej urody
daje wiele przyjemności kwitnąc w okresie, w którym prawie
nic nie kwitnie, czyli zimą. Zapach jej kwiatów jest podobny do
zapachu kwiatu goździka chińskiego i jest tak intensywny, że
mimo niskiej zimowej temperatury, wypełnia całą szklarenkę.
Na mojej roślinie właśnie teraz zawiązują się pączki kwiatowe (zdjęcie 1). Na drugim zdjęciu przekwitły zeszłoroczny
kwiat.

Od pewnego czasu bawię się w postcrossing. Postcrossing to wymiana pocztówek z ludźmi z całego świata, ale
wymiana losowa. Ja wysyłam kartki osobom, które wylosuję
w systemie, i podobnie dostaję pocztówki, których pochodzenie poznaję w momencie ich otrzymania. Jedna z wybranych przeze mnie preferencji tematycznych kartek, które
chcę dostawać to rośliny, ze szczególnym uwzględnieniem
kaktusów. I w ten sposób znalazły się u mnie kartki, które
poniżej przedstawiam.
1. Na pocztówce widać Gymnocalycium anisitsii. Kartka
dotarła do mnie z Ukrainy.
2. Kartka wysłana prosto z USA, ze stanu Nowy Meksyk.
Przedstawia Saguaro. Fotografia: Willard Clay
3. Nieco zabawna, ale w temacie. Opis z tyłu mówi, że to
“Zawstydzona lama spoglądająca między kaktusami na Isla
de los Pescadores”. Otrzymałem tę kartkę z Singapuru.
Fotografia: Edward Snijders
4. Crassula. Ponownie nadawca z USA. Fotografia: Damien
Jay
5. San Rafael cactus czyli Pediocactus despainii. Pocztówka
wysłana z Rosji, jednak sama kartka wydana w USA. Fotografia: Kim Despain
6. Widok pustyni w USA. Pocztówka ze stanu Wisconsin. I
niestety na kartce nic więcej nie ma.
7. Ariocarpus fissuratus. Kartka wysłana z USA.

.
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Miejskie kaktusy
Port Elizabeth (RPA)
Roman Makarewicz
Kołobrzeg
Autor zdjęć, z racji wykonywanego zawodu, przebywał
krótko w Port Elizabeth, w Republice Południowej Afryki, skąd
przesłał nam kilka zdjęć aloesów, zrobionych „na mieście’.

Kolejny błąd
Armato
Wrocław
Chcialbym zwrócić uwagę na pewien problem, który może
się pojawić przy stosowanu małych doniczek. Kaktusy zwykle
uprawiamy w doniczkach małych, bo nie tylko oszczędza to
miejsce, ale także powoduje szybsze wysychanie podłoża.
Doniczki mają zwykle ciemne kolory, więc małe doniczki szybko się nagrzewają od slońca w uprawie „pod chmurką”. Nic im
się jednak nie stanie jeśli stoją razem ściśle obok siebie tak,
że słońce nie pada na ich boczne powierzchnie. Niestety co
roku, przy ustawianiu małych doniczek śred. 5,5 cm, zdarza mi
się, że któraś z nich dłużej pobędzie samodzielnie na słońcu
prażącym na nią z boku, i nagrzeje się tak, że tracę jakąś
młodą siewkę lub kaktusa bardziej wrażliwego na temperaturę.

.
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Aloesy jak to aloesy, ale najpiękniejsze jest to że tworzą tam
miejską zieleń. Na pierwszym zdjęciu widać Aloidendron barberae (dawniej Aloe barberae). Gatunków na pozostałych zdjęciach możemy się domyślać.

Na zdjęciu obok widoczna jest mocno różnorodna kompozycja z innych sukulenów – można podziwiać znajomość tematu
bogactwa róznorodności sukulentów, jaką wykazał się „ogrodnik”.

.
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Wciąż ciekawy
Borzicactus

Tomasz RomuIski
Wrocław
Fig. 1 Borzicactus icosagonus ssp. humboldtii. Fot. Piotr Modrakowski

Pochodzący z południowego Ekwadoru i północnego Peru Borzicactus icosagonus, z pewnością nie
należy do kaktusów wyróżniających się formą. Ani
wygląd jego pędów, ani nieciekawe uciernienie, nie
wniesie nic interesującego do olbrzymiej puli interesujących form jakie towarzyszą na co dzień
miłośnikom kaktusów. Co więcej, jak
przystało na typowego reprezentanta
rodzaju Borzicactus, kępa rośliny w starszym wieku, dzięki swoim niezgrabnie
półpłożącym się pędom, może zająć
wiele cennego miejsca w szklarni. Jednak widoczne obok zdjęcia kwitnącej
rośliny z pewnością wybiją z głowy każdemu kaktusiarzowi co nadto lekceważący stosuek do tego kaktusa, bo nagrodą za jego uprawę będą piękne kwiaty –
koloru pomarańczowego lub czerwonopomarańczowego, i długości nawet do 8
cm.
Roślina jest prosta w uprawie, wymaga pełnego słońca i przepuszczalnej,
ale dość żyznej ziemi, oraz zimowania w
temperaturze powyżej 10oC. Głównym

wyzwaniem w jej uprawie jest troska o to by nie rozpłożyła się ona bardziej niż musi, zatem nie przenawoźmy jej, ani nie uprawiajmy jej w półcieniu, schowanej w jakimś zakamarku szklarni, nawet jeśli nie
należy ona do najbardziej widowiskowych.
Fig. 2 Borzicactus icosagonus ssp.
humboldtii. Fot. Piotr Modrakowski
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Teraz kilka dalszych słów zachęty do zainteresowania się Borzicactus icosagonus. Otóż
mamy tu reprezentanta rzadko spotykanego w
kolekcjach, peruwiańskiego „krzaczkowatego”
rodzaju Borzicactus. Może to zachęci do głębszego zainteresowania się kaktusami peruwiańskimi, choć na zaimponowanie B. icosagonus
innym miłośnikom kaktusów umownie zwanych
„kolumnowymi” nie ma co liczyć, bo Borzicactus icosagonus to najbardziej popularny gatunek
rodzaju. Chociaż... No właśnie – zależy jak na to
spojrzeć...
Przez ostatni czas do kompleksu B. icosagonus zaliczano w charakterze synonimu niewiele
się różniący gatunek znany pod nazwą Borzicactus humboldtii. Oba taksony – jako Cactus (Cereus) Humboldtii i Cactus (Cereus) icosagonus
opsał Knuth w 1823r., pierwszy z nich – z doliny
Huancabamba w północnym Peru, drugi – z doliny Rio León w południowym Ekwadorze.
Również w opracowaniu kaktusów peruwiańskich autorstwa C. Ostolazy, B. humboldtii
widnieje jako synonim B. icosagonus. Z kolei w
The Taxonomy of Cactaceae rośliny z Peru występują jako podgatunek: B. icosagonus ssp.
humboldtii – wyjaśnienie tej reklasyfikacji
można znależć w ciekawym artykule Grahama
Charlesa, w którym autor wyszczególnia różnice między obiema populacjami, jak również
dogłębnie omawia taksonomiczną historię obu
populacji.
Otóż rośliny z populacji w Huancabamba
(Peru), t.j. ssp. humboldtii, mają pomarańczowe
lub pomarańczowo-czerwone kwiaty, około 12
żeber, gęste ciernie złotawego koloru, a areole
w strefie kwitnienia wytwarzają długie szczeciny (które dobrze widać na zdjęciu obok)
Z drugiej strony, rośliny z dorzecza Rio
León (Ekwador), czyli ssp. icosagonus, mają
kwiaty różowe lub czerwone, z drobną ilością
włosów, pędy mają 17-21 żeber, a areole w
strefie kwitnienia w zasadzie są bez szczecin.
Jak się można domyślić, widoczny na zdjęciach okaz z kolekcji Piotra Modrakowskiego – z
pewnością ponad dwudziestoletni – to ssp. humboldtii. Podobnie jest ze znaczną większością
roślin znajdujących się w kolekcjach pod nazwą
B. icosagonus. Te właśnie – rośliny peruwiańskie
– najbardziej się rozpowszechniły w kolekcjach
pod nazwą B. icosagonus, natomiast typowe, różowo i czerwonokwitnące rośliny B. icosagonus z
Ekwadoru, są znacznie rzadsze. To, że rośliny z
Peru przeważają w kolekcjach jest naturalne, bo
rzadko który kaktusiarz wizytuje Ekwador, podczas gdy Peru jest eksplorowane znacznie częściej. Nie do końca jednak wiadomo czemu i kiedy rośliny z populacji peruwiańskiej zatraciły

Fig.3 Borzicactus icosagonus ssp. icosagonus, dolina
Rio Leon, Ekwador 2405m. Fot. Graham Charles.

Fig.4 Borzicactus icosagonus ssp. humboldtii, Abra
Porculla, Peru, 2020m. Fot. Graham Charles (Anglia)
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w kolekcjach przy nazwie swój epitet „humboldtii”, i
można tu snuć różne hipotezy. Pierwszym, który błędnie podał, że typowe rośliny B. icosagonus występują
nie w Ekwadorze, ale w dolinie Huancabamba, w Peru,
był Rauh (1959r.), powtórzył ten błąd Backeberg
(1959r.). Następnie Kimnach (1960r.) po raz pierwszy
potraktował B. humboldtii jako synonim B. icosagonus,
podobnie Madsen (1989r.) (jako Cleistocactus).
Ponieważ różnice między oboma taksonami są
wyraźne, i jest wyraźne geograficzne rozdzielenie
między nimi, skłaniam się do uznawania podgatunku
ssp. humboldtii, i zachęcam szczęśliwych posiadaczy
kaktusa widniejącego na okładce obecnego numeru KI
do dopisania na jego etykietach „ssp. humboldtii” (zaś
osoby, które nie chcą dzielić populacji B. icosagonus
na podgatunki – „humboldtii”, lub aby w inny sposób
zaznaczyły, że pochodzi on z Peru).
Rośliny z Ekwadoru, czyli typowe ssp. icosagonus, w swojej formie wyglądają jeszcze mniej ciekawie niż ssp.humboldtii, również tworzą półpłożące się
kępy, ale mają nieco inne, a równie ładne kwiaty, więc
nie pogardzajmy nimi.
W opracowaniu G. Charlesa występuje jeszcze
trzeci podgatunek B. icosagonus – ssp. roseiflorus –
dawna Akersia roseiflora, ale tej kwestii nie będę już
tu omawiał.
Dziękuję za zdjęcia B. icosagonus Piotrowi Modrakowskiemu, Grahamowi Charlesowi i C. Johanssonowi.

Fig.3 Borzicactus icosagonus ssp. icosagonus.
Fot. C. T. Johansson, zdjęcie na licencji CC BY 3.0
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Ad vocem i inne drobne
Rodzaj Kumara
Jak już wcześniej wspominano w KI, jedną z konsekwencji
oddzielenia od rodzaju Aloe gatunków monofyletycznie „obcych”, była potrzeba znalezienia nowego rodzaju dla Aloe plicatilis, jednej bardziej znanych i wdzięcznych roślin sukulentycznych, i jedynego „drzewka” wśród aloesów, które nie kwalifikowało się do rodzaju Aloidendron. Reguły nazewnictwa botanicznego wymagały aby przywrócić do używania nazwę rodzajową Kumara Medikus (1786), ustanowioną dla tego jednego
gatunku, ówcześnie jako Kumara disticha Medikus (1786).
Kolejne zawiłości reguł taksonomicznych spowodowały jednak,
że prawidłową nazwą dla gatunku staje się Kumara plicatilis (L.)
Klopper & Gideon F.Sm.
Do nowego-starego rodzaju Kumara szybko dodano kolejny gatunek, niezbyt urodziwy, choć interesujący, Kumara
haemanthifolia (A.Berger & Marloth) Boatwr. & J.C.Manning,
dotąd znany jako Aloe haemanthifolia.
O obu gatunkach napisano już nieco w KI 8(1), więc nie
bedę ich tutaj przedstawiał po raz kolejny, przypomnę tylko kilka
podstawowych informacji. Oba gatunki pochodzą z okolic Przylądka Dobrej Nadziei (RPA), gdzie rosną w środowisku o krzaczastej lub wrzosowatej roślinności, znanym jako fynbos. Oba
gatunki tworzą wachlarzowe rozety, ale Kumara plicatilis to
drzewko do wysokości ponad 3 m, zwracające swoją ciekawą
sylwetką uwagę każdego turysty, podczas gdy Kumara haemanthifolia to rosnąca przy ziemi bezłodygowa rozeta, która
wyglądem przypomina – jak nazwa wskazuje – raczej gatunek
z rodzaju Haemanthus, a nie roślinę aloesopodobną.
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Dlaczego zbierać
sukulenty

Olga Maria Okulewicz
Australia

Why collect SUCCULENTS
Witam wszystkich miłośników i hodowców kaktusów i sukulentów. Najpierw się przedstawię – nazywam się Olga M. Okulewicz, i mieszkam w Australii. Co najmniej od dziesięciu lat zbieram i uprawiam
sukulenty. Wiem, niektóre powiedzenia to banały, ale
mówią trochę prawdy, jak np. to że „życie niesie wiele
niespodzianek”. Lata temu, dowiedziałam się o swoich problemach ze zdrowiem. Bardzo poważnych.
Moje życie, takie jakim je znałam, zatrzymało się. W
tamym czasie spotkałam pewną starszą panią – sprzedawała małe doniczki z całą gamą ogrodowych sukulentów. Kupiłam jedną małą doniczkę, jakiś czas potem kupiłam kolejną, i wygląda na to, że dotąd jeszcze
nie przestałam ich kupować. To stało się początkiem
mojej miłości do sukulentów. Przeprowadziły mnie one
przez bardzo trudny okres w życiu – musiałam o nie
dbać, nie mogłam pozwolić im zginąć. Poprzez opiekę
nad swoimi roślinami, pomogłam samej sobie dojść do
siebie po operacji, i powrócić do normalnego życia.
To tyle jeśli chodzi o mnie, teraz czas powiedzieć
trochę o temacie tego artykulu – o sukulentach. Z definicji, sukulenty to rośliny, które mają zdolność do
magazynowania wody w swych pędach, liściach czy
korzeniach. Pozwoliło im to przystosować się do różnych klimatów, miejsc, pór roku.
Poniżej podaję kilka przykładów sukulentów mających powodzenie u kolekcjonerów:
1. Crassula ‘Budda’s Temple ‘
2. Agave potatorum minima variegata
3. Pleiospilos nellii
4. Ophthalmophyllum pubescens
5. Haworthia cooperii JDV 92-33

1

Welcome to all, fellow cactus and succulent
collectors and growers. Let me introduce myself, my
name is Olga M. Okulewicz and I live in Australia.
For at least 10 years I collect and grow succulents. I
know, some saying are just a cliché but some have a
grain of truth in them, like this one ‘life works in
mysterious ways’. Years ago, I found out I have a
health issue. Serious, a very serious health issue. My
life as I know it came to a halt. During that time, I
met an old lady, she was selling small pots full of a
garden variety succulents. And I bought one small
pot, sometime later I bought another one and it looks
like I did not stop buying them yet. And this was
beginning of my love affair with Succulents. They
kept me going through the very challenging time in
my life, I had to take care of them, I could not leave
them to die. By looking after my plants, I helped
myself recover from an operation and get back to a
‘normal’ life too.
That’s enough about me, now is time to talk
about the subject of this article: Succulents. By definition, Succulents are plants that have ability to retain water in their stems, leaves or roots. This allows
them to adjust to different climates, locations and
seasons.
Below, as an example, some of Succulent
plants, which are mostly sought after by collectors:
1. Crassula ‘Budda’s Temple ‘
2. Agave potatorum minima variegata
3. Pleiospilos nellii
4. Ophthalmophyllum pubescens
5. Haworthia cooperii JDV 92-33

2

3

4

5
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Teraz odnośnie pytania w tytule, czyli czemu
zbierać sukulenty? Dla mnie odpowiedź jest prosta, bo
teraz jestem już do nich całkowicie przywiązana, ale
szczerze mówiąc to co mnie zafascynowało u tych
roślin, to ich różnorodność, w której można wybierać,
to różne formy rośliny, czas wzostu zimowy lub letni,
piękno kwiatów lub ich liści. I wiedza, którą można
zdobywać. Można dowiadywć się o ich potrzebach
takich jak ekspozycja słoneczna, nawadnianie, wymagania glebowe, czy cieplne, by wspomnieć tylko o
niektórych z nich. I ostatni, ale nie mało ważny aspekt
kolekcjonowania, to często aspekt towarzyski. Przez
dołączenie do towarzystwa kaktusowego i sukulentowego można poznać wiele osób o podobnych zainteresowaniach. Dzięki wspólnym zainteresowaniom
rozwijają się przyjaźnie, które trwają przez wiele lat.

And now to the question in a title, why collect
Succulents? For me, answer is simple, because by
now I’m addicted to them, but to be honest with you,
what tied me up to these plans is the variety to
choose from, different forms of the plant, winter or
summer growing time, beauty of the flowers or the
foliage. And the knowledge you can acquire. One
can learn about the needs of the plant, like sun exposure, water, soil and temperature requirements to
mention just a few. And the last but by any means
the least aspect of the collecting is often social one.
By joining Cactus & Succulent Society you can
meet a lot of new, likeminded people. Throughout
the common interest friendships develop that last for
many years.

Sukulenty to rośliny odporne. Większość wytrzyma spore okresy zaniedbań – nie ma konieczności
poświęcania swoich wakacji by się nimi opiekować. A
nową rzeczą jest to, że przyjaciele będą cię pytać, “co
to za roślina”? – oglądając tę czy inne na twoim balkonie, lub coś specjalnego w środku domu.

Succulents are hardy plants. Most will withstand substantial periods of neglect, there is no
need to sacrifice your holidays because you have
to look after them. And the novelty factor, all
friends will ask what this plant is? The one or more on your balcony or something special inside
your house.
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Oto kilka nazw, na które się natkniecie: Aeonium, Agave, Aloe, Crassula, Echeveria, Gasteria ,
Haworthia, Lithops, Portulaca, Sanseveria, i wiele
innych. Powyżej widać kilka przykładów form
kwiatów – od lewej: Euphorbia milii, Echeveria sp.
i Graptopetalum bellum.
Nie mam żadnej specjalnej wiedzy ogrodniczej, a to co wiem pochodzi z własnego doświadczenia. Prób i błędow. Dlatego powiem Wam, nie
przejmujcie się stratami i nadal próbujcie, i nie
pozwólcie by trochę niepowodzeń Was zniechęciło. Efekt końcowy może być dużą nagrodą.

Adromischus marianae “hallii“

Some names you will come by are Aeonium,
Agave, Aloe, Crassula, Echeveria, Gasteria ,
Haworthia, Lithops, Portulaca, Sanseveria and
many more. Above are some examples of the
flower shapes. From left: Euphorbia milii,
Echeveria sp. and Graptopetalum bellum.
I have no particular background of horticultural learning, what I know is acquired by hands
on experience. Trial and error. Therefore, I say to
you, don’t be afraid to have a go and keep trying
and don’t let a few failures put you off. The end
result can be very rewarding.

Haworthia “Silver Swirls“

Ad vocem i inne drobne – c. d.
Rodzaj Kumara – c. d.
Kumara plicatilis jest cenionym przez kolekcjonerów karłowatym sukulentowym drzewkiem, przypominając formą coś na
kształt gigantycznego bonsai. Zaczyna się krzewić jako mała
roślina i ze swoimi wachlarzowymi rozetami bardzo oryginalnie
wygląda. Niestety wolno rośnie, w uprawie osiąga dużo mniejsze rozmiary, i kwitnie po dziesiątkach lat. Często można ją
spotkać w kolekcjach sukulentów ogrodów botanicznych.
Z kolei Kumara haemanthifolia nie jest popularna w uprawie,
choć w naszym kraju być może sprawdziłaby się jako gatunek
umiarkowanie mrozoodporny - po odpowiednim zabezpieczeniu, jako że w naturze rośnie w dość zimnym i wilgotnym środowisku.
Literatura:
Grace, O. M., Klopper, R. R., Smith, G. F., Crouch, N. R., Figueiredo, E., Rønsted, N. & van Wyk, A. E. 2013. A revised generic classification
for Aloe (Xanthorrhoeaceae subfam. Asphodeloideae). Phytotaxa, 76(1), 7-14.
Manning, J., Boatwright, J.S, Daru, B.H., Maurin, O. & Bank, M.V.D. 2014. A
molecular phylogeny and generic classification of Asphodelaceae subfamily
Alooideae: A final resolution of the prickly issue of polyphyly in the alooids?
Systematic Botany 39(1): 55–74.
Klopper, R.R, Smith, G.F. & Van Wyk, A.E. 2013. The correct name of Aloe
plicatilis in Kumara (Xanthorrhoeaceae: Asphodeloideae). Phytotaxa. 115(2). 5960.
Edytor. 2012. Okołoprzylądkowe aloesy. Część 1. Kakusy i Inne 8(1)

Kumara haemanthifolia

Czy kolorowe mutanty Melokaktusów i diskokaktusów tworzą cefalia?
W KI 8(1) pojawiły się zdjęcia bezchlorofilowej formy Discocactus horstii (D. horstii ’Wiola’). Jak się okazało, nie tworzy ona cefalium, i nie kwitnie. Czy ktoś z Czytelników KI
spotkał się z bezchlorofilowym melokaktusem czy diskokaktusem, który wytworzył cefalium?
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Hybryda Echinocereus baileyi SB211
x Echinocereus triglochidiatus
Piotr Modrakowski
Bydgoszcz, piotr.modrakowski@gmail.com

Fig. 2 Echinocereus triglochidiatus
Fig. 1 Echinocereus bayleyi SB 211

Skrzyżowanie skrajnie różnych echinocereusów
wymienionych w tytule tego artykułu, zaowocowało
powstaniem rośliny, w której wspaniale przenikają się
i uzupełniają wszystkie cechy obydwu kaktusów.
Mamy więc tu masywniejszy pokrój pędów niż u
typowego E. baileyi, a ciernie i areole są gęstsze, i
dużo jaśniejsze niż u typowego E. triglochidiatus.
Najbardziej widowiskową cechą dla naszych oczu
jest połączenie budowy i barwy kwiatów obu kaktusów. Kwiat, średnicy około 8 cm, całkiem traci „tulipanowy” kształt kwiatu typowego E. triglochidiatus,
ale zyskuje z kolei większą „prostotę” w stosunku do
typowego E. baileyi. Barwa przechodzi płynnie od
różu w środku kwiatu do krwistej czerwieni na zewnątrz .
Jeśli chodzi o uprawę tego mieszańca, to połączenie cech obu odpornych na mrozy i łatwych w uprawie kaktusów sprawia, że jest on doskonałą ozdobą
skalniaków czy innych kompozycji z kaktusami mrozoodpornymi. Tak jak ich rodzice, mieszańce te zniosą
przynajmniej do -27 oC – takie minimalne temperatury były odnotowane na moim terenie. Nie zapomnijmy
jednak zapewnić im ochrony przed jesienno-zimową
wilgocią, w postaci jakiegoś zadaszenia.

Crossing the thoroughly different Echinocerei
mentioned in the title of the article, resulted in a
plant having features of the two cacti excellently
merged and being complementary to each other.
So here we have more massive stem than in
typical E. baileyi, and the spines and areoles are
more densely packed and much more brighter than
in typical E. triglochidiatus.
A feature most showy to our eyes is merging of
the structures and the colours of flowers of both cacti. The flower, which is about 8 cm in diameter,
completely looses the tulip-like shape of typical E.
triglochidiatus flower, but gets more ‘simplicity’
compared to the typical E. baileyi. The colour smoothly changes from rose in the middle of the flower
to blood red in the outer part.
As for growing of this hybrid, the merged features of both of the hardy and easy in culture plants,
makes it an excellent part of rocky patches or other
collections composed of hardy cacti. As is with their
parent plants, these hybrids will survive temperatures at least down to -27oC – such were the lowest
temperatures recorded at my patch. Do not forget to
provide them with some cover against autumn and
winter moisture.
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Fig. 6 & 7 Maihuenia patagonica

Fig. 3 & 4 Echinocereus bayleyi SB 211 x Exhinocereus triglochidiatus

Pierrebraunia eddie-estevesii Braun.
Kakteen und andere Sukkulenten 52(12),
2017
Mimo, że zasadność uznawania rodzaju Pierrebraunia nadal budzi wątpliwości
części kaktusowych botaników, jest oczywiste, że oba znane dotychczas gatunki
tworzące ten brazylijski rodzaj – P. bahiensis i P. brauniorum, należą do ciekawych i
pięknych kaktusów. O obu z nich można
było przeczytać w czasopiśmie Kaktusy i
Inne.
W grudniowym numerze niemieckiego
pisma Kakteen und andere Sukkulenten
ukazał się opis bardzo ciekawej nowości –
kolejnego gatunku z rodzaju Pierrebraunia
– P. eddie-estevesii Braun. Roślina została
znaleziona na jednym stanowisku w górach Serra do Espinhaço, w północnej
części stanu Minas Gerais (Brazylia), i na
pierwszy rzut oka wydaje się wydłużoną
„siostrą” P. bahiensis.
Według opisu Pierrebraunia eddieestevesii różni się od P. bahiensis węższym i bardziej wydłużonym pokrojem,
osiągając nawet do ponad 1 m wysokości
przy średnicy do 6,5 cm; w górnej części
pędu areole są pokryte białą wełną,
zwłaszcza kwitnące, a różowe kwiaty są
nieco dłuższe. Rośliny występują na skalistym podłożu, na wysokości 1000-1200 m,
na terenach tzw. Campo Rupestre.
Cremnocereus albipilosus Martin Lowry
& Mats Winberg. Bradleya 35, 2017
W najnowszym numerze brytyjskiego
pisma Bradleya, ukazał się opis nowego

.
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interesującego gatunku z Boliwii, dla którego autorzy postanowili utworzyć nowy
rodzaj, Cremnocereus.

Gymnocalycium alenae
Schütziana 8(2), 2017
Roślina pochodzi z
części prowincji Cordoba.
artykuł można pobrać
www.schuetziana.org/ .

Kulhánek.
północnej
Oryginalny
ze strony

Gymnocalycium marekiorum I. Milt.
Cactaceae etc. 27(4)
Roślina pochodzi z okolic Villa
Esperanza, Santa Cruz, Boliwia. Opis
rośliny można znaleźć na stronie
http://www.carciton.cz/kaktusy/clanky
11_3.htm. Z zamieszczonego tam
zdjęcia starego egzemplarza wynika,
że to ładny kaktus, o mocno szerokich
i płaskich żebrach, widocznie kulistym
pokroju, ładnym biało-różowym kwiecie, i ładnych cierniach.

Pędy nowego kaktusa swoim wełnistym
wyglądem przypominają gatunki Oreocereus, jednak kwiaty są zupełnie inne niż
rurkowe kwiaty oreocereusów. Cremnocereus albipilosus występuje też w cieplejszym środowisku niż inne boliwijskie oreocereusy, nad rzeką Rio Grande. Tworzy
tam duże krzewy, a nawet całe kolonie
kolumnowych pędów.
Ten ciekawy gatunek odkryli w 2014r.
Martin Lowry i John Carr, a opisali Martin
Lowry i Mats Winberg. Nasiona również
trafiły do Europy, zostały bez problemu
wysiane, i może w niedługim czasie nowe
roślinki pojawią się na rynku.

Gymnocalycium
ponomarevae
Gapon et Neuhuber. The Cactus
Explorer 18, 2017
Roślina znaleziona na zachód od
Villa El Alto, prowincja Catamarca,
Argentyna. Jest pokrewna G. baldianum, ma różowo-czerwony kwiat.
Oryginalna publikacja dostępna na
stronie www.cactusexplorers.org.uk
Leptocereus demissus Areces.
Cactus and Succulent Journal 89(3),
2017
Jest to 5-6-żebrowe pnącze. Roślina pochodzi z prowincji Pedernales,
w południowo-zachodniej części Dominikany,
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Ant-Plants: Arboreal
Wonders of Nature
Derrick Rowe
Polecamy bardzo
dobrą książkę
na DVD
o roślinach
mrówkowych.
www.australiansucculents.com

Nadwyżki z kolekcji

Polecamy

Jerzego Bartylaka

Jerzy Woźniak

(kaktusy meksykańskie)

Ariokarpusy

we Wrocławiu

tel. 0 71-330-32-16

KAKTUSY
rróów
wnniieeżż m
mrroozzooooddppoorrnnee
nadwyżki z kolekcji

piotr.modrakowski@gmail.com

Paweł Nalaskowski

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

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

.

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

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.

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

znajdująca się na naszym forum
www.kaktusy-sukulenty.pl/forum
.
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Facheiroa squamosa w
parku kapibary

tekst: Edytor
foto: Otávio Nogueira

Facheiro squamosa in THE PARK OF CAPIVARA

Fig. 1. Fot. Otávio Nogueira, zdjęcie na licencji CC BY 2.0

Nie jest wcale oczywiste, że Facheiroa squamosa
jest najbrzydszym gatunkiem ze swojego rodzaju i
jednym z najmniej ciekawych kaktusów kolumnowych w kolekcjach. Ale nawet jeśli tak jest, to kryteria
piekności w niewoli kaktusowych kolekcji nie stosują
się do widoków w naturze. Tam, na tle innej rośliności
i skał, duże sylwetki nawet najbardziej nudnych kaktusów kolumnowych, wyglądają pięknie, jak można

It is not obvious that Facheiroa squamosa is the
ugliest member of its genus and one of the most
uninterestingly looking columnar cacti in cactus
collections. But even if so, the criteria of beauty in
cactus collections captivity do not apply to the pictures one can see in nature. There, against a landscape
of other vegetation and rocks, large sillhouettes of
even the most dull columnar cacti look beautiful, as

Fig. 2 & 3. Fot. Otávio Nogueira, zdjęcia na licencji CC BY 2.0
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Fig. 4. Fot. Otávio Nogueira, zdjęcie na licencji CC BY 2.0

zobaczyć na zdjęciach Otávio Nogueira, zrobionych w
Serra da Capivara – narodowym parku w brazylijskim
stanie Piaui. Park jest miejscem z wieloma prehistorycznymi malowidłami stworzonymi na długo przed
kolonizacją Ameryk przez proto-Indian. Roślinność
parku jest typowa dla formacji caatinga.
Facheiroa squamosa opisał Gürke w 1908, Britton i Rose umieścili ją w monotypowym rodzaju Zehntnerella jako Zehntnerella squamosa, a do rodzaju
Facheiroa przenieśli ją Braun i Esteves. Od innych
Facheiroi odróżnia się ona brakiem cefalium. Występuje na północy stanu Bahia i na południu stanów
Piaui i Pernambuco, zasadniczo na obszarach typu
caatinga, miejscami obficie, i rośnie na nie-wapienych
skałach lub bardzo kamienistym gruncie.

can be seen on the pictures by Otávio Nogueira,
taken in Serra da Capivara – a national park in the
Brazilian state of Piaui. The park is the site of many
prehistoric paintings made long before proto-Indian
colonisation of Americas. The vegetation in the park
is typical of caatinga biome.
Facheiroa squamosa was originally described
by Gürke in 1908, placed in the monotypic genus
Zehntnerella by Britton and Rose as Zehntnerella
squamosa, and transferred to Facheiroa by Braun
and Esteves. It differes from other Facheiroas by not
producing cephalium. It is found in the north of Bahia, and south of Piaui and Pernembuco, generally in
the caatinga vegetation. It is locally abundant, growing on non-calcareous rocks or very stony grounds.

Fig. 5 & 6. Fot. Otávio Nogueira, zdjęcia na licencji CC BY 2.0
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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 docenić pracę
redaktorówi nie zapominać o dokonaniu wpłaty
na podane niżej konto wydawcy – dzięki temu
pismo może nadal funkcjonować...!
Konto:
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 !
Prosimy docenić prace redaktorów !
Dziękujemy !
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