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Krótkie spojrzenie na …

Ferocactus
fordii

Ferocactus fordii. Fot. & kol. Piotr Modrakowski
Ferocactus fordii należy do najbardziej ulubionych farokaktusów wśród kolekcjonerów. To dlatego, że jest to najwcześniej
kwitnący gatunek z ferokaktusów, które powszechnie uważa się
za typowe – czyli gatunków o imponującym uciernieniu. F. fordii
może kwitnąć już w wieku 4 lat od wysiewu i choć należy do
mniejszych ferokaktusów, po latach może osiągnąć całkiem spore
rozmiary – w naturze tworzy małe "beczki" do średnicy ok. 30 cm.
Kwiaty, koloru od różowego do purpurowego, należą do mniejszych wsród ferokaktusów – osiągają do 4 cm średnicy. Najdłuższy cierń centralny jest spłaszczony i może mieć do 7 cm długości

(formy z długim cierniem określane są czasem jako var. borealis). Początkowo ciernie mają czerwonawy odcień, z biegiem lat
szarzeją.
Ferocactus fordii występuje na zachodnim wybrzeżu Półwyspu Kalifornijskiego (Baja California). Jest to kaktus w sumie
prosty w uprawie, dobrze rośnie, o ile jako ciepłolubny gatunek
będzie miał w okresie wzrostu ciepło i najlepsze nasłonecznienie. Ferocactus fordii należy do ferokaktusów najchętniej krzyżujących się z Leuchtenbergia principis dając mieszańce znane jako Ferobergia.
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Kaktus na okładce:
Astrophytum astrias, kultywar z czerwonymi kwiatami
Astrophytum asterias, a cultivar with red
flowers. Fot. Piotr Modrakowski
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Rozważania na temat prawdziwych ekologów

Edytorial

Drodzy Przyjaciele
Niewątpliwie jedną z ważniejszych metod prania naszych mózgów przez mass
media jest pomiana znaczenia pojęć. Robi się to w coraz bardziej bezkarny sposób, nie licząc się z absurdalnością takich podmian, co gorsza z naszej strony
następuje bezrefleksyjne podporządkowywanie się tym medialnym trendom. Spośród wielu takich mass-mediowych podmianek koniecznie trzeba wspomnieć tzw.
"ekologów". Mam nawet problem ze znalezieniem poprawnego określenia na ten
fenomen – słowo "pseudoekolodzy" nie pasuje, bo "pseudo" sugeruje chęć zewnętrznego upodobnienia się do oryginału, a większość tzw. "ekologów" nie ma
takich aspiracji – działa bowiem na zasadzie cynicznego szyderstwa, czystych
prowokacji i taniej farsy. Na razie niezgrabne określenie "farso-ekolodzy" to chyba
najlepsze co przychodzi mi do głowy. W każdym razie nie wierzę, że ktokolwiek z
tych ludzi kiedykolwiek zasadził choć jedno drzewko! (o kaktusach nie wspominając).
c.d. na str. 126
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Odkrycie
Cremnocereus albipilosus
Martin Lowry
Anglia | England

The discovery of
CREMNOCEREUS ALBIPILOSUS

Wstęp

Summary

Kiedy w listopadzie 2014r. podróżowaliśmy w
Boliwii jedną z niedawno poprawionych dróg, znaleźliśmy ciekawego i niezidentyfikowanego kaktusa.
Trzy lata później, po dwóch kolejnych wizytach i
wielu dyskusjach, stwierdziliśmy, że jest to nowy ciekawy rodzaj, i opublikowaliśmy jego opis w Bradleya.

Whilst travelling along a recently improved
road in Bolivia in November 2014 we found a
strange unidentifiable cactus. Three years later after
two further visits and much discussion we decided
this was an exciting new genus and published the
description in Bradleya.

Wprowadzenie

Introduction

Podejrzewam, że marzeniem każdego z odwiedzających kaktusowe stanowiska jest znalezienie
nowych i bardzo ciekawych roślin. W zależności od
tego gdzie jedzie, mogą to być albo nowe odmiany
czy gatunki na dobrze uczęszczanych szkalach lub –
jeśli mają dużo szczęścia – coś zupełnie nowego w
rejonach, które stały się dostępne dzięki nowym lub
ulepszonym drogom. To właśnie przydarzyło się
mnie i mojemu staremu przyjacielowi i towarzyszowi
podróży, Johnowi Carr’owi, w 2014r.
Przez mniej więcej ostatnią dekadę rząd boliwijski mocno inwestował w poprawę krajowej infrastruktury drogowej, pozwalającej teraz na łatwiejszy
dostęp do miejsc wcześniej nie badanych. Jeden z
takich projektów drogowych pozwala już na dotarcie
do wyższych partii doliny Rio Grande dzięki wybudowaniu nowego mostu na rzece. Jadąc tą nową trasą
w listopadzie 2014r. przejechaliśmy przez suche dno
doliny, z jej wieloma roślinami Neoraimondia herzogiana, Castellanosia caineana, Cleistocactus tominensis i Gymnocalycium pflanzii. W jednym miejscu, pokrytym w całości przez pomarańczowe skały i
otoczonym przez wydmy czarnego piasku, jedyną
roślinnością jaką widzieliśmy było wiele setek roślin
Echinopsis bridgesii ssp. vallegrandensis. Następnie
zaczęliśmy się wspinać na bardziej zalesione zbocza,
z pewną liczbą Parodia columnaris i nienazwanym
gatunkiem Trichocereus. Tu właśnie tutaj, na klifie
nad drogą, znaleźliśmy ciekawego niskokolumnowego kaktusa, którego nie potrafiliśmy zidentyfikować.
Miał białoowłosione pędy, przypominając zmaltretowane Cleistocactus strausii, jednak byliśmy oddaleni kilkaset kilometrów od miejsc z tym gatunkiem.
Nie udało nam się znaleźć innych egzemplarzy, a
ponieważ dzień już się kończył, niechętnie pojechaliśmy dalej.

I suspect it is the dream of every visitor to cactus habitats to find new and exciting plants. Depending upon where they are travelling that could
be either new varieties or species in well trodden
areas or, if they are very lucky, something entirely

.
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Zdeterminowany by rozwiązać tę zagadkę, wróciłem następnego roku wraz z Matsem Winbergiem, i
kiedy zatrzymaliśmy się by podziwiać widok na dolinę w dole, zauważyłem kilka białoowłosionych
czubków pędów wystających spod gałęzi drzew. Eureka! Oto odpowiedź na zagadkową roślinę sprzed
roku. Przedarliśmy się przez wysokie krzewy, starając się unikać ocierania się o mala mujer (Cnidosculos urens) i dotarliśmy do krawędzi klifu. Wzdłuż
niego rosła duża kolonia oraz kilka małych kęp nieznanego kaktusa kolumnowego. Natychmiast stwierdziliśmy, że jest to coś zupełnie nowego, i po kilku
minutach ekscytacji wzięliśmy się do robienia zdjęć i
notatek. Główna kolonia składała się chyba ze setki
pędów, początkowo się płożyły, następnie wznosiły.
Każdy pęd miał ok. 7cm średnicy i 20-25 żeber pokrytych długimi białymi włosami i krótszymi, żółtawymi cierniami. Nie udało nam się zauważyć żadnych pąków czy kwiatów, i znaleźliśmy tylko jeden
wysuszony owoc, więc nie byliśmy nawet w stanie
powiedzieć do jakiego należy rodzaju. Zdaliśmy też
sobie sprawę, że mieliśmy inny problem: jeśli chcielibyśmy opublikować opis, konieczny byłby nam
legalnie zebrany egzemplarz typowy, złożony w jakimś poważnym herbarium, najlepiej boliwijskim.
Jak to robią prawdopodobnie wszyscy kaktusiarze jeżdżący na stanowiska kaktusów, tak i ja nie
mogłem się oprzeć zabraniu ze sobą krótkiego kawałka pędu. Ukorzenił się on łatwo i dobrze rósł, kilka

new in regions made newly accessible through the
construction or improvement of roads. That is exactly what happened to me and my long-time friend
and travelling companion John Carr in 2014.
Over the last decade or so the Bolivian government has invested massively in improvements to
the country’s transport infrastructure allowing easier access to areas not previously explored. One of
these improvement projects gave access to the
higher reaches of the Rio Grande valley through the
construction of a new bridge over the river. Travelling on this new route in November 2014 we
crossed the arid valley floor with its many plants of
Neoraimondia herzogiana, Castellanosia caineana,
Cleistocactus tominensis and Gymnocalycium
pflanzii. At one location covered solely with orange
rock and surrounded by dunes of black sand the
only vegetation we could see were many hundreds
of plants of Echinopsis bridgesii ssp. vallegrandensis. Eventually we started to climb out onto more
wooded slopes with some Parodia columnaris and
an unnamed Trichocereus species. It was here on
the cliff above the road that we found an unusual
short columnar cactus that we couldn’t identify. It
had with white-haired stems with the appearance of
a bedraggled Cleistocactus strausii but we were
several hundred kilometres distant from the habitats
of that species. Unable to find more specimens and
with the light failing we reluctantly moved on.

.
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centymetrów w ciągu lata, a pod koniec sezonu na
szczycie pojawił się pąk. Pąk rósł słabo i myślałem,
że nic z niego nie będzie, więc wyobraźcie sobie
moje zdziwienie, gdy wczesnym październikiem
poszedłem do szklarni i zauważyłem że przez noc
otworzył się kwiat. Był zupełnie niepodobny do
kwiatów Cleistocactus, bardziej przypominał kwiat
Espostoa, ale skierowany raczej w górę niż poziomo.
To tylko potwierdziło moje podejrzenie, że znaleźliśmy coś bardzo ekscytującego.
Wtedy, gdy znaleźliśmy te rośliny w 2015r., nie
mieliśmy jeszcze zezwoleń ani kontaktów w miejscowych herbariach, na szczęście mój przyjaciel
John, który podróżował ze mną w 2014r., był w trakcie przygotowywania pewnego projektu z Herbarium
Południowej Boliwii w Sucre. Skontaktował mnie z
kuratorem, i w ciągu kilku miesięcy udało nam się
ustalić że jeden z ich zespołów pojedzie z nami na to
stanowisko następnego roku by zebrać egzemplarze.
Tak więc 25 listopada 2016r. Pablo Blacutt, John i ja
odbyliśmy 6-godzinną podróż z Sucre na stanowisko
typuowe. Tam znaleźliśmy rośliny, tak jak Matts i ja
widzieliśmy je w 2015r. I również nie było pąków
ani kwiatów. Wybraliśmy jedną z mniejszych roślin
spoza głównej kolonii, i pobraliśmy trzy pędy dla
zakonserwowania jako egzmplarze typowe. Dwa
pozostały w Sucre jako holotypy, a trzeci dostarczyliśmy do herbarium w Santa Cruz (USZ) kilka dni
później, dla zakonserwowania jako izotyp.
6
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Determined to solve the puzzle I returned the
following year with Mats Winberg and whilst we
were stopped to admire the view into the valley
below I spotted some white-haired stem tops rising
through the tree branches. Eureka! Here was the
answer to the puzzle plant of the previous year. We
scrambled through the tall bushes, trying to avoid
brushing against the mala mujer (Cnidosculos
urens) and emerged at the edge of a cliff. Growing
along the edge was a large colony and several
smaller clumps of an unknown columnar cactus.
We immediately recognized it as something completely new and, after a few minutes enjoying the
excitement, set about taking photographs and making notes. The main colony consisted of perhaps a
hundred stems, at first decumbent but eventually
ascending. Each stem was about 7cm in diameter
with 20-25 ribs covered in long white hairs and
shorter yellowish spines. We couldn’t see any buds
or flowers and found only one dessicated fruit, so
were unable even to say to which genus it might be
related. We also realized we now had a problem: if
we were going to publish a description we would
need a legally collected type specimen deposited in
a recognised, preferably Bolivian, herbarium.
As probably all travellers to cactus habitats do,
I couldn’t resist bringing short piece of stem home
with me. This rooted easily and grew well, putting
on a few centimetres of growth over the summer,
KAKTUSY I INNE Vol. 11 No. 1

Po powrocie do domu podzieliłem się kilkoma
moimi zdjęciami z przyjaciółmi z kręgów botanicznych i ogrodniczych, i wszyscy oni zachęcali mnie
do opublikowania formalnego opisu. Szczęśliwie
jeden owoc, który znaleźliśmy w 2015r. miał wystarczającą liczbę nasion, co pozwoliło na ich zdjęcia mikroskopem elektronowym. To dało w sumie całościowy obraz rośliny, i pozwoliło Mattsowi i mnie opublikować jej opis w Bradleya w 2017r.

Podziękowania
Wiele osób zaangażowało się w poznanie tego
wyjątkowego kaktusa – wiedzą o kim mówię, i dziękuję im wszystkim. Dodatkowo, szczególnie chciałbym podziękować Johnowi Carrowi i Matsowi Winbergowi, za ich wielką przyjaźń, wiedzę, i dobry humor towarzyszy podróży.
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and towards the end of the season a bud appeared at
the apex. The bud didn’t grow very much and I
thought it had aborted so imagine my surprise when
in early October I went into the greenhouse and
found the flower had opened overnight. Far from
being like a Cleistocactus it was more like the
flower of an Espostoa but erect rather than horizontal. This confirmed my suspicion that we had found
something very exciting.
At the time we found the plants in 2015 we
didn’t have permits or contacts in the regional herbaria but fortunately my friend John, who had travelled with me in 2014, was in the process of preparing a project with the Herbarium of Southern Bolivia
(HSB) based in Sucre. He put me in touch with the
curator and over the course of a couple of months
we were able to come to an agreement whereby one
of their team would travel with us to the location the
following year to collect specimens. So it was on
25th November 2016 Pablo Blacutt, John and me
made the 6-hour journey from Sucre to the type locality. There we found the plants just as Mats and I
had seen them in 2015. Again there was no evidence
of buds or flowers. We selected a smaller plant separate from the main colony and collected three stems
for preservation as type specimens; two stayed in
Sucre for the holotype and we delivered the third to
the herbarium at Santa Cruz (USZ) a few days later
to be preserved as an isotype.
After returning home I shared several of my
images with friends in the horticultural and botanical communities, all of who encouraged me to publish a formal description. Fortunately the one fruit
we had found in 2015 yielded enough seeds to allow their use to obtain scanning electron microscope images. This more or less completed the picture and Mats and I were able to publish the description in Bradleya in 2017.

Wszystkie zdjęcia: | All the photos by Martin Lowry

Ad vocem i inne drobne
Poniżej prezentujemy zdjęcie Echinocactus horizonthalonius var.
subikii Stanik & Drab z kolekcji Piotra Modrakowskiego. To wyjątkowo atrakcyjna odmiana, która może zakwitnąć już przy średnicy
ok. 5 cm, co jest zupełnym ewenementem w rodzaju Echinocactus. Odmiana ta została opisana z okolic na wsch. od Ejido Soledad, Nuevo Leon, Meksyk. Zdjęcia var. subikii zabrakło w artykule
o E. horizonthalonius (KI 8(3)), co niżej naprawiamy. Obok także
zdjęcie E. horizonthalonius var. nicholii z natury (Arizona).

.
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Odwiedziny u Copiapoa griseoviolacea
Fot: Ismael Gamarra
Buenos Aires, Argentyna

Tekst: Edytor

Copiapoa griseoviolacea I.Schaub & Keim
opisana już ładnych 9 lat temu (Cactus & Co.
14(4), 2010) słusznie znalazła sobie drogę do serca
kaktusowych hobbystów, i należyte miejsce w
ofertach kaktusowych sprzedawców. To rzeczywiście bardzo ładna copiapoa. W młodym wieku wytwarza piękne czarne ciernie i czarnawy kolor korpusu, w starszym szarzeje i bardziej fioletowieje –
co dało asumpt nazwie, a czarne ciernie zmieniają
kolor na złoto brązowy, co można zobaczyć na
zdjęciach poniżej.
Copiapoa griseoviolacea rośnie u podnóża i na
zboczach Cerro Blanco, na południe od rzeki Rio
Huasco, koło miejscowości Freirina. To tereny na
których „rzadzi” C. coquimbana w różnych swoich
formach, i stąd to wcześniej znane stanowisko nie
wzbudziło należytego zainteresowania. A tamtejsze rośliny istotnie wyraźnie się różnią od Copiapoa coquimbana, jednak są bardzo podobne do
rosnącej niedaleko – po północnej stronie rzeki
Huasco – Copiapoa echinoides, i wydaje się prawie pewne, że Copiapoa griseoviolacea to po prostu najbardziej na południe wysunięte stanowisko
Copiapoa echinoides. Nie mniej ta nowa forma
warta jest uwagi kaktusowego hobbysty.
Rośliny Copiapoa griseoviolacea w kolekcjach
mają co najwyżej kilka lat – jeszcze nie kwitły, i
pewnie jeszcze szybko nie zakwitnią, bo jeśli jest
to forma C. echinoides (a jest), to można się spodziwać że podobnie jak ona, C. griseoviolacea
zakwitnie dopiero przy ponad 10 cm średnicy, gdy
wykształci już wyraźne żebra.
Ismael Gamarra, autor zdjęć, był na stanowisku
Copiapoa griseoviolacea wiosną 2017 roku. Jak
.
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Visiting
COPIAPOA
GRISEOVIOLACEA

można zobaczyć, rośliny wyglądały zachwycająco, choć populacja nie jest duża i jest zagrożona.
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Copiapoa griseoviolacea I.Schaub & Keim described some 9 years ago yet (Cactus & Co. 14(4),
2010) has duly found its way to cactus collectors’
hearts, and its place in commercial offers. This is really a very nice copiapoa, producing in its young years
nice black spines and blackish colour of its body
changing to more grey and violet in older age (which
gave the plant its name), and the spines changing its
colour to golden-brown, as may be seen on the pictures.

.

Copiapoa griseoviolacea is found at the bottom
and on the slopes of Cerro Blanco, south of Rio
Huasco, near Freirina. This land is home to
Copiapoa coquimbana in many of its forms and this
is why this long known locality didn’t raise in the
past as much attention as it should. The plants indeed differ markedly from Copiapoa coquimbana,
but they much resemble Copiapoa echinoides found
not long away, on the northern side of Rio Huasco,
and most probably Copiapoa griseoviolacea is just

the most southern place for Copiapoa echinoides.
However this new form is well worth the while of a
cactus collector’s interest.
Plants of Copiapoa griseoviolacea in collections
are only a few years old – they did not flower yet and
probably they won’t soon, because if C. griseoviolacea is a form of C. echinoides (and it is), so we may
expect that similarly to the latter if will flower only
when over 10 cm diameter, with clearly developed
ribs.

Ismael Gamarra, the author of the pictures presented here, visited the site of Copiapoa griseoviolacea in the spring of 2017. As we can see, the plants
look gorgeous, though the population is rather small
and should be considered endangered.
Wszystkie zdjęcia: Ismael Gamarra
All the photos by Ismael Gamarra

Rozważania na temat prawdziwych ekologów. Edytorial (c.d.)
Ciąg dalszy ze str. 3
Z pewnością największę hecą jaką zgotowali u nas farsoekolodzy ludziom miłującym przyrodę, piękno, Polskę, a przede
wszystkim rozum, jak również pielęgnującym różne wyższe
wartości, była heca pod nazwą "wycinka w Puszczy Białowieskiej". Pomijając socjologiczny aspekt związany z problemem
czerpania informacji jedynie z tytułów artykułów i tzw. memów, i
powielania ich bez zadania sobie wcześniej obowiązkowego
pytania "Czy ja tę informację sprawdziłem?", oraz pomijając
litościwie aspekt warunkowych
odruchów
plemiennopolitycznych (to też ciekawy temat – miałem w tym kontekście
przyjemność wysłuchiwać przyrodników-akademików odkładających na bok swoje umiłowanie przyrody na ołtarzu politycznego zaślepienia), mamy tu też aspekt związany z ekologią, i ponieważ wiąże się on z kaktusami, więc go tu poruszę.
Jeśli ktoś myśli, że wśród "ekologów" są tylko cynicy i kpiarze, to się myli – otóż są jeszcze sekciarze. Ci drudzy są wyznawcami czegoś co można nazwać religią Matki Ziemi, i w
przeciwieństwie do tych pierwszych rzeczywiście wierzą w to co
głoszą. Religia przez nich wyznawana sprowadza się do skrajnie ideologicznego podejścia do przyrody i Ziemi, wykluczającego jakąkolwiek ochronną ingerencję człowieka, wręcz traktującego nasz gatunek jedynie jako zagrożenie dla jej odwiecznego
porządku. Jest to dla nich świętość na równi z walką z globalnym ociepleniem. To właśnie z tej religii wynikła heca związana
z tzw. "wycinką w puszczy" – problem puszczy zaczął się od
zaprzestania wycinki zainfekowanych drzew, czyli zaprzestania
tzw. ochrony czynnej po tym, gdy zażądała tego jedna z organizacji "ekologicznych". Pewnie większości z nas jest daleko od
skrajności religii Matki Ziemi, niemniej idea ekosystemów rozwijających się bez ingerencji cżłowieka, objętych tylko tzw. ochroną bierną, do wielu przemawia. Wszyscy chielibyśmy oglądać
ekosystemy nie tknięte ludzką inżynierią, i podziwiać naturę
samoodtwarzającą się, pozostawioną samą sobie, co najwyżej z
biegającymi po niej boso hippisami ćwiczącymi jogę.
Ekolodzy-sekciarze na potwierdzenie samoregulującej siły
natury przywołują przykład Lasu Bawarskiego w Niemczech,
który po całkowitym zniszczeniu przez kornika, po wielu latach
odrodził się bez ingerencji cżłowieka. Niestety, a właściwie stety,
idealistyczna wizja ekosystemów pozbawionych wszelkiej
ochrony czynnej nie odpowiada dzisiejszemu stanowi wiedzy i
procedur, a przecież ekologia to nauka. Rzecz jest związana z
bioróżnorodnością.
Jak wiemy, rośliny i zwierzęta wymagają konkretnych stanowisk w swoich środowiskach (n.p. w Puszczy Białowieskiej
niektóre rośliny czy zwierzęta wymagają łąk, które trzeba kosić
gdy są zarastane przez las), zniszczenie tych stanowisk, zmiana
struktury lasu, powoduje zniknięcie wielu organizmów. Las Bawarski po korniku odrodził się, ale jest to już inny las. Oczywiście można powiedzieć, że znikanie organizmów z danego
terenu to proces naturalny, mało tego, corocznie ginie z powierzchni ziemi wiele gatunków – i to też jest naturalne. Pytanie
jednak, co ma większą wartość – czynna ochrona bioróżnorodności czy pozostawienie wszystkiego naturze?
Spojrzenie prawdziwych ekologów na tę kwestię stoi po
stronie czynnej ochrony bioróżnorodności. Nie tylko z praktycznych względów, nie tylko dlatego że dzisiejsza wiedza o ekosystemach jest o wiele większa niż w czasach gdy pozwolono kaktusowym chwastom zarosnąć trochę połaci Australii, ale po

prostu z uwagi na zdrowy rozsądek w podejściu do ochrony
przyrody. To przyroda jest dla nas, została nam dana dla
naszej radości i pod naszą opiekę. Jeśli ktoś ma wątpliwości
co do tego, to niech spróbuje zaprzestać ochrony czynnej
swoich kaktusów np. przed wełnowcem. Jeśli kolekcja produkuje nasiona, to po wyjedzeniu przez wełnowce po latach w
jakimś tam stopniu rzeczywiście się odrodzi (!) z pozostawionych w glebie nasion przy zapewnieniu odpowiednich warunków do ich kiełkowania, będzie jednak miała dużo mniej "rarytasowaty" charakter, o ile wręcz nie będzie składać się z kilku
monokultur najłatwiej rozmnażających się gatunków. Czy na
tym nam zależy w podziwianiu kaktusowej przyrody? Tak jak
nasze europejskie lasy to nie olbrzymie połacie Syberii czy
Kanady, tak i stanowiska większości kaktusów balansują w
chwiejnej równowadze ekologicznej – bardzo wiele gatunków
występuje jedynie na kilku czy kilkunastu znanych stanowiskach, niektóre tylko na jednym. Wiele jest po prostu mocno
zgrożonych, niekoniecznie przez działalność cżłowieka, są po
prostu na granicy wymarcia, i to najczęściej wymarcia naturalnego. Czy jednak taka naturalna kolej rzeczy nie budzi w nas
odruchu ratunkowego?
W obecnym numerze KI jest przykład czynnej ochrony
stanowiska Dudleya brefivolia w Kaliforni. Niestety zbyt mało
jest takich akcji, większość akcji "konserwatorskich" ogranicza
się do zakazu wywozu nasion i pozostawienie wybranym
firmom ich dystrybucji wśród kolekcjonerów. Czy ktoś słyszał
żeby choć jedna wysiana przez kolekcjonerów siewka trafiła
na stanowisko naturalne? Słyszeli tylko nieliczni – bo tylko
nieliczne takie akcje rzeczywiście miały miejsce.
Myślę, że gdyby meksykańscy botanicy zamiast pisać
kolejne monity i dezyderaty, nadając meksykańskim gatunkom kolejne kategorie zagrożenia, ruszyli się zza biurek i
popracowali trochę na stanowiskach wykonując najprostsze
do pomyślenia czynności, wiele stanowisk kaktusów mogłoby
się powiększyć. Działania na stanowiskach kaktusów –
ochrona czynna – są, ale są zbyt rzadkie. Czy musimy jednak
polegać tylko na botanikach? Czyż mało kaktusiarskich grup
hobbystów odwiedza stanowiska kaktusów? Może zamiast
ładować tylko nasiona do woreczków, wykorzystać ich część
także na stanowisku? Każdy z nas może stać się prawdziwym
ekologiem. Promujmy ochronę czynną, zarówno kaktusów, jak
i naszych rodzimych roślin. Możemy i powinniśmy wkraczać z
naszym rozumem w przyrodę i ją poprawiać – ci którzy twierdzą że ludzka ingerencja jest niepotrzebna – kłamią. Popatrzcie na żubra – sztucznie introdukowanego po wojnie, odtworzonego z nielicznych reprezentantów w hodowli. O wiele
prostsze jest zakwestionowanie naturalnego – a jakże – procesu wymierania rzadkich gatunków kaktusów poprzez wzbogacanie ich stanowisk dla naszej radości. Może kiedyś okażą
się nawet w tym pomocne wasze kolekcyjne nasiona?
A jeśli kiedyś jacyś farso- czy sekto-ekolodzy, lub inni
ludzie żyjący z pieniędzy swoich sponsorów, staną na waszej
drodze, n.p. na drodze do zasadzonych przez was i zdziczałych mrozoodpornych opuncji, najpierw ich oświećcie co do
faktu, że to człowiek stoi na szczycie piramidy stworzenia,
potem im opowiedzcie o potędze nauki i ludzkiego rozumu, a
wreszcie zaprowadźcie pomiędzy najbardziej kolczaste opuncje i zostawcie tam – niech poczują naturę...
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Uprawa litopsów i innych
żywych kamieni
How to grow lithops and other
living stone plants

Piotr Dzieduszyński (2018)

Ta pozycja to pierwsze w
Polsce monograficzne wydawnictwo o sukulentach innych niż kaktusy, i wydana została przez wieloletniego hodowcę i praktyka w
uprawie lithopsów i innych popularniejszych rodzajów z grupy
roślin zwanych potocznie mesembriantami. Choć lithopsy i inne tzw.
żywe kamienie należą do najpopularniejszych sukulentów, wydanie
książki zawężónej nawet do tej
jednej grupy sukulentów jest w
naszym małym krajowym kaktusiarskim i sukulenciarskim światku
zawsze przedsięwzięciem ryzykownym, by nie powiedzieć straceńczym. Dlatego też autor
podszedł do kwestii wydania takiej pozycji profesjonalnie – tematyka jest ukierunkowana na uprawę – kwestię najbardziej
interesującą hobbystów. W dodatku tekst jest napisany w dwóch
językach – polskim i angielskim, a sama książka jest o przystępnej cenie.
Książka Piotra Dzieduszyńskiego obok informacji uprawowych przedstawia też ogólne wiadomości o lithopsach w ich
środowisku naturalnym i jest bogato ilustrowana nie tylko zdjęciami roślin uprawianych, ale i zdjęciami z natury – autorem tych
ostatnich jest czeski podróżnik sukulentowy Jaromir Chvastek.
Przedstawionych zostało krótko także kilkanaście innych rodzajów żywych kamieni popularnych wśród hobbystów, wraz z
krótkimi wskazówkami do ich uprawy.
Książka ma 130 stron, ponad 180 zdjęć, i jest ładnie wydana, na dobrym papierze i z dobrą jakością zdjęć. Pozycję tę
warto polecić nie tylko zdeklarowanym miłośnikom mesembriantów, ale każdemu kto zainteresowany jest światem sukulentów.
Jeśli ktoś szuka fachowej i zgrabnej prezentacji sukulentów z
grupy lithopsów i "spółki", to ta książka jest również dla niego.
Książkę można nabyć poprzez stronę www: https://lithopsbook.com/en/

A monograph of Euphorbia
polygona from the perspective
of an amateur botanist

Detlef H. Schnabel (2018)

Jest to fachowo opracowana
monografia euforbii jednej z najbardziej popularnych i jednej z
najbardziej zmiennych w przyrodzie. Monografia jest napisana
fachowo, omawia wszystkie aspekty dotyczące tej grupy roślin. Autor
dzieli cały gatunek na 12 odmian,
każdą dokładnie omawia, zwraca
też m. in. uwagę na potrzebę stosowania nazw o niższym szczeblu
niż gatunek, w celu zwrócenia
uwagi na konieczność ochrony różnych interesujących form.

Książka jest w języku angielskim, ma 154 strony, jest bardzo ładnie wydana, z 200 pięknymi i ciekawymi zdjęciami.
Niestety jej cena jest wysoka. Można ją zamówić poprzez
stronę www autora: https://www.euphorbia-polygona.de

Conservation of Kenyan
Succulent Plants

Leonard Newton (2018)

To jedynie 40-stronicowe wydawnictwo zawiera ogólne
informacje o zagrożeniach kenijskich sukulentów i propozycjach środków zaradczych. W książeczce są jednak także
omówione środowiska, w jakich rosną sukulenty w Kenii, oraz
ich pełny zaktualizowany wykaz. Znaczną część zawierają
ciekawe, choć małe zdjęcia roślin. Książeczkę można zamówić pod adresem email: ellyen@yahoo.com

Bradleya 36

British Cactus & Succulent Society
(2018)
Bradleya to botaniczne pismo wydawane przez Brytyjskie
Towarzystwo
KaktusowoSukulentowe, publikowane raz
do roku. Pismo jest botaniczne,
ale mniej koncentruje sie na
aspektach biologii roślin, a bardziej na taksonomii, jest więc
nieco bardziej przyjazne sukulentowym hobbystom niż pismo
amerykańskie. W numerze jest
ok. 20 artykułów. Obok m. in.
taksonomicznych rozważań, kilku nowych opisów sukulentowych mieszańców, i nowych gatunków, na specjalną
uwagę zasługuje całościowe opracowanie rodzaju Parodia.
Temu artykułowi prawdopodobnie poświęcimy kilka słów
komentarza w jednym z kolejnych numerów KI.

Haseltonia 23

Cactus & Succulent Society of America
(2018)
Haseltonia to botaniczne
pismo Amerykańskiego Towarzystwa Kaktusowo i Sukulentowego
wydawane raz do roku. Pismo
koncentruje się na botanicznych
aspektach dot. tematyki kaktusów
i sukulentów, i jest przeznaczone
dla osób, których zainteresowania kaktusami i sukulentami wykraczają poza kolekcjonowanie.
W niniejszym numerze jest 14
artykułów o różnorodnej tematyce, w tym opisy trzech nowych
sukulentów z RPA. Spis treści
tego i innych numerów Haseltonia można zobaczyć na
stronie towarzystwa, i tam też go nabyć:
http://cactusandsucculentsociety.org/
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Ceropegie, wszędzie
ceropegie…
Sporzadzajacy tę notkę nie poczuwa
się do rzeczowej analizy cytowanego niżej
artykułu, poza tym że wzbudził on w nim
bardzo złe odczucia. Autorzy bowiem,
postanowili włączyć do rodzaju Ceropegia
inne rodzaje znane wśród kolekcjonerów
jako stapeliowe. Wystarczy powiedzieć że
gatunki rodzajów takich jak n.p. Stapelia,
Caralluma, Desmidorchis, Orbea, Huernia, Piaranthus, Quaque, Larryleachia,
Echidnopsis, Rythidocaulon. Edithcolea,
itd. to według autorów Ceropegie, a te i
inne rodzaje stapeliowych stały się sekcjami w poszerzonym rodzaju Ceropegia.
Sekcji jest ponad czterdzieści, dodatkowo
zostały potworzone podsekcje. Jak należało się spodziewać, cała ta nowa klasyfikacja spotkała się z oporem hobbystów,
ale także innych osób zaznajomionych w
botanice stapeliowych. Autorzy krytykowani są m.in. za zbyt arbitralne wybranie
cech. Ażeby cała reklasyfikacja nie wyglądała tylko jako żart, jeden z autorów
opisał ostatnio nowy gatunek Rythidocaulon już jako Ceropegia – Ceropegia refleksa Hanacek (2018). W internecie
dostępny jest abstrakt wyżej wymienionego artykułu, więc zainteresowane osoby
mogą się pobieżnie zaznajomić z intencjami autorów.

było wydawane prawie nieprzerwanie – za
wyjątkiem okresu II Wojny Światowej i ma
dużą wartość historyczną – na przestrzeni
dziesięcioleci publikowało tam wielu
znawców kaktusów, i pojawiło się wiele
nowych opisów. Dziś jest to dwumiesięcznik, i choć szata graficzna czasopisma nie
jest zbyt wyszukana, to prezentuje ono
dużo dobrego hobbystycznego materiału
o kaktusach i sukulentach. Trochę archiwalnych i trochę nowych numerów Succulenta znajduje się w wersjach cyfrowych w
internetowej bibliotece Cactus Biblio.

Ten i inne numery RPS można pobrać na portalu Au Cactus Francophone pod adresem internetowym:
www.cactuspro.com/biblio/en:rps

iNaturalist

Żródło: P. V. Bruyns; C. Klak; P. Hanáček: A revised, phylogenetically-based concept of Ceropegia
(Apocynaceae). South African Journal of Botany
112: 399-436. 2017

100 lat holenderskiego pisma
Succulenta

Zamknięcie sezonu w
Chrudimiu 2019
Tradycyjnie jak co roku, informujemy o
dorocznej imprezie kaktusowej w Chrudimiu, w Republice Czeskiej. Impreza ta jest
największą giełdą w tej części Europy,
grupującą wszystkich znanych sprzedawców czeskich i słowackich, i miejscem
gdzie można nabyć wiele rzadkich kaktusów i wiele nowości. Giełda będzie miała
miejsce 28 września (sobota). Pomimo
bardzo znacznego zmniejszenia się znaczenia giełd w pozyskiwaniu roślin, warto
czasem zobaczyć wiele atrakcyjnych
roślin w jednym miejscu i wielu kaktusiarzy, jak i ich sposoby obchodzenia się z
roślinami. Więcej informacji, także o innych kaktusowych imprezach w Republice
Czeskiej i na Słowacji, jest na stronie:
http://cs-kaktusy.cz/homepage/akce

Repertorium Plantarum
Succulentarum 2017
W 2019r. holenderskie pismo Succulenta będzie obchodzić swoje 100-lecie.
Succulenta jest obecnie chyba najstarszym pismem o kaktusach i sukulentach
na świecie. Jest m. in. starsze od pisma
amerykańskiego. Od roku 1919 pismo

.
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Ukazał się kolejny numer Repertorium
Plantarum Succulentarum za rok 2017.
Jest to corocznie wydawane opracowanie
zestawiające wszystkie nowe opisy i kombinacje wśród kaktusów i sukulentów. Od
2011r. wydawnictwo jest dostępne online.

Zainicjowany w 2008r. portal
iNaturalist to ogólnoświatowy serwis
społecznościowy dla wolontariuszyprzyrodników i hobbystów, poświęcony projektowi mapowania, publikowania zdjęć i obserwacji dotyczących poszczególnych gatunków
roślin, zwierząt i grzybów, oraz innym
przyrodniczym projektom. Informacje
zebrane przez projekt są publicznie
dostępnym źródłem danych przyrodniczych. Miłośników kaktusów i sukulentów może zainteresować, że na
portalu można znaleźć m.in. wiele
ściśle geograficznie oznaczonych
stanowisk kaktusów i sukulentów.
Serwis iNaturalist.org to wspólna
inicjatywa California Academy of
Sciences i National Geographic Society. Serwis jest anglojęzyczny, ale
pojawiają się też frazy w „kiepskim”
polskim. Projekt zawiera już ponad 20
milionów obserwacji na temat ponad
200 tys. gatunków, i ma ponad milion
zarejestrowanych
użytkowników.
Niestety chyba pewną wadą serwisu
jest jego zbyt mało intuicyjny układ i
wolno ładujące się zdjęcia, a także
kilka innych niedogodności technicznych. Adres www portalu to:
https://www.inaturalist.org
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Uprawa litopsów i innych żywych kamieni, autorstwa
Piotra Dzieduszyńskiego to nowa fascynująca książką o afrykańskich sukulentach nazywanych żywymi kamieniami. Publikacja ta jest w języku polskim i angielskim, i jest przeznaczona
zarówno dla początkujących miłośników roślin, jak i bardziej
zaawansowanych hodowców. Oprócz najpopularniejszych
przedstawicieli tej rodziny – litopsów i konofytów, omówione są
też inne przypołudniki.
Książka jest bogato ilustrowana wysokiej jakości fotografiami, wykonanymi zarówno w kolekcji, jaki w naturze – przez
Jaromira Chvastka z Czech.
Rok wydania: 2018. Język: angielski/polski. Oprawa: miękka, 136 stron, format: 23,5 X 16,2 cm, 182 kolorowych zdjęć, 4
mapy. ISBN 978-83-950241-0-8. Książkę można nabyć przez
stronę: lithops-book.com/pl/ lub pisząc na: lithops1@wp.pl

Książka o rodzaju
Pachypodium w sieci

Bardzo wartościowa pozycja została
udostępniona w internecie. To książka:
Pachypodium (Apocynaceae). Taxonomy,
Habitats and Cultivation (1999), autorzy:
S. H. J. V. Rapanarivo, J. J. Lavranos, A.
J. M. Leeuwenberg, W. Roosli. Pozycję tę
można pobrać pod adresem:
http://edepot.wur.nl/195240

Ferocactus pilifer ?
Czasem tak bywa, że z przyczyn
formalnych konieczna jest zmiana nazwy
gatunkowej jakiegoś kaktusa, który pod
swoją obecną nazwą jest od dawna znany

How to Grow Lithops and Other Living Stone Plants
by Piotr Dzieduszyński is an exciting new book on living
stone plants. The book is bilingual Polish/English and is
intended for both the beginners and the more advanced
hobbyists. Apart from the most popular representatives of this
family – lithops and conophytums, some other mesembs are
also discussed.
The book is richly illustrated with high-quality pictures
taken both in collection, and in nature – by Jaromír Chvastek.
Year: 2018. Language: English/Polish. Binding: Paperback,
136 pages, format: 23.5 x 16.2 cm, 182 color photos, 30
drawings, 4 maps. ISBN 978-83-950241-0-8. The book can
be puchased by the website:
lithops-book.com/en/ or via email: lithops1@wp.pl

wśród kaktusiarzy. Być może będzie to
konieczne w przypadku Ferocactus pilosus, jednego z najbardziej znanych i charakterystycznych ferokaktusów. Okazuje
się bowiem, że najwcześniejszy epitet pod
którym został opisany ten gatunek to
Echinocactus piliferus Lemaire (1848r.),
podczas gdy jego opis jako Echinocactus
pilosus Galeotti ex Salm-Dyck pochodzi z
1850r. Pierwotny opis ukazał się w piśmie
Herbier Général de l'Amateur, i można go
znaleźć w internecie pod adresem:
www.biodiversitylibrary.org/item/53977#pa
ge/57/mode/1up. Epitet piliferus został
poprawiony na pilifer przez Gotfrieda
Ungera: Ferocactus pilifer (Lemaire) G.
Unger. O oryginalnym opisie E. piliferus
wiedziano wcześniej, jednak znaleziony
został dopiero w bibliotece internetowej !

Ferocactus pilifer / pilosus to jeden
z najbardziej rozpoznawalnych ferokaktusów, o ładnym żywym czerwonym kolorze cierni. Jest on rozpowszechniony w wielu stanach północnego Meksyku. W uprawie jest prosty,
wręcz można go czasem znaleźć w
hipermarkecie. Rośnie szybko, tworząc krótkie kolumny, po latach – nie
tak wielu jak u innych ferokaktusów –
może w naszym klimacie zakwitnąć.
Żródło: Cactus Explorer 24

Karel Knize
8 stycznia 2018r. zmarł czeski
kaktusiarz Karel Knize (1941-2018).
Z pewnością był on jednym z najważniejszych sprzedawców kaktusów. Karel Knize był znany z rozprowadzania w Europie nasion i roślin
kaktusów południowoamerykańskich
poprzez swoją firmę eksportową w
Peru. Pomimo licznych kontrowersji i
mistyfikacji związanych ze znajdowanymi roślinami, często wątpliwą
identyfikacją wysyłanych nasion i
wątpliwą wartością numerów polowych, dzięki jego kaktusowym poszukiwaniom zostało odkrytych wiele
kaktusów południowoamerykańskich.
Obok: Ferocactus pilosus (pilifer?)
Fot. Robert Stępień
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Moje Turbinicarpus
jauernigii

Elton Roberts
Ripon, Kalifornia, USA
1cactus1@verizon.net

My TURBINICARPUS JAUERNIGII
Zdjęcie 1 Turbinicarpus jauernigii zostało zrobione 4 lata temu, 9 października (w Kalifornii – przyp.
red.). Z jakiegoś powodu to jest ostatnie zdjęcie jego
kwiatów, jakie zrobiłem. Pewnie myślałem, że już o
nim pisałem, ale patrząc w moje notatki, nic o tej roślinie nie znalazłem. Albo może rośliny wyglądały tak
źle, że nie chciałem wcale o nich pisać. Wcześniej
jednak zrobiłem trochę zdjęć tych roślin, ponieważ
były prawie tak płaskie jak naleśniki. Turbinicarpus
jauernigii to roślina, która pokazała, że naprawdę nie
znosi zasadowej wody. Dawno temu, gdy miałem
wodę z dobrze dobranym pH, rośliny naprawdę świetnie wyglądały i były zdrowe.
Najpierw postaram się opisać kwiaty. Pamiętajcie,
że omawiam rośliny uprawiane, i nie muszą one ściśle
odpowiadać opisowi. Pamietajcie też, że patrzę na
kwiaty przy pełnym rozmiarze zdjęć 2,7 megapikseli,
więc kwiat ma u mnie 21,5 cm szerokości. W naturze
ludzie patrzą na kwiat o 2,5 cm średnicy. Książka podaje, że kwiat ma 25 mm średnicy. Listki kielicha,
najbardziej zewnętrzne płatki kwiatu, są lekkobrązowe, z ciemnobrązowym pasmem środkowym i
małym punktem na końcu. Płatki są od brudno-białych
do jasno-brązowawych, lancelowate, zakończone
cienkim końcem, i z bladobrązowym pasmem środkowym. To co ja widzę to to, że listki kielicha są
brudno-różowe z bardziej różowym pasmem środkowym, i kończą się ciemnym punktem. Płatki są lekkoróżowe, z ciemniejszym różowym pasmem środkowym, i zakończone ciemniejsza końcówką. Nitki pręcików są jasno-różowe, a znamię jest różowe w środku i lekko różowe wokół, jest jakby postrzępione.

Fig. 1

.

Photo 1 of Turbinicarpus jauernigii was taken
four years ago on October 9th. For some reason that
is the last photo of the flowers that I took. I must
have figured that I had already written it up but looking back in the files, there is nothing on the plant. Or
the plants looked so bad that I did not want to write
them up. I did take a set of photos of the plants back
then, for they were about as flat as pancakes. Turbinicarpus jauernigii is one plant that really showed
it hated alkaline water. Way back then, in the days
that I had pH balanced water, the plants were really
wonderful looking and healthy.
Let me try and describe the flowers first. Remember that we are dealing with cultivated plants
and so they may not match the descriptions all that
close. Also remember that I am looking at the flowers at full size of the photos 2.7 Megs and so the
flower here is 8.5 inches in diameter or 21.5 cm
across. In habitat they are looking at a flower that is
2.5 cm in diameter. The book says that the flowers
are to 25 mm in diameter. The sepals, or the very
outer petals of a flower, are light tan with dark
brown midstripe and small point at the end. The
petals are dirty white to pale brownish, lanceolate,
ending with a thin tip and with a pale brown
midstripe. What I am seeing is, the sepals are a
muddy pink with a more pinkish midstripe and ends
in a dark point. The petals are light pinkish with a
darker pink midstripe and end in a darker point. The
filaments are light pink and the stigma is pink in the
center and light pink overall, it is fuzzy-like. My
plants bloomed in October that year. The book kind

Fig. 2

Fig. 3

Tamtego roku moje rośliny kwitnęły w październiku.
Moja książka trochę sobie sama przeczy, podając w
jednym miejscu, że rośliny kwitną w styczniu i lutym,
a w innym miejscu podaje, że okres kwitnienia jest
ograniczony do listopada i grudnia.
Według opisów rośliny w swoim środowisku mają
do 25 mm średnicy i 10 mm wysokości. Tak więc są
wiekości ćwierćdolarówki i wysokości kupki sześciu
ćwierćdolarówek. Są od płaskich do zaokrąglonych i
wyrastają z grubego korzenia do 15 mm średnicy i 300
mm długości. Korpus jest podzielony na szerokie tuberkuły, a skórka ma szare, włoskowate pokrycie.
Areole są owalne i w nowych przyrostach pokryte
długimi włosami, potem stają się nagie. Uciernienie to
tylko jeden cierń wyrastający z dolnej części areoli,
prosty i zagięty lekko w górę, szaro-rogowy u podstawy, ciemniejący w kierunku końcówki, 5 do 8 mm
długości, owalny w przekroju, mocny. Opis podaje, że
młode rośliny i siewki mają 7 do 10 krótkich cierni
radialnych ułożonych w gwiazdkę. Odpadają one,
zostawiając tylko jeden cierń centralny.
To całkiem dobry opis rośliny w jej środkowisku.
Jeszcze raz pamiętajcie, że ja omawiam rośliny w
uprawie. W sumie jedyna rzecz która jest inna jeśli
chodzi o rośliny w uprawie to ich rozmiar. Swoich
roślin nie przenawożę, i wszystkie je traktuję tak samo
i podlewam tak samo. Te rośliny mają u mnie do 9 cm
średnicy i 6,5 cm wysokości. To nieco ponad 3,5 raza
większa średnica niż u roślin w naturze i 6,5 raza
większa wysokość. Ciernie mają do 1,5 cm długości.
Wróćcie do zdjęcia 1 i zauważycie, że roślina wygląda jakby ktoś odgryzł z niej trzy kawałki. Doniczka
ma 8 cm średnicy, więc roślina jest szeroka na ok. 7,5
cm. To jest już po tym gdy dostała trochę deszczówki,
i nie jest+ już płaska jak naleśnik. Teraz popatrzcie na
zdjęcie 2 – to ta sama roślina po tym gdy przesadziłem
ją do doniczki 12,5-centymetrowej, by doprowadzić ją
do zdrowia. Dałem jej trochę deszczówki, i nie było
żadnego efektu, przynajmniej tak wyglądało. Zauważcie, że u podnóża rośliny jest odrost wyglądający na
zewnątrz spod rośliny matecznej. Wracając do trzech
odgryzień – są to rozerwania w boku rośliny. Kiedy
potem roślina się coraz bardziej rozpłaszczała, miejsca
te stawały się coraz większe. Rośliny zdrowe były tylko

Fig. 4

of contradicts itself, saying in one place that the
plants bloom in January and February and still in
another place it says that blooming period is limited
to November and December.
In habitat the plants are described as having to 25
mm in diameter and to 10 mm high. So they are
about the size of a quarter and as tall as a stack of 6
quarters. They are flat to globular and emerge from a
tuberous root that is to 15 mm in diameter and 300
mm long. That says that the root is about 5/8 of an
inch in diameter and to 12 inches long. The body is
divided into wide tubercles and the skin has a gray
floccose covering. Areoles are oval and in the new
growth covered with long silky hairs, later becoming
bare. Spines – only a single one arising from the
lower part of the areole, erect and curving slightly
towards the apex, at the base grayish horn colored
becoming darker toward the tip, 5 to 8 mm long,
oval in cross section, rough. It says that young plants
and seedlings have 7 to 10 short radial spines in a
star shape pattern. These fall off leaving the only one
central spine.
This is a fairly complete description of the plant
in habitat. Again remember that we are dealing with
cultivated plants and that is what I am describing.
About the only thing that is different is the size of
cultivated plants. I do not overfeed my plants and
they are all treated the same and watered the same
regardless what plants they are. My plants are to 9
cm in diameter and 6.5 cm tall. That is a bit over 3.5
times larger in diameter than habitat plants and 6.5
times taller. The spines are to 1.5 cm long.
Go to photo 1 and notice that it looks like someone took 3 bites out of the edge of the plant. That pot
is 3.25 inches in diameter so the plant is right at 3
inches across. That is after the plant got some rain
water and so is not quite as flat as a pancake. Now
look at the photo 2, that is the same plant after I
uppotted it into a 5 inch pot trying to get it to healthy
up. I had given the plant some rain water and nothing did any good at first or so it seemed. Note that at
the bottom of the plant is an offset looking out from
under the mother plant. Back to the 3 large bites,
those are splits in the plant side. As it slowly flattened
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down more and more the splits just
got larger and larger. When healthy
the plant had been maybe 2 inches in
diameter. As it flattened it seemed to
try to grow at the center but it only
made the pancake larger. Now go to
the photo 3, here is the plant about 3
months in from being potted in the
larger pot. It also got the last of what
little rain water I had. Note that the
offset is a bit larger and there is
some color in the top of the plant.
Still no growth except for another
offset on the top of the right side of
the plant.
I had six of these plants and one
went on and died. Some were larger
than the one in the photo and had
larger offsets that also went flat as a pancake. Bear
in mind that this was during the time of me using
alkaline water. The only thing that kept the plants
alive was rain water when I had any.
Now look at the photo 4. That is what the plant
looks like today. I cannot say for sure if that is the
same plant or not, as I cannot tell all the plants apart
now. With the introduction of acidic water the plants
took off and started to grow and slowly got healthy
again. The plant in photo 4 is not the one that is 6.5
cm tall, it is only about 4.5 cm tall. But it is close to
the 9 cm in diameter as for the main head. All the
plants have just received new larger pots as they
outgrew the 5 inch pots. Several of them got 7 inch
pots and two got 8 inch pots.
Notice the photos 4 & 5 – the plant body there is
not shiny, it does not reflect light anywhere, like
some plants may do. The description says that the
plant skin has a gray floccose covering (“floccose”
means having tufts of soft hair, woolly). When I take
the offset in photo 5 up to as large as a platter I can
see that the plant body really is covered in what
looks like to be very short hair or wool. One more
thing to consider is that long taproot of the plant, so
try and give the plant a pot deep enough to at least
allow the root to grow some. I am not saying of a 12
inch deep pot, just give it room for the root. Also, as
it has such a root give it an open and fast draining
soil mix.
Fig. 5

do momentu osiągnięcia ok. 5 cm. Gdy się rozpłaszczyła to jakby próbowała rosnąć na szczycie, ale tylko
stawała się bardziej naleśnikowa. Teraz przejdźcie do
zdjęcia 3 – tu jest roślina po trzech miesiącach od
przesadzenia do większej doniczki. Dostała też ostatki
mojego tu deszczu. Zauważcie, że odrost jest troszkę
większy, a roślina ma więcej koloru. Nadal żadnego
wzrostu poza kolejnym odrostem na prawej stronie
rośliny.
Miałem sześć tych roślin, jedna z nich padła. Niektóre były większe niż ta na zdjęciu, i miały większe
odrosty, które również rosły płasko jak naleśniki.
Wiedzcie, że to było w czasach gdy stosowałem zasadową wodę. Jedyna rzecz, dzięki której rośliny przeżyły to deszczówka, którą czasem miałem.
Teraz popatrzcie na zdjęcie 4. Obrazuje jak wygląda moja roślina dzisiaj. Nie mogę nawet na pewno
stwierdzić że to ta sama roślina, bo nie potrafię odróżnić jej od innych. Wraz z zastosowaniem kwaśnej
wody rośliny ruszyły i zaczęły rosnąć i powoli wróciły
do zdrowia. Roślina na zdjęciu 4 to nie ta o wysokości
6,5 cm, ona ma tylko 4,5 cm wysokości. Ale główna
głowa zbliża się do 9 cm. Wszystkie rośliny niedawno
dostały nowe większe doniczki, bo wyrosły już z 12,5centymetrowych. Niektóre dostały doniczki 18centymetrowe, a dwie 20-centymetrowe.
Popatrzcie na zdjęcia 4 i 5 – powierzchnia roślin
nie jest tam błyszcząca – nie odbija światła, jak to jest
u części roślin. Opis podaje, że naskórek ma szare
kłaczkowate pokrycie (cyt. „floccose” – termin ten
oznacza posiadanie malutkich kępek miękkich włosków). Kiedy powiększam zdjęcie odrostu ze zdjęcia 5
do wielkości talerza mogę zobaczyć, że korpus rośliny
rzeczywiście jest pokryty czymś co wygląda na bardzo
krótkę wełnę. Kolejna rzecz, na którą trzeba zwrócić
uwagę to długi korzeń. Spróbujcie dać roślinie na tyle
głęboką doniczkę, by korzeń mógł choć trochę przyrosnąć. Nie mówię o doniczce bardzo głębokiej, po prostu dajcie jej miejsce na jej korzeń. Także z uwagi na
korzeń dajcie jej luźny i szybko wysychający substrat.
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Wszystkie zdjęcia: Elton Roberts
All the photos by the author

Zapraszamy do pisania
Zapraszamy do pisania artykułów i do dostarczania innych
materiałów do publikacji w Kaktusy i Inne. Wszyscy Wy,
którzy macie jakieś doświadczenia, wiadomości, pomysły czasopismo Was potrzebuje!
Chętnie publikujemy nie tylko artykuły bardziej fachowe, czy
materiały n.t. kaktusowych i sukulentowych nowości, ale
także artykuły o Waszych kolekcjach, o historii Waszego
hoby, Wasze przemyślenia i dygresje na różne tematy związane z kaktusami i sukulentami. Zapraszamy. Redakcja
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Dlaczego siewki kaktusów
lepiej rosną grupowo… dr Teresa Mikołajczyk
Wrocław

Why cactus seedlings grow better in groups…
Amatorzy wysiewania kaktusów pewnie spotkali się z
poglądem, że siewki kaktusów lepiej rosną w grupie, niż po
przepikowaniu do osobnych doniczek. Powszechnie spekuluje się, że może być to efekt konkurencji. Wydaje się jednak, że głównym czynnikiem odpowiedzialnym za to może
być tworzenie tzw. sieci mikoryzowych.
Sieci mikoryzowe to zespoły podziemych połączeń między korzeniami roślin, realizowane przy pomocy grzybów
mikoryzowych. Systemy takie umożliwiają wymianę wielu
substancji chemicznych, i korzysta z nich większość świata
roślinnego.
Sieci mikoryzowe mają kluczowe znaczenie dla dobrego
rozwoju roślin. Przede wszystkim umożliwiają transport substancji mineralnych czy azotu od roślin z miejsc gdzie jest
dobra dostępność tych składników do roślin rosnących w
miejscu pod tym względem bardziej ubogim. Sieci umożliwiają też przenoszenie związków węgla – produktów fotosyntezy, od roślin z dobrą ekspozycją na światło słoneczne
do roślin w cieniu – dzięki temu efektowi w szczególności
starsze rośliny dostarczają składników swoim roślinom potomnym lub innym roślinom w ich cieniu, tak jak np. drzewa
do podszycia lasu. Niejednokrotnie można zauważyć, że
młode kaktusy w cieniu starszej rośliny matecznej mają
zaskakująco dobry wzrost i dobrze wykształcone cienie jak
na roślinę rosnącą w zacienieniu.
Obok przenoszenia substancji pokarmowych, rośliny za
pomocą sieci mikoryzowych mogą przekazywać swoim
„sąsiadom” impulsy obronne. Roślina zaatakowana przez
roślinożercę czy patogen może wysłać do swojego otoczenia substację chemiczną, która zainicjuje u innych roślin
wytwarzanie substancji obronnych. Znacznie mniejsze znaczenie mają negatywe skutki działania sieci mikoryzowych,
związane z przenoszeniem szkodliwych substancji i infekowania sąsiednich roślin.
Nie udało mi się znaleźć szczegółowych źródeł na temat
sieci mikoryzowych w skupiskach roślinnych obejmujących
kaktusy. Z pewnością jednak one występują, bo życie roślin
pustynnych także mocno zależy od grzybów. W związku z
tym można spodziewać się, że
kaktusy lepiej będą rosły raczej
grupowo – np. w skrzynkach,
niż w pojedyńczych doniczkach. Nierzadko można to
zaobserwować gdy kaktus
przenoszony jest z doniczki na
rabatę, itp., niezależnie zresztą
od innych pozytywnych czynników, które mogą mieć wpływ
na lepszy wzrost, takich jak n.p.
swobodny rozrost korzeni.
Czy dorosłe kaktusy naprawdę lepiej rosną grupowo?
Zachęcam amatorów kaktusów
do przeprowadzenia prostego
eksperymentu – w tej samej
masie takiego samego podłoża
posadzić np. po 5 takich samych kaktusów – jedną porcję w
jednej skrzynce, drugą – w 5 osobnych doniczkach, i ocenić
kondycję roślin np. po 2 latach. Zachęcam do obserwacji.

Amateurs of sowing cacti generally are acquainted with
the view that cactus seedlings grow better when they are
left in groups rather then after transplanted to separate
pots. It is often speculated that this is the effect of competition between seedlings. However one may presume that
the main contributory factor to that phenomenon could be
in fact development of mycorrhizal networks.
Mycorrhizal networks are associations of underground
connections between plants’ roots realized through mycorrhizal fungi. Such connections enable exchanging many
chemical substances between plants, and are used by
most of the plant world.
Mycorrhizal networks play important roles in plant wealth
and growth. Firstly, they enable transport of minerals and
nitrogen from the plants in places where these substances
are more abundant to plants in places where these substances are scarce. These networks also enable transport
of carbon compounds – products of photosynthesis, form
the plants in good sun exposure to plants growing in shade.
It is due to this very effect that the older plants share nutrients to its offsprings or other plants nursed in their shade,
for example trees to the understory. It is not uncommon to
see young cacti in the shade of their mother cactus plant
having unexpectedly good growth and spination as for a
plant placed in the shade.
Apart from sharing food resources, plants can also use
mycorrhizal networks to transmit to their ‘neighbours’ resistance impulses. A plant attacked by a herbivore or a
pathogen may transfer to its neighbourhood a substance
that would induce producing resistance substances in
other plants. Negative effects of mycorrhizal networks also
matter, but they are of much less importance – these are
connected with infecting neighbouring plants by transporting pathogenic substances.
I did not find any references to mycorrhizal networks in
plant communities comprising cacti. However such networks
surely must exist in there because life of the desert plants is
also strongly dependent on
fungi. And so one can presume that cacti would grow
better when left in grups rather than in separate pots. It
is not uncommon to see this
phenomenon when a cactus
had been taken from a pot
and placed in a box with a
group of other cacti. Of
course the better growth may
be caused also by other factors, such as better root run,
etc.
Do the older cacti really
grow better in groups? Let
me ask you, the cactus amateurs, to do a small experiment – to put two portions of,
for example, 5 plants of the
same species, in the same mass of the same cactus mix –
one in separate pots, the other in a box, and after some 2
years estimate the plants’ health. Let’s make the observations.

Na zdjęciu 3-tygodniowe siewki Astrophytum
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Z notatnika Edytora

Tajne sprzysiężenie w świecie asklepiadów…
Tak jak to jest w świecie finansjery, polityki,
przemysłu, i w każdej działalności ludzkiej, tak pewnie i w świecie "dostarczycieli" sukulentów do kolekcji istnieją tajne sprzysiężenia. Z pewnością jedno z takich tajnych sprzysiężeń musiało zawiązać
się by ukryć przed wzrokiem świeżo lub nawet
średnio upieczonych adeptów "asklepiadeciarstwa"
przedstawiany tu gatunek, tak ochoczo dobijający
się do kolekcji asklepiadów jak rzadko który. Powód
jest prozaiczny – ta piękna i stosunkowo prosta w
uprawie, wzroście i rozmnażaniu roślina, stanowi
mocną konkurencję dla większości innych gatunków
z handlowych ofert asklepiadów.
Orbea dummeri (N. E. Brown 1917) Bruyns
(2001) była w przeszłości klasyfikowana w rodzajach: Stapelia, Caralluma, Angolluma, Pachycymbium. Najczęściej jest dziś spotykana pod nazwą
Orbea dummeri, i pod tą właśnie nazwą jest tu
przedstawiana za "Illustrated Handbook of Succulent Plants: Asclepiadaceae" pod red. Focke Albers
& Ulrich Meve, ksiażką która jest pozycją pierwszego wyboru jeśli chodzi o encyklopedyczną wiedzę o
asklepiadach. Za tą też publikacją podana jest niżej
krótka charakterystyka Orbea dummeri.
Orbea dummeri
Orbea dummeri występuje w południowej Kenii,
północnej Tanzanii, południowej Ugandzie i wschodPrzy poprawnej uprawie Orbea dummeri dobrze i
nim Zairze. Tworzy kępy niskich pędów, zwykle do 10 cm
wysokości, rosnących trochę wzwyż, trochę półpłożących szybko rośnie, i ładnie się krzewi. Wymaga dużo słońca i
się, okrągłych w przekroju lub z ledwo widocznymi cztere- ciepła, choć przy największych temperaturach w lecie
ma żebrami, i z ładnymi purpurowymi plamkami i pasmami. może mieć krótki okres spoczynku. Zimowanie w temperao
Wyraźnie spiczaste tuberkuły mają do 1,5 cm długości, i turze poniżej 15 C może być niebezpieczne dla tego ciewystępują parami w dwóch rzędach. Kwiat jest na krotkiej płolubnego gatunku. Lekkie spryskiwanie powyżej tej temszypułce, ma wyraźny kształt pięcioramiennej gwiazdy. peratury może być konieczne jeśli roślina będzie się zbyt
Korona 2,5-4 cm szerokości, z trójkatnymi płatkami 1,3-1,5 mocno wysuszać. Odrosty Orbea dummeri łatwo się ukocm długości, koloru od żółto-zielonego do oliwkowozielo- rzeniają i przyjmują - amatorzy "wymiany szczepek" będą
nego, pokrytymi szczecinami do 1,5 mm długości.
mieli dużo materiału na wymianę.
.

Gymnocalycium damsii ssp. evae v. rotundulum
Roślina widoczna na zdjęciach to Gymnocalycium damsii
ssp. evae var. rotundulum Backbg. ex Till & Amerh. VoS 03048. Kaktus jest w 4-cm doniczce i zakwitł po raz pierwszy
pod koniec sierpnia (kol. Barbary Rożałkowskiej, Wrocław). To
ciekawe gymnocalycium znaleźli misjonarze ok. 1963r. koło
miejscowości Roboré, w Serriania de Santiago, w departamencie Santa Cruz, Boliwia. Według Backeberga, autora
pierwopisu, jej charakterystyczną cechą jest dłuższy słupek,
ze znamieniem sięgającym powyżej pylników, cecha która nie
występuje u innych taksonów G. damsii. Ciernie v. rotundulum
są krótkie i niepozorne, żebra szerokie, a tuberkuły łagodne.
W rodzaju Gymnocalycium bardzo niewiele kwiatów ma
barwę głębszą od jedynie niewielkiego nasycenia różem. W
przypadku var. rotundulum można mówić o barwie w pełni
różowej, głębszej niż u innych odmian ssp. evae, i tym bardziej innych G. damsii. Czasem jej barwa bywa karminoworóżowa, choć są też kwiaty dużo bledsze, prawie białe. Rośliny var. rotundulum dobrze rosną, nie stwarzają problemów w
uprawie, dobrze się czują zarówno w cieniu, jak i w pełnym
słońcu – wtedy przybierają piękny brązowy kolor naskórka.
W taksonomii G. damsii i G. anistitsii do którego zaliczany
jest zwykle G. damsii, jest wciąż dużo niejasności. Nie miejsce
tu by je omawiać, prezentujemy po prostu atrakcyjne „gymno”,

od dawna zresztą znane w kolekcjach ze
swojej wyraźnie różowej barwy (zwykle
występuje w nich pod
nazwą G. damsi var.
rotundulum
Backeberg). Tutaj jest ono
pod szerszą nazwą G.
damsi ssp. evae var.
rotundulum (reklasyfikacja w czasopiśmie
Gymnocalycium (Austria) 17(1), 2004), bo
zwykle pod nią jest ono
obecnie rozprowadzane. Podgatunek ssp.
evae Halda, Horáček &
Milt (opisany w Acta
G. damsii var. rotundulum VoS 03-048
musei
Richnoviensis
Fot. & kol. Barbara Rożałkowska
9(1), 2002) obejmuje
różowe formy G. damsii z Boliwii, a nazwa podgatunku
pochodzi od imienia żony I. Milta, jednego z autorów opisu.
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Nowy sposób walki ze złodziejami kaktusów
Temat rabunku kaktusów z ich naturalnego środowiska
nie jest nowy. Wiele się o tym pisało, w wielu kontekstach,
temat od dawna jest stale podnoszony w różnych publikacjach. Tym razem warto go poruszyć z dwóch powodów.
Pierwszy to znaczny wzrost rabunku kaktusów w ostatnim
dziesięcioleciu. Jest to związane z bardzo znacznym popytem na te rośliny, i nie chodzi tu bynajmniej o typowych kaktusowych kolekcjonerów – w ostatnich latach edukacja zrobiła swoje, i kaktusowi hobbyści wiedzą jak robić użytek z
nasion. Chodzi raczej o tych którzy nie chcą czekać, ludzi
którym się wydaje że za pieniądze wolno mieć wszystko. W
samym USA sprzedaż kaktusów w pięcioleciu 2012-2017
wzrosła aż o 67%. Widać to tez po radykalnie zwiększonej
liczbie kaktusów zatrzymanych na granicach USA. Popyt
wzrósł gwałtownie także w Chinach, w szybko rozwijającej
się tamtejszej klasie średniej. Do tego dochodzi wzrost liczby
ogrodów w coraz bardziej zamożnych społeczeństwach wielu
Narodowy Park Saguaro

Ariocarpus
fissuratus,
Texas
krajów, również w Europie, a także - co ciekawe - kaktusy
stały się ulubieńcami hipsterów na całym świecie (osoby
zainteresowane wyjaśnieniem tego terminu niech zwrócą się
z nim do swoich znajomych nastolatków). Stąd też wniosek,
że środek ciężkości rabunku kaktusów został trochę przesunięty z małych kolekcjonerskich gatunków w kierunku większych kaktusów ogrodowych, i to na dużą skalę.

Problem mocno dotykał także słynnego Saguaro National Park. W celu walki ze złodziejami dużych kaktusów
– ferokaktusów i saguaro (tak, je też się kradło!), postanowiono uciec się do metody nowoczesnej, choć wydawałoby się mało praktycznej z uwagi na wielkośc parku i olbrzymią liczbę tamtejszych kaktusów – mianowicie do
wszczepiania kaktusom mikroczipów. Te urządzonka daje
się wykryć po skierowaniu na kaktusa czytnika elektronicznego. Czipy są grubości kilku mm, długości ok 1 cm, i
są wstrzeliwane w korpus kaktusów specjalnymi pistolecikami na bardzo małą głębokość. Powstały mały otworek
jest niezauważalny, zresztą szybko zarasta.
Zaczipowano dotychczas 700 kaktusów – pozornie to
liczba zupełnie znikoma w porównaniu z ilością kaktusów
w parku. Moc przedsięwzięcia polegała jednak na rozgłoszeniu tego w prasie, i istotnie, od tego czasu w parku
stwierdzono zaprzestanie procederu kradzieży saguaro.
Oczywiście kaktusy kolekcjonerskie nadal się rabuje w
USA, na przestrzeni całego południowego zachodu. Najgłośniejszym przypadkiem ostatnich lat był przemytnik
złapany z 3500 (!) egzemplarzy Ariocarpus fissuratus
upchniętych bezlitośnie w torbach na śmieci. Znikają całe
stanowiska, zwykle nawet nie wykopywane, ale wyrywane
z ziemi. I niestety jak można było się spodziewać, nadal
działa prawo, że im bardziej zagrożony i rzadki jest kaktus,
tym bardziej jest poszukiwany przez kolekcjonerów.
Źródło: 'Yanked from the ground': cactus theft is ravaging the American desert. The Guardian, 20.02.2019.

Jeszcze o mrówkach…
Chyba tylko nieliczni kaktusiarze pamiętają, że pierwszym numerze "Kaktusy i Inne" (kiedy to było? - 2004r. ? –
to juz piętnaście lat (!), może trzeba będzie pomyśleć o jakimś skromnym uczczeniu tej rocznicy) był artykuł pobieżnie
przedstawiający problemy interakcji mrówek i kaktusów.
Artykuł cytowany niżej zwraca uwagę na kolejną kwestię –
mianowicie na fakt, że kolonie mrówek żyjące w bezpośredniej bliskości Ferocactus wislizenii, pomimo że stanowią jego
ochronę przed szkodnikami, mają jednocześnie negatywny
wpływ na produkcję owoców i nasion. Ferocactus wislizenii
posiada pozakwiatowe gruczoły nektarowe, dla których
zwabione ich pożywnym nektarem mrówki agresywnie bronią tego kaktusa przed roślinożercami. Niemniej mrówki
buszując także po kwiatach, powodują rzadsze i krótsze

odwiedziny kwiatów przez pszczoły. Ta zależność jest
także skorelowana z gatunkiem mrówek – najbardziej
agresywne – Solenopsis xylonii – odstraszają pszczoły
najbardziej. Co więcej, rośliny F. wislizenii z Solenopsis
xyloni produkowały mniej nasion w owocu, i nasiona miały
mniejszą masę niż było to u F. wislizenii opanowanych
przez łagodniejsze gatunki mrówek.
Mrówki buszują po kwiatach w poszukiwaniu nektaru i
pyłku. Autor nie badał jakości pyłku F. wislizenii opanowanych przez mrówki, jednak istnieją badania mówiące, że
obecność mrówek zmniejsza jakość pyłku.
Żródło: Ness, J. H. 2006. A mutualism’s indirect costs: the most aggressive plant bodyguards also deter pollinators. Oikos 113: 506-514
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Aloe gariepensis
Nic z tego! Takie wybarwienie rozet to nie w kolekcjach!
Ale po kolei…
W dolnym biegu rzeki Oranje (Gariep w języku rdzennej
ludności Namaqua), na obszarach zarówno na północ od
niej – w Namibii, jak i na południe – w Prowincji Północnego
Przylądka (RPA), rośnie sobie aloes widoczny na poniższych zdjęciach. To Aloe gariepensis Pillans. Brudnopomarańczowa barwa tego gatunku z pewnością czyni z niego
obiekt zainteresowania każdego miłośnika aloesów. Ściśle
rzecz biorąc jednak, o takim kolorze, może poza lekkim
czerwonawym zabarwieniem, w europejskich warunkach
można tylko pomarzyć. Tak silne ubarwienie roślin dziko
rosnących jest spowodowane obronnym efektem silnie wysuszonych liści w reakcji na bardzo gorącą i suchą porę. W
istocie, w okresach mniej suchych, gdy roślina podejmuje
wzrost, jej zabarwienie znacznie blednie.
Aloe gariepensis to bardzo wytrzymała roślina. Gatunek
ten rośnie na skalistych podłożach, nierzadko pozbawionych
innej roślinności. Siewki kiełkują – z nasion roznoszonych
przez wiatr – w szczelinach skalnych lub pod małymi
krzaczkami, co zapewnia konieczne w młodym wieku zacienienie. Starsze rośliny są bardzo odporne na suszę i według

relacji mogą wytrzymać bez deszczu nawet kilka sezonów,
znacznie się marszcząc, wysuszając niższe liście, zakrzywiając górne by chronić stożek wzrostu, i przybierając
widoczne czerwonawe zabarwienie dla ochrony tkanek.
Aloe gariepensis tworzy niskie przyziemne rozety, z
liśćmi ząbkowanymi na brzegach i pokrytymi wydłużonymi
białymi plamkami ułożonymi w rzędy wzdłuż liścia, dość
rzadko się krzewiąc. Stare rośliny mogą czasem osiagnać
do 1 m wysokości i tyle szerokości. Żółte kwiaty pojawiają
się na pojedyńczym kwiatostanie, długości ok. 1 m.
W pobliżu roślin Aloe gariepensis znajdowane są często odchody góralka skalnego (Procavia capensis), powszechnego w tamtych rejonach średniej wielkości ssaka
z rodziny góralkowatych, który przynajmniej okazjonalnie
żywi się liśćmi i korzeniami A. gariepensis, w zamian pozostawiając „nawóz”.
W uprawie Aloe gariepensis jest uważany za stosunkowo trudny, ponieważ należy zapewnić mu suche i bardzo słoneczne warunki. Na pewno młode rośliny będą
odporniejsze na przelania bo potrzebują więcej wody i
tolerują zacienienie, starszym jednak trzeba będzie zapewnić warunki takie jak dla najbardziej pustynnych roślin.

Orbea dummeri

Fig. 1 – 3 Aloe gariepensis
Fig. 4 Góralek skalny
Wszystkie zdjęcia: Ragnhild & Neil Crawford (Flickr)
Zdjęcia publikowane na licencji CC BY SA 2.0

Polecana literatura:
Eggli, U. 2001. Illustrated Handbook of Suculent Plants: Monocotyledons.
Springer, Berlin Heidelberg
Van Wyk, B-E. & Smith, G. 1996. Guide to the aloes of South Africa. Briza
Publications, Pretoria
Van Jaarsveld, E., Van Wyk, B-E. & Smith, G. 2000. Succulents of South
Africa. Tafelberg, Cape Town
Williamson, G. 2000. Richtersveld. The enchanted wilderness. Umdaus
Press, Hatfield
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O ratowaniu mesembriantowej Dudleyi, czyli…
Wszyscy możemy być ekologami !
W dobie przeinaczania pojęć, czasem wręcz prześmiewczego, warto przypominać ich prawdziwe znaczenie. Przykładem jest n.p. słowo "ekolog", które stało się już w powszechym odbiorze synonimem jakieś sekciarskiej sub- i popkultury. Prawdziwi ekolodzy jednak wcale nie wyginęli! Tak,
nie wyginęli, i działają, a dowodem na ich istnienie jest akcja
kalifornijskich pasjonatów roślin mająca na celu odtworzenie
jednej z subpopulacji Dudleya brevifolia. Chodzi o endemita
występującego tylko na pięciu miejscach w hrabstwie San
Diego w południowej Kalifornii. Wspomniane stanowisko jest
najmniejsze, liczy tylko kilkadziesiąt egzemplarzy, i miłośnicy
roślin, prawdziwi ekolodzy, postanowili je powiększyć poprzez
reintrodukcję kilkudziesięciu roślin wyhodowanych ex situ.
Dudleya brevifolia to jeden z
bardziej interesujących sukulentów
i z pewnością najdziwniejszy gatunek w całym rodzaju
Dudleya.
Najważniejszą
część rośliny stanowi tzw. bulwocebula – podziemna
łodyga
pełniąca funkcję
spichrzową (występuje m.in. u naszych krokusów),
z której wyrasta od
kilku do kilkunastu liści – ekstremalnie małych i zgrubiałych w
porównaniu z innymi gatunkami Dudleya. Liście mogą mieć
zabarwienie od zielonego do brązowego, a cała "rozeta" ma
do kilku cm średnicy, i przypomina raczej południowoafrykańskie mesembrianty – tzw. żywe kamienie, niż rozetę sióstr
echewerii, jakimi są dudleye. Mało tego, "rozety" w porze
suchej są zwykle ukryte pod powierzchnią gruntu, i kwiatostany tworzą wrażenie jakby wyrastały spod ziemi. Kwiatostany
również są wyposażone w mniej lub bardziej grube liście (jak
n.p. u eszewerii) i nie należy ich mylić z właściwymi liśćmi – u
starszych kwiatostanów mogą być naprawdę grube.

Z reintrodukowanych roślin po pół
roku nie przetrwało
80%, pozostałe jednak podjęły wzrost.
Te, które nie przetrwaly zostały zniszczone przez zwierzeta i człowieka – te
małe rośliny nie mają
szans w starciu z
ludzkim butem. Duże
znaczenie dla rozwoju tego gatunku ma
obfitość deszczy –
zbyt słabe opady mają
negatywny wpływ na żywotność roślin. Co więcej, Dudleya
brevifolia występuje tylko w specyficznym środowisku – na
przybrzeżnych piaszczystych wydmach z niewielką ilością
humusu, do tego z ciemnobordowymi żelazistymi konkrecjami - widocznymi na zdjęciu.
W uprawie i rozmnażaniu z nasion,
Dudleya
brevifolia
nie sprawia problemów, każdy z miłośników sukulentów
może więc zostać
ekologiem i przyczyniać się do rozwoju
tej wyjątkowej dudleyi w uprawie.
Fig. 1-3 Dudleya brevifolia
Fig 1 „Rozeta”
Fig. 2 Kwiatostan stary
(duże liście), „rozeta” ukryta
pod ziemią
Fig. 3 Kwiatostan (małe
liście), „rozeta” pod ziemią
Źródło:
https://institute.sandiegozoo.org/science-blog/rare-plantreintroduction-dudleya-brevifolia-%E2%80%93-part-2

Z Neobuxbaumia do Cephalocereus
W 2017r. opublikowana została praca meksykańskich
autorów na temat badań molekularnych meksykańskich
gatunków kaktusów kolumnowych zgrupowanych w rodzajach Neobuxbaumia i Cephalocereus. Rezultaty badań skłoniły autorów do rewizji taksonomicznych – przeniesienia do
rodzaju Cephalocereus wszystkich gatunków Neobuxbaumia oraz Pseudomitrocereus fulviceps. Zamieszczony w
artykule kladogram pokazuje przemieszanie gatunków Cephalocereus i Neobuxbaumia. Można m.in. zauważyć, że N.
tetetzo – gatunek typowy dla rodzaju Neobuxbaumia leży
bliżej C. senilis i C. columna-trajani niż innych Neobuxbaumii, zwłaszcza tworzących dalszy klad N. polylopha i N.
euphorbioides – jedynych gatunkach obecnych w kolekcjach
z uwagi na stosunkowo wczesne kwitnienie. Trzy pozostałe
cephalocereusy – C. apicicephalium, C. nizandensis i C.
totolapensis oraz N. scoparia są oddalone jeszcze bardziej.
Kladogram można zobaczyć w oryginalnym artykule dostępnym w internecie. Prawdopodobnie trzeba się będzie przyzwyczaić do nowych nazw.

Źródło:
Héctor J. Tapia, María
Luisa Bárcenas-Argüello,
Teresa Terrazas, and
Salvador Arias. 2017.
Phylogeny and Circumscription of Cephalocereus
(Cactaceae) Based on
Molecular and Morphological Evidence. Systematic
Botany 42(4), 1-15
Cephalocereus scoparius
(dawna Neobuxbaumia
scoparia), Apazapan,
Veracruz, Meksyk
Fot. tereso30 (iNaturalist)
Zdjęcie na licencji CC BY
4.0
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Thelocactus setispinus var. setaceus

Fig. 1 Thelocactus setispinus var. setaceus (na lewo) i var. setispinus (na prawo). Fot. Urszula Trętowska

Rodzaj Hamatocactus to dobry przykład nierozwiązywalnych dylematów w klasyfikacji kaktusów. Tradycyjnie wyróżnia się w nim dwa gatunki: H. hamatacanthus i H. setispinus.
Od zawsze wszyscy kaktusowi botanicy wiedzą jednak, że
pierwszy z nich bardziej pasuje do rodzaju Ferocactus, a
drugiemu do ferokaktusów jest znacznie dalej, za to bliżej do
Thelocactus bicolor, choć już nie tak blisko do reszty rodzaju
Thelocactus. W opracowaniu Joela Lode’a – najnowszym
dotychczas całościowym potraktowaniu rodziny kaktusów,
rodzaj Hamatocactus jest zachowany, i obejmuje dwa w/w
gatunki – czyli bez dołączenia doń Thelocactus bicolor, jak
to kiedyś było proponowane. We wcześniejszym The New
Cactus Lexicon Davida Hunta rodzaj Hamatocactus jest
rozbity – pierwszy z obu gatunków powędrował do Ferocactus, drugi do Thelocactus. Woźniak w swojej książce
umieszcza oba gatunki w rodzaju Ferocactus. Powszechnie
dominuje jednak podejście Hunta, t.j. traktowanie drugiego
hamatokaktusa jako Thelocactus setispinus.
Thelocactus setispinus występuje dość powszechnie
zarówno po amerykańskiej jak i meksykańskiej stronie dolnego biegu rzeki Rio Grande. Są to tereny stepowe, z trawiastą lub krzaczastą roślinnością. Kaktusy te nie są brzydkie, jednak typowe T. setispinus niczym szczególnym się nie
wyróżniają. Ładniejsze chyba są rośliny prezentowanej tu
odmiany T. s. var. setaceus Engelm., które mają dłuższe i
poskręcane ciernie środkowe, a całe uciernienie jest gęstsze. Podobnie jak i u var. setispinus ciernie są okręgłe w
przekroju – t.j. nie są spłaszczone, żebra są mniej pofałdowane niż u var. setispinus. Cierni centralnych jest 1-3, do
ponad 4 cm długości, przynajmniej jeden jest hakowaty.
Rośliny osiągają w naturze do ok. 15 cm wysokości, a w
starszym wieku mogą się nieznacznie krzewić. Odmiana var.
setaceus występuje bardziej na północ, w Teksasie.
Tak jak odmiana typowa, tak i odmiana var. setaceus
jest prosta w uprawie, dobrze rośnie, może zakwitnąć już w
wieku poniżej 4 lat, i kwitnie chętnie.
Woźniak podaje jeszcze odmianę var. hamatus, jako
drugą wartą uznania obok var. setaceus. W sumie w przeszłości opisano ok. 10 odmian T. setispinus, jednak wydaje
się, że poza wspomnianymi dwiema – bezzasadnie.

Fig. 2 & 3 T. setispinus var. setaceus. Fot. Urszula Trętowska

Este libro es el resultado de 10
anos de investigación en terreno, en las regiones de
Tarapacá y Arica/Parinacota.
Consta de 250 páginas, 500
fotografías en hábitat de alta
resolución y 22 mapas. Tapa
blanda, 220mm x 220mm
librodecactus.blogspot.com
Las 19 especies de cactus presentes en el área estudiada, se
distribuyen en la cordillera de la costa, pre-cordillera y altiplano. Se incluyen además capítulos sobre el cultivo de cactus y la
fauna asociada en los ecosistemas.
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Rodzaj Lemaireocereus w nowym ujęciu
ładne uciernienie. Lemaireocereus hollianus jest stosowany na żywopłoty, ale przede wszystkim jest uprawiany
przez miejscową ludność dla owoców. Wyhodowano, przez
selekcję z uwagi na soczystość owocu, co najmniej kilka
odmian sadowniczych, które przechodzą do naturalnego
środowiska i powiększają różnorodność tego gatunku. To
jest też powód, dla którego skupiska Lemaireocereus
hollianus są największe w pobliżu siedzib ludzkich. Jego
kwitnienie w naszych warunkach to kwestia dziesiątek lat,
jednak kaktusiarze gustujący w kaktusach kolumnowych z
pewnością docenią go za ładne uciernienie.
Drugi gatunek – Lemaireocereus lepidanthus – jest
znacznie mniej znany, bo pochodzi on tylko z nieodwiedzanych przez kaktusiarzy Gwatemali i Hondurasu. Ten
gatunek krzewi się wyżej od podstawy, tworząc bardziej
rozgałęzione formy. Może zakwitnąć przy wysokości 1,5
m, a kwiat jest czerwono-brązowy i ma średnicę tylko ok.
2,5 cm (wg. oryginalnego opisu, i tak też można oszacować na podstawie zdjęć w internecie). Kaktus rośnie w
suchych regionach obu krajów, ale w stosunkowo mało
suchym klimacie jak na kaktusy. Niestety nie udało nam
się zdobyć zdjęcia, w internecie także o nie trudno, ale
zainteresowanym osobom podajemy adres pod którym
można zobaczyć kwitnący egzemplarz Lemaireocereus
lepidanthus:
https://www.gbif.org/es/occurrence/1260881037
Źródła:
Arias, S. & Terrazas, T. (2009) Taxonomic Revision of Pachycereus
(Cactaceae). Systematic Botany 34(1), 68-83.
Rodríguez-Arévalo, Isela, Casas, Alejandro, Lira, Rafael, & Campos,
Jorge. (2006). Uso, manejo y procesos de domesticación de Pachycereus hollianus (f.a.c. Weber) Buxb. (Cactaceae), en el valle de Tehuacán-Cuicatlán, México. Interciencia, 31(9), 677-685.

Chyba najbardziej znanym "Lemaireocereus" jest Lemaireocereus thurberi. Jest to kaktus masowo produkowany dla
handlu, być może z powodu jego ważnego statusu w kaktusowej florze USA. To także kaktus wielokrotnie zmieniający
swoją przynależność rodzajową, i obecnie powszechnie
umieszczany jest w rodzaju Stenocereus, podobnie jak
większość innych gatunków ustanowionego przez Brittona i
Rosego dawnego rodzaju Lemaireocereus.
Badania molekularne meksykańskich kaktusów drzewiastych (Arias i Terrazas, 2009) doprowadziły do wielu rewizji,
m.in. oddzielenia od rodzaju Pachycereus lini genetycznej
dwóch gatunków i przywrócenia dla niej rodzaju Lemaireocereus Britton & Rose. Pierwotnie w swoim opracowaniu
Britton i Rose wyszczególnili kilkanaście gatunków, z gatunkiem typowym L. hollianus. Obecnie reaktywowany rodzaj
według Arias i Terrazas składa się z dwóch gatunków:
Lemaireocereus hollianus (F.A.C.Weber 1897) Britton &
Rose (1909)
Lemaireocereus lepidanthus (Eichlam 1909) S.Arias & Terrazas (2009)
Oba gatunki to kaktusy drzewiaste, choć nie tak masywne i nie osiągające takich rozmiarów jak gatunki Pachycereus w sensie ścisłym. Oba lemaireocereusy nie przekraczają wysokości 5 m, ani grubości odgałęzień 10 cm.
Pierwszy gatunek – Lemaireocereus hollianus – obficie
występuje w znanej meksykańskiej kaktusowej dolinie Tehuacán-Cuicatlán, z największym zagęszczeniem w dolinie
Zapotitlán Salinas. To kaktus krzewiący się od podstawy i
osiagający do 5 m wysokości, jego pędy rosną wzwyż i mają
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Fig. 1 – 2 Lemaireocereus hollianus
Wszystkie zdjęcia: Amante Darmanin
Zdjęcia publikowane na licencji CC BY SA 2.0
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Ferokaktus
przybrzeżny

Tzw. "Ferocactus przybrzeżny", inaczej Ferocactus viridescens, z punktu widzenia kaktusiarza należy do ciekawszych
gatunków w rodzaju. Jest to ferokaktus prosty w uprawie o ile
ma zapewnone ciepło, i wcześnie kwitnie, a i urody i miana
prawdziwego ferokaktusowego "cierniacza" nie można mu
odmówić. Gatunek ten występuje na wybrzeżu południowej
Kalifornii – populacje zaczynają się niedaleko na północ od
San Diego – koło miast Carlsbad i Escondido, i sięgają Półwyspu Kalifornijskiego w Meksyku. Rzadko można je zobaczyć dalej niż 30 km od brzegu. Tereny te są mocno zurbanizowane i populacje na przestrzeni lat musiały ulec częściowej
degradacji, jednak wiele roślin rośnie w mało uczęszczanych
miejscach, czy wśród innej roślinności, co ogranicza wykopywanie ich przez mieszkańców na potrzeby własnych ogródków. F. viridescens nie należy do dużych ferokaktusów –
rzadko przekracza 30 cm średnicy, ale ma ładny kulisty lub
płaskokulisty pokrój, z wieloma ładnie wykształconymi żebrami, rzadko można spotkać egzemplarze lekko cylindryczne,
jeszcze rzadziej rozkrzewione. Z Półwyspu Kalifornijskiego
były też opisane dwie odmiany – v. orcuttii i v. littoralis – ta
pierwsza jest powszechnie traktowana jako synonim, druga
odróżnia się bardziej, ale nie jest tu omawiana.
Ferocactus viridescens rośnie na terenach z opadami w
zimie – deszcze padają tam między końcem listopada a marcem, jednak dobrze daje on sobie radę uprawiany standardowo – t.j. z suchym okresem w zimie, a nasze europejskie lato
dobrze mu służy za okres wzrostu. Z uwagi na jego ciepłe i
dość wilgotne środowisko należy chronić go przez zimnem
dużo bardziej niż ferokaktusy z pustynnego interioru USA.
Ferocactus viridescens rośnie wolno, ale zgrabnie – w
uprawie rzadko przekracza 15 cm średnicy, ale za to już młode egzemplarze mają dobrze wykształcone żebra i swoją ład-

Fig. 1 – 3 Ferocactus
viridescens
var. viridescens
Fig. 1 Mariusz Stasiak
Fig. 2-3 Ingo Remer

ną kulistą formę – to ważne, bo większość ferokaktusów w
młodym wieku jest jeszcze "siewkami" o wyglądzie korpusu
zupełnie nie przypominającego form dorosłych roślin. Uciernienie jest dość mocne, "ferokaktusowe", niestety wybarwienie cierni jest słabe. Tylko młode ciernie mają wyraźne
czerwone zabarwienie, które potem zwykle szybko blednie,
zwykle do koloru cielistego lub szarego, z lekkimi czerwonymi przebarwieniami – zwłaszcza u cierni centralnych,
czasem nie ma wcale czerwonawego odcienia, choć zdarzają się i ciernie mocno wybarwione. Najdłuższy środkowy
cierń jest spłaszczony, ma 0,5 cm szerokości, jest zakrzywiony, choć nie hakowaty.
W europejskich warunkach kwiaty mogą pojawić się już
na roślinie kilkuletniej. Są one zielonkawe z czerwonawymi
przebarwieniami i mają do 6 cm średnicy. Od zielonych
kwiatów pochodzi nazwa gatunkowa.
Na pewno Ferocactus viridescens to kaktus, który można polecić osobom z małą ilością miejsca – w kilkunastocentymetrowej doniczce można mieć ferokaktusa prawdziwego, dorosłego, i w dodatku kwitnącego.
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Uwagi o uprawie
kaktusów w mieszkaniu
Tomasz Romulski
Kaktusiarstwo parapetowe ma tylko nieliczne i drobne przewagi nad kaktusiarstwem szklarenkownym. Zasadniczo jednak to szklarenki oferują dużo prostsze,
szybsze, wygodniejsze warunki do realizowania się w
kaktusowym hobby. Parapetowe kaktusiarstwo wymaga
wprawienia się w większą liczbę koniecznych czynności,
wymaga więcej pracy, więcej poświęconego czasu, lepszej organizacji pracy, do tego po prostu większej cierpliwości, samozaparcia, i pokory – parapetowemu kaktusiarzowi o wiele częściej niż szklarniowemu odchodzi
ochota opieki nad kaktusami, rzucenia ich i oddania się
innej, mniej stresującej i czasochłonnej czyności. W tym
skromnym artykule postaram się przedstawić trochę moich utarczek z parapetową kaktusową rzeczywistością.
Zasadniczo jest to artykulik dla kaktusiarzy początkujących, omawiający uprawowo-parapetowe podstawy,
rzeczy „na chłopski rozum”, i chyba wielu starszych
stażem parapeciarzy nie polepszy radykalnie swojego
spojrzenia na swój parapeciarski los. Ta garść uwag na
pewno nie wyczerpie tego tematu, i pewnie wrócę do
niego kiedyś, bo to przecież opowiastka o zmaganiach
kaktusiarza, a o tym można gadać bez końca.
Swoje kaktusy uprawiam pod otwartym słońcem. Nie
piszę pod chmurką, bo większość mojej kolekcji ma
zadaszenie, które chroni je przed znakomitą większością
opadów. Tylko jedna półka wymaga ode mnie odpowiedniego refleksu by zasłonić ją folią przed opadem.
Jak wiadomo uprawa pod otwartym słońcem teoretycznie skraca mocno okres wegetacyjny w porównaniu do
uprawy w szklarence, a w dodatku jednym z dobrodziejstw ostatnich dziesiątek lat jest poprawienie jakości
szklarni i szklarenek, dzięki czemu wydłużają one w
większym stopniu okres wzrostu uprawianych w nich
roślin niż dawniej. Na pewno nie jest wielkim problemem zrobienie namiastki szklarenki czy foliaka na parapecie, do mojej przyrodniczej estetyki przemawia jednak
trzymanie kaktusów bez osłony. Ma to swoje zalety.
M.in. jeszcze chłodne okresy środka i końca wiosny – bo
wtedy wystawiam kaktusy – hartują rośliny. Są także
inne zalety, o czym w dalszej części. Gdy są przewidywane dłuższe cieplejsze okresy, rozpoczynam podlewanie, wraz z gotowością przenoszenia kaktusów do wewnątrz – co niestety się zdarza aż do końca maja i zabiera trochę czasu. Ponieważ rośliny są na świeżym powietrzu, okres środkowo-letniego spoczynku skraca się do
minimum lub nie ma go wcale.
W środku lata praktycznie nadal rosną mi moje niskie
kaktusy umownie zwane kolumnowymi (choć w istocie
to kaktusy krzaczaste), a moje Copiapoy mają ten okres
znacznie krótszy niż w szklarniach, w dodatku wiosną
dobrze czują się na powietrzu, o ile są chowane przed

opadami i przymrozkami. Oprócz Copiapoł i kaktusów
niskokolumnowych mam jeszcze końcówkę zlikwidowanej kolekcji Stenocactusów i trochę Astrophytów.
Te pierwsze radzą sobie wiosną dobrze, podobnie jak
Copiapoy, ale nie miałem na nie miejsca, tym bardziej
że długie ciernie starych egzemplarzy w uprawie na
parapecie były nieporęczne i niebezpieczne. Astrophyta z kolei miały zbyt krótki okres wzrostu w moich
warunkach – zarówno jeśli chodzi o długość okresu
wegetacyjnego, jak i ilość słońca w dzień, i dlatego je
posprzedawałem. Mam też resztkę innych chilijczyków
– traktuje je podobnie do Copiapoy, choć nieco częściej podlewam. W mojej kaktusowej przygodzie miałem do czynienia z innymi grupami kaktusów – kaktusami mrozoodpornymi – radziły sobie dobrze na zewnątrz aż do super-zimy w 2005/2006r., czy pilosocereusami – miały zbyt wysoki wzrost na parapet – przy
silniejszych wiatrach nawet siatka ze sznurka mogła
nie uchronić ich przed połamaniem pędów.
I właśnie mój cykl praktycznych uwag – w dużej
cześci oczywistych – warto zacząć od przypomnienia
by nie prowadzić żadnych prac z kaktusami bezpośrednio na zaokiennej półce z kaktusami, zwłaszcza w
dzień. Na szczęście tylko raz mały kaktus wypadł mi z
rąk na zewnątrz, na szczęście w nikogo nie trafił, i na
szczęście nikt tego nie zauważył. Gorzej byłoby gdyby
wypadła mi podczas podlewania plastikowa butelka z
wodą, po bolesnym pokłuciu się o ciernie, co mi się
niemal zdarzyło. Ponieważ oczywiste rzeczy także
trzeba przypominać, przypominam że wszelkie czynności należy wykonywać także poza parapetem, a na
parapecie nie stawiamy żadnych pojemników z wodą,
doniczek, czy innych przedmiotów, które mogłyby
zostać strącone przez okiennicę pod wpływem wiatru
czy w jakikolwiek nieostrożny sposób. Konieczna jest
dobra organizacja przestrzeni pracy – tak by mieć
miejsce i swobodę nie wykonywania prac kaktusowych
w okolicznościach utrudniających ruchy czy „na szybko” – to że zaszkodzimy kaktusom jest mało ważne,
chodzi o to byśmy nie skrzywdzili siebie. M. in. z tego
też powodu zakładam na oczy google.
Współwystępowanie przyrody i dobrodziejstw
cywilizacji pociaga za sobą tak prozaiczne, powszechne dla parapeciarza i śmiesznobrzmiące problemy jak
te z firankami! O wyciąganych przez firanki kaktusach
z doniczek, zwłaszcza tych z haczykowatymi cierniami
lub niezbyt głęboko posadzonych w podłoże, można
opowiadać wręcz anegdoty. Gorzej gdy na firance
"majta się" przyczepiony do niej cierniami kaktus wraz
z całą doniczką. Jeszcze gorzej gdy przyczepiona doniczka będzie po przeciągu dyndać na firance na ze-
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wnątrz parapetu nad chodnikiem (!). Dlatego najważniejszą rzeczą dla mnie przy otwartym oknie – podkreślam
jeszcze raz że najważniejszą – jest dobre i pewne zabezpieczenie firanki. Firanka może też przy przeciągach
porozrzucać po otoczeniu małe i duże ciernie poodrywane od kaktusów, stąd nie powinno się trzymać kaktusów
na parapetach kuchennych.
Obok czynników ludzkich, należy wziąć oczywiście
pod uwagę także przyrodę. Mocne wiatry wykluczają
uprawianie na półce zaokiennej czy parapecie większych
opuncjowych, ale rownież mniejsze opuncjowe - np.
mrozoodporne maigueniopsisy, tephrocactusy, itp. mogą
tracić człony wywiewane przez wiatr - tak to jest to w
naturze, i jest to sposób ich wegetatywnego rozmnażania
się. Nawet jeśli niskie kaktusy kolumnowe są zabezpieczone przed porwaniem przez wiatr jako całość siatką
itp. również ich pędy mogą zostać wyłamane.
Życie botaniczne może mieć wpływ negatywny, jak i
pozytywny na uprawę kaktusów pod otwartym słońcem.
Ptaki, dokładniej gołębie, mają wpływ negatywny – siadając na kaktusach mogą połamać cieńkie kaktusy krzaczaste, np. arrojadoy, cleistocactusy, powyrywać kaktusy
z doniczek, zwłaszcza jeśli staną się nerwowe po zaplątaniu się w ciernie. Kiedyś gołąb połamał mi pędy młodej kępy Trichocereus spachianus – były młode i miękkie. Pozostawianie przez gołębie swoich piór i odchodów
to już mniej szkodliwa rzecz.
Zupełnie innym okiem patrzę na faunę "owadzią".
Otóż owadzie życie na moich kaktusowych parapetach
coraz bardziej mnie fascynuje. Tu raczej kłopotów nie
ma, wręcz przeciwnie. Pająki, osy i biedronki trochę
czyszczą moje kaktusy z wełnowców, niestety tylko trochę. Po pierwsze problemem są cierne. Druga rzecz to to,
że moje pająki nie wydają się gustować w moich wełnowcach, może dlatego że mają dużo owadów pod nosem (bliskość rzeki). Co gorsza, zawiodłem się w tym
kontekście także na biedronkach – i to tych mocno drapieżnych, azjatyckich, o których się mówi, że stanowią
zagrożenie dla naszej siedmiokropki – zauważyłem nawet, że były one omijane przez małe pająki. Biedronki
azjatyckie lubią zimować w niszach i szparach naszych
budynków, które przypominają im skalne ściany w Azji.
Dwa lata temu zimowała u mnie ponad setka biedronek
azjatyckich w szparach między oknem a framugą. Po
każdorazowym otwarciu okna w zimie miałem jednak
wiele ich trupów – fatalnie znosiły one przebudzanie w
środku zimy i do końca zimy chyba wszystkie padły – w
każdym razie do dzisiaj znajduję ich zwłoki pomiędzy
cierniami i w podłożach kaktusów. W czasie letniego
pobytu u mnie biedronek azjatyckich nie stwierdziłem
zmniejszenia się liczby wełnowców na kaktusach które
były nimi zainfekowane, ani nie zauważyłem dużej chęci
polowania moich biedronek na wełnowce. Być może
jednak wełnowcowego „pokarmu” było dla nich zbyt
dużo by było widać jak się wysilają przy jego zdobyciu?
Jak już wspomniałem, pająki u mnie mają dobrą wyżerkę, co widać po wielu zapełnionych pajęczynach.
Pajęczyny traktuję jako część mojej parapetowej symbiozy roślinno-owadziej, imitującej tę w przyrodzie –
chodzi mi tu o to, że owadzie trupy w jakimś małym
stopniu przyczyniają się do wzbogacania podłoża – choć
pewnie w zupełnie minimalny sposób w porównaniu z
naturą. Dlatego ani pajęczyn, ani trupów biedronek i

innych owadów z gleby – choćby z szacunku dla przyrody i jej procesów – nie usuwam, co najwyżej zrzucam te owady, które nadziały się na ciernie podczas
lotu. Ich pokaźna pozostawiona liczba sugeruje, że
moje pająki są wybredne, i to jest pewnie powód dla
którego gardzą też moimi wełnowcami.
Na wewnętrznym parapecie trzymam trzy skrzynki
z kaktusami umownie zwanymi kolumnowymi i paletę
z Copiapoami. Oczywiście w lecie stoją przy otwartym
oknie. Niestety otwartego słońca mam tylko przez
część dnia, stąd wszystkie cztery skrzynki po południu
przenoszę na parapet w innej części mieszkania, gdzie
w godzinach popołudniowych mają otwarte słońce
(szczęśliwie mam taką możliwość). Skrzynki przenoszę powoli i ostrożnie, z goglami na oczach. Procedura
ta wymaga poświęcenia ok. 10 minut dziennie, i oczywiście muszę mieć trochę samozaparcia by nie zaniedbać i nie zapomnieć o tej czynności. W każdym razie
zabiera to mniej czasu niż dla innych codziennie wyprowadznie psa. W drugiej części mieszkania również
mam zaokienną półkę, na której trzymam kaktusy bardziej tolerancyjne na niedobór słońca, lub będące u
mnie „przejazdem” – t.j. czekające na sprzedaż.

Osa czyszcząca młodego ferokaktusa z resztek wełnowców.
Osy nie są użyteczne przy kaktusach z gęstymi cierniami.

Uprawianie roślin na zewnątrz, a nie w szklarence,
ma jeszcze tę zaletę, że nie promuje rozwoju przędziorków (w szklarni są znacznie lepsze warunki do
nadmiernego wzrostu ich populacji), a nawet zachęca
je – poprzez częste spryskiwanie – do tego by sobie
poszły dalej na rośliny sąsiada :) . Na zewnątrz szybciej
też wywietrzeje zapach stosowanych środków przeciw
szkodnikom. Przy okazji, tych ostatnich nie powino się
stosować w mieszkaniu – ja pryskam swoje rośliny na
strychu.
Jak już pisałem, zasadniczo nie należy wykonywać
czynności na zaokiennej półce, czy parapecie, jednak
przyznam się – czasem podlewam kaktusy na zaokiennej półce małą plastikową butelką późnym wieczorem.
Niedawno trzymałem tam kaktusy w małych pojemnikach, które wyciągałem i podlewałem wewnątrz
mieszkania. Ostatnio jednak większość kaktusów z
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uwagi na oszczędność miejsca stoi bezpośrednio w rynience, bez pojemników i wyciąganie każdego kaktusa
do podlania to – po pierwsze – zbyt duża fatyga, a po
drugie – może on wypaść z ręki na zewnątrz z wielu
powodów, zwłaszcza jeśli czynność ta jest wykonywana
w sposób ciągły i z tego powodu zaczynamy przykładać
do niej mniejszą uwagę i ostrożność. A czemu wieczorem? - gdyby w razie czego jakieś parę kropel wody
wyciekło, mniejsze było prawdopodobnieństwo że spadną na głowę bliźniego.
Podlewanie kaktusów wewnątrz wymaga zorganizowania sobie całego "przedsięwzięcia", tak aby woda źródło życia – nie lała się sąsiadowi przez sufit na głowę,
ale też by nam wraz z wymywanym z doniczek przez
strumień podłożem nie zrobiła bagna z mieszkania. W
ogóle organizacja to słowo, które jest kluczowe w uprawie kaktusów na parapetach. Mieszkanie nie jest miejscem przeznaczonym na prace ogrodnicze, i nawet przy
dużej uwadze i ostrożności łatwo się o tym przekonamy.
Na szczęście mieszkając w starym budownictwie, znalazłem sobie małe miejsce gdzie prowadzę prace "ziemnodoniczkowe", i które przypomina mini-warsztat ogrodniczy. Życzę wszystkim żeby sobie taki kąt gdzieś znaleźli
– poświęcenie małego miejsca jest naprawdę warte nieprzerabiania mieszkania w bagnisko. Do podlewania –
jeśli mi się uda zebrać – stosuję deszczówkę, którą staram sie zbierać do naczyń postawionych podczas deszczu na zaokiennych półkach w drugiej części mieszkania,
po uprzątnięciu z nich kaktusów. Tam deszcze już padają, i w razie deszczu często konieczne jest osłonięcie lub
usunięcie kaktusów. Piszę "często" bo od czasu do czasu
kaktusom przyda się deszczowy prysznic - obmyte z
kurzu, pajęczyn i owadzich trupów wyglądają tak zdrowo, że zdają sie aż mówić "tego mi było trzeba". Z drugiej strony – inaczej niż w naturze – silne deszcze mogą
wymywać substancje z podłoża – kilka naprawdę mocnych ulew i kaktusy głodują – trzeba je nawozić.

Fragment kolekcji kaktusów kolumnowych czekających na swoje akurat porządkowane skrzynki

Często deszczówki mi brakuje, więc wodę przegotowuję w dużym czajniku elektrycznym. Gdy nie ma deszczu, wypełnienie 10 dużych butelek i dodanie do części z
nich nawozu, wymaga trochę czasu. Piszę "do części z

nich", bo używam jednocześnie
wody z nawozem i bez – dla
poszczególnych kaktusów jak
im potrzeba według ich wyglądu. Aby gorąca woda nie pobierała sobie czasem niepożądanych substancji z plastikowej
butelki, wcześniej leję wodę z
czajnika do butelek po piwie
bezalkoholowym (piwo alkoholowe piję rzadko, czasem kiedy
odwiedzi mnie jakiś kaktusiarz
:), i kiedy mam pewność, że jest
w danym momencie niezmotoryzowany, zresztą nie
jestem miłośnikiem alkoholu – z
przyczyn patriotycznych staram
się obniżać średnią narodową w
spożyciu tej substancji zupełnie
zbędnej zarówno dla ciała jak i
dla ducha).
Jak już wspomniałem, moje kaktusy mają niezbyt
dużo pełnego słońca dziennie, zwłaszcza te stojące na
wewnętrznym parapecie, tak więc przy pochmurnych
dniach zamiast po południu przerzucać je na drugą
stronę mieszkania, umieszczam je pod światłem dwóch
świetlówek. Dzięki świetlówkom mam też możliwość
przedłużenia okresu wzrostu części moich kaktusów.
Generalnie jednak z uwagi na krótki okres wzrostu,
rośliny rosną u mnie wolno.
Warto mieć na uwadze, że plastikowe zaokienne
półki-rynienki jakie i ja mam, pod wpływem czynników atmosferycznych z czasem rozpadają się – to kwestia kilku lat. Co taki mniej więcej czas wymieniałem
ja na nowe – używając oczywiście tych samych wkrętow i otworów w parapecie, wywiercając w odpowiednich miejscach otwory w dnie nowej półki. Woda
oczywiście musi mieć odpływ, więc moje półki mają
też dwa otwory w bocznej ściance blisko dna , ponieważ otwory w samym dnie mogą zostać zatkane przez
podłoże uniemożliwiając odpływ wody, co przy obfitej
ulewie może wypełnić całkowicie rynienkę, zwiększając jej masę do kilkudziesięciu kilogramów stanowiąc
naprawdę duże niebezpieczeństwo. Przy okazji wspomnę, że moje kaktusy mają dość lekkie podłoża – z
dużą ilością keramzytu i pumeksu. Teraz wśród kaktusiarzy modna jest tzw. lawa, lekki składnik substratu,
którą można dostać na portalu Allegro.
Jest jeszcze wiele aspektów domowej zabawy z
kaktusami, które może kiedyś jeszcze poruszę. Na zakończenie jednak jeszcze raz chcę zwrócić uwagę na
zaletę dobrej organizacji czasu i konieczność dobrej
organizacji przestrzeni. Operowanie pojemnikami z
kaktusami musi być przeprowadzane w komforcie
swobodnych i nie-nerwowych ruchów. To też wyklucza trzymanie na parapetach kaktusów z długimi niebezpiecznymi cierniami, jak np. Ferocactus rectispinus. Z kolei organizacja czasu jest ważna by kaktusiarstwo pozostało przyjemnością ujarzmienia i panowania
nad kaktusową przyrodą w swoich domowych pieleszach, a nie stało się udręką i walką z kaktusami o panowanie nad swoim domostwem i swoim czasem.
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Mój skalniak
Sławomir Słyk
Policzna

Fig. 1 Skalniak, lato 2017

Kiedy dowiedziałem się, że w Polsce można
uprawiać kaktusy i agawy na skalniaku, pod gołym
niebem, tak bez szklarni i doniczek, niemal natychmiast przystąpiłem do poszukiwania jakichś informa-

cji na ten temat, porad, wskazówek, listy gatunków
oraz oczywiście kogoś, kto mógłby zaoferować rośliny mogące przetrwać nasze zimy. Nabyłem kilka
kaktusów mrozoodpornych z rodzaju Echinocereus i
Fig. 2 Skalniak, lato 2015

.

Fig. 3 Wczesna wiosna 2016

Escobaria oraz agawy, no i oczywiście sporo opuncji.
Początkowo postanowiłem trzymać się wszystkich
porad, ale ze względu na ograniczoną ilość czasu i
materiałów finalnie nie zastosowałem się do żadnej ze
wskazówek, jak taki skalniak zrobić poprawnie. Skal-

Fig. 4
Wczesna
wiosna
2016

niak nie jest wyniesiony ponad otaczający
go teren, co pomimo gliniastego i dość
grząskiego podczas opadów terenu na
szczęście nie wydaje się specjalnie przeszkadzać roślinom. Poza tym nie dałem na
spód żadnej warstwy izolacyjnej ani pokruszonego styropianu. Po prostu już istniejące lekkie zagłębienie w gruncie wypełniłem potłuczoną cegłą i grubym piaskiem, a na koniec wszystko przysypałem
cienką warstwą małych kamieni. Kaktusy
posadziłem późno, bo w połowie sierpnia.
Stwierdziłem, że jeśli to nie wypali spróbuję za rok, ale z lepszym przygotowaniem. Na szczęście nie musiałem. Na wiosnę, ku mojej radości, wszystko zaczęło
rosnąć, nie straciłem żadnej rośliny, a od
tamtej pory każdego roku odbywa się imponujący pokaz kwitnienia. Można by
rzec, że nic tylko się cieszyć, ale po czterech latach mój skalniak z powodu jednego z moich błędów wymaga poważnych
zabiegów pielęgnacyjnych, trudnych do
przeprowadzenia.
Otóż posadziłem wszystko na jednej
grządce, nie zachowując zalecanych odstępów pomiędzy opuncjami, a one rosną
tak dobrze, że zagłuszyły wszystkie inne
kaktusy, które z braku całodziennej pełnej
ekspozycji słonecznej przestały już tak
przyrastać i tak obficie kwitnąć , i jak myślę, wkrótce zaczną się wyciągać. Opuncje
w ciągu dwóch-trzech lat rozrosły się w
zaporę nie do przebycia i bez poważnego
ich przycięcia nie ma chyba szans na bezpieczne wykopanie i przesadzenie pozostałych kaktusów. Jakiekolwiek prace w ich
pobliżu są dość niebezpieczne dla rąk, nawet w rękawicach roboczych.
Przez kilka lat takiej
uprawy straciłem tylko jedną roślinę, Agave utahensis,
podczas wybitnie wilgotnej
wiosny dwa lata temu, jednak jest ona mocno wrażliwa na nadmiar wilgoci i
sytuacja taka była do przewidzenia. Jeśli ktoś chciałby uprawiać same opuncje
zimotrwałe to, pomimo że
nie jest to wymagane, polecam je osłaniać na okres jesieni i zimy, gdyż lepiej rosną, obficiej kwitną a przede wszystkim dużo ładniej
wyglądają. Po pierwszym
podejściu, będącym pewnego rodzaju sukcesem, zacząłem robić jeszcze jeden
skalniak, ale tym razem bez
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Fig. 5 Wiosna 2016

opuncji. One pozostaną tam, gdzie są. Po dogłębnym
przemyśleniu problemu oraz bogatszy o kilka lat doświadczeń, zdecydowałem się na użycie betonowych
gazonów jako szkieletu konstrukcji. Pozwalają one
dość łatwo stworzyć wysoką na kilkadziesiąt centymetrów ławę, oddzielić od siebie poszczególne rośliny

albo grupy roślin i łatwo obłożyć je kamieniami aby
poprawić estetykę. Czy takie podejście okaże się dobre na dłuższą metę czas pokaże, a ja chętnie podzielę
się nowymi doświadczeniami i obserwacjami. Na
razie po jednym pełnym sezonie wegetacyjnym posadzone tak rośliny wydają się „zadowolone”.
Fig. 6 Wiosna 2017

.

Fig. 7 & 8 Wiosna 2018

Wszystkie zdjęcia: Sławomir Słyk

Aloe argentifolia T.A.McCoy, Rulkens
& O.J.Baptista, Cactus and Succulent
Journal (US) 89(5), 2017.
Nowy gatunek z północnego Mozambiku, z prowincji Cabo Delgado. To
półpłożące się niskokrzaczaste rozety,
z atrakcyjnie srebrzystymi liśćmi, które
w okresie suszy mocno i ładnie czerwienieją, oraz z ładnym ciemnopomarańczowym pojedyńczym kwiatostanem.
Austrocactus
aonikenkensis
E.
Sarnes & N. Sarnes, CactusWorld,
36(2) 2018.
To najbardziej południowy austrocactus. Jego populacje były znane już
wcześniej i autorzy doszli do wniosku
że zasługują na wyróżnienie. To małe
krótkocylindryczne rośliny, zwykle pojedyńczo rosnące, z różowymi kwiatami. Występują w prowincji Santa Cruz
w Argentynie.
Zdjęcia tego taksonu można zobaczyć na stronie autorów: cactus-depatagonia.de/austrocactus-aonikenkensis

Cereus haitiensis A.R. Franck & B.
Peguero, Phytoneuron 29, 2017
Niskodrzewiasty gatunek do 4 m
wysokości, o wąskich pędach do 4,5
cm szerokości, znaleziony w płn.-wsch.
Haiti.
Oryginalny artykuł jest dostępny w
internecie pod adresem:

English summary. Tha author talks about his experience with
growing hardy cacti in Poland in a rock cactus garden.

kwiatem z mocno wygiętymi płatkami i
o dość długiej jak na Rythidocaulon
szypułce. Pędy rośliny osiągają do 25
cm wysokości i 1,5 cm grubości.
Oryginalny artykuł jest dostępny w
internecie pod adresem:

niewielką liczbą szerokich żeber, i ładnymi cierniami, prezentuje się ciekawie i
atrakcyjnie. Więcej można przeczytać w
oryginalnej publikacji, która jest dostępna na stronie: www.schuetziana.org

www.researchgate.net/publication/3285888
08_A_New_Species_of_Ceropegia_Sect_R
hytidocaulon_Apocynaceae_from_Southern_Yemen

Stenocereus huastecorum H. Alvarado-Sizzo, H. J. Arreola-Nava, & T.
Terrazas, PLoS ONE 13(1), 2018
Kandelabrowaty kaktus spokrewniony ze Stenocereus griseus, za którego to formę była wcześniej uważana
jego populacja, a także ze S. pruinosus
i S. laevigatus. Oryginalny artykuł jest
dostępny w internecie pod adresem:

Escobaria abdita ssp. tenuispina
Perez Badillo, Delladdio et Raya
Sanchez, Piante Grasse 36(4), 2016.
Rośliny pochodzą z Municipio Parras de la Fuente, w stanie Coahuila,
Meksyk, i bardzo nieznacznie różnią
się od typowych E. abdita.
Frailea piltzii Ludwig Bercht & Volker
Schädlich, Succulenta 96(6) 2017.
Frailea z Paragwaju, znana już pod
tą nazwą od kilku lat wśród kolekcjonerów jako "nomen provisorum". Jej
zdjęcia można zobaczyć w internecie.
Gymnocalycium
cabreraense
Schädlich, Bercht & Melojer, Schutziana 9(2), 2018

.
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Thelocactus tepelmemensis T.J.
Davis et al,, Phytotaxa 361, 2018.
Najprawdopodobniej jest to tylko
forma Thelocactus leucacanthus, nieznacznie różniąca się od typowego T.
leucacanthus. Kwiat jest koloru czerwono-purpurowego. Rośliny występują na
jednym stanowisku w stanie Oaxaca
(Meksyk), na pionowych ścianach kanionu. Oryginalny artykuł jest dostępny
w internecie.
Na stronie internetowej
schuetziana.org/index.php/news/alias-news2018 można znaleźć zestawienie i krót-

kie omówienie innych nowych opisów w
rodzaju Gymnocalycium w 2018r.:

www.phytoneuron.net/2017Phytoneuron/29
PhytoN-Cereushaitiensis.pdf

Ceropegia reflexa Hanacek, Haseltonia 24, 2018
Roślina w istocie z rodzaju Rythidocaulon, który to autor umieszcza jako
sekcję w radykalnie poszerzonym rodzaju Ceropegia. Jest znana tylko z
jednego miejsca w Jemenie – gubernatorstwo Al Mahra, okolice Nishtun.
Ten nowy Rythidocaulon wyróżnia
się spośród innych przede wszystkim

journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/jour
nal.pone.0190385

Gymnocalycium
lamudanaense
Chvastek et Milt, Cactaceae etc. 28(4),
2018.
Gymnocalycium friedrichii subsp.
tumaemulticostatum I. Milt, Cactaceae etc. 28(1), 2018.
Roślina pochodzi z Paragwaju, z
prowincji Alto Paraguay, gdzie rośnie
na zboczach Cerro Cabrera, pod krzakami i niskimi drzewami. Ze swoją

Gymnocalycium sutterianum subsp.
tetraploideum Řepka, Gymnocalycium
31(1), 2018.
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Przypowieść o mrówkach,
niekoniecznie pożytecznych…

Piotr
Modrakowski
Bydgoszcz

A small talk about ants, not necessarily useful creatures …
Jak wiadomo wszystko w nadmiarze szkodzi, tyczy się to również generalnie pożytecznych stworzonek, jakimi są niewątpliwie mrówki.
Ciepłe zimy, suche i ciepłe lata spowodowały, że
populacja tych owadów przekroczyła już dawno próg
pożyteczności. Silna konkurencja o pokarm sprawiła,
że w miejsce jednego mrowiska w ogrodzie, które
likwidowałem ogólnie dostępnymi środkami, powstawały natychmiast następne. O ich niekoniecznie pożytecznej działalności na grządkach warzyw czy wśród
drzew owocowych nie będę wspominał, bo to nie poradnik ogrodniczy. Gdzie tu jednak kaktusy stanęły
mrówkom na drodze?
Na skalniaku i w inspekcie już się przyzwyczaiłem, że muszę na nie uważać, wraz z miąższem owoców kaktusów wyniosą wszystkie nasionka. Nigdy
jednak nie przypuszczałem, że bezpośrednio zagrożą
samym kaktusom.
Tak było do tego lata, gdy na własne oczy przekonałem się, że mrówkom może nawet smakować
miąższ kaktusów. Pierwsza ofiara ich apetytu to Sclerocactus polyancistrus. Nie byłbym zdziwiony gdyby
to chodziło tylko o gruczoły tego kaktusa, które podobnie jak Ferocactus produkują słodką wydzielinę
wabiącą owady. Zdarzało się nie raz, że u tego Sclerocactus skorki potrafiły objeść taki gruczoł, że ciernie
wisiały w powietrzu.
Mrówkom zasmakował jednak cały miąższ w
tkance kaktusa, gdyż dobrawszy się od soczystego
wierzchołka wydrążyły długie tunele wgłąb rośliny na
parę dobrych centymetrów. Tkanka wierzchołka zamarła i skorkowaciała.
Na szczęście było sucho
to nie wdała się żadna
infekcja grzybowa, rośliny zostały jednak
strasznie
okaleczone,
być może odbiją pędy
boczne.
Od tej pory zwracam baczną uwagę na
teren wokół inspektów i
skalniaka, tępię te owady bezlitośnie gdyż już
wiem jak dotkliwie potrafią uszkodzić rośliny.
Martwa tkanka Sclerocactus polyancistrus z widocznymi
areolami, które zostały odgryzione i luźno wiszą. Fot. &
kol. Piotr Modrakowski
The died tissue of Sclerocactus polyancistrus with visible
areoles that had been bitten off and now are hanging
loose. Fot. & kol. Piotr Modrakowski

As everyone knows, everything taken in excess
can be harmful, it is also true in the case of without
doubt generally useful little creatures that are ants.
Warm winters and hot dry summers, had long
ago caused the population of these insects stepped
behind the verge of their usefulness. Strong competition for food made all my ant-hills – after they had
been destroyed by commonly available chemical
agents – being immediately replaced by the others. I
will not talk here about their not always useful activities in vegetebles plots or among orchard trees, because this is not a gardener’s advice talk. But how in
all this the ants took their way to cacti?
I had been accustomed at the time to watch out for
ants in my rockery and hotbeds – otherwise they
would have taken out all the seeds with them for the
sake of fruit pulp. But I never thought that they
would turn dangerous to the very cactus plants.
It was not untill this summer that I saw with my
own eyes that ants really can take pleasure in also
eating cactus pulp. The first victim of their hunger
was Sclerocactus polyancistrus. I wouldn’t have
been surprised if the damage had been done to extrafloral nectaries of this cactus, which – as is in the
genus Ferocactus – produce sweet secretion attracting insects. It had not been uncommon for me to
earlier see on this Sclerocactus earwigs that completely ate out such a nectary, with only the spines
left loose.
But now the ants took pleasure in the pulp of the
very cactus stem, because after getting at the lush
top of the plant, they
dug tunnels long into
the plant’s inner
parts as long as a few
centimeters. The top
tissue of the plant
died and became
corky, but as the air
was fortunately dry,
no fungal infection
came in. The plants
however are now
horribly mutilated,
maybe they will
shoot out offsets in
course of time.
From now on I
pay much attention to neighbourhood of my hotbeds
and my rockery, and I kill these insects without mercy, because I know now how really severely they
can damage the plants.
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Cactaceae etc. 2018
Volume XXVIII. - Format 240 x
170 mm - 4 issues per year - includes 160 full color pages (4 x
40 pages) - renowned authors quality content - in Cactaceae
etc. you will find everything: descriptions of new species, travelogues, experience of producers
and travelers etc.
Published in Slovak & Czech
language, with the content also
available in English & German.
The cost for 1 year is 15,- € - Postage and packing for 1 number
is 6,10 € (recorded delivery) – this comes to 24,40 € for the
whole year - Total cost 39,40 €. Advance payment is required

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

Jedna z najlepszych
hobbystycznych
monografii

Jerzy Woźniak

Ferokaktusy
redakcja@wydawnictwomoje.pl

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

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

OGRODNICTWO LICZNERSCY
Kaktusy i inne sukulenty
Wśród nich wiele form zmutowanych

www.kaktusy.com.pl/kontakt.html
UAKTUALNIONA LISTA DOSTĘPNYCH
NUMERÓW CZASOPISMA KAKTUSY I INNE
Poniżej widnieje uaktualniona lista dostępnych jeszcze
numerów czasopisma Kaktusy i Inne. Można je zamówić
pisząc na adres email: mrcactustommy@yahoo.com
najnowsze (wszystkie w cenie 13 zł)
vol 10 no 4
vol 10 no 3
vol 10 no 2
vol 10 no 1
vol 9 no 4
vol 9 no 3
vol 9 no 2
vol 9 no 1
archiwalne (wszystkie w cenie 5 pln.)
vol 8 no 4
vol 8 no 3
vol 8 no 2
vol 7 no 4
vol 7 no 3
vol 7 no 2
vol 7 no 1
vol 6 no 3
vol 5 no 1
wysylka - 6 pln.
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Kaktusowe dygresje
Zastosowanie substratu Wymowna fotografia
do bonsai?
Pelecyphora aselliformis
Roman Makarewicz
Kołobrzeg

Zdjęcie: Piotr Świątoniowski
Kraków

Jakiś czas temu zainteresowałem się frakcjami dodawanymi do mieszanek-substratów do bonsai, ale z różnych
powodów nie podjąłem tego tematu bardziej serio i po prostu
zapomniałem. Jednak potem postanowiłem się bardziej tym
zainteresować ponieważ te frakcje wydają się idealnie pasować do substratów używanych w hodowli kaktusów. O
jakich frakcjach mówimy?
Oprócz lawy wulkanicznej , pumeksu oraz ziemi liściastej
lub kompostowej, są to akadama oraz zeolit. Akadama to
wypalana japońska glina, produkowana specjalnie jako podłoże do Bonsai (dostępna we wszystkich sklepach Bonsai
lub na portalach internetowych). Dobrze utrzymuje wilgoć,
jest przepuszczalna i szybko wysycha. Przed użyciem należy ją przesiać żeby pozbyć się pyłu. Należy mieć na uwadze, że akadama po upływie ok. 2 lat zaczyna się rozkładać,
przez co w pewnym stopniu ogranicza napowietrzenie podłoża (ale to tylko jeden ze składników no i jest to tylko glina).
Drugim ewentualnym składnikiem substratu może być
zeolit. Według producentów ma wiele pozytywnych właściwości. Żeby tylko wymienić niektóre:
"To naturalny minerał do stosowania w domu i w ogrodzie,reguluje stosunki wodno - powietrzne i temperaturowe w
glebie, przedłuża działanie nawozów i magazynuje wodę,
odkaża glebę z zanieczyszczeń chemicznych, niszczy jaja i
larwy szkodników glebowych,ma za zadanie poprawę właściwości fizycznych i chemicznych gleb. Zeolit przyczynia się do
tworzenia i utrwalania struktury podłoży i gleb. Zwiększa ich
pojemność wodną i porowatość o ok. 30% oraz zwiększa
pojemność sorpcyjną - skutkiem czego ułatwia przyswajanie
składników pokarmowych zawartych w podłożu. Reguluje
optymalne pobieranie składników nawozowych (makro- i mikroelementów). Zeolit zapobiega wymywaniu składników
pokarmowych, co stwarza roślinom optymalne warunki dla ich
wzrostu i rozwoju."
Czy powiązanie takich składników w substracie do kaktusów byłoby dobre i wskazane? U naszych "sąsiadów" Czechów można kupić substrat z domieszką zeolitu, a niektórzy
używają akadamy dla efektu wizualnego. Na chwilę obecną to
tylko informacje czysto teoretyczne ale czy ktoś stosował te
frakcje razem już w praktyce? Ja zamierzam sprawdzić...

Prezentowane niżej zdjęcie nie przedstawia może jakiegoś fenomenu wśród kaktusów – tego typu „linienie” to jeden z naturalnych objawów procesu starzenia się rośliny,
nie mniej to co naturalne nie zawsze jest dokumentowane –
a tu zdjęcie jest bardzo efektowne i wymowne.

Pelecyphora aselliformis. Fot. & kol.: Piotr Świątoniowski

Nietypowe kwitnienie lithopsa
Milos Stania
Republika Czeska
Lithops normalnie rozpoczyna kwitnienie we wrześniu. W
tym okresie powinno się im poświęcić więcej uwagi. Dlatego
mojemu oku nie umknęło zjawisko, które pokazuje żywotność

.

kwiatu. Lithops chciał zakwitnąć, ale pąk nie umiał się wydostać ze szczeliny pomiędzy liścieniami. Pąki z taką dużą
siła parły do zakwitnięcia, że oderwały korpus rośliny od
systemu korzeniowego. Pąki się nie rozwinęły a roślina
powoli zaczęła umierać. Po roku (patrz ostatnie zdjęcie) nie
rośnie ani korzeń, ani sama roślina.
Fot. & kol.: Milos Stania

Moich kilka dat
Kazimierz Łakomski
Bydgoszcz
Od Edytora: Czasy komunistyczne stanowiły w kaktusowym
hobby okres z absurdalnymi problemami, również późniejsze
ale przedinternetowe czasy też były wyzwaniem dla kaktusowego hobbysty w naszym kraju. Wiele osób ma swoje opowieści i
historie. Poniżej jeden z takich wspomnieniowych przyczynków
do spojrzenia na historie i „prehistorię” kaktusowego hobby w
naszym kraju.
Długa przygoda
...słuchaj tego co mówią inni, nawet głupcy i ignoranci – oni też
mają swoją opowieść....
(z dezydraty Maxa Ehrmanna)
Zaczęło się to lipcowego pochmurnego dnia koło południa,
gdy z kolegą idąc skrajem wsi zwróciliśmy uwagę na stojący w
oknie jednego domu kaktus i poszliśmy do gospodyni poprosić
o odnóżki. Po wyjawieniu naszej prośby zostaliśmy obdarowani.
Powoli tą drogą trafiło do mnie kilka roślin i cieszyłem się nimi
wiele lat rozdając sadzonki.
1966 – wakacje, mój pierwszy kaktus od znajomej ze wsi, odrost
E. eyriesi,
1967 – czerwiec, zakup książki pana Włodzimierza Senety
"Kaktusy" na rolniczej imprezie w Jastrowiu,
1968 – marzec, pierwsze wysiewy nasion kaktusów ofiarowanych mi przez OB we Wrocławiu. Wzeszły mi wówczas E.
jusbertii i O. leucotricha, które miałem wiele lat,
1970 – poprzez zakup Setiechinopsis mirabilis na dworcu PKP
w Poznaniu podczas wakacyjnych podróży dowiedziałem się o
istnieniu ogrodnictwa p. Danuty Waszkiewicz,
– wstąpienie do PTMK w jako członek indywidualny przy
ZG w Katowicach.
1971 – z kwiaciarni w Szczecinku, gdzie kupowałem G. baldianum, dowiedziałem się o ogrodnictwie Państwa Hinzów w Rumi,
1973 – pierwsze szczepienie siewki Lohophora wiliamsii z nasion zakupionych w Rumi na echinopsis, oraz inne wysiewy,
1974 – klasowa wycieczka z Technikum Rolniczego do Poznania i zwiedzanie Palmiarni,
1975 – odwiedziny w ZG PTMK, a po drodze do Katowic,
– odwiedziny u Pana Moroza pod Częstochową w Wyczerpach Górnych oraz małe zakupy u niego,
– rozpoczęcie dziennych studiów biologicznych na UAM w
Poznaniu,
– zauroczenie mamilariami wielkokwiatowymi i frailejkami
u Pani Danuty Waszkiewicz w Puszczykowie,
– nawiązanie dzięki niej kontaktu i współpracy z Poznańskim klubem PTMK,
1977 – 1979 – pisanie pracy magisterskiej o blosfeldiach w
Ogrodzie Botanicznym w Poznaniu na UAM,
1980 – 1988 – przeprowadzka na wieś i życie na wsi w Dłoni,
zachwyty nad wielkokwiatowymi mamilarkami,
– wzloty i porażki z wysiewami kaktusów, które były małym
dodatkiem do codzienności,
1988 – 1998 – zmiana scenerii i przeprowadzka pod Poznań.
Zamieszkanie w starej szkole na poddaszu z widokiem na rynnowe jezioro zaporowe "Kowalskie" na rzeczce Główna. Powstał pierwszy prymitywny tunel pod kaktusy o pow. 12 m2 początkowo dzielony z pomidorami. Liczne udane wysiewy kaktusów w tym tzw trudnych,
– wożenie rowerem i pociągiem kaktusów w skrzynkach
na wystawy organizowane przez Poznański klub PTMK,
1998 – mimo dogrzewania elektrycznego, jesienny silny przymrozek podmroził wiele roślin, niektóre przepadły, jak parę
ferusiów i uprawiana od 30 lat Nopalxochia ackermanni (syn.
Disocactus)
1999 – 2000 – sprzedaż kolekcji z powodu zmian życiowych i
wyprowadzka do Bydgoszczy z resztkami kolekcji,
2000 – 2001 – rośliny z resztek kolekcji, pod włókniną i folią na
dworze, bez strat przezimowały, w tym echnocereusy z kręgu
salm-dyckianus i scherii,
2001 – 2011 – stopniowo powstaje druga kolekcja i rozrasta się,
a ja wożę ją początkowo taczką po osiedlu dwa razy w roku –
wiosną i jesienią. Od 2006r. nastała era samochodu,

2012 – ponownie sprzedaję kolekcję i zaczynam po raz trzeci
z niewielkimi resztkami "mrozaków" i paru ciepłolubów,
2012 – 2018 – zmiana myślenia i ustalenie profilu oraz pojemności kolekcji w przeliczeniu na warunki zimowania na
dwóch parapetach i zabudowanej 1/3 loggi. Tak poza mrozakami – echinocereusy triglochidiati, pectinati, viridiflorus,
– parę opuncji oraz siewki tychże swojskiego chowu do
dalszej selekcji,
– mamilarki z grup saboae i napina, inne echinocereusiki
z grupy pulchellus, blossfeldie, parę „słupków” oraz inne karzełki, w tym mieszańce chamecereusa, a także pierwszy
kaktus, od którego zaczynałem swą długą przygodę, a właściwe jego pra-pra-wnuk,
2018 – poczyniłem starania o powrót do nopalskoczii, bo
nasiona już są. Grudniki - stare formy - też już odszukałem,
dalsze ich poszukiwania trwają,
– po wieloletniej współpracy z poznańskim klubem
PTMK, przeniosłem się do urodzonego w bólach klubu bydgoskiego,
– szykuje się nowa zmiana w kolekcji i może będzie
trochę bardziej epifitycznie, a nie tylko jeżowato i kuliście,
bądź owalnie czy plackowato. Sama nopalksochia i grudniki to
trochę mało. Tu naprawdę jest pole do popisu.

Aspekt ludzki
Tomasz Romulski
Każdy z nas ma jakąś swoją historię, która doprowadziła go
do zainteresowania się sukulentami. Chyba częściej niż to się
wydaje ma to związek z naszymi bliskimi – "iskra" powodująca
zapłon kaktusowej pasji przychodzi z zewnątrz, ale trochę "paliwa" związanego z wcześniejszym obcowaniem z roślinami jest
już odłożone wcześniej. Mój ojciec, Jan Romulski (1938-2018)
nie był kimś kogo możnaby było nazwać kaktusiarzem – miał
zbyt mało czasu i siły – jak większość uczciwych ludzi w naszym kraju, musiał się zmagać z problemami dnia codziennego
czasu komuny, a potem dnia codzienego „wolnej” Polski Balcerowiczów i Lewandowskich (nie chodzi o piłkarza...). Zawsze
trzymał trochę popularnych sukulentów i trochę popularnych
kaktusów. Trzymał je w doniczkach bez otworów, bo to lepiej
odpowiadało jego wizji kawałka przyrody na parapecie. Taka
uprawa wymaga większej ostrożności przy podlewaniu i niestety z czasem większość kaktusów – popularnych echinopsisów,
czasem jakieś gymnocalicjum – popadały. Mój ojciec nie był
zdeklarowanym kaktusiarzem by poświęcić więcej czasu na
poprawną uprawę, nie mniej jego przygoda z popularnymi sukulentami miała wpływ na rozwinięcie się i u mnie zainteresownia
nimi. Myślę, że warto byśmy w swoich kaktusowych wspomnieniach pamiętali zawsze o ludziach którzy mieli wpływ na rozpoczęcie naszego hobby, aspekt ludzki jest przecież najważniejszy w naszej ziemskiej wędrówce!

.
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Z literatury

Rodzaj Homalocephala w nowej odsłonie
Pod koniec 2018r. ukazał się artykuł meksykańskich autorów omawiający molekularne badania rodzaju Echiocactus. Rodzaju przez kaktusiarzy cenionego, choć w istocie nie należącego do najczęściej
spotykanego w kolekcjach, wyjąwszy popularny E.
grusonii. Kaktusy te, za wyjątkiem E. grusonii i E.
horizonthalonius wolno rosną i późno kwitną, nie należą też do najprostszych w uprawie, ani do najczęstszych w komercyjnych ofertach, choć na kaktusowym
rynku europejskim jest na nie dość duży popyt.
W tradycyjnym ujęciu rodzaj Echiocactus obejmuje 6 gatunków, jednak od dawna było już wiadomo, że
popularny E. grusonii taksonomicznie nie pasuje do
reszty rodzaju, i bliżej mu do rodzaju Ferocactus.
Podobnie było wiadomo, że pozostałe gatunki tworzą
dwie linie: E. platyacanthus i E. horizonthalonius tworzą pierwszą, a E. texensis, E. polycephalus i E. parryi
– drugą. Wyniki badań autorów artykułu idą w tym
samym kierunku, co więcej, autorzy stwierdzają że
rodzaj jest polifyletyczny i że obie linie powinny być
traktowane jako odrębne rodzaje – gdyby pozostawić
je w jednym rodzaju, konsekwentnie rzecz biorac rodzaj taki powinienby objąć także rodzaj Astrophytum.

Z reguł nazewnictwa w taksonomii wynika, że
nazwa Echinocactus przypada pierwszej linii, natomiast dla drugiej linii obowiązuje nazwa Homalocephala. Ta druga nazwa również jest znana starszym
kaktusiarzom – została wprowadzona przez Brittona
i Rosego dla jednego z echinokaktusów opisanego
przez nich jako Homalocephala texensis i pod taką
etykietą w starszych kolekcjach czasem jeszcze
można spotkać ten gatunek.

Homalocephala polycephala
(dawny Echinocactus polycephalus)

.

Autorzy dokonali formalnej reklasyfikacji, tak
więc można teraz używać nazw:
Homalocephala parryi (Engelm.) Vargas & Bárcenas
Homalocephala polycephala (Engelm. & J.M. Bigelow) Vargas & Bárcenas
Homalocephala polycephala subsp. xeranthemoides
(J.M. Coult.) Vargas & Bárcenas
Homalocephala texensis (Hopffer ex Regel) Britton
& Rose
We wspomnianym artykule, który jest dostępny w
internecie, jest zamieszczony klucz identyfikacyjny
dla poszczególnych gatunków, można też oprócz ściśle botanicznych informacji, przeczytać o historii badań i klasyfikacji rodzaju.
Nowe i tak radykalne zmiany w stosowanych od
dziesiątek lat nazwach kaktusów zwykle budzą duże
opory, jednak tym razem pewnie będą przywitane z
mniejszą niechęcią, z powodu znajomych skojarzeń z
Homalocephala texensis.

Homalocephala parryi ( = Echinocactus parryi). Fot. Piotr Marcolla (Poznań)
Żródło: Vargas-Luna MD, Hernández-Ledesma P, Majure LC,
Puente-Martínez R, Macías HMH, Luna RTB (2018) Splitting
Echinocactus: morphological and molecular evidence support the
recognition of Homalocephala as a distinct genus in the Cacteae.
PhytoKeys 111: 31-59.

Fig. 1 & 3 Homalocephala texensis. Fig. 2 & 4 Homalocephala parryi. Fot. Piotr Modrakowski (Bydgoszcz)
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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

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

Szanowni Państwo!
Po kilku latach chcę przywrócić do życia

grupę specjalistyczną dedykowaną
kaktusom chilijskim i peruwiańskim
Jej celem jest propagowanie nowych
informacji ze świata, wymiana doświadczeń uprawowych, wymiana i sprzedaż
roślin, itp. Grupa (TPKCP „Arequipa”)
liczyła w 2010r. ok. 30 osób. Zainteresowane osoby proszę o zgłoszenia na email:
mrcactustommy@yahoo.com. Nie są
wymagane składki. Zapraszam. TR

Polecamy

Jerzego Bartylaka

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

.

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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Aizoaceae. Całkiem ciekawa rodzinka
Rodzina Aizoaceae jest znana miłośnikom sukulentów, i
kojarzona - słusznie - z Lithopsami, Conophytami i innymi
rodzajami ciekawymi z punktu widzenia kolekcjonera. W
istocie jednak ta sukulentyczna rodzina obejmuje ok. 140
rodzajów i ponad 1800 gatunków. Większość z tej dużej
liczby Aizoaceae nie znajduje dróg do sukulentowych kolekcji i jest to dość zrozumiałe. Ta większość ma nie tylko jakby
trochę mniej atrakcyjne formy niż "Lithops i spółka", ale często mocno się krzewi rozrastając się wszerz, i nie zachęca
tym do wysiłku ich uprawy w naszym klimacie. Do kolekcji
miłośników sukulentów trafiają te rodzaje, których pędy charakteryzują się zwartym kształtem, na dodatek wyróżniają
się atrakcyjną formą.

Znakomita większość Aizoaceae występuje w Południowej Afryce, w regionie zwanym Sukulentowe Karoo,
często jednak można je spotkać zaaklimatyzowane w
ciepłych regionach Europy, a także w wielu ogrodach.
Potoczna nazwa tej grupy roślin w języku angielskim
to "ice plants", w języku afrikaans: "vygies", w języku polskim: „przypołudniki”, ale kolekcjonerzy najczęściej nazywają je mesembriantami. Charakterystyki rodzajów mesembriantów najciekawszych z punktu widzenia hobbysty
można znaleźć n.p. w książce Piotra Dzieduszyńskiego,
my zachęcamy także do zwrócenia uwagi na inne także
ciekawe i ładne rośliny z tej grupy, jeśli kiedykolwiek zobaczycie je w ogrodach botanicznych.
CM

Braunsia maximilianii
Braunsia maximilianii
Conicosia pugioniformis

.

Conicosia pugioniformis

Bijlia dilatata

Antimima prolongata

Cleretum bellidiforme

.

Machairophyllum albidum

Jordaaniella dubia

Oscularia deltoides

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

.

Fig.
K 3a Turbik -I
110
114
KAKTUSY

Paweł
Ad
Nalavoskowski
k a -i
cem

nicarpus
KAKTUSY
t u sVol.
o -9 I
INNE
viereckii
INNE
No. w
3 Vol.
e var.9
neglectus
No.
111
c i 3e k a

t -

.

