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Krótkie spojrzenie na…

Escobaria tuberculosa

Fig. 1-3 Escobaria tuberculosa

Escobaria tuberculosa jest gatunkiem typowym dla rodzaju Escobaria, i jedną z najbardziej rozpowszechnionych
w naturze escobarii. Występuje ona dość obficie w południowej części Nowego Meksyku i zachodniej części Teksasu, oraz w meksykańskich stanach Chihuahua, Coahuila
i Durango. Rośnie zarówno na odkrytych stanowiskach, jak
i wśród wysokiej rośliności, na skalistych lub kamienistych
podłożach. Zwykle tworzy wielogłowe kępy, często do kilkudziesięciu pędów. Pędy w starszym wieku wydłużają się,
osiągając do 16 cm wysokości, i są gęsto pokryte krótkimi
cierniami. Ciernie, w ilości ok. 20 - 40 w areoli, są białawe
lub szare, a najdłuższe z nich są koloru od różowego do

czerwonobrązowego. Kwiaty, od koloru białego do różowego, mają do 4,5 cm średnicy. Warto wspomnieć, że w
literaturze Escobaria tuberculosa można spotkać pod nazwą E. strobiliformis, uznawaną dziś jednak za błędną.
Escobaria tuberculosa jest wdzięcznym gatunkiem,
dość łatwym w uprawie, dość szybko rosnącym, który łatwo można rozmnażać przez odrosty. Stare pędy zrzucają
swoje ciernie, ukazując nagie tuberkuły, jak można zobaczyć na zdjęciu powyżej. Przynajmniej niektóre formy znoszą zimowanie w nieogrzewanej szklarni, w temperaturze do
o
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Edytorial
Drodzy Przyjaciele
Pewnie z początkiem sezonu większość z Was powoli zabiera się za realizację
swoich hodowlanych postanowień, nowych pomysłów. Jestem pewien, że u części z
Was takim postanowieniem jest optymalizacja czasu spędzonego przy opiece nad
kaktusami i sukulentami. Taki jest zawsze jeden z moich celów na początku sezonu,
połączony też z porządkiem i estetyką wyglądu kolekcji jako całości. Wydaje mi się, że
z sezonu na sezon osiągam w tej dyscyplinie coraz lepsze efekty, choć do zadowolenia z siebie dużo jeszcze mi brakuje. Przy uprawie kaktusów na zaokiennych parapetach mieszkania jest to pewne wyzwanie, i każdy początek sezonu jest też dla mnie
początkiem tej, a także innych kaktusiarskich przygód.
Wielu kaktusiarzy nie zwraca uwagi na tego typu kwestie, koncentrując się na
poszczególnych roślinach, a nie na estetyce ich prezentacji, nie mówiąc już o wyglądzie całości kolekcji. Myślę jednak, że kaktusiarstwo w ostatnim czasie w dużo większym stopniu jest bardziej innowacyjne i nastawione na inne pomysły niż tylko zbieranie kaktusowych „fantów”.
W tym roku sezon mocno się opóźnił, co wystawiło moją cierpliwość na większą
niż zwkle próbę, bo bylem już do niego dobrze przygotowany – miałem przyszykowaną ziemię, pogrupowane doniczki, wszystko w porządku ułożone, poprzesadzane, i
tylko czekałem... Opóźnienie wiosny z kolei spowodowało pewien mój pośpiech gdy
już nastała ładna pogoda, i dla kilku roślin etap wiosenego cieniowania był na tyle zbyt
krótki, że nie wytrzymały tempa i padły. Właściwie rzecz biorąc były to takie, u których
miałem dług zaniedbań uprawowych. Niestety często jest tak, że kaktusy nie sygnalizują nam swojej złej kondycji po zimie...
Życzę wszystkim udanego sezonu, jak najmniej strat, ale także kaktusowych przygód – tych pozytywnych, których wiele może się zdarzyć właśnie w Waszych kolekcjach!
Z pozdrowieniami, Edytor
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W poszukiwaniu
Wigginsia vorwerkiana
i innych kaktusów Kolumbii
Jaroslav Vich
Republika Czeska
jaroslav.vich@gmail.com
a

Searching for Wigginsia vorwerkiana
and other cacti of COLOMBIA
Fig. 1. Melocactus curvispinus ssp. obtusipetalus

Na wyprawę do Kolumbii wybraliśmy się w
2017r. Naszym celem było znalezienie i zbadanie stanowisk jedynej kolumbijskiej wigginsji – Wigginsia
vorwerkiana – nawiasem mówiąc jedynej, która rośnie
na półkuli północnej. Długi czas zresztą powątpiewano, czy ta wigginsja rzeczywiście w Kolumbii rośnie.
Gdy została tam znaleziona, zaczęto podejrzewać, że
chodzi o gatunek zawleczony (neofit). Również
w oficjalnej nomenklaturze botanicznej nazwę Wigginsia vorwerkiana długo uważano jedynie za synonim nazwy gatunkowej Parodia erinacea [Parodia
erinacea (Haworth 1819) N. P. Taylor 1987]. Były to
pytania, na które chcieliśmy znaleźć odpowiedź. Ale
nie tylko na te. Kolumbijskie kaktusy nie są spotykane
w naszych kolekcjach, dlatego chcieliśmy poznać i te,
których nazwy znaliśmy jedynie z różnych publikacji.
Nasz wyjazd poprzedziły długie przygotowania.
Kolumbia – w przeciwieństwie do „klasycznych” kaktusowych krain – jest trochę inna. Kaktusy występują
tu jedynie na obszarach o klimacie półpustynnym (semi-arid climate). W większości są to małe doliny ściśnięte między wzgórzami, w których jedna ze stron
zapewnia nieco wilgotnego zacienienia. Ale dziś w
takich dolinach pierwotna wegetacja jest mocno zagrożona przez pola uprawne, które rozciągają się aż po
zbocza wzgórz. To z kolei wymaga regularnego nawadniania za pomocą wodociągów, co prowadzi do
sukcesywnych zmian panującego tam mikroklimatu.

We took our trip to Colombia in 2017. Our goal
was to find and explore localities of the only Colombian Wigginsia - Wigginsia vorwerkiana – also
being the only Wigginsia growing on the northern
hemisphere. In fact, for a long time its very existence in Colombia was being put in doubt, so when at
last it was found there, suspicions were raised about
its possibly being an introduced species (a neophyte
plant). Also in the official botanical nomenclature
the name Wigginsia vorwerkiana had been for a long
time considered merely a synonym of Parodia erinacea (Haworth 1819) N. P. Taylor 1987. Those
were the questions we wanted answers to. But not
the only ones. As Colombian cacti are not seen in
our collections, we wanted to get to know also the
ones the names of which we knew only from various
publications.
We had made thorough preperations before our
trip. Colombia – as opposed to „classic” cactus lands
– is a little different. Cacti are found here only in regions with semi-arid climate. For the most part these
are small valleys tightly forced between mountains,
with one of the sides providing a somewhat humid
shading. However the original vegetation is nowadays
largely endangred by cultivation fields, stretching up
to the mountain slopes. These in turn need regular
watering by using water-pipes, which leads to successive changes in microclimate of a place.
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Fig. 2. Stanowisko Wigginsia vorwerkiana, Desierto de Sabrinsky, Mosquera

Spośród wielu takich półpustynnych dolin występujących w Kolumbii, podczas naszej podróży zdołaliśmy przebadać zaledwie kilka w których rosną kaktusy i inne sukulenty, a mianowicie:
- Mosquera (Desierto de Sabrinsky - Hacienda Mondoňedo)
- Villavieja (Desierto de la Tatacoa)
- Dagua – Lobo Guerrero
- Girardot – Tocaima
- Sogamoso - Corrales
Po przylocie do Bogoty zakwaterowaliśmy się w
hotelu Fontibón, w dzielnicy o tej samej nazwie, sąsiadującej z miastem Mosquera, praktycznie należącym

Of many of these semiarid valleys in Colombia,
during our trip we managed to explore only a few
with cacti and succulents. These were:
- Mosquera (Desierto de Sabrinsky - Hacienda Mondoňedo)
- Villavieja (Desierto de la Tatacoa)
- Dagua – Lobo Guerrero
- Girardot – Tocaima
- Sogamoso - Corrales
After arriving in Bogota we stayed at the Fontibón hotel, in a quarter of the same name, bordering
the town Mosquera – in fact part of Bogota aglomeration, with all its problems, mainly those regarding

Fig. 3. Wigginsia vorwerkiana, Desierto de Sabrinsky, Mosquera

.

Fig. 4–6. Wigginsia vorwerkiana, Desierto de Sabrinsky, Mosquera
Fig. 7. Stanowisko Wigginsia vorwerkiana, Desierto de Sabrinsky, Mosquera

do aglomeracji Bogoty ze wszystkimi jej problemami,
głównie komunikacyjnymi. Do rejonu Mosquera i
przyległego półpustynnego obszaru Desierto de Sabrinsky skierowaliśmy się w poszukiwaniu roślin Wigginsia vorwerkiana. Ostatni raz znalazł je tutaj 20 lat
temu Josef Alfred Wanie z Niemiec, od którego
otrzymałem tę informację. Ale po pierwszym dniu
stało się oczywiste, że teren wygląda już zupełnie inaczej niż wtedy. Budowlany boom w okolicy wymaga
ogromnych ilości materiałów budowlanych, szczególnie piasku i kamieni, toteż wzgórza Mondoňedo, które
przemierzał J.A. Wanie, są sukcesywnie zamieniane w
kamieniołomy. Dalszą ingerencję w okoliczny krajobraz stanowią składowiska odpadów z Bogoty. Odpadkami zasypywana jest dolina wzdłuż szosy
z Mosquera w kierunku La Mesa. Wysypiska są
wprawdzie rekultywowane, ale oznacza to również
koniec pierwotnej roślinności. Gęsta, wysoka i trudna
do przejścia trawa pochłania i dusi inne rośliny. Również deszcze powodują na zboczach wzgórz głębokie,
erozyjne żleby. Nic zatem dziwnego, że na wzgórzach
znaleźliśmy gęste zarośla kwitnących kalanchoe,
drobnych sukulentów, wysokich opuncji (Opuntia
schumanniana), tilandsje i bromelie. Ale nasz cel pozostawał nieosiągalny.
Dwa dni minęły, a wigginsji wciąż nie mogliśmy
znaleźć. Szczęście uśmiechnęło się do nas dopiero

communication. We had come to the Mosquera region and the nearby semiarid region Desierto de Sabrinsky in search of the of plants of Wigginsia
vorverkiana. They had been seen here for the last time
20 years ago by Josef Alfred Wanie from Germany,
from whom I had learned about it. But after first day
of exploration it was clear that the land is completely
different than before. A building boom in the region
requires lots of building materials, mainly sands and
stones, so the Mondoňedo Mountains that had been
visited by J.A. Wanie, are being gradually transformed into quarries. Another interference with the
landscape are refuse humps from Bogota. Refuse is
dumped into the valley along the road from Mosquera
to La Mesa. The humps are recultivated, but nevertheless this means an end to the original vegetation.
Grass – dense, high and difficult to walk through,
overgrows and oppresses other vegetation. The rains
also create deep erosion furrows. So there is nothing
strange that on the slopes we found dense thickets of
Kalanchoes in flower, other small succulents, high
Opuntias (Opuntia schumanniana), Tillandsias and
Bromeliads. But we didn’t manage to reach our goal.
Two days passed and we still couldn’t find the
Wigginsia. It was only on the third day, after we left
the mountains, that we were lucky. Using some side
road we got to a large transmission substation, behind

.
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Fig. 8–10. Stenocereus griseus, Dunas Tatacoa,
Desierto de la Tatacoa
Fig. 11. Melocactus curvispinus ssp. obtusipetalus,
Desierto de la Tatacoa

trzeciego dnia, gdy opuściliśmy wzgórza. Boczną drogą dotarliśmy do wielkiej, ogrodzonej płotem stacji
transformatorowej, za którą pod słupami i liniami wysokiego napięcia rosły wysokie opuncje. Na kolanach
przeszukaliśmy trawę między opuncjami i rosnącą
obok Austrocylindropuntia cylindrica … i znowu nic.
W końcu zagadnęliśmy właściciela domku, znajdującego się w pobliżu, który stwierdził, że wie, gdzie rosną
wigginsje. Z jego pomocą doszliśmy do pastwiska, na

which, and under high voltage transmission lines,
Opuntias grew. We searched on our knees the grass
between the Opuntias and Austrocylindropuntia
cylindrica growing close to it, and... again nothing.
Finally, we decided to ask the owner of a small house nearby. He said that he knew where the Wigginsias grew. So with his help we got to a pasture ground where Opuntias were visible from afar and ... a
herd of bulls. Fortunately for us, the bulls were shy

.
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Fig. 12–14. Melocactus curvispinus ssp. obtusipetalus,
Desierto de la Tatacoa

którym z daleka widać było opuncje … i stado byków.
Na szczęście byki były płochliwe i gdy zbliżyliśmy
się, całe stadło odbiegło.
Już po chwili znaleźliśmy pierwsze rośliny. Populacja była we względnie dobrym stanie i na całym
stanowisku znajdującym się na wys. 2550 m npm., na
obszarze ok. 700 m2 znaleźliśmy kilkadziesiąt roślin.
Największe z nich osiągały średnicę 13 cm. To różnica w porównaniu z pierwotnym opisem prof. Werdermanna! Powód wydaje się oczywisty – Werdermann
opisał roślinę nie całkiem dorosłą. Również czerwona
barwa kwiatu, którą podał w opisie jest błędna – Wigginsia vorwerkiana ma kwiaty żółte.
Wypasanie byków wyraźnie wigginsjom nie przeszkadzało. Uszkodzonych roślin było niewiele. Bardzo
nas przy tym ucieszyło, że według fotografii to jest to
samo stanowisko, na którym w roku 1965 był F. Anderson, który jednak – jak sam mówił – nie wiedział,
gdzie go miejscowi botanicy zawieźli. A więc dzisiaj
już wiemy. Radość ze znalezienia wigginsji mąci jednakże fakt, że prace wydobywcze w okolicy i skład-

enough, and all the herd ran away when we got nearer.
Just after a while we did find our first plants. All
the population was in a rather good condition, and
we counted several dozens of plants, on the whole
place of 700 m2 area, and lying at 2550 m altitude.
The largest plants were of 13 cm diameter, which is
different from what is in the original description by
prof. Werdermann! The reason seems obvious –
Werdermann had described not a fully adult plant.
Also the red hue of flower that he gave in his description is incorrect – Wigginsia vorwerkiana has
yellow flowers.
The bulls’ grazing clearly had not a harmful
impact on the Wigginsias. There were very few damaged plants. We were very delighted that, according to the photo, this was the same place that had
been visited by F. Anderson in 1965, though he
didn’t know to where he had been took by the local
botanists, according to his own words. So now we
know it. However our joy with finding the Wigginsia

.
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Fig. 15-16. Melocactus curvispinis ssp. loboguerreroi, Dagua – Loboguerrero
Fig. 17. Pilosocereus lanuginosus ssp. colombianus, Dagua – Loboguerrero
Fig. 18. Armatocereus humilis, Dagua - Loboguerrero

owanie odpadów z Bogoty mogą to stanowisko bardzo
szybko zniszczyć, tak jak zostało zniszczone inne stanowisko, które egzystowało jeszcze w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.
Naszym kolejnym celem było miasteczko Villavieja, które wybraliśmy jako bazę w drodze na pustynię Tatacoa (Desierto de la Tatacoa). Miasteczko i
pustynia leżą na północ od miasta Neiva, na prawym
brzegu rzeki Río Magdalena. Do Villavieja, leżącego
na wysokości ok. 400 m npm., dotarliśmy już po zachodzie słońca. Czekały nas trzy dni w cieple i suszy.
Pustynia Tatacoa jest rzeczywiście monumentalna,
zwłaszcza jej pofałdowana w wyniku erozji część,
zwana Dunas Tatacoa. Pustynia ma ok. 300 km2 powierzchni i leży na wysokości ok. 450 m npm. Można
po niej przejechać autem, jak i rowerem.W pobliżu
pustyni płyną dwie duże rzeki: Río Magdalena, przepływająca przez Villavieja i Río Cabrer koło mias-

was disturbed by the fact that quarries in the region,
as well as the refuse humps from Bogota, may quickly devastate this population, just as it had happened
to another population that had existed up to the 90ties of the past century.
Our next goal was the town Villavieja, selected
by us as our base fot the Desert of Tatacoa (Desierto
de la Tatacoa). This small town and the desert lie
north of the town of Neiva, on a right bank of the
river Rio Magdalena. We came to Villavieja, a place
at an altitude of 400 m., after sunset. We were faced
by three days of warm and dry weather. The Desert
Tatacoa really is monumental, especially its part
which is undulated by erosion, and known as Dunas
Tatacoa. The desert has 300 km2 surface and lies at
an altitude of 450 m. It can be crossed by car or by
bicicle. In the vicinity there are two large rivers: Rio
Magdalena, running through Villavieja, and Río

.
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Fig. 19-20. Melocactus curvispinis ssp. obtusipetalus, Girardot - Tocaima
Fig. 21. Wejście do sztolnii.
Fig. 22. Wigginsia vorwerkiana, Sogamoso – Corrales, młode rośliny, Ø 1–4 cm

teczka Doche. W obu rzekach żyją kajmany (Caiman
crocodilus), ale nie widzieliśmy ani jednego. Za to
widzieliśmy tysiące melokaktusów! Jest to wprawdzie
jeden podgatunek Melocactus curvispinus ssp. obtusipetalus, ale w ilości, której chyba nigdzie indziej nie
zobaczycie. Oprócz nich rośnie tu Stenocactus griseus, drobna Opuntia depauperata i większa Opuntia
pittieri. Obok dróg na pustyni można znaleźć miejsca
do kempingowania, a nawet znajduje się tu naturalne
kąpielisko, toteż zwłaszcza w weekendy przyjeżdżają
tu setki turystów, w większości rowerzystów.
Mniej więcej 170 km w linii prostej na zachód od
pustyni Tatacoa znajduje się kolejny półpustynny rejon, dolina Dagua – Lobo Guerrero. Niestety, oba
miejsca oddzielone są górskim pasmem, musieliśmy
więc wrócić na północ do miasta El Espinal i objechać
góry w kierunku na Ibagué – Armenia – Tulua – Buga. Między miejscowościami Ibagué – Calarca przejeżdżaliśmy przesmykiem górskim na wysokości 3227
m npm., a pokonanie odległości 90 km między tymi
miastami trwało 4 godziny. Szybciej nie dało się jechać – ilość ciężarówek, które pokonywały tę trasę
była wprost niewiarygodna. Dopiero za miastem Armenia wjechaliśmy na autostradową czteropasmówkę.
Muszę tu wspomnieć, że w Kolumbii dość często płaci się myto za przejazd drogami i to zarówno tymi
lepszymi, jak i podrzędnymi, ale logiki rozmieszczenia

Cabre, runnng near a small town Doche. In both
rivers there are caimans found (Caiman crocodilus),
but we couldn’t see any o of them. What we did see
however were thousands of Melocacti. Here grows
only one subspecies – Melocactus curvispinus ssp.
obtusipetalus, but in numbers that you probably
would see nowhere else. Apart from Melocacti, there
also grow here Stenocactus griseus, tiny Opuntia
depauperata and a larger Opuntia pittieri. Close to
the roads there are also camping grounds on this
desert, also kind of a natural bathing-ground, so
hundreds of tourists – mainly cyclists – are coming
here, especialy on weekends.
Around 170 km as the crow flies, to the west of
Tatacoa Desert, there is another semiarid region – the
valley Dagua – Lobo Guerrero. Unfortunately the
both places are separated by a mountain range, so we
had to go back north, to the town El Espinal, and go
round the mountains in the direction of Ibagué – Armenia – Tulua – Buga. Between Ibagué – Calarca we
were going through a mountain pass at 3227 m a.s.l.
and crossing the 90 km distance between these two
towns took us 4 hours. It was impossible to drive faster – the number of lorries on the route was just incredible. It was only beyond Armenia that we entered
a 4-lane highway. I have to mention that in Colombia
one often has to pay for using roads – both for those
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Fig. 23–25. Wigginsia vorwerkiana, Sogamoso - Corrales

tych płatnych odcinków do końca podróży nie zdołałem pojąć.
Ponieważ w mieście Dagua nie znaleźliśmy zawczasu żadnego hotelu (ale hotel La Primavera tam
jest!), zakwaterowaliśmy się w miasteczku La Cumbre, oddalonym ok. 12 km w linii prostej, ale drogą
prawie 40 km. Jechało się kiepską drogą przez tropikalny las deszczowy, ale mogliśmy obserwować różnorodność tego biotopu.
Nazwą Dagua w 1931 r. pani E. Dryander (odpowiadając na pytanie E. Werdermanna) oznaczyła
miejsce odkrycia przez siebie Frailea colombiana.

of better standards and for the inferior ones, but the
logic of distribution of the paid sections remained
beyond my comprehension till the end of the journey.
Because we didn’t find any hotel in Dagua (but
there is there the hotel La Primavera!) we bordered
in a small town La Cumbre, 12 km away in straight
line, but 40 km away along the road. And so we had
to go there along a poor road through a tropical rain
forest, however we were lucky to take a look at the
biodiversity of this biotope.
The name Dagua was used in 1931 r. by Mrs. E.
Dryander, in order to locate her finding place of
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Fig. 26-27. Mammillaria columbiana, Sogamoso - Corrales
Fig. 28-29. Melocactus hernandezii, Sogamoso - Corrales

Ponieważ od czasu znalezienia rośliny, na podstawie
której dokonano opisu, nikt więcej Frailea colombiana nie znalazł, chcieliśmy spróbować i my. Wprawdzie wcześniej bez powodzenia szukało jej wielu botaników, jak prof. M. Cardenas z Cochabamby w Boliwii (w 1950 r.) czy J. A. Wanie w 90. latach ubiegłego wieku, ale może nam się uda!
Poszukiwaniom poświęciliśmy 3 dni. Przebadaliśmy cały ok. 10-kilometrowy odcinek między Dagua a
Lobo Guerrero po obu stronach doliny, którą płynie
rzeka Río Dagua, a także wiedzie droga i rzadko wykorzystywana dziś linia kolejowa. Znaleźliśmy kilka
stanowisk Melocactus curvispinus ssp. loboguerreroi,
Pilosocereus lanuginosus ssp. colombianus, Rhipsalis
cassutha, Armatocereus humilis, Plumeria rubra i
kilka nieznanych nam opuncji, tilandsji i bromelii.
Wszystkie stanowiska znajdowały się na wysokości
660 – 880 m npm. Byliśmy nawet w miejscach, gdzie
właściciele zachowali pierwotną roślinność z kaktusami i innymi kserofitami. Ale Frailea colombiana nie
znaleźliśmy. Jestem przekonany, że dziś nie istnieje
już miejsce, gdzie mogłaby ta roślina przeżyć. Postępująca zabudowa w niższych partiach doliny spowodowała takie zmiany terenu, że jeśli nawet kiedyś Frailea colombiana tu rosła, to jej stanowiska zostały
zniszczone. Natomiast w wyższych partiach zboczy
teren jest niestabilny, kruchy i rozpadający się, wręcz
trudno po nim chodzić. W miejscach, gdzie podłoże

Frailea colombiana (in reply to E. Werdermann).
Because no one had found Frailea colombiana since
the discovery of the plant which had been used for
making original description, so we liked to have a
try. Indeed, many botanists unsuccessfully had been
looking for it in the past, including prof. M. Cardenas from Cochabamba in Bolivia (in 1950) or J. A.
Wanie in the 90-ties of the past century, but maybe
we are the ones who are lucky!
We spent three days in our search. We explored
all 10 km long stretch between Dagu and Lobo Guerrero, on either side of the vally of Rio Dagua, where there is also a road and a railway line rarely used
nowadays. We found several sites of Melocactus
curvispinus ssp. loboguerreroi, Pilosocereus lanuginosus ssp. colombianus, Rhipsalis cassutha, Armatocereus humilis, Plumeria rubra and some unknown to us Opuntias, Tillandsia and Bromelias. All
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jest nieco trwalsze rosną różthese sites were at altitudes
ne trawy, krzewy porosłe
of 660 – 880 m. We even
tilandsjami i bromeliami,
visited places where their
cereusowate kaktusy płożące
owners left original vegetai opuncje, tworząc bariery nie
tions including cacti and
do przejścia. Nieco bardziej
other xerophytes. But we
dostępny był teren nad osadą
weren’t able to find Frailea
Lobo Guerrero, ale i tam
colombiana. I am sure there
nasze poszukiwania nie
is no place nowadays where
przyniosły sukcesu.
this plant would have suDalszym miejscem, gdzie
rvived. Continuous devezatrzymaliśmy się na nocleg,
lopment of built over places
było miasto Girardot, ok.100
in the lower parts of the valkm na południowy zachód od
ley caused such changes of
Bogoty. Według posiadanych
the place, that even if Fraprzez nas informacji w rejoilea colombiana had ever
nie między Girardot a Tocabeen growing here, its sites
ima ma występować Melomust have been destroyed.
cactus curvispinus ssp. obtuOn the other hand, in the
Fig.
30.
Browningia
hernandezii
sipetalus. Gdy rano wyjechahigher parts of the slopes,
liśmy z Girardot, mieliśmy
the ground is unstable, fragiszczęście i niedaleko od drogi znaleźliśmy stanowisko le, even hard to walk on it. Where the ground is motego gatunku z setkami dorosłych roślin. Wydawało re stable, there grow there various grasses, bushes
nam się, że są trochę inne niż te z pustyni Tatacoa. with Tillandsias and Bromeliads on them, cereusSprawdzimy później, ale z dostępnej literatury wyni- like cacti and Opuntias, making it impossible to go
ka, że inny gatunek melokaktusów w tym rejonie nie through. A somewhat more accessible place was that
rośnie.
over Lobo Guerrero but even there our search ended
Rejon wokół miasta Sogamoso zostawiliśmy sobie without success.
na ostatnie dni pobytu w Kolumbii. Sogamoso to cenAnother place where we stayed overnight was the
trum przemysłu, co od razu odczuwa się w tutejszym town Girardot, some 100 km south-west of Bogota.
powietrzu. Zwłaszcza huty żelaza i hałdy żużlu usytu- According to our data, there should be found Meloowane na obrzeżach miasta w kierunku na Corrales są cactus curvispinus ssp. obtusipetalus between Girarprawdziwą katastrofą dla środowiska naturalnego. dot and Tocaima. When we left Girardot in the morHuty w Sogamoso zanieczyszczają rzekę Río Chica- ning, we were lucky to find a site of this species with
mocha, zamieniając ją w śmierdzący ściek. Wydoby- hundreds of mature plants. It seemed to us that they
wa się tu także wysokiej jakości węgiel (antracyt). Ale are somewhat different from those from Tatacoa Desposób wydobycia byłby na pewno dla większości sert. We checked it up later in available literature but
europejczyków szokujący – żadnych znanych nam it appears that no other Melocactus species grows in
wież wydobywczych, żadnych szybów tu nie zoba- this region.
czymy. Na wzgórzach między Sogamoso a Corrales,
For the last days of our visit to Colombia we put
których zbocza mają miejscami pochylenie ponad 50°, off the region around the town of Sogamoso. Sogawydrążone są prawie poziome sztolnie, do których moso is an industrial centre, which is immediately
prowadzą dwie równoległe drewniane belki służące felt in the air. Especially steel mills and cinder tips
jako droga dla prymitywnych wózków. Obudowę, on the outskirts of the town in the direction of Corrajeśli w ogóle jest, stanowią deski i belki byle jak na- les are a virtual disaster to natural environment. Steel
cięte motorową piłą z eukaliptusowych pni. Każda mills of Sogamoso pollute Rio Chicamocha chansztolnia ma obramowane wejście (swego rodzaju por- ging it into a smelling sewage. Also high-quality
tal), przez co jest dobrze widoczna w terenie. Wydo- coal (anthracite) is extracted here. But the way this is
byty węgiel z wózków przesypuje się do zbiorników, done would shock most of Europaeans – no shafts as
które zwykle znajdują się nieco niżej, a następnie we know them are seen here. On hills between Sozwozi się ciężarówkami w dół ze zboczy i dalej do gamoso and Corrales, some slopes of which having
Sogamoso. Dużo sztolni jest już opuszczonych. Przy sometimes inclination to over 50°, there are almost
niektórych stoją drewniane krzyże, przypominające o horizontal adits with two parallel wooden beams
górniczych katastrofach, które zakończyły wydobycie used as a tramline for primitive cars. If the timbering
z powodu zawalenia się stropu w sztolni.Na po- is ever present, it consists merely of beams and bowierzchni pojawia się rozpadlina i jest kwestią czasu, ards made of Eucaliptus logs cut in a slapdash maner
gdy deszczowa woda wypłucze ziemię i wytworzy by a chain-saw. Each adit has a framed entrance (a
głęboki, niebezpieczny kanion. Niestety niektóre sta- kind of a portal), which makes it easily visible in the
nowiska, szczególnie wigginsji, są z tego powodu neighbourhood. The coal from the cars is poured into
bardzo zagrożone.
containers, which are usually placed a little lower, and
.
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W terenie spędziliśmy całe 7 dni. Szczęście dopisało nam już pierwszego dnia, gdy znaleźliśmy stosunkowo duże stanowisko Wigginsia vorwerkiana na
wysokości 2560 m npm. Cała populacja tutejszych
wigginsji jest trochę rozleglejsza niż w okolicy
Mosquera. Stanowiska w rejonie Sogamoso są usytuowane w dolinie rzeki Río Chicamocha na wysokości
2255 -2560 m npm. Wigginsje i inne kaktusy można
tu znaleźć na obszarze o długości ok. 6 km, po obu
stronach doliny przed miastem Corrales. Bardzo rozpowszechnionymi tu gatunkami są Mammillaria columbiana i Melocactus hernandezii. W przeciwieństwie do wigginsji oba te gatunki wykazują godne
uwagi zdolności przystosowawcze. Ze zniszczonych
stanowisk (zazwyczaj przez działalność rolniczą i
uprawy eukaliptusów) gatunki te przemieszczają się
prawdopodobnie poprzez nasiona w odchodach ptaków również na sztucznie utworzone budowle, jakimi
są kamienne murki czy wysypiska kamieni. Umożliwia im to ich system korzeniowy. Tymczasem dla
wigginsji, które mają rzepowate korzenie, takie podłoża nie nadają się. Na wzgórzach po lewej stronie doliny Río Chicamocha znaleźliśmy także Browningia
hernandezii, którą opisał Paul Hoxey w roku 2012
(The Cactus Explorer 5, sierpień 2012).
Podsumowując – wraz z moim współtowarzyszem
podróży, Karlem Sladkým, możemy potwierdzić, że
Wigginsia vorwerkiana jest w pełni uzasadnionym,
samodzielnym gatunkiem, który ma swoją własną
filogenetyczną historię rozwoju. Wbrew opisowi
Werdermanna rośliny osiągają na stanowiskach średnicę 13 cm i mają żółte kwiaty, Na poszczególnych
stanowiskach rośliny są zdolne do reprodukcji, która
przebiega zupełnie oddzielnie od populacji innych
gatunków z rodzaju Wigginsia. Barierę tworzy odległość 4,5 tys. km. Znalezione przez nas rośliny nie
wykazywały żadnych odchyłek czy znaków, na podstawie których można by oznaczyć pokrewny takson
(podgatunek, odmianę, formę) czy inny gatunek. W
Kolumbii do tej pory egzystują dwa odizolowane rejony, gdzie rośnie Wigginsia vorwerkiana. W obu tych
miejscach populacjom wigginsji zagraża wydobycie
piasku, kruszyw i węgla. Grozi wyginięcie gatunku w
jego naturalnym środowisku. Pogląd o zawleczeniu
wigginsji z południowych regionów Ameryki Płd. nie
ma żadnego uzasadnienia, a zatem występująca tu
Wigginsia vorwerkiana nie jest żadnym neofitem!
Wyprawa do Kolumbii być może wielu kaktusiarzy nie zadowoliłaby, choć jest to kraj piękny i różnorodny. Za to miłośnicy innych sukulentów czy orchidei na pewno znaleźliby tu swój raj …
Tłumaczenie z czeskiego na polski: Tadeusz Nycz
Translation from Czech to Polish – Tadeusz Nycz
Wszystkie zdjecia: Jaroslav Vich.
All the pictures by the Author

then is transported by trucks down the slopes and
then to Sogamoso. Many adits are abandoned. At
some of them there are posted wooden crosses calling to mind mining disasters caused by the roof
falling down in an adit. There appear cracks on the
surface and it is only a matter of time when rain water washes out the soil changing them into canyons.
Unfortunately some of the sites, especially those of
the Wigginsias, are for this reason much endangered.
We spent there 7 days long out in the field. As
early as on the first day we were lucky enough to
find a rather large site of Wigginsia vorwerkiana at
2560m. The overall population of the Wigginsias
here is a little more extensive then in the region of
Mosquera. The sites in the Sogamoso region are
placed in the valley of Río Chicamocha at 2255 2560 m altitude. Wigginsias and other cacti may be
spotted here on the stretch of 6 km, on both sides of
the valley before the town Corrales. Very common
here are Mammillaria columbiana and Melocactus
hernandezii. Contrary to the Wigginsias, both these
species show considerble adaptability. When their
sites become destroyed (usually by agriculture or
Eucaliptus plantations) these species move, by means of seeds – most probably present in the extrements of birds, also onto manmade constructions,
such as stone walls or stone heaps. Their root system
helps them in this. On the other hand, such substrates are of no use for the Wigginsias, with their tuberous roots. On hills on the left side of the Río Chicamocha valley, we also found Browningia hernandezii, described by Paul Hoxey in 2012 (The Cactus
Explorer 5, August 2012).
To sumarize it all, me and my trip companion
Karel Sladký, can say that Wigginsia vorwerkiana is
a genuine separate species, which has its own fylogenetic history of evolution. Contrary to Werdermaann’s description, the plants reach 13 cm diameter in
their habitat, and have yellow flowers. The plants are
capable of reproduction on their sites, going on separately from populations of other species of the genus
Wigginsia. The barrier is 4.500 km distance. The
plants that we found, didn’t show any deviations or
symptoms that could justify describing a related
taxon (subspecies, variety, form) or another species.
There are two isolated regions with Wigginsia vorwerkiana in Colombia nowadays. In both places the
Wigginsia populations are endangered by sand, mineral and coal mining. The species is prone to a
threat of extinction in nature. The opinion saying
that this Wigginsia had been brought over from southern parts of South America is unjustified – Wigginsia vorwerkiana growing here is by no means a
neophyte plant !
Maybe a trip to Colombia wouldn’t be a big treat
for many cactophiles, even that this is a beautiful
and varied country. But the enthusiasts of other succulents and orchids surely would find their paradise
here...
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John Lavranos

Pożegnanie z Cactus & Co

1 lutego 2018r. zmarł w wieku 91
lat John Lavranos, jeden z największych botaników sukulentowych, chyba
ostatni z grona wielkich odkrywców
sukulentów starej epoki, którzy penetrowali tereny nietknięte wcześniej stopą botanika. Jego pięćdziesięcioletni
okres botanicznych poszukiwań jest nie
do przecenienia dla poznania świata
sukulentów.
John Lavranos urodził się 29 marca
1926r. na greckiej wyspie Korfu. W
1952 wyemigrował do RPA. W latach
60-tych rozpoczął botaniczne eksploracje, które kontynuował przez 50 lat,
badając florę m. in. Arabii, Mozambiku,
Somalii, Tanzanii, Kenii, Madagaskaru,
Namibii, przy czym głównym obiektem
jego zainteresowań były sukulenty.
Zebrał ponad 30 000 okazów roślin i
opisał ponad 200 nowych taksonów.
Współpracował z National Museum of
Natural History (Francja), Institute of
Tropical Botany of Florence, Kew Gardens, Jardin Exotique de Monaco, Missouri Botanical Garden.
John Lavranos był ceniony za swoją
otwartość i ochocze dzielenie się swoimi odkryciami i wiedzą, był bardzo
przyjaźnie nastawiony do sukulentowych hobbystów. Obok dużej wiedzy
botanicznej, posiadał także dużą wiedzę z innych dziedzin przyrodniczych.
Jego nazwiskiem zostało nazwanych
siedemnaście taksonów.

Po 20 latach wydawania upadło
włoskie czasopismo Cactus & Co. To
znane wśrod kaktusiarzy dwujęzyczne,
włosko-angielskie pismo, wydawane
było od 1997r. Było ono cenione za
wysoką jakość produkcji i zdjęć. Początkowo wydawane było jako kwartalnik, w ostatnim czasie jednak ukazywało się już tylko dwa razy w roku, widoczny był też spadek liczby autorów i
ilości prezentowanego materiału, pomimo dużej liczby stron i zdjęć.
Więcej szczegółów i list pożegnalny
redaktorów, można znaleźć w języku
angielskim na stronie towarzystwa:
http://www.cactus-co.com/en/subscription .
Można tam przeczytać m. in., że liczba
subskrybentów czasopisma spadła na
przestrzeni lat z 2300 osób w najlepszym okresie towarzystwa, do jedyne
310, co daje nam obraz tego jak zmieniło się kaktusiarstwo w dobie internetu.
Warto przy tym pamiętać, że Cactus &
Co było w praktyce czasopismem międzynarodowym, stawiającym na zagranicznych autorów i czytelników, a do
tego znanym i cenionym. Towarzystwo
wydało także kilka publikacji książkowych. Z pewnością z uwagi na swój
charakterystyczny rys – duży format A4
i ładną szatę graficzną, pismo nie mogło należeć do najtańszych, nie mniej
było w mainstreamie światowego kaktusiarstwa, i aż tak duży spadek czytelnictwa nie wróży najlepiej czasopismom
kaktusowym.

Giełda kaktusów i
sukulentów w Dvur Kralove

Jest już znana data dorocznej
giełdy w Dvur Kralowe w Republice
Czeskiej. Giełda odbędzie się 12
maja (sobota), w godz. 8 - 13. To
druga pod względem wielkości
giełda w Republice Czeskiej. Więcej informacji, także o innych kaktusowych imprezach w Republice
Czeskiej, można przeczytać na
stronie:
http://www.cs-kaktusy.cz/akceframes.htm

Pomimo tego, że w dzisiejszych czasach znaczna większość
zakupów kaktusowych jest dokonywana poprzez internet, to jeśli
dysponujemy czasem warto odwiedzić tego typu dużą giełdę, nie
tylko po to by zobaczyć dużą ilość
roślin w jednym miejscu, ale także
spojrzeć na różne aspekty kaktusowego i sukulentowego hobby.

Repertorium Plantarum
Succulentarum
Ukazał się kolejny numer Repertorium Plantarum Succulentarum za rok 2016. To corocznie
wydawane opracowanie zestawia
wszystkie nowe opisy i kombinacje
wśród kaktusów i sukulentów. Od
2011r. jest dostępne bezpłatnie
online. Ten i inne wydane numery
można pobrać na portalu Au Cactus Francophone pod adresem:
https://www.cactuspro.com/biblio/e
n:rps

Ad vocem i inne drobne
Trochę korekt
W KI 9(2) w podpisie pod zdjęciem
na stronie 154 powinno być „Sukulentowe
Karoo
(zachodnia
część) i Nama Karoo (wschodnia
część)”. W KI 10(2) w tytule na
stronie 68 powinno być „Miejskie
sukulenty w Porth Elizabeth”, a w
podpisie pod zdjęciem 6 na str. 63
powinno być „Orbea variegata”.

Cactus & Co to już kolejne z serii
czasopism kaktusowych, które upadły
lub podupadły. Jak nie trudno się domyślić, w dobie internetu, w którym
można dziś znaleźć dużo poważnych i
fachowych informacji n.t. kaktusów i
sukulentów, redaktorzy i wydawcy pism
kaktusowych powinni pracować nad
formułami czasopism bardziej przystającymi do nowych czasów. W Kaktusy i
Inne postawiliśmy na większą ilość
krótszego, choć rzetelnego materiału, i
na dostępność online. Miejmy nadzieję
że KI nie skończy jak Cactus & Co. W
Was – p.t. Naszych Czytelnikach – cała
nadzieja!

.
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Z notatnika Edytora
Kolejne uwagi na temat
uprawy lekkich „mrozaków
W jednym z edytoriali wspomniałem, że minionej właśnie
zimy mam zamiar przetestować na mrozoodporność Gymnocalycium ferox f. chubutense. Niestety próba zakończyła się
fiaskiem, co mógłbym wcześniej przewidzieć jeśli tylko spojrzałbym na średnią miesięczną zimowych temperatur w rejonie występowania tej rośliny. Mimo, że występuje ona na
południowym krańcu zasięgu całego rodzaju, to nadmorski
nizinny klimat tej części prowincji Chubut charakteryzuje się
średnią miesięczną temperaturą nieco powyżej zera. Moja
roślina wytrzymała dzielnie do nadejścia pierwszego tygodnia
ostrych mrozów w marcu, kiedy to temperatura we Wrocławiu
o
w nocy spadała do -13 C, a w dzień również utrzymywała się
poniżej zera.
Z każdej przegranej warto wyciągać wnioski. Obok oczywistego sprawdzenia warunków klimatycznych w środowisku,
co w dzisiejszych czasach internetu jest na wyciągniecie
myszki, chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden czynik
mający duże znaczenie przy próbie uprawy lekkich „mrozaków”. Chodzi mianowicie o osłonięcie kaktusow od wiatru.
Dodajmy – wiatru bardziej wilgotnego niż w półpustynnym
habitacie kaktusów. Wilgotny wiatr obniża znacznie odczuwalną temperaturę. Jeśli ma to znaczenie dla człowieka, to na
pewno i dla kaktusów. W internecie można znaleźć kalkulatory przeliczające temperaturę rzeczywistą na temperaturę
odczuwalną, w zależności od wilgotności powietrza i szybkości wiatru, n.p. na stronie www Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego: http://www.uwm.edu.pl/wksir/zmetkli/calcul1.htm.
Mój egzemplarz Gymnocalycium ferox f. chubutense stał
na parapecie wprawdzie osłoniętym od opadów, ale wiało tam
jak w przysłowiowym kieleckim (a propos, czy w Kielcach są
jacyś kaktusiarze? - jeśli tak, dajcie nam znać!), a roślina była
na owe wiatry wystawiona w całej swojej okazałości. W naturze G. chubutense rośnie pod krzakami lub w zagłębieniach
między kamieniami, do tego w okresie zimowym wciągnęte w
większości, jeśli nie w całości, w podłoże. Zabezpieczenie
przed wiatrem ma więc zasadnicze znaczenie.
Nie do przecenienia jest rownież szklarenka, która może w
dzień podwyższyć teperaturę powyżej zera – być może wtedy
moje G. gibbosum f. chubutense przetrwałoby, choć dane
klimatyczne nie uprawniają do zaliczania tego kaktusa nawet
w poczet „lekkich mrozaków. Być może...
Jeszcze jedną rzecz koniecznie trzeba poruszyć. Określenie „mrozoodporny w Polsce” jest bardzo nieścisłe. Na przykład na Suwalszczyźnie czas wegetacji naszych krajowych
roślin to, o ile pamiętam, ok. 180 dni w roku, podczas gdy na
Dolnym Śląsku to ok. 220 dni, co mówi o skali zróżnicowania
temperatur. Ale nie tylko – centra dużych miast mają zimowe
temperatury o kilka stopni wyższe niż tereny wiejskie, czy
peryferie, co można łatwo wyjaśnić.
Mam nadzieję, że tych kilka drobnych uwag, przyczyni się
do rozwoju „mrozokaktusiarstwa” w Polsce. Jak dobrze, że
istnieje coś takiego jak błędy – jest się na czym uczyć.

O podlewaniu kaktusów
Temat podlewania kaktusów z pewnością nie należy do
oryginalnych, nie mniej warto jednak przytoczyć uwagę o
której czasem się zapomina. Otóż kaktusy staramy się
wprawdzie podlewać rzadko i po całkowitym wyschnięciu
podłoża po poprzednim podlaniu, ale podlewać należy moc-

no. Mocne podlanie – takie, aby przez otwory w doniczce
zaczął wyciekać nadmiar wody – powoduje, że:
- korzenie mają czas na to by pobrać wszystkie potrzebne
składniki z podłoża – to chyba najważniejsze,
- korzenie mają czas na to by odtworzyć ewentualne ubytki
w korzeniach włośnikowych,
- woda ma czas na to by dotrzeć do wszystkich, nawet zbitych fragmentów podłoża i wszystkich partii korzeni,
- duże wysycenie podłoża wilgocią zapewnia lepsze pobieranie wody przez korzenie, ktore mają zdolność pobierania
wilgoci do pewnego poziomu nasycenia gleby wilgocią,
poniżej którego ono nie zachodzi,
- odpływ nadmiaru wody przy obfitym podlaniu działa przeciwko nadmiernej akumulacji substancji mineralnych w
podłożu,
Jak doświadczeni kaktusiarze wiedzą, przy dobrze
przepuszczalnym podłożu nie dojdzie do całkowitego zalania podłoża – t.j. zawsze pozostanie trochę powietrza, które
potrzebują korzenie.
Poznanie kiedy podłoże całkowicie wyschnie to kwestia
doświadczenia, a efektywność sprawdzania wilgotności
podłoża dla każdej doniczki osobno przy dużej ich ilości to
mrzonka. Jednak przy ciepłej pogodzie, nawet jeśli zdarzy
się raz na jakiś czas podlać kaktusy po niecałkowitym wyschnięciu podłoża, znacznej większości kaktusów nic się nie
stanie – sytuacja będzie zupełnie inna przy zimnej aurze.
Jak wszyscy chyba wiemy, przesada w drugą stronę – czyli
częstotliwość podlewania rzadsza niż optymalna – oczywiście kaktusom nie zaszkodzi. Jeśli ktoś koniecznie chce
sprawdzać wilgoć w poszczególnych doniczkach, można
zalecić by w górnej warstwie podłoża umieścić duży kamień, który można zawsze podnieść i ocenić stan gleby
poniżej. Szybkość wysychania zależy m.in. od rodzaju podłoża, wielkości i kształtu doniczki, temperatury otoczenia.
Małe, płaskie, czarne doniczki, szybciej będą wysychać niż
doniczki duże, płaskie, białe. Warto też mieć na uwadze, że
kaktusy w czasie kwitnienia nie gardzą nieco większą ilością
wody.
Trzeba uściślić, że podlewanie takie „aby przez otwory w
doniczce zaczął wyciekać nadmiar wody” nie tylko tyczy się
poprawnie przepuszczalnego podłoża, ale także sytuacji
gdy podłoże przylega do ścianek doniczki – przy mocno
wyschniętym i skurczonym podłożu woda może ściekać po
jej ściankach bez zwilżania podłoża, podobnie będzie z
substratami torfowymi, w których sprzedawane są kaktusy
sklepowe. W takim wypadku należy podlać przez podsiąkanie, i uważać by taca z wodą nie była nachylona tak, że
bryła korzeniowa przez kilka dni stoi zatopiona w wodzie.

Do czego jeszcze służą
kaktusom cefalia...
W 2014r., w popularnym czasopiśmie National Geografic, ukazał się krótki artykuł, w którym przedstawiono dodatkową funkcję jaką może pełnić cefalium. Chodzi mianowicie
o sposób w jaki rosnąca w Ekwadorze Espostoa futescens
wabi nietoperze do zapylania swoich kwiatów. Jak wiadomo, nietoperze wykorzystują do lokalizowania obiektów
odbite echo emitowanych przez siebie ultradżwięków. Okazuje się, że wełna cefalium pochłania ultradźwięki wyciszając echo, dzięki czemu dźwięk odbity od kwiatów w cefalium
staje się wyrazisty i zwraca uwagę szukającego nektaru
nietoperza.
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Jeszcze o Pediocactus nigripinus

Jeśli już został poruszony temat interakcji kaktusów i zwierząt, poniżej pozwalam sobie przedstawić zdjęcie kolejnego jej
przykładu, z zupełnie „innej beczki”. Na zdjęciu przedstawiona
jest najprawdopodobiej również jakaś espostoa, choć widoczna wełna nie jest ani cefalium ani nawet pseudocefalium, tylko
osłoną młodych roślin. Można się domyślić, że widoczny na
zdjęciu ptak robiący użytek z wełny do budowy swojego siedliska, nie zaprząta sobie głowy tego typu kwestiami :)

Niedawno na naszym forum pojawiła się mapa przyrównująca strefy klimatyczne Ameryki Północnej do stref Europy i Azji
– takich, jakimi kojarzą się one nam w powszechnym odczuciu.
Porównanie jest orientacyjne i bardzo uproszczone, ale bardzo
interesujące. Można się z niego m.in. dowiedzieć, że wschodnie
obszary stanów Oregon i Washington oraz obszar stanu Idaho,
to tereny odpowiadające klimatowi wschodnioeuropejskiemu.
Oprócz kilku opuncji występują tam tylko dwa "nieopuncjowe"
gatunki – Escobaria vivipara i Pediocactus nigrispinus.
Escobaria vivipara jest znana jako jeden z najodporniejszych kaktusów mrozodpornych, za to Pediocactus nigrispinus
nie jest w Polsce uprawiany, mimo że w/w obszary sugerują, że
powinien mieć w naszym klimacie mrozoodporność porównywalną do E. vivipara. Pediocactus nigrispinus był krótko przedstawiony w KI 8(2), gdzie wspomniano m.in. o tym, że wcześniej był on klasyfikowany jako P. simpsonii var. robustior, i że
osoby posiadające tę odmianę z lokalizacją ze stanów Washington, Oregon i Idaho, posiadają w istocie P. nigrispsinus.
W swojej ojczyźnie P. nigrispinus występuje na kamienistych podłożach, w suchym klimacie, ale szybko rośnie, może z
czasem tworzyć kępy, i kwitnie pięknymi fioletowymi kwiatami.
Wszystkie pediocactusy są mniej lub bardziej mrozoodporne, w
przypadku jednak tego najbardziej na północ wysuniętego
gatunku, najważniejsze jest pytanie, czy może on być trzecim
nieopuncjowym kaktusem (po Escobaria vivipara i Neobesseya
missouriensis), zdolnym rosnąć w Polsce w gruncie przez cały
rok bez osłony. Jeśli ktoś z Czytelników pozna odpowiedż, to
proszę się z nami nią podzielić!

Moja Copiapoa humilis
Biorąc pod uwagę sam wygląd, Copiapoa humilis z nie
należy do najatrakcyjniejszych gatunków Copiapoa. Z uwagi
na brak miejsca już na samym początku mojej przygody z
Copiapoa skreśliłem ten popularny w kolekcjach gatunek z
mojej listy poszukiwanych copiapoł. Jak to się jednak nierzadko zdarza w czasie kaktusiarskiej przygody, czasem
wprosi się taka nieproszona do kolekcji, i nie da się wyprosić. Moje próby sprzedaży jej za godną cenę spełzły na niczym, a ponieważ mój egzemplarz to roślina stara, i przez to
ciekawsza w obserwacji, uchronło ją to przed oddaniem za
darmo w przypadkowe ręce, co uczyniłbym w przypadku
młodej rośliny. W sumie chyba nawet się polubiliśmy...
Moja Copiapoa humilis była opatrzona dodatkowym
epitetem „remontana”. Nigdzie nie mogłem nic znaleźć na
temat tej nazwy, z wyjątkiem krótkiej wzmianki jaką podali C.
Meregallii i C. Doni (Il genera Copiapoa, 1991) mówiącej o
tym, że jest to kultywar C. humilis ssp. humilis. Nie wiadomo
na czym jej odmienność od typowych roślin miałaby polegać, bo wygląda ona na typową C. humilis, o ile będziemy
porownywać rośliny stare, a dokładniej stare pędy.
Nie jest to tożsame – okazuje się, że stare pędy C. humilis w naturze często są chętnie wyjadane przez guanaco
(zwierzęta spokrewnine z lamami), i wiele roślin ma formę
kęp składających się z pędów młodych, które odrosły z grubego korzenia po tego typu uszkodzeniu. Na zdjęciu widać
mój stary egzemplarz, który rośnie w doniczce średnicy 10
cm, i zbliża się do maksymalnych rozmiarów odnotowanych
dla C. humilis ssp. humilis. Co więcej, wygląd starego pędu
odbiega znacznie od wyglądu młodych roślin – jego szczyt
jest znacznie mocniej pokryty szarawą wełną, a ciernie są
czarne, w przeciwieństwie do jasnych cierni młodych roślin.
Copiapoa humilis to najbardziej popularna copiapoa w
kolekcjach – łatwo kwitnie i jest prosta w uprawie. Łatwo się
też krzewi – od podstawy, ale gdy oderwałem odrosty by je
ukorzenić, nowe zaczęły wyrastać w górnej części rośliny.
Odrosty łatwo się ukorzeniają, o ile nie są bardzo małe.
Populacje typowej Copiapoa humilis występują w okolicach Paposo (Chile). W gatunku tym wyróżnia się też kilka
innych, dużo rzadszych w kolekcjach podgatunków, występujących w innych częściach Chile.
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Pachypodium densiflorum

w górach Andringitra

Urszula Trętowska
Wyszków

Wyjazd na Madagaskar był moim kolejnym zrealizowanym marzeniem. Cała wyprawa odbyła się we
wrześniu i trwała 4 tygodnie, co pozwoliło nam zobaczyć całkiem sporą część wyspy. Między innymi zaplanowany był trekking w Górach Andringitra, które leżą
na terenie parku narodowego o tej samej nazwie.
Park znajduje się w południowo-wschodniej części
wyspy. Najwyższy szczyt to Pic Boby (2658 m n.p.m.),
pod którym mieliśmy nocleg na wysokości 2150 m., a
chętni mogli o 3 w nocy w mrozie wchodzić na szczyt
na wschód słońca. Niezwykła różnorodność biologiczna, liczne gatunki endemiczne oraz ciekawe formy terenu czynią z tego obszaru wielką atrakcję turystyczną.

Coraz liczniejsze są więc trekkingi dla miłośników
wędrówek górskich.
Park Narodowy Andringitra wpisany jest na listę
światowego dziedzictwa UNESCO jako część obiektu lasy deszczowe Atsinanana. Masyw Andringitra to
twór wulkaniczny zbudowany z granitu.
Wschodnia część, powyżej 2000 m, pokryta jest z
rzadka niskimi krzewami i trawami, z licznymi kanałami i klifami smaganymi wiatrami tropikalnych burz
znad Oceanu Indyjskiego. Przechodząc na drugą stronę gór, klimat zmienia się na tropikalny! Zachodnie
stoki mają zupełnie inną aurę – jest o wiele cieplej, a
zbocza są lepiej porośnięte roślinnością. Występują
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tam nawet palmy Ravenea glauca. To na tych ciepłych
stokach zachodnich występuje Pachypodium densiflorum.
Pachypodium densiflorum rośnie tylko na Madagaskarze, gdzie jest szeroko rozpowszechnione na centralnym płaskowyżu. Preferuje słoneczne i kamieniste
tereny. Posiada bardzo masywny, niekrztałtny i przysadzisty kodeks - bardzo niski, ale mogący przekroczyć
1 m szerokości u starych roślin. Od kodeksu odchodzą

.

liczne krótkie i ociernione pędy. Ciemnozielone, podłużne liście pojawiają się w porze suchej tworząc
rozetę na czubku pędu. Kwiaty o długich łodyżkach
mają kolor żółty i tworzą liczne kwiatostany o wysokości około 30 centymetrów.
Pierwsze okazy widzieliśmy rosnące w trawach,
ale była to jeszcze dość wysoka część gór, ok. 2000 m
n.p.m., porośnięta roślinnością tropikalną. Ciekawe,
że pachypodium rosło tu na skalnych zboczach góry,

a gdy zeszliśmy na płaski teren naszego obozu nad
rzeczką, nie znaleźliśmy już ani jednej rośliny.
Następnego dnia, gdy schodzimy coraz niżej, pachypodium rosło niemalże wszędzie na gołych skałach
i w załomach granitowych. Niewiele tam było ziemi.
Otwarta przestrzeń smagana wiatrami.
Im niżej schodziliśmy, tym więcej pojawiało się
traw i innej roślinności, by w dole doliny przemienić się

w pola uprawne o rdzawym kolorze gleby spowodowanym dużą ilością laterytu występującego na całym
Madagaskarze.
Wszystkie pachypodia zawierają trujący sok, ale
nie jest on zagrożeniem dla życia, gdy nie jest uszkodzona skóra. Kwitnienie w naturalnym środowisku
ma miejsce podczas wiosny i wczesnego lata na południowej półkuli, zwykle od września do grudnia, a w
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Europie kwiaty pojawiają się w maju – wrześniu.
Wszelakie wyprawy w różne zakątki Madagaskaru
polecam odbywać z Arkiem Ziembą, który mieszka
tam praktycznie przez połowę roku i doskonale zna
język malgaski. Arek prowadzi stronę internetową
www.ziembazmadagaskaru.pl, na której można zapoznać się z jego działalnością ma rzecz Malgaszy, jak i z
programami wyjazdów.
.
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English summary. The author reports about her visit to the
sites of Pachypodium densiflorum in the Andringitra Mountains, part of the national park of the same name in the southeastern part of Madagascar. Pachypodium densiflorum
grows on the western slopes of the mountains, warmer than
those of the eastern side. The author saw many of these
plants to an altitude of some 2000 m, on rocky or stone
ground. The visit took place in September – the plants were
in flower then. Pachypodium densiflorum is widespread in
the central plateau of Madagascar.
Wszystkie zdjęcia: Urszula Trętowska
All the photos by the author.
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Soqo
Soqotra

skarb w sercu burzliwych mórz

a treasure in the heart of turbu
turbulent seas

Alain Rzepecky
Francja
afroplants@gmail.com

Fig. 1. Euphorbia marie-cladieae z widokiem na Ghubbat Shu’ab. Fot. © Alain Rzepecky
Euphorbia marie-cladieae overlooking Ghubbat Shu’ab. Fot. © Alain Rzepecky .

Archipelag Sokotra leży w północno-zachodniej
części Oceanu Indyjskiego, zwanej Morzem Arabskim, nieopodal przesmyku Zatoki Adeńskiej. W jego
zachodniej części leży Abd Al Kuri, druga co do wielkości wyspa, z powierzchnią 133 km2, znajdująca się
ok. 90 km od Przylądka Gardafui w Somalii – od Ra's
Khayşat an Nawm, jej najbardziej na zachód
wysuniętego punktu. 20 km od jej brzegu, na północ
leży wysepka Ka’l Fir’Awn. 60 km w kierunku
wschodnim jest Samha, która ze swoimi 41 km2 jest
najmniejszą zaludnioną wyspą. Dalej, 17 km w tym
samym kierunku, leży niezamieszkana i jeszcze
mniejsza Darsah, o powierzchni 10 km2. W kierunku
północnym leży wysepka Sabuniyah, ok. 25 km od
wybrzeży Sokotry, będącej ze swoimi 3625 km2
największą i najbardziej na wschód położoną wyspą,
oddaloną 350 km od Ra’s Fartak w Jemenie, licząc od
Qalansiyah.
Mimo, że często określane mianem „Galpagos
Oceanu Indyjskiego”, wyspy te, na przekór takiemu
porównaniu, nie są pochodzenia wulkanicznego, ale
były częścią superkontynentu Gondwany. Potem w
epoce paleogenu 60-20 milionów lat temu, przemieściły się od strefy pomiędzy dzisiejszymi okręgami
Al Mahra w Republice Jemenu i Dhofar w Sultanacie
Omanu,. Jednak mimo tego, że wyspy mają takie samo podłoże skalne i formacje florystyczne jakie wyst-

Soqotra archipelago is situated in the North
Western part of the Indian Ocean called The Arabian
Sea, near the mouth of the Gulf of Aden. To the
West is Abd Al Kuri, the second largest island with
an area of 133 km2, located around 90 km off Cape
Gardafui in Somalia from Ra's Khayşat an Nawm,
its westernmost point. Offshore, 20 km to the North
is the Ka’l Fir’Awn islet. 60 km to the East is
Samha, which with 41 km2 is the smallest populated
island, then 17 km away in the same direction, is the
uninhabited and even smaller Darsah with 10 km2.
To the North is the Sabuniyah islet, around 25 km
off the coast of Soqotra, which with an area of 3625
km2 is the biggest and easternmost island, 350 km
off Ra’s Fartak in Yemen from Qalansiyah.
Often referred to as the “Galapagos of Indian
Ocean”, these islands, despite such a comparison,
are not of volcanic origin but were once a part of the
Gondwana super-continent, then drifting from a
zone situated between what are nowadays the governorates of Al Mahra in the Republic of Yemen and
Dhofar in the Sultanate of Oman, during the Paleogene epoch or 60 to 20 million years ago. However,
even if they do share common crystalline bedrocks
and floristic formations that are found on their mother
lands, speciation process made of the archipelago a
place of high interest in an already very imporant reg-
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ępują na ich macierzystym stałym lądzie, to proces
specjacji gatunków uczynił z archipelagu bardzo ciekawe miejsce, w tym i tak bardzo ciekawym regionie
zwanym hotspotem bioróżnorodności Rogu Afryki.
Strefa ta, obemująca Erytreę, Dzibuti, Etiopię, Somalię,
Kenię, Arabię Saudyjską, Jemen i Oman, jest środowiskiem 5000 gatunków roślin naczyniowych, i pomimo
dużego zaludnienia i wynikłych z tego konsekwencji,
stopień endemizmu osiąga tu imponujące 55%.
Długa izolacja pozwoliła wyspom na oddzielny
rozwój, stąd są one dziś środowiskiem wielu form,
których nie tylko nie ma nigdzie indziej na Ziemi, ale
czasem także i na innych wyspach archipelagu. Około
37% roślin, 73% równonogów, 90% gadów, 95%
ślimaków to endemity. Odnotowano 180 gatunków
ptaków. U zbiegu Morza Czerwonego i Morza Arabskiego istnieje również bogate życie morskie, z prawie
700 gatunkami ryb przybrzeżnych i ok. 300 gatunkami
skorupiaków.
Pasmo górskie Haggeher, ze szczytem Jabal
Skand wysokości 1525 m, otaczające płaskowyże,
przecinane przez głębokie wadi, gęsta sieć jaskiń,
skaliste równiny, przybrzeżne piaski, a także w
przeważającej części tropikalny suchy klimat, choć z
dwoma porami monsunowymi, tworzy szeroki zakres
biotopów, od górskich zielonych lasów po lasy
namorzynowe, poprzez sukulentowy skrubland.
Wczesnym rokiem 1880 Sir Isaac Bailey Balfour
przeprowadził pierwsze znaczące nowoczesne badania.

ion called the Horn of Africa Biodiversity Hotspot.
This zone, encompassing Eritrea, Djibouti, Ethiopia,
Somalia, Kenya, Saudi Arabia, Yemen and Oman, is
hosting 5000 vascular plant species, and despite
being densely populated and exposed to inherent
consequences, its endemism reaches an amazing rate
of 55%.
The long time isolation enabled the islands to
evolve in their own way, hosting today many life
forms that are not only found nowhere else on earth,
and sometimes even just on one of the islands.
Around 37% of the plants, 73% of the woodlice,
90% of the reptiles, 95% of the land snails are endemics. 180 species of birds have been recorded.
Being at the crossroads of the Red Sea and the
Arabian Sea, the marine life has proven to be rich,
with nearly 700 species of coastal fish and 300 species of crustaceans.
With the central Haggeher Mountain range and
the Jabal Skand peaking at 1525 m, the surrounding
plateaus crossed by deep wadis, the dense caves
network, rocky plains, coastal sands, and a predominant tropical arid climate tempered by two monsoon
seasons, contributed to provide a broad extent of
biotopes, from montane evergreen forests to mangrove, through succulent scrubland.
Early 1880, Sir Isaac Bailey Balfour conducted
the first modern significant scientific survey. He
spent 48 days on the Archipelago and brought back

Fig. 2. Euphorbia abdelkuri. Fot. © Lisa Banfield, Royal Botanic Garden Edinburgh.
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Fig. 3. John Lavranos pośród Adenium socotranum podczas swojej ostatniej podróży na wyspę w 1999r.
Fot. © Gary James.
John Lavranos amongst Adenium socotranum during his last journey on the island in 1999.
Photo: © Gary James.

Spędził on na archipelagu 48 dni, i przywiózł do
Królewskiego Ogrodu Botanicznego w Edynburgu
tysiące różnego rodzaju próbek, w tym ponad 300
gatunków, zarówno w formie zasuszonej jak i żywych.
Pod koniec 1898r. Henry Ogg Forbes i W. R.
Ogilvie Grant, po 84 dniach ekspedycji zoologicznej,
przywieźli pośród egzemparzy botanicznych, które
również zbierali, żywą roślinę bardzo interesującego
rzadkiego endemita z wyspy Abd Al Kuri, która
później, w 1903r., w “Natural History of Sokotra and
Abd Al Kuri”, została opisana przez Sir Izaac’a od
swojej nazwy jako Euphorbia abdelkuri Balf.f.
Następne znaczne zbiory miały miejsce dopiero w
marcu 1967r., dokonane przez multidyscyplinarną
grupę, w której na czele botanicznej sekcji stali John
Lavranos (1926-2018) i Alan Radcliffe-Smith (19382007), którzy to razem zebrali ok. 900 próbek.
Odwiedzili oni także Abd Al Kuri, skąd przywieźli
słynną i enigmatyczną Euphorbia abdelkuri, od której
to wyłącznie pochodzą dziś wszystkie uprawiane na
świecie egzemplarze tego bardzo poszukiwanego
gatunku. Podobnie było z większością innych roślin z
wyspy Sokotra obecnych w kolekcjach, do czasu gdy
otworzono port lotniczy w 1999...
Niestety w czasie pisania tego artykułu, po prawie
92 latach intensywnego życia, zmarł John Jakob
Lavranos. Był człowiekiem wszechstronnie wykształconym, interesującym się muzyką, historią, geografią,
geologią, który odegrał kluczową rolę w botanice roślin

to the Edinburgh Royal Botanic Gardens thousands
of samples in different scopes, more than 300 species as both dried sheets and live specimens.
In late 1898, Henry Ogg Forbes and W.R.
Ogilvie Grant, after 84 days of a zoological expedition, came back with, amongst the botanical specimens they also collected, live specimens of a highly
interesting rare local endemic from the island of Abd
Al Kuri, later eponymously described by Sir Isaac
for the publication of their “Natural History of Sokotra and Abd Al Kuri” in 1903, as Euphorbia abdelkuri Balf.f .
It took until March 1967 to see the next substantial gatherings by a multidisciplinary team with
John Lavranos (1926-2018) and Alan Radcliffe-Smith
(1938-2007) in charge of the botany section, who
together collected around 900 samples. They also
went to Abd Al Kuri, and have notably brought back
the famous enigmatic Euphorbia abdelkuri which is,
till today, the only material of this much sought after
species available in cultivation around the world.
Such as was likewise the case for most of the plants
of the island of Soqotra that can be found in collections, until the opening of the airport in 1999...
Unfortunately, during the writing of this article,
John Jacob Lavranos passed away, after almost 92
years of a hectic life. He was a polymath interested
in music, history, geography, geology and he played
a major role in botany of plants from dry areas and
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Fig. 4. Duvaliandra dioscoridis. Fot. © Marie Rzepecky

sucholubnych, a przede wszystkim sukulentów Stargo
Świata. Bardzo wiele podróżował, głównie po południowej i wschodniej Afryce, oraz Arabii, poświęcając się badaniom nad Aloe, Asclepiadoideae, Pachypodium, Pelargonium, roślinami cebulowymi i innymi. Opisał lub współopisał ok. 218 gatunków; ostatnim jego opisem była Dracaena serrulata ssp. mccoyorum Lavranos, z sierpnia 2017.
Na Sokotrę powracał w latach 1997, 1998, 1999, i
opisał z niej w sumie 7 nowych gatunków roślin, z
czego 6 z rodziny Apocynaceae, wymienione niżej.
- Caralluma dioscoridis Lavranos to dobry przykład
wyspiarskiej wyjątkowości i zagrożenia. Ten bardzo
mały gatunek, uważany za łącze między Boucerosia
Wight & Arn., Duvalia Haw./Orbea Haw. i Whitesloanea Chiov., został w 1980r. podniesiony przez
Michaela Georgea Gilberta, naczelnego naukowca
Eastern African Herbarium, do rangi monotypowego
rodzaju jako Duvaliandra dioscoridis (Lavranos)
M.G. Gilbert. Jej mała populacja odkryta na wys. 900
m n.p.m. w górach Haggeher w 1967r., pomimo kolejnych odkrytych stanowisk, do dziś zmniejszyła się
do poziomu określanego przez Międzynarodową Unię
Ochrony Przyrody jako krytycznie zagrożony – zatrważająca perspektywa dla jej najbliższej przyszłości.

above all succulents of the old world. He
travelled extensively and mostly to South and
Eastern Africa, Arabia, and dedicated himself to
the study of Aloe, Asclepiadoideae, Pachypodium, Pelargonium, bulbs and some others.
He described/co-described around 218 species
of which the last published was Dracaena
serrulata ssp. mccoyorum Lavranos, in August
2017.
He went back again to Soqotra in 1997,
1998, 1999, and in total described 7 plant species new to science, 6 of them belonging to the
Apocynaceae family, as follows:
- Caralluma dioscoridis Lavranos is a good
example of insularity uniqueness and fragility.
This surprising tiny species, considered as a link
between Boucerosia Wight & Arn., Duvalia
Haw./Orbea Haw. and White-sloanea Chiov.,
has incidentally been raised by Michael George
Gilbert, then Principal Scientific Officer for the Eastern African Herbarium, to monotypic genus rank of
its own as Duvaliandra dioscoridis (Lavranos) M.G.
Gilbert, in 1980. The small population discovered at
900 m high in the Haggeher Mountain range in 1967,
despite the record of new settlements, has since
diminished to the point of being today considered as
Critically Endangered by the International Union for
Conservation of Nature, an alarming statement for its
near future.
- Ceropegia tihamana Chaudhary & Lavranos, a rare
plant from the central plateau, has been described in
1985 with Shaukat Ali Chaudhary, from material
collected in Saudi Arabia, and since also found in
Yemen and Somalia. It is a discreet plant, related to
Ceropegia subaphylla K. Schum., spending most of
the time as a tuber, sending its thin climbing and
almost leafless stem during the rainy season.
- Sarcostemma socotranum Lavranos, from the
limestone plateaus, is a leafless much branched bush,
growing into cracks where it often remains as a stump
with short stems, out of reach from the goats, now
renamed Cynanchum socotranum (Lavranos) Meve
& Liede, since the revision and dissolution of the
genus Sarcostemma R.Br. by the authors in 2012.

Fig. 5. Cynanchum socotranum - kwiaty. Fot. © A. Rzepecky
Cynanchum socotranum - flowers. Fot. © A. Rzepecky

.

Fig. 6. Echidnopsis socotrana, Jabal Ma’ali.
Fot. © Alain Rzepecky

- Ceropegia tihamana Chaudhary & Lavranos, rzadka
roślina z centralnego płaskowyżu, została opisana w
1985r, przez Shaukat Ali Chaudhary, na podstawie
materialu zebranego w Arabii Saudyjskiej, potem znaleziona także w Jemenie i Somalii. To niepozorna
roślina, pokrewna Ceropegia subaphylla K. Schum.,
większość czasu spędzająca jako podziemna bulwa,
wypuszczając swoją cienką, pnącą się i prawie bezlistną łodygę podczas pory deszczowej.
- Sarcostemma socotranum Lavranos, z wapiennych
płaskowyżów, to bezzlistny, mocno rozkrzewiony
krzak, wrastający w szczeliny, w których często
pozostaje jako karłowata roślina z krótkimi pędami,
poza zasięgiem kóz. Ostatnio przeklasyfikowana na
Cynanchum socotranum (Lavranos) Meve & Liede, w
konsekwencji rewizji i rozdziału rodzaju Sarcostemma R.Br., dokonanej przez autorów w 2012r.
- Echidnopsis insularis Lavranos 1970. Echidnopsis
Hook. f. to wschodnioafrykański i arabski rodzaj małych, płożących się kakatusopodobnych roślin, o pędach bezzlistnych i podzielonych na żebra i tuberkuły,
obejmujący ok. 30 gatunków. Te które pochodzą z Sokotry, są bardzo do siebie podobne i trudno rozróżnialne gdy nie kwitną. Gatunek ten jako jedyny z 5 rosnących na wyspie, ma rurkowe kremowe kwiaty. Występuje dość szeroko, ale nigdy w dużych ilościach, i jego
całkowity obszar jest niewielki.
- Echidnopsis milleri Lavranos, opisany w 1993r., jest
bardzo rzadki i prawdopodobnie został zebrany tylko
raz. Ma jasnoróżowe kwiaty, największe z wszystkich
5 gatunków.
- Echidnopsis socotrana Lavranos, również opisany w
1993, prawdopodobnie jest najbardziej powszechny i
jest także jedynym kwitnącym na żółto.
- Aloe haggeherensis T.A.McCoy & Lavranos to piąty
gatunek opisany z archipelagu w 2007r. Jak nazwa
wskazuje, rośnie w górach Haggeher, gdzie można go
spotkać na granitowym terenie, na wysokości 950 m.
W 2004r. Anthony G. Miller i Miranda Morris
jako główni autorzy przewodzili publikacji “Ethnoflora
of the Soqotra Archipelago”, opracowanej przez międzynarodowy zespół, który po 2 ekspedycjach badawczych, stworzył najbardziej jak można wyczerpujące
zestawienie gatunków znanych w tamtym czasie, jak
również ich zastosowań, przy okazji opisując 23 nowe
gatunki.
Należy wspomnieć, że od tego czasu kilku badaczy
opisało kilkanaście nowych taksonów, udowadniając
tym samym, że z uwagi na pofalowany teren, trudności
z dostępem, a niestety także i nierozwiązane polityczne
problemy na macierzystym lądzie, wiele organizmów
wciąż czeka na opisanie.
Zatem spośród prawie 900 gatunków roślin, które
można napotkać na archipelagu, i skupiając się na najbardziej kserofitycznej i sukulentycznej części roślinności, niżej przedstawiony jest krótki rzut oka na najbardziej emblematyczne z cudów tam rosnących.
Jak to zwykle bywa na wyspach, gdzie mała konkurencja pozwala gatunkom osiągać nietypowe rozmiary, można tutaj przytoczyć kilka przykładów na

- Echidnopsis insularis Lavranos 1970. Echidnopsis
Hook. f. is an east African - Arabian genus of small
trailing cactiform plants with leafless ribbed tuberculate stems, comprising approximately 30 species.
Those from Soqotra are vegetatively very similar and
hard to differentiate when not in flower. This species
is the only of the 5 known thriving on the island to
have tubular cream coloured flowers, it is quite widespread but never common and has a much reduced
total area of occupancy.
- Echidnopsis milleri Lavranos, named in 1993 is
very rare and has probably been collected just once. It
has pale pink flowers, which are the biggest of the 5
species.
- Echidnopsis socotrana Lavranos, also published in
1993, is probably the most widespread and common,
and is also the only yellow flowering one.
- Aloe haggeherensis T.A.McCoy & Lavranos is the
fifth species described from the archipelago in 2007.
As its name indicates, it is growing in the Haggeher
Mountain range, where it is encountered growing on
granite terrain at an altitude of 950 m.
In 2004 Anthony G. Miller and Miranda Morris
led the publication of the “Ethnoflora of the Soqotra
Archipelago”, thorough work of a multidisciplinary
team, who, after 2 survey campaigns, drew up the
most exhaustive as possible inventory of the species
known at that time, as well as their uses, incidentally
describing 23 new species.
Fig. 7. Typowy, duży egzemplarz Dendrosicyos socotrana.
Fot. © Alain Rzepecky
A typical big Dendrosicyos socotrana specimen.
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Fig. 8. Dorstenia gigas po zrzuceniu liści. Fot. © A. Rzepecky
Dorstenia gigas shedding its leaves. Fot. © A. Rzepecky

gigantyzm. Najbardziej widoczne to drzewa butelkowe z zupełnie niespokrewnionych ze sobą rodzin –
Adenium socotranum Viehr, Dendrosicyos socotrana
Balf.f. i Dorstenia gigas Schweinf. ex Balf.f.
Pierwsze z nich, Adenium socotranum, z Apocynaceae, rodziny bogatej w gatunki kardiotoniczne, do
których zresztą także ono się zalicza, jest najbardziej
rozpowszechnione. Rośliny z tego rodzaju, występujące wzdłuż wschodniej Afryki i południowej Arabii,
mogą sporadycznie wykazywać tendencje do wyrastania na imponujące egzemplarze do ok. 5 m wysokości,
ale takie są rzadkie. Na Sokotrze natomiast, wszystkie
te rośliny osiągają olbrzymie rozmiary, czasem większe w szerz niż na wysokość, w każdym razie w porównaniu z ich krewniakami z kontynentu zawsze są
dużo większe. Występują one na bardzo różnych substratach na całej Sokotrze, od poziomu morza do wysokości czasem ponad 700 m.
Drugi z tych gigantów należy do Cucurbitaceae,
rodziny pnączy i roślin płożących się i wyposażonych
w wici, w której tylko zupełnie nieliczne mają inny
typ wzrostu, wśród nich drzewo ogórkowe Dendrosicyos socotrana Balf.f., które nie tylko jest jedynym
endemicznym tam reprezentantem swojego rodzaju,
ale przede wszystkim jedyną znaną na świecie drzewiastą rośliną dyniowatą. Nigdzie nie występuje ono

It is to be mentioned that since then, several
researchers have published a dozen of new taxa,
proving that because of the rugged terrain, the difficulty of access, and the regrettably insolvable political mainland problems, a lot of living beings still
remain to be described.
Thus, among the almost 900 plants species that
can be found across the archipelago, and keeping an
eye on the most xerophilous and succulent side of
the vegetation, following is a brief glimpse of the
most emblematic within the many marvels which are
growing there.
As it is often the case on islands, where little
competition allows species to reach unusual sizes,
several case of gigantism can be reported, and the
most remarkable ones are bottle trees of totally
unrelated families, which are Adenium socotranum
Viehr, Dendrosicyos socotrana Balf.f. and Dorstenia
gigas Schweinf. ex Balf.f.
The first of them, Adenium socotranum, from the
Apocynaceae, a family rich in cardiotonic species to
which it is no exception to the rule, is the most
widespread. Plants of the genus along their east
African and south Arabian distribution can already
show some tendencies to sporadically grow into
impressive specimens up to around 5 m high, but
these are unusual. In Soqotra all the plants reach
enormous sizes, sometimes much broader than high,
but in any case, compared to their continental relatives, these are always much bigger. They are found
on a wide variety of substrates all along Soqotra, from
the sea level to rarely more over 700 m.
The second of these giants is belonging to the
Cucurbitaceae, a family of climbing and trailing
plants with tendrils, with extremely few species
escaping from that growth form, of which the
cucumber tree Dendrosicyos socotrana Balf.f. is not
only is the sole representative of its endemic genus,
but above all, the only arborescent cucurbit plant in
the whole world. It is never abundant but thriving all
over the island, as a massive up to 6 m high white
bole topped by shaggy branches. When its big yellow
Fig. 9. Dracaena cinnabari ponad Wadi Derhur.
Fot. © Alain Rzepecky
Dracaena cinnabari above Wadi Derhur.
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Fig. 10. Boswellia bullata i jej zdolność do życia na klifach.
Fot. © Alain Rzepecky
Boswellia bullata showing its cliff dwelling abilities

obficie, ale można je spotkać na całej wyspie, w postaci masywnych białych pni do 6 m wysokości, z
poszarganymi gałęziami na szczycie. Kiedy jego duże
żółte kwiaty zostają zapylone, pojawiają się małe
owoce podobne do ogórka, które po dojrzeniu stają
pomarańczowe. Stąd pochodzi zwyczajowa nazwa
rośliny. Występuje na Sokotrze i na Samha.
Trzeci, Dorstenia gigas z rodziny Moraceae, należy do rodzaju niewielkich, głównie trawiastych roślin, z jednym wyjątkiem z zachodniej Somalii, bardzo
ciekawą D. gypsophila Lavranos – gęsty krzew do ok.
1 m wysokości. Jak ich krewniacy z rodzaju Ficus,
mają one sok mleczny, a ich ciekawe kwiatostany
mają podobną budowę mięsistego kielicha z setkami
męskich kwiatów i czterokrotnie mniejszą liczbą
kwiatów żeńskich, jednak w przeciwieństwie do fig
czy hypanthodium, nie mają kulistego kształtu, ale
tworzą dyski z różnie rozwiniętymi i promieniście
ułożonymi wypustkami, zwane coenanthium. Gatunek
ten można znaleźć tylko na wyspie, gdzie rośnie na
pionowych klifach. Miejscami jest go dużo, ale występuje fragmentarycznie. Jego zgrubiały białawy
pień, z koroną cienkich gałęzi o liściach pokrytymi
pęcherzykami, nadaje mu z dala wygląd Adenium.
Może osiągnąć wysokość 2,5 m.
Przywołując na myśl ciekawe drzewa, nie można
nie wspomnieć emblematycznej Dracaena cinnabari
Balf.f., drzewa smoczej krwi, również endemicznej,
której populacja jest największa na świecie w rodzaju
Dracaena. Mimo to, badania pokazały, że większość
roślin na archipelagu jest podobnego wieku, i że
regeneracja jest obecnie praktycznie niemożliwa z
powodu zmiany klimatu i wyjadania przez zwierzęta.
Gatunek jest uważany za typowego przedstawiciela
flory trzeciorzędu, której ostatni reprezentanci
wystepują rozsiani głównie po obu stronach Afryki, w
Makronezji i Maroku, jak również w północnowschodniej Afryce i na wybrzeżu Półwyspu Arabskiego.

flowers are pollinated, they are followed
by small pointed cucumber shaped fruits,
orange coloured when mature, hence its
English name. It is found on Soqotra and
Samha.
The third, Dorstenia gigas, from the
Moraceae family, belongs to a genus of
modest sized mostly herbaceous plants,
with one exception in western Somalia, the
remarkable D. gypsophila Lavranos, a
densely branched shrub reaching around 1
m high. Like its Ficus relatives they have
milky sap, their special inflorescences
share a similar structure made of a fleshy
receptacle bearing hundreds of male florets
and four times less numerous female
florets, which contrarily to the figs or
hypanthodium, do not have a globose
shape, but are opened as discs with
diversely developed radial appendages,
and are called coenanthium. It is only found along
the island growing on vertical cliffs where it is
locally common but have however a fragmented
distribution. Its swollen whitish trunk topped by a
crown of thinner branches bearing bullate leaves,
gives it the aspect of an Adenium from a distance. It
can reach a height of 2,50 m.
Remarkable trees’ evocation can’t be done
without mentioning the emblematic Dracaena
cinnabari Balf.f., the Dragon’s Blood Tree, also
endemic, whose population is Dracaena’s biggest on
earth. Despite that fact, studies have shown that the
majority of the plants of the archipelago were of
similar age, and that regeneration is near impossible
now, due to climate change and overgrazing. It is
considered as a typical relic of tertiary flora, whose
last representatives are mostly found scattered on
both sides of Africa, in Macaronesia and facing
Morocco, as well as in north eastern Africa and
coastal Arabian Peninsula.
From the Burseraceae family, the frankincense
tree Boswellia Roxb. ex Colebr., famous since the
ancient time for its highly priced resin, is here
represented by 7 of the around 30 species the genus
counts. All are endemics, and to some extent several
cases of hybridisation have been observed. A
noteworthy feature is their ability to grow on vertical
faces by growing sucker roots in a kind of bulge all
around their base. B. socotrana Balf.f. is the main
source of incense, B. elongata Balf.f. however has
also been extensively planted on the Homhil plateau.
This famous forest whose soil has been left barren
by the cattle, has been partly destroyed by the two
cyclones Chapala and Megh in November 2015.
Commiphora Jacq., also of importance for its resin
called myrrh and used for the same purpose as its
relative, counts 5 species of which 4 are endemics.
The Euphorbiaceae is the second best represented
succulent family. 15 of all the 20 Euphorbia L. the
islands counts are endemic, and of the 12 succulent
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Przechodząc do Burseraceae,
drzewo kadzidłowe, Boswellia
Roxb. ex Colebr., znane od czasów
antycznych z uwagi na bardzo cenioną żywicę, jest tu reprezentowane przez 7 z ok. 30 gatunków,
jakie liczy ten rodzaj. Wszystkie
one to endemity. Zaobserwowano
też kilka przypadków hybrydyzacji.
Ważną ich cechą jest ich zdolność
do rośnięcia na pionowych ścianach dzięki wytwarzaniu korzeni
powietrznych w rodzaju zgrubienia
wokół podstawy. B. socotrana
Balf.f. to główne źródło kadzidła,
jednak B. elongata Balf.f. również
jest szeroko sadzona na płaskowy- Fig. 11. Euphorbia spiralis częściej ma żebra proste. Fot. © A. Rzepecky
żu Homhil. Ten znany las, którego
Euphorbia spiralis has more often straight ribs. Fot. © A. Rzepecky
podłoże zostało wyjałowione przez
bydło, został częściowo zniszczony przez dwa cyklo- species that are found amongst them, 9 are endemic,
ny Chapala i Megh w listopadzie 2015. Gatunków either the same 75% endemism rate for the whole
Commiphora Jacq., również ważnych z uwagi na ich genus as for its succulent members.
żywicę zwaną mirra i używaną do tego samego celu
They have an intriguing repartition, some are
co kadzidło ich krewniaków, jest tu 5, z których 4 są extreme local endemic, while others are found all
endemiczne
along the archipelago, and some present – or absent
Euphorbiaceae to druga pod względem liczności – on just one of the 4 islands.
sukulentyczna rodzina tutaj obecna. 15 ze wszystkich
The genus shows very well examples of micro20 gatunków Euphorbia L. które występują na wy- endemism, as is with the well known and much
spach jest endemicznych, a z 12 obecnych wśród nich sought after Euphorbia abdelkuri Balf. f., only found
gatunków sukulentycznych, endemicznych jest 9, czy- on the island which gave its name to, and growing in
li dla reprezentantów sukulentycznych jest ten sam two populations of around 250 plants, confined to the
75%-owy stopień endemizmu, co dla całego rodzaju.
western part, on Jabal Saleh (Hassala). The plant is
Ich rozmieszczenie jest ciekawe – niektóre są bar- spineless, with ± 2 m high pale green waxy stems,
dzo lokalnymi endemitami, podczas gdy inne wystę- basally branched in candle-like shaped bushes,
pują na całym archipelagu, a niektóre są obecne – lub reminding from a distance another insular species E.
canariensis L. Its unusual yellow thick latex is very
nie – na tylko jednej z czterech wysp.
Rodzaj ten bardzo dobrze ukazuje tu przykłady toxic, luckily making the species unpalatable to cattle.
mikroendemizmu, n.p. w przypadku bardzo znanej i Interestingly, it is associated with E. balsamifera ssp.
poszukiwanej Euphorbia abdelkuri Balf. f., obecnej adenensis (Deflers) P.R.O.Bally, a plant commonly
tylko na wyspie, która dała jej nazwę, i rosnącej w found all around the Gulf of Aden up to the Sultanate
dwóch populacjach z ok. 250 roślinami, ograniczony- of Oman, but absent from the rest of the archipelago.
mi do jej zachodniej części, na Jabal Saleh (Hassala). Similarly distributed from Eastern Africa to Southern
Roślina jest bez cierni, ma ±2-metrowe jasnozielone i Arabia, E. hadramautica Baker is present only on
pokryte woskiem pędy, rozgałęzia się u podstawy, Soqotra and Samha.
Another extremely local endemic species is E.
tworząc kandelabrowe krzewy przypominające z oddali inny wyspiarski gatunek – E. canariensis L. Jej hamaderoensis A. G. Miller, which is found only on
nietypowy żółty gęsty lateks jest bardzo toksyczny, co the ridge of Jabal Hamadero, blown year round by
sprawia, że gatunek ten na szczęście pozostaje nieja- strong winds, among prostrate forms of Boswellia
dalny dla bydła. Co ciekawe, jest on spokrewniony z nana Hepper, Commiphora spp., and so closely
E. balsamifera ssp. adenensis (Deflers) P.R.O.Bally, resembling Croton socotranus Balf.f. that it was
rośliną występującą powszechnie w całej Zatoce described less than 15 years ago. As is the case with
Adeńskiej, aż do Sułtanatu Omanu, ale nieobecną w E. marie-cladieae Rzepecky, found growing only on
pozostałej części archipelagu. Podobnie występująca a narrow strip between 350 and 650 m high, on the
od wschodniej Afryki do południowej Arabii E. ha- northern slopes of Jabal Meheni, in the westernmost
dramautica Baker jest obecna tylko na Sokotrze i na part of Soqotra, an area now more easily reachable
thanks to the tarmac road built a dozen years ago. In
Samha.
Kolejny wyjątkowo wąskoendemiczny gatunek the same vicinity, and a bit more widely distributed,
to E. hamaderoensis A. G. Miller, która występuje is also E. mtolohensis Lodé, both having been
tylko na grzbiecie Jabal Hamadero, owiewana przez described in 2013.
cały rok silnymi wiatrami, pośród płożących się form
.
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Fig. 12. Jatropha unicostata. Fot. © Alain Rzepecky

Boswellia nana Hepper, Commiphora spp., i która tak
bardzo przypomina Croton socotranus Balf.f., że została opisana nie dalej niż 15 lat temu. Podobnie jak to
jest z E. marie-cladieae Rzepecky, znalezioną tylko w
wąskim pasie pomiędzy 350 a 650 m n.p.m., na północnych zboczach Jabal Meheni, w najbardziej zachodniej części Sokotry, na obszarze który jest teraz
dużo łatwiej dostępny dzięki asfaltowej drodze zbudowanej kilkanaście lat temu. W tej samej okolicy
rośnie także nieco szerzej występująca E. mtolohensis
Lodé. Obie one zostały opisane w 2013r.
Inne gatunki, szeroko rozprzestrzenione, i rosnące
na różnorodnych podłożach, wysokościach i typach
roślinności, takie jak E. socotrana Balf. f., E. spiralis,
czy jeszcze bardziej powszechna Jatropha unicostata,
występują tylko na Sokotrze, podczas gdy bardziej
powszechne E. arbuscula i E. schimperi występują na
czterech wyspach.
Wśród innych bardzo ciekawych endemicznych
monotypowych rodzajów obecnych na archipelagu,
takich jak np. w/w Duvaliandra i Dendrosicyos, warto
też odnotować Socotrella dolichocnema Bruyns –
opisaną w 2000r., ciekawą, kryptyczną roślinę podobną do Echidnopsis, która dzięki tworzeniu rozłogów
znosi wyjadanie przez bydło, i widać ją właściwie
tylko podczas kwitnienia. Jej krótko dzwonkowate
kwiaty są wspaniałe, jasno żółte z czerwonymi pasmami od dołu korony do podstawy jej 5 płatków.
Gatunek ten jest pokrewny Duvalia Haw., Huernia
R.Br. i White-sloanea Chiov.

Other species, widespread on a variety of substrates, altitudes and vegetation types, such as E.
socotrana Balf. f., E. spiralis, or the even more
common Jatropha unicostata, are only found in
Soqotra, while the more common E. arbuscula and
E. schimperi are found on the 4 islands
Among the highly interesting endemic monotypic genera hosted in the archipelago, such as the
aforementioned Duvaliandra and Dendrosicyos, is
also to be noticed Socotrella dolichocnema Bruyns,
described in 2000, a remarkable cryptic Echidnopsis-like plant, which survives overgrazing thanks
to its stoloniferous habit, and becomes conspicuous
almost only when it blooms. Its shortly campanulate
flowers are gorgeous, bright yellow with red guiding
stripes from the bottom of the corolla to the base of
its 5 petals. The species has affinities with Duvalia
Haw., Huernia R.Br. and White-sloanea Chiov.
To end this short introduction, is to be mentioned the recently discovered and the only representative of its genus, Pelargonium insularis Gibby &
A.G. Mill., considered to cover an area of less than 5
km2 dispatched into 4 populations in a very specific
cloudy environment on Samha. It is a thick stemmed
bushy plant with pink flowers, related to the widespread Pelargonium alchemilloides (L.) L'Hérit.
Soqotri society, opposite to what is usually encountered in a vast majority of islands, has a very
light impact on its environment. Despite the sometimes alarming prognosis of environmental degradation
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there has been no report of species
extinction since the first substantial
scientific survey of 1880. With such
uniqueness, the archipelago has been
declared a Biosphere Reserve in 2003
and a World Natural Heritage Site in
2008 by UNESCO.
Eco-tourism has been extensively
promoted these last years and obviously
even more since its international recognition, a path which must be followed
as much as possible to protect this amazing wildlife reserve. With such a distinct nature, a genuine conservation
status, environmentally friendly sustainable development is obviously the
crucial point to see through for the future generations.

Fig. 13. Socotrella dolichocnema. Fot. © Harry Jans

Na zakończenie tego krótkiego wstępu trzeba
wspomnieć ostatnio odkryty i jedyny tu reprezentant
swojego rodzaju, Pelargonium insularis Gibby &
A.G. Mill., którego znany obecnie obszar występowania jest nie większy niż 5 km2 i jest podzielony na 4
populacje, leżące w bardzo specyficznym zachmurzonym środowisku na Samha. To krzaczasta roślina z
grubymi pędami, o różowych kwiatach, spokrewniona
z powszechną Pelargonium alchemilloides (L.) L’Hérit
Społeczeństwo Sokotry, w przeciwieństwie do
tego co zwykle ma miejsce na znacznej większości
wysp, ma bardzo mały negatywny wpływ na tutejsze
środowisko. Pomimo czasem alarmujących prognoz
degradacji środowiska, nie było dotychczas żadnego
doniesienia o wymarciu jakiegoś gatunku od czasu
pierwszego poważnego badania naukowego w 1880r.
Będąc tak dużym unikatem, archipelag w 2003r. został
ogłoszony Rezerwatem Biosfery, a w 2008r. został
wpisany na listę światowego dziedzictwa naturalnego
UNESCO.
Ekoturystyka w ostatnich latach była mocno promowana, zwłaszcza oczywiście od czasu gdy stała się
modna na świecie – to droga, którą jak najbardziej
należy podążać aby chronić ten zadziwiający rezerwat
dzikiej przyrody. Przy tak wyjątkowej przyrodzie,
rozwój trwale przyjazny środowisku, jest niewątpliwie
kluczową kwestią o jaką należy zadbać dla dobra
przyszłych pokoleń.
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Kaktusowe dygresje
Znikające Lithopsy
Miloslav Stania
Republika Czeska
Mam kolekcję Lithopsów w osobnym inspekcie. Zwykle
zaczynam podlewanie roślin w maju. W 2012 roku w okresie
chłodniejszych dni przeoczyłem podlanie, później temperatura zwykle była około 30°C. Z mojego doświadczenia wiem,
że nie jest to odpowiednia temperatura do podlewania (maksymalnie 25°C). W jednym miejscu miałem grupę przesadzonych zimą centymetrowych sadzonek. Pewnego dnia
zauważyłem, że grupa tych roślin w doniczkach zniknęła.
Pamiętam, że drapałem palcem w doniczkach, aby przynajmniej znaleźć uschnięte roślinki. Nic tam nie było. Jakoś
nie poświęciłem im większej uwagi.
Na przełomie czerwca i lipca nastąpiło czasowe ochłodzenie i rośliny w inspekcie podlałem. Ku mojemu zdziwieniu, po tygodniu w tych „pustych" doniczkach zaczęły jak
grzyby po deszczu wystawać z piasku główki Lithopsów.

miejsce od końca kwietnia do połowy maja. Podczas naszej
często wilgotnej i deszczowej aury, kwiaty często są porażane przez grzyby chorobotwórcze, które potrafią zniszczyć
całą roślinę w ciągu kilku dni – w czasie kwitnienia bezwzględnie wymagane jest suche, słoneczne i przewiewne
stanowisko – tak zresztą jak podczas całorocznej uprawy.
Uprawa na własnych korzeniach to nie lada wyzwanie
dla hodowcy, ale zawsze to powód do dumy z naturalnego
wyglądu. Substrat musi być bardzo przepuszczalny i porowaty. Konieczna jest domieszka węglanu wapnia – choćby
w formie dolomitu mielonego, oraz popiołu z drzew liściastych, który bezpiecznie wprowadza do substratu wszystkie
makro i mikroelementy, oprócz azotu.
Wodę dostarczamy sporadycznie od początku marca do
połowy maja. Koniec kwitnienia i początek gorących majowych dni oznaczają koniec wegetacji tej rośliny w naszym
klimacie. Na początku września dobrze jest dostarczyć jej
trochę wilgoci do podłoża, aby przed zimą były „napite” –
tak jak wszystkim gatunkom Pediocactus. Stanowisko przez
cały okres uprawy powinno być dobrze wietrzone – rośliny
te bardzo źle znoszą upały, dlatego w okresie letnim, gdy
zresztą ich nie podlewamy, należy je cieniować, aby chronić
od bezpośrednich promieni słonecznych.
Uprawa będzie znacznie prostsza gdy uciekniemy się
do szczepienia. Na podkładki polecane są przede wszystkim różne Echinocereus i Opuntia z grupy mrozoodpornych.
P. paradinei rosną na nich bardzo szybko i już w drugim
roku po szczepieniu mogą cieszyć obfitym kwitnieniem.
Wysiewanie nasion jest typowe dla całego rodzaju Pediocactus – pomocne są zwłaszcza metody skaryfikacji i
stratyfikacji. Kiełkowanie może potrwać kilka lat. Nasiona
muszą być umieszczone około 0,5 cm pod wierzchnią warstwą substratu. Wskazane są duże wahania temperatur, od
o
o
nawet 0 C w nocy do +25 C w dzień.

Pediocactus paradinei
Piotr Modrakowski
Bydgoszcz
Pediocactus paradinei występuje w północnej Arizonie, a
jego główne siedliska to otwarte tereny w sąsiedztwie sosen i
jałowców. Podłoże to głównie wapienne żwiry z dużym udziałem węglanu wapnia – należy o tym pamiętać przy uprawie na
własnych korzeniach. Zimy na tych terenach są dość mroźne,
i nierzadko z opadami śniegu.
Na własnych korzeniach jest to mała roślina do wysokości
ok. 4 cm i średnicy do ok. 8 cm. Cierni centralnych jest od 3
do 6, do 3 cm długości, i są bardzo charakterystyczne dla tej
rośliny – mają postać elastycznych szczecinek i włosów koloru
od czysto białego, poprzez żółty, aż do szarobrązowego.
Choć takie ciernie podkreślają bardzo urodę tego kaktusa, to
wcale nie są typową cechą tego gatunku. Na stanowiskach
naturalnych spotyka się wiele form pozbawionych tych widowiskowych cierni, co bardzo upodabnia je do pokrewnego
Pediocactus simpsonii – gatunku do którego P. paradinei jako
odmiana jest przez niektórych autorów zaliczany. Cierni bocznych jest 13-22.
Kwiat długości 2 cm i średnicy 2,5 cm, jest różowo-beżowy
do żółtego, pachnący. Kwitnienie, zależnie od pogody, ma
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W mojej kolekcji notokaktusów

Marek Pilaszek
Warszawa
Fig. 1. Notokaktusy w kolekcji Autora

Dzisiaj już niewielu amatorów uprawia kaktusy z rodzaju Notocactus, a szkoda bo są to ciekawe
i ładne rośliny.
Rodzaj ten liczy około 150 gatunków. Ich cechą charakterystyczną są kwiaty z czerwonym
znamieniem słupka, co między innymi odróżnia je
od rodzajów Eriocactus i Parodia, z którymi to
później zostały połączone w jeden rodzaj Parodia.
Kwitną najczęściej na żółto, ale są też gatunki
kwitnące na różowo, w różnych odcieniach - m.in.
Fig. 3. Notocactus scopa

Fig. 2. Notocactus crassigibus

N. herteri, N. rutilans, N. muegelianus, N. purpureus,
N. uebelmannianus czy N. roseiflorus. Czerwono
natomiast kwitnie N. ottonis v. vencluianus. Piękny
Notocactus scopa posiada wiele odmian, między innymi N. scopa v. marchesii – silnie krzewiący i z
czysto białymi cierniami, N. scopa v. candidus –
również posiada białe uciernienie, N. scopa v. daenikerianus, N. scopa v. ramosus, N. scopa v. cobrensis,
N. scopa v. glauserianus.
Do uprawy notokaktusów używam podłoża składającego się w równych częściach z: zwykłej ziemi
.
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Fig. 4. Notocactus

do kaktusów, drobnego żwiru 2-10 mm, lawy wulkanicznej, zeolitu, pumeksu. Nie dodaję piasku, ponieważ
piasek wypełnia szczeliny między grubymi frakcjami,
co uniemożliwia napowietrzanie korzeni. Od kilku lat
gdy nie dodaję piasku, mam mniej problemów z gnijącymi korzeniami. Podlewam wodą miękką. Z doświadczenia wiem, że notokaktusy podlewane twardą wodą,
dość łatwo tracą korzenie. Od wiosny notokaktusy wystawione są na zabudowanym balkonie, na którym mają
słońce od godziny 10 do 20 (w czerwcu), z przerwą w
godzinach południowych z powodu filaru, który rzuca
na rośliny cień. Boleję nad tym, ale cóż mogę zrobić?
Na tym balkonie stoją one do końca jesieni lub dłużej,
aż do nastania mrozów. Ostatnio zabrałem je do mieszkania 20 stycznia.
W czasie spoczynku utrzymuję temperaturę 10-12
stopni, ale bywa, że mają znacznie chłodniej. Nie
straszne im są nocne spadki temperatury do -6 oC

herteri

pod warunkiem, że podłoże jest
całkowicie wysuszone, i nie były
podlewane co najmniej od
dwóch miesięcy. Na przełomie
lutego i marca wybudzam je z
zimowego spoczynku, który powinien dla tego rodzaju trwać
trzy miesiące. Dłuższy okres
spoczynku może skutkować
utratą korzeni, które dość trudno
się odbudowują. W takim przypadku ich powrót do wegetacji
zostanie znacznie opóźniony. Po
przeniesieniu ich w ciepłe i w
miarę słoneczne miejsce zaczynam od zraszania dwa, trzy razy,
następnie lekko podlewam, tak
by całe podłoże nie było przesiąknięte. Kiedy wiosna jest już
w pełni, postępuję z nimi jak z
pozostałymi rodzajami.

Fig. 6. Notocactus succineus var. albispinus
Fig. 5. Notocactus

uebelmannianus
var. flaviflorus
Fig. 7. Notocactus

uebelmannianus

.

Fig. 8. Notocactus floricomus var. rubrispinus
Fig. 9 Stare rośliny Notocactus w kolekcji Autora
Fig. 10. Notocactus ottonis var. vencluianus
The author talks about his Notocacti collection and how he grows them.
Wszystkie zdjęcia | All the pictures by: Marek Pilaszek

Skaczący Pygmaeocereus

Jumping Pygmaeocereus

Tomasz Romulski
Trzymanie kolekcji kaktusów nie w szklarnii, ale w
mieszkaniu, pociąga za sobą
czasem sytuacje nie spotykane
w normalnych warunkach
uprawy. Jedna z takich zdarzyła się u mnie gdy pewnego
razu pojawił się w moim
mieszkaniu naprawdę duży
przeciąg. Wkrótce po tym zauważyłem 4 człony mojego
Pygmaeocereus
bylesianus
oderwane i rozrzucone w różnych miejscach mojej kaktusowej kolekcji, o gęsto upakowanych doniczkach. Wszystkie
człony miały szczęście opaść na glebę, a nie na ciernie innych
kaktusów. Trzy z opadłych członów miały już korzenie, które
wykształciły się na roślinie matecznej – na co niewątpliwie ma
wpływ jakaś dehydracja rośliny.
Postanowiłem nie ruszać opadłych członów, nawet bez
pomagania im w zagnieżdżeniu się w podłożu, aby obserwować proces „naturalny”. Po roku, dwa z członów przemieniły
się w nowe roślinki, i umieściłem je w osobych doniczkach.
Rozrzucanie członów przez wiatr występuje u kaktusów
opuncjowych. Najbardziej znanym przykładem jest Cylindropuntia bigelovii, zwana z tej przyczyny „skaczącą chollą”. Stąd
zacząłem się zastanawiać czy rozrzucanie czlonów przez
wiatr jest częścią strategii reprodukcyjnej także dla Pygmaeocereus bylesianus. Lekkie i łatwo odrywające się człony, z
rozwiniętymi korzonkami, a również z drobnymi meszkowatymi cierniami, mogą to sugerować.

.
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Keeping a collection of
cacti not in a greenhouse
but in a flat has sometimes
its effects that are not seen
in normal growing conditions. One of them was
spoted by me after a burst of
really strong wind that once
ran through my flat. Soon
after this happened, I spotted 4 small joints of my
Pygmaeocereus bylesianus
detached from the mother
plant and displaced into
various parts of my cactus
collection of tightly packed pots. All of them were lucky
enough to fall on the soil and not on the spines of the other
cacti. Three of the fallen joints had roots that had developed
once they were still on the mother plant (see the picture on
the right) – this is undoubtedly prompted by some dehydration of a plant.
I decided to left the fallen joints undisturbed without even
helping them in establishing in the soil, just to observe the
„natural” process. After a year two of the fallen joints turned
into new small plants, and I placed them in separate pots.
Dispersal of joints by wind occurs in opuntioid cacti, with
the Cylindropuntia bigelovii being the most known example,
and called for this reason „jumping cholla”. This led me to
wonder if the dispersal of joints by wind is a part of reproduction strategy also for Pygmaeocereus bylesianus. The
light and easily detached joints, with developed roots, and
also with small pubescence-like spines, may suggest this.
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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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K a k t u s o w e

c i e k a w o s t k i

C a c t u s

KOLOROWE ASTROPHYTUM ASTERIAS
Oto krótkie spojrzenie na kilka kolorowyh mutacji
Astrophytum asterias napotkanych w kolekcji Piotra
Licznerskiego (Jarużyn k/Poznania)

.

c u r i o s i t i e s

Fot: Piotr Modrakowski

A quick glance at some colourful mutations of
Astrophytum asterias from Piotr Licznerski’s collection (Poland).

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
redaktorów i nie zapomnieć 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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