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Krótkie spojrzenie na …

Stenocereus alamosensis
Kaktusowe "chwasty" czasem rozprzestrzeniają się także i w kolekcjach, a czasem nie. Prezentowana tu Rathbunia
alamosensis - ta nazwa wciąż jest popularna wśród kaktusiarzy – należy do tych drugich. Niewątpliwie jest to chwast –
szybko rośnie i zasiedla obficie wiele stanowisk na zachodnim wybrzeżu Meksyku w stanie Sonora. Gatunek ten bardzo mocno się rozgałęzia, a jego pędy szybko się pochylają
w kierunku podłoża i tworzą prawdziwe kaktusowe chaszcze. Mimo to Rathbunię warto przytulić do swojej kolekcji, o
ile mamy w niej trochę miejsca na kaktusy kolumnowe.
W istocie jednak, z uwagi na jej formę, Rathbunię trudno
nazwać kaktusem kolumnowym, bo jej pędy zaczynają się
rozgałęziać i mogą zacząć się pokładać już w młodym wieku. Dało to temu kaktusowi jedną z jego zwyczajowych nazw
– ośmiornica ('octopus cactus'). Na szczęście dla kolekcjonerów Rathbunia w młodym wieku kwitnie. W naturalnych
warunkach kwiaty pojawią się już przy wysokości kilkudziesięciu centymetrów. Można podejrzewać, że w naszym klimacie roślina również zakwitnie przy wysokości poniżej 1 m.
Jasnoczerwone wąskie kwiaty, choć nie są imponujące, są
ładne i interesujące.
Rathbunia może też zainteresować komercyjnych hodowców. Jest to kaktus łatwy w rozmnażaniu przez odrosty
(z nasion również), szybko rośnie i przez długi czas będzie
rósł bez pokładania się, mniej więcej wzwyż, "imitując" młodego kaktusa kolumnowego, choć wytrawny kaktusiarz z
małej liczby żeber – jest ich rzadko powyżej 6 – być może
wywnioskuje jej "chwastowatość". Uciernienie nie jest imponujące, ale ładne. Za podłoże wystarczy standardowe podłoże kaktusowe, a stanowisko powinno być ciepłe – żadnych
o
temperatur poniżej 10 C w zimie.
Pierwotnie opisana jako Cereus, dziś Rathbunia jest
powszechnie klasyfikowana w rodzaju Stenocereus. Dobre
brzmienie nazw jednak ma swoją siłę, a swojska nazwa Rat-

hbunia, jaką temu swojskiemu kaktusowi nadali Britton i
Rose, brzmi lepiej niż nijaki "Stenocereus". Inną kwestią
jest fakt, że kwiaty tego gatunku są na tyle oryginalne, że
można sobie zadać pytanie czy reklasyfikacja do Stenocereus nie jest czasem jednym z wielu uznaniowych
"lumpingów", jak to nierzadko miało miejsce.

Fig. 1 – 4 Stenocereus alamosensis.
Pierwsze zdjęcie, powyżej, przedstawia nieco zbyt wybujałą roślinę z
ogrodu botanicznego na Hawajach,
gdzie klimat jest tropikalny. Zwykle
rośliny mają mniejsze rozmiary – tak
jak to jest na ostatnim zdjęciu, gdzie
widać bardziej typową formę z bardziej suchego środowiska (to zdjęcie
pochodzi z portalu Wikimedia) .
Trzy kolejne zdjęcia pochodzą już
z naturalnych stanowisk w stanie
Sonora, z okolic wybrzeża.
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Drodzy Przyjaciele
Podobno w czasie wojny polsko-bolszewickiej polscy dowódcy pozwalali żołnierzom czytać propagandowe ulotki bolszewickie, by ci wiedzieli z jakimi głupotami walczą. Tak, niekiedy głupocie trzeba
pozwolić się wygadać. Jest tak czasem z politykami – w miarę jak kandydat(ka) na jakieś stanowisko
coraz częściej daje popis dyletanctwa, ludziom coraz wyżej włos staje na głowie. Politykom jednak – za
sprawą medialnych trików – ze swoją pustką w głowie trudniej przebić się do społeczeństwa. Na dołach
jest już łatwiej. Oto podobno ostatnio na Mierzei Wiślanej jakieś osoby – „ekolodzy”, rozebrały się do
naga (!) by zaprotestować przeciw budowie przekopu. Jest to pewnie raczej demonstracja stylu życia,
niż przekonanie, że jakieś gatunki roślin czy ptaków miałyby tam ucierpieć. Dla „normalsów” jednak
śmieszność w jaką zapędzają się „ekolodzy” to argument w walce… No właśnie, walce z kim – ekologami czy „ekologami”?
Robienie pośmiewiska to jedna z klasycznych socjotechnik stosowanych by wyłączyć myślenie.
Wygląda na to, że dla większości z nas temat ekologii w świecie roślin nie istnieje, właśnie dzięki pośmiewiskom jakie z niego robiono przez lata. Jednym z ostatnich przykładów jest choćby święte oburzenie wszelkiej maści ignorantów na pozwolenie wycinki niechcianych drzew na prywatnych posesjach. Owszem, martwimy się o smog, bo szkodzi naszym płucom. Ale świat roślin, a więc i kwestie
zagrożonych gatunków flory tak naprawdę nikogo nie obchodzą, z pewnością także nie tzw. „ekologów”. Ma to także wpływ na miłośników kaktusów i sukulentów. Co jakiś czas łapany jest ktoś z wielkimi
ilościami kradzionych ze stanowisk kaktusów czy sukulentów, i to tak wielkimi, że oczywistym jest że
były zbierane dla wielu dziesiątek klientów – osób, które mienią się „miłośnikami kaktusów/sukulentów”!
Nadal więc nie tylko istnieje szeroka akceptacja dla takich praktyk, ale jest i duża klientela, i niestety –
trzeba to powiedzieć – także u naszych przyjaciół z południa. Kolekcjonerstwo czasem rzuca się niezdrowo na mózg. Jeśli ktoś bierze udział w niszczeniu stanowisk po to by napełnić doniczki, nie lubi
roślin – lubi zabawki. Taka osoba nie jest kaktusiarzem. Są ekolodzy i „ekolodzy”, są kaktusiarze i
„kaktusiarze”. Pozostańmy kaktusiarzami i wykorzystajmy tę szansę by stać się prawdziwymi ekologami
– bez cudzysłowów. Edytor
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Sclerocactus mesae-verdae

Jerzy Bartylak
Wrocław

Fig. 1

Przez wiele lat roślina ta była dla mnie równie tajemnicza, co lud Anasazi zamieszkujący w dawnych
czasach płaskowyż Mesa Verde. Została znaleziona
przez Boissevaina w 1940 r. i opisana wraz z Davidsonem pod dźwięczną nazwą Coloradoa mesaeverdae. Utworzenie dla niej monotypowego rodzaju
spowodowane było faktem występowania ciernia
środkowego tylko u form młodocianych, przynajmniej
tak wtedy sądzono. Po kolejnych badaniach Benson
umieścił ją w rodzaju Echinocactus, następnie Jerry
Arp przeniósł ją do rodzaju Pediocactus. W końcu po
badaniach filogenetycznych Benson udowodnił, że
roślina ta posiada cechy typowe dla rodzaju Sclerocactus, w którym zagościła już na trwałe. Zaintrygował mnie fakt, że roślina znana od tak dawna, w kolekcjach występuje bardzo rzadko, najczęściej pod
postacią wspomnień. W końcu nabyłem ją wraz z innymi sklero- i pediokaktusami w pięknej kolekcji w
Czeskim Cieszynie. Pochodziły z nasion od Stevena
Bracka, a na tę roślinkę miałem szczególnie uważać.
.
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For many years this plant had been for me as
mysterious as the Anasazi people that had lived on
Mesa Verde plateau in older times. It was discovered
by Boissevain in 1940 r. and described by him and
Davidson under a nicely sounding name Coloradoa
mesae-verdae. The establishment of the new genus
for it was due to the presence of central spine only in
juvenile forms, at least as was thought at that time.
After further research, Benson placed it in the genus
Echinocactus, then Jerry Arp transferred it to Pediocactus. Finally, after phylogenetic studies, Benson
proved that it had features typical of Sclerocactus,
where it settled for good. I was puzzled by the fact
that a plant known for so long is very rarely seen in
collections, more to that – mainly as memories. At
last I purchased it, along with other sclero- and pediocacti, in a beautiful collection in Czech Cieszyn.
They originated from Steven Brack’s seeds, and I
was told to pay special attention to this very plant.
There was no choice, but to get as much information
KAKTUSY I INNE Vol. 11 No. 3

Fig. 2

Nie pozostało mi nic innego, jak zebrać jak najwięcej
informacji o jej stanowiskach, panujących na nich
warunkach i oczywiście podzielić się nabytą wiedzą
Stanowiska tej rośliny leżą na rozległym górskim
płaskowyżu Colorado Plateau (Wyżyna Kolorado).
Administracyjnie rejon ten zajmują cztery stany: Utah,
Arizona, Kolorado i Nowy Meksyk, a granice tworzą
proste linie przebiegające z północy na południe i ze
wschodu na zachód i nie uwzględniają ukształtowania
terenu czy koryt rzecznych. Sklerokaktus ten zasiedla
kilka odizolowanych stanowisk, tworzących charakterystyczne nisze ekologiczne, leżące w dwóch rogach
sąsiadujących ze sobą stanów Kolorado i Nowy Meksyk. Jest to wschodni rejon płaskowyżu nazywany
Pustynią Navajo, a w jej wschodniej części leży płaskowyż Mesa Verde (po hiszpańsku „zielony stół”).
Jest on wyżej położony, przez co posiada trochę łagodniejszy klimat z większą ilością opadów. Jest porośnięty głównie przez jałowce i karłowate sosny nadające mu charakter zielonej wyspy – zielonej, zanim
wypalą ją okresowe susze lub pożary wzniecane przez
pioruny. Utworzono na nim Park Narodowy Mesa
Verde. Jednak wróćmy niżej na pustynię, bo dla omawianego sklerokaktusa jest tutaj stanowczo za mokro.
Najlepiej zbadanych jest pięć stanowisk. Pierwsze,
wysunięte najdalej na północ, leży w południowozachodnim Kolorado w Hrabstwie Montezuma w pobliżu miejscowości Cortez. To stąd pochodzi opisana
roślina, a stanowisko uznane jest za typowe. Jest to
wschodnia część pustyni Navajo, a stanowisko rozciąga się od skraju płaskowyżu Mesa Verde w kierunku
południowym do podnóży góry Ute (3041 m npm.).
Cały ten obszar to przeplatające się niewysokie wzgórza o łagodnych zboczach utworzonych przez łatwo
.
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as possible about its localities, the conditions prevailing there, and of course, to share the acquired
knowledge with others.
Habitat of this plant is a vast mountain plateau
known as the Colorado Plateau. The region is
devided into four states: Utah, Arizona, Kolorado
and New Mexico, and the borders are formed by
straight lines running from north to south and from
east to the west, and do not take into account the
relief of the land and river beds. This Sclerocactus
inhabits several isolated sites, forming typical ecological niches, placed in two corners of neighbouring
states: Colorado and New Mexico. This is the eastern region of the plateau, called Navajo Desert and
in its eastern part lies the Mesa Verde Plateau (Spanish for: ’green table’). It lies higher and so has
somewhat milder climate with more rainfall. It is
dominated by junipers and dwarf pine trees giving it
an appearance of a green island – green before it is
burned by a seasonal drought or fire caused by lightnings. The National Park Mesa Verde was established here. But let’s get back to the desert below,
because it is far too wet here for this Sclerocactus.
Five of its localities are best explored. The first
one, the northernmost, lies in southwestern Colorado, in Montezuma County, near the small town of
Cortez. This is where this plant comes from and the
site is the type locality. It is the eastern part of the
Navajo desert, and the population stretches from the
edge of the Mesa Verde Plateau south to the bottom
of the Ute mountain (3041 m a.s.l.). All this land are
intertwined small hills of gentle slopes formed by
easily eroding shales. The surface layer is made up
of loam and shales, in the lower parts turning into
85

Fig. 3
Fig. 4

erodujące łupki. Warstwę powierzchniową tworzą iły i
iłołupki, w dolnych partiach przechodzące w podłoże
gliniaste gipsonośne o dużej alkaliczności. Są to tereny nieurodzajne o bardzo skąpej roślinności niższej.
Tutaj Sclerocactus mesae-verdae zasiedla szczyty
wzgórz, łagodne stoki i większe półki. Rzadziej wybiera zagłębienia pomiędzy wzgórzami i tereny płaskie. Większość tych obszarów to tereny prywatne
należące do rezerwatu Indian Ute. Nasiona pochodzące z roślin z tych obszarów posiadają oznaczenie
Montezuma Co. Na południe od góry Ute, ale już w
północno-zachodnim Nowym Meksyku, leży drugie
stanowisko – na wschód od Hogback i na północ od
Waterflow w hrabstwie San Juan, przez które przepływa rzeka o tej samej nazwie, będąca dopływem
rzeki Kolorado. Obszar ten, to wysoko położona pustynna dolina o skalisto-żwirowatych wzgórzach. Jako
stanowiska nasza roślina wybiera części wierzchołkowe, a także lekko nachylone półki w miejscach, gdzie
erozja nagromadziła grubą warstwę miękkiego ilastego materiału. W takie podłoże rośliny łatwo wciągają
swoje korpusy w okresie zimowym lub podczas skrajnej suszy. Również nasiona dobrze przechowują się
całe lata, a także łatwo kiełkują. Potwierdza to duża
ilość młodych roślin oraz starych egzemplarzy o średnicach nawet do 10 cm. Rośnie tam też niewielka ilość
niskich krzewów i traw. W okolicy Hogback Zlatko
Janeba znalazł duży płaskokulisty egzemplarz z wełnistym wierzchołkiem, gęsto ocierniony, z prostym
centralnym cierniem do 2 cm długości.
Kolejne dwa duże stanowiska leżą w odległościach kilkunastu mil na zachód i na południe od miejscowości Shiprock, na obszarze prywatnym administrowanym przez Navajo Indian Reserve. Ukształtowanie terenu jest mniej lub bardziej faliste z niewielkimi wzniesieniami i sporymi obszarami płaskimi.
Monotonny krajobraz urozmaicają pojedyncze wysokie skalne monolity. Jednym z nich jest bazaltowa
skała stercząca 600 m ponad powierzchnię gruntu. Jest
to monolit wypiętrzony przez ruchy górotwórcze (wylew lawy), któremu erozja nadała kształt wielkiego
wąskiego monumentu. Skrzydlata skała – tak nazywali ją Indianie, a biali przybysze najbliższą miejscowość
nazwali Shiprock. Całość tego obszaru obramowują
majaczące na horyzoncie pasma górskie, nadając mu
.
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gypsum-bearing clay soil of high alkanity. These are
barren areas of very sparce and shrubby vegetation.
Here Sclerocactus mesae-verdae inhabits hilltops,
gentle slopes and larger ledges, and only rarely the
spaces between hills and flat areas. Most of this region is a private property owned by Indian Ute Reserve. Seeds from plants from this region are labeled
Montezuma Co. South of Mount Ute, but in northwestern New Mexico, there is a second locality –
east of Hogback and north of Waterflow in San Juan
County, through which a river of the same name
flows, a tributary to the Colorado River. This area is
a high desert valley with rocky and gravely hills.
Our plant chooses top parts or slightly sloping ledges, in places with thick layer of soft loamy material
accumulated by erosion. The plants easily hide its
bodies in such a soil in winter or during severe
droughts. Seeds also are well conserved for years
and germinate well, which is confirmed by a large
number of young plants and the old ones even up to
10 cm diameter. There is also some low shrubs and
grasses there. Near Hogback Zlatko Janeba found a
large flattened specimen with a wooly top, densely
spined, with straight central spine to 2 cm long.
The next two large localities are severals miles
west and south of Shiprock, on a private land managed by Navajo Indian Reserve. Configuration of the
land is more or less undulating, with small hills and
quite large flat areas. The monotonous landscape is
diversified by separated high rock monoliths. One of
them is a basalt rock protruding 600 m above the
ground. This monolith was uplifted by lava eruption,
and then shaped by erosion into a large narrow monument. The ‘Winged rock’ – that is what the Indians
called it, and the white colonists called the nearest
small town Shiprock. The whole area is framed by
mountain ranges looming in the distance and giving
it the character of a drainage valley. The prevailing
climate is reffered to as the Navajo Desert.
KAKTUSY I INNE Vol. 11 No. 3

Fig. 5

charakter doliny bezodpływowej. Panujący klimat jest
określany jako pustynia navajo.
Przez całe wieki krótkotrwałe ale intensywne burzowe opady oraz wiatry nanosiły w dolinę zwietrzały
materiał ilasty. W efekcie powstały grube warstwy
podłoża łupkowo-ilasto-gliniastego o odczynie wysoko alkalicznym, gipsonośnym. Teren porasta bardzo
rzadka niska roślinność, dla której to podłoże stwarza
ekstremalnie niekorzystne warunki … ale nie dla „gipsofila” sklerokaktusa mesae-verdae! Podłoże to posiada bardzo ciekawą i korzystną właściwość – jest bardzo sprężyste. To znaczy, że w porze deszczowej
puchnie kumulując wilgoć, a następnie wysychając
mocno kurczy się, tworząc wokół roślin liczne siatki
głębokich szczelin. W szaczeliny te wpadają nasiona i
kiełkują wykorzystując dłużej
utrzymującą się wilgoć, na którą
Fig. 6
niekiedy czekają całymi latami.
W tym okresie poddawane są
naturalnej stratyfikacji ułatwiającej kiełkowanie. Na stanowiskach spotykano młode rośliny
wyrastające z tych szczelin o
niewyobrażalnie długich korzeniach. Populacje z okolic Shiprock są największe i najliczniejsze. Dalej na południe kolejne populacje są już zdecydowanie mniejsze, o typowym
wyspowym charakterze. Południowe zasięgi leżą na zachód
od miasta Farmington, chociaż
podobno dalej na południe znaleziono małe stanowisko leżące
.
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For centuries, short but intense thunderstroms
and winds carried to the valley weathered loamy
material. As a result there were formed thick layers
of argillaceous slate and clay soil, highly alkaline,
gypsum-based. The land is covered by very sparce,
low vegetation, to which the soil gives extremely
unfavourable conditions, but… not for ‘this gypsophile’ Sclerocactus mesa-verdae! This soil has a
very interesting and beneficial property – it is very
elastic. This means that in the rainy season it swells
by absorbing moisture, and then strongly shrinks
while drying, consequently making a net of deep
fissures around a plant. Seeds fall into these fissures
and germinate making use of a long-lasting moisture
for which sometimes they can wait for years. During
that time they undergo natural stratification facilitating germination. There were seen young plants
growing out of these fissures, with unimaginably
long roots. The populations from around Shiprock
are the largest and most numerous. Further north,
populations are definitely smaller, of typical insular
nature. The southern range lie west of Farmington,
though reportedly a small locality was found further
south, between Canyon de Chelly and Chaco Canyon. In course of time, next expeditions, following
the specific gypsum-bedded soils, found other small
localities of that plant. One of them is an isolated
population about 1 mile south of Sheep Springs. The
land is covered by small hills separated by more or
less flat areas. Sclerocactus mesae-verdae found
there prefers hill-tops and gentle slopes. Unlike previous localities it grows here in a very thin loamy
surface layer, and its roots grow into heavily eroded
argillaceous shale. There are still searches underway
for this species in similar regions in Utah and Arizona.
All the area of occurence of S. mesa-verdae covers about 3200 km2 in California and New Mexico,
where the plant inhabits places at altitudes between
1480 and 1660 m above see level. Its populations are
formed only in favourable conditions. These are
desert regions, almost devoid of other vegetation. It
always chooses mineral soil of argillaceous slate or
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między Canyon de Chelly a Chaco Canyon. Z czasem
kolejne ekspedycje, śledząc charakterystyczne gipsonośne podłoża, odnajdywały kolejne niewielkie stanowiska tej rośliny. Jedną z nich jest odizolowana
populacja leżąca ok. 1 mili na południe od Sheep
Springs. Teren tworzą niewysokie wzgórza rozdzielone obszarami mniej lub bardziej płaskimi. Sclerocactus mesae-verdae najchętniej zasiedla wierzchołki
wzgórz i lekko nachylone zbocza. W przeciwieństwie
do poprzednich stanowisk rośnie w bardzo cienkiej
ilastej warstwie powierzchniowej, a korzenie wrastają
w mocno zerodowany łupek ilasty. Trwają poszukiwania na podobnych obszarach w Utah i Arizonie.
Cały areał występowania S. mesa-verdae obejmuje
obszar ok. 3200 km2 w Kalifornii i Nowym Meksyku,
gdzie roślina zasiedla stanowiska leżące na wysokościach od 1480 do 1660 m npm. Tworzy populacje
tylko w sprzyjających jej środowiskach. Są to tereny
pustynne prawie pozbawione innej roślinności. Zawsze wybiera typowo mineralne podłoże łupkowo-ilaste
lub gliniaste o sporej zawartości gipsu, w którym jest
mniej niż 1% humusu. Skąpe opady atmosferyczne
rozdzielone są na dwie pory deszczowe. Niewielka
ilość wilgoci – przeważnie pod postacią śniegu – dostarczana jest zimą, w okresie spoczynku roślin. Wieją
wtedy wiatry znad Oceanu Spokojnego, ubogie w
wilgoć oraz zimne wiatry północne przynoszące nocą
regularne mrozy i opady śniegu. Rankiem z pierwszymi promieniami słońca wszystko wyparowuje, a
resztę wysuszają wiatry. W tym okresie rośliny są
mocno wciągnięte w podłoże, a nocą często przykryte
śniegiem. Pod koniec zimy następuje okres suszy,
który kończy się na początku czerwca. Ale już na początku kwietnia zaczynają wiać wiatry południowe.
Jeszcze bez opadów, ale już z powiewami ciepłego
powietrza. Od połowy kwietnia rozpoczyna się okres
kwitnienia, który trwa do końca miesiąca. Silne wiatry
powodują, że kwiaty pozostają przymknięte, chroniąc
się przed wywiewaniem pyłku, a otwierają się tylko w
dni bezwietrzne. Na początku czerwca napływają południowe tropikalne masy powietrza, przynosząc zdecydowaną większość rocznych opadów, najczęściej
pod postacią gwałtownych burz. Na ten okres przypada krótki i szybki wzrost roślin. Od końca sierpnia do
końca jesieni trwa drugi okres suszy i letnich upałów z
temperaturami powyżej 35 st. Ze względu na sporą
wysokość, nocą temperatura potrafi spaść nawet o 20
st. W sumie roczne opady wahają się między 80 a 200
mm, ale bywają też lata wyjątkowo gorące i suche.
Sclerocactus mesae-verdae tworzy małe płaskokuliste pędy z zagłębionym wierzchołkiem, rzadko dorastające do 10 cm średnicy, za to potrafi tworzyć kępy
składające się nawet z 15 pędów. Posiada 8-11 promienistych cierni o długości 6-13 mm długości w kolorze szarym, słomkowym lub lekko brązowym. Jeden
prosty i odstający cierń centralny występuje na młodocianych osobnikach. Na stanowiskach można jednak spotkać egzemplarze z cierniem środkowym, chociaż rzadko. Niewątpliwą ozdobą są kwiaty wyrastające wokół wierzchołka wczesną wiosną, od razu po
kilka sztuk. Mają 2 cm długości i do 3 cm średnicy. Są
barwy kremowo-żółtej, niekiedy z lekko różowym
zabarwieniem i z ciemniejszą pręgą pośrodku płatków.
.
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clay soil, with large content of gypsum, and with
less than 1 % humus. Scarce rainfall is divided into
two rainy seasons. Also a small amount of moisture,
usually as snowfall, is supplied in winter, when the
plant is in its rest period. At that time there come the
winds from Pacific Ocean, poor in moisture, and the
cold north winds bringing regular night frost and
snowfalls. With the first sunlight in the morning all
that evaporates or is dried up by winds. In that time
the plants are heavily pulled into the ground and
covered by snow in the night. At the end of winter
there is a dry period that comes to an end at the beginning of June. But as early as the beginning of
April southern winds start blowing, still without
rains but carying blows of warmer air. At about midApril there begins the flowering time continuing
until the end of the month. Strong winds cause the
flowers are almost closed thus protecting the pollen
against being blown away, and open only on windless days. With the beginning of June there come
southern tropical air masses bringing the vast majority of yearly rainfall, mostly as violent rain
storms. It is during this time when the plants come
into a short and rapid growth. From the end of August till the end of autumn there is a second period
of dry weather and summer heats with temperatures
above 35 oC. Due to the high altitude the temperatures at night can drop even by 20 oC. The yearly
rainfall totals between 80 and 200 mm, but there also
happen extremely hot and dry summers.
Sclerocactus mesae-verdae forms small flatglobular stems with depressed top, rarely reaching
10 cm in diameter, but can make clumps up to even
15 stems. It has 8-11 radial spines, 6-13 mm long of
grey, straw, or slightly brown colour. One straight
and protruding central spine is present on juvenile
plants, but in habitat there can be also seen older
plants with central spines, although rarely. Flowers,
appearing around the top of the plant in early spring,
several in number at a time, are an unquestionable
boast. They are 2 cm long and up to 3 cm diameter.
They are creamy-yellow, sometimes with a slightly
pinkish tint, and with a darker midstripe. As the
flowers appear in the cool period so they persist for a
few days, also they are fragnant. The flowers are
typical for the genus as well as small fruits characteristically dehiscing at the bottom, and large black
seeds with a thick testa requiring stratification before
sowing. Seeds retain viability for several years.
When grown on its own roots S. mesae-verdae
requires special attention.The substrate has to be
mineral, alkaline (pH 8), with the addition of gypsum, well drained, especially at the bottom part. In
spring, the first watering should be applied only as
the plant starts growth on its own, and in summer
watering should be stopped when the plant stops
growing, which corresponds to the summer drought
in habitat. One should always check the weatherforecast for the next few days before watering. A
break in the weather combined with low temperature, high air humidity and humid soil, will lead to
the disaster. Once I had made such a mistake and so
the plant lost its roots, but fortunately I had a stock
KAKTUSY I INNE Vol. 11 No. 3

Kwitną w okresie jeszcze chłodnym, przez co utrzymują się przez kilka dni, a na dodatek są pachnące.
Kwiaty są typowe dla rodzaju Sclerocactus, tak jak i
niewielkie owoce charakterystycznie pękające w dolnej części oraz duże czarne nasiona o grubej łupinie
wymagającej stratyfikacji przed wysiewem. Nasiona
przez kilka lat zachowują zdolność kiełkowania.
W uprawie na własnych korzeniach S. mesaeverdae wymaga szczególnej uwagi. Podłoże musi być
mineralne, zasadowe (pH 8), z dodatkiem gipsu, dobrze zdrenowane, zwłaszcza w dolnej części. Wiosną
z pierwszym podlaniem należy poczekać aż roślina
sama rozpocznie wzrost, zaś latem przestać podlewać,
gdy zahamuje wzrost, co odpowiada letniemu okresowi suszy na stanowiskach. Zawsze przed podlaniem
należy sprawdzić prognozę pogody na następne kilka
dni. Załamanie pogody połączone z niską temperaturą,
dużą wilgotnością powietrza i wilgotnym podłożem,
prowadzi do katastrofy. Kiedyś popełniłem ten błąd i
roślina straciła korzenie, ale miałem zawczasu przygotowaną podkładkę. Rośliny szczepione na podkładkach zimotrwałych zachowują rytm wzrostu taki jak
na stanowiskach i nie wyciągają się.
Pomimo że kaktus ten rośnie na stosunkowo dużym obszarze, jest uznawany za mocno zagrożony. Na
te tereny coraz szybciej wkracza cywilizacja z wszystkimi zgubnymi skutkami. Na szczęście są wprowadzane programy ochrony tej rośliny. Niestety, na tych
terenach żyje również pewien gatunek chrząszcza,
którego larwy potrafią zdziesiątkować poszczególne
populacje. Pomimo że roślina ta nie prezentuje się
szczególnie efektownie, to w swojej kolekcji uważam
ją za perełkę i wszystkich zachęcam do jej uprawy.

ready in advance to graft on. The plants grafted on
hardy-cactus stocks keep the same growth rythm as
the plants in habitat and do not become etiolated.
Although this cactus grows in a relatively large
area, it is considered a highly endangered plant. Civilization is entering those areas faster and faster with
all the damaging effects. Fortunately, protection
programs for this plant are introduced. Unfortunately, there is also a species of beetle in these areas
whose larvae can decimate individual populations.
Even if this plant does not look particularly impressive, I think about it as a gem in my collection and I
encourage everyone to grow it.
Redakcja dziękuje Zlatko Janebie (Republika Czeska) za
dostarczenie zdjeć S. mesae-verdae z natury.
The Editor thanks Zlatko Janeba (Czech Rep.) for
providing pictures of S. mesae-verdae from habitat.
korekta | proofreading: Tadeusz Nycz
Figs 1 – 6 Sclerocactus mesae-verdae SB1010 SW of
San Juan County, New Mexico. Fot. Jerzy Bartylak
Fig. 7

Figs. 7 – 10 Fot. Zlatko Janeba (Republika Czeska)
Fig. 7 North of Waterflow (West of Farmington), New
Mexico
Fig. 8 Chimney Rock, Colorado, 1600 m
Fig. 9 North of Shiprock, New Mexico, 1555 m
Fig. 10 North of Waterflow (West of Farmington),
New Mexico, 1570 m
Fig. 8

.

Fig. 9

Fig. 10

Na stanowisku
Copiapoa corralensis
At the locality of
COPIAPOA CORRALENSIS
Foto: Raimondio Paladini
Włochy | Italia

Tekst: Edytor
Przez
Copiapoa corralensis to jeszcze dość świeża nowość wśród Copiapoł. Opisana w
2016r. z okolicy miejscowości Freirina w regionie Huasco, właściwie dotychczas nie trafiła do handlu, ale nasiona
są już dostępne i w internecie można zobaczyć pierwsze siewki.
Wydaje się, że jest to
kolejna gratka dla hobbystów, bo Copiapoa
corralensis to urodziwy
gatunek. Nie miejsce tu
by rozważać jej taksonomiczne pokrewieństwa, wspomnijmy tylko, że dorosłe rośliny
mają w górnej części
korpusu ładne odstające
ciemne ciernie i szarozielony lub jeszcze
ciemniejszy naskórek, a
starsza część rośliny jest
bardziej zielona i ma
złotawe ciernie. Korpus
może osiagnąć nawet do
20 cm średnicy, a stare
rośliny krzewią się. Roślina wytwarza gruby
korzeń, Oczywiście w
kolekcjach na złote ciernie poczekamy sporo
czasu, ale uroda pięknych ciemnych cierni
wystarcza by się za tą
copiapoą rozejrzeć.
Oczywiście na stanowiskach rośliny nie
zawsze wyglądają
atrakcyjnie, co widać na
zdjęciach Raimondio
Paladiniego, który odwiedził je na początku
stycznia 2010r., w Dolinie Elqui. Rośliny na

.
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wizytowanym stanowisku
były doświadczone suszą i
wyjadaniem przez owce i
osły. Rosną tam także
Trichocereus chilensis,
Eriosyce algarrobensis i
Miquelopuntia miquelii.

Copiapoa corralensis
still is a quite fresh new
one among Copiapoas.
Described in 2016 from
near Freirina in the region
of Huasco, is still not in
trade, but the seeds are
available now and young
seedlings can be seen on
the internet..
It seems that it is another lucky find for a cactus
hobbyist because Copiapoa
corralensis really is a nice
species. There is no place
to deliberate on its taxonomic affinities here, let’s
only mention that the
plants have in their upper
part nice black and sticking
out spines and grey-green
or sometimes even darker
body. The older part of the
body is more green and has
golden spines. The body
may reach to even 20 cm in
diameter and may form a
clump in older age. There
is large taproot present.
Certainly, in culture one
would have to wait really
long for the golden spines
to appear, but the nice
black spines are enough to
search for this Copiapoa to
add it to one’s collection.
As we all know, plants
in habitat do not always
look gorgeous. So we can
see on the pictures by Raimondio Paladini, who
visited the plants at the
beginning of January 2020,
in the Elqui Valley. The
plants on the visited place
were tried by dryness and
eating out by sheep and
donkeys. There also grow
there Trichocereus chilensis, Eriosyce algarrobensis
and Miquelopuntia miquelii.
Literatura: Schaub, I.,
Keim, R. Copiapoa fusca
and C. corralensis. Description of two new species.
Cactus Explorer 16, June
2016
,

.
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Badania morfologiczne
w rodzaju Eulychnia
Ukazał się artykuł przedstawiający
wyniki pierwszych badań genetycznych
dla rodzaju Eulychnia - interesujących
drzewiastych kaktusów chilijskich. Liczba
gatunków jaką proponują autorzy jest
nieco większa niż wcześniejsze założenia.
Autorzy dzielą rodzaj na dwa klady - północny (E. breviflora i var. tenuis, E.
iquiquensis, E. saint-pieana, E. taltalensis,
E. ritteri) i południowy (E. acida i var.
elata, E. aff. acida ‘Vallenar’, E. castanea,
E. chorosensis), co do pewnego stopnia
koresponduje z różnicami morfologicznymi między nimi. Badania potwierdzają, że
gatunki traktowane dotychczas jako dobre
powinny nimi pozostać, także że E. ritteri
jest odrębnym gatunkiem. Badania sugerują także, że odrębnym gatunkiem są też
E. taltalensis, a w kladzie południowym
niedawno opisana E. chorosensis, jak
również nieopisana dotychczas Eulychnia
znana jako E. aff. acida ‘Vallenar’. Wyniki
w kladzie południowym są jednak mniej
wyraźne i wymaga on dalszych badań.
Najbardziej lubianą przez kaktusowych hobbystów jest chyba Eulychnia
saint-pieana. Wytwarza ona sporo wełny,
co nadaje jej na tyle atrakcyjny wygląd, że
kompensuje on okres czekania dziesiątek
lat w północnoeuropejskich warunkach na
kwiaty u Eulychnii. W wydawnictwie „The
Taxonomy of Cactaceae” jest ona traktowana jako odrębny gatunek, jednak
wcześniej w „The New Cactus Lexicon”
była uważana jedynie za synonim E.
breviflora.

barwna kaktusowa postać, Gordon
Rowley.
Osoby zainteresowane historią kaktusiarstwa mogą zapoznać się z jego
postacią i „twórczością” z artykułu po angielsku, zamieszczonego w internecie na
stronie www: http://oro.open.ac.uk/68552/

Fylogenetyczna rekonstrukcja
rodzaju Tephrocactus
Ukazało się opracowanie argentyńskich autorów porządkujące rodzaj
Tephrocactus w oparciu o badania molekularne, jak również morfologiczne i cytogenetyczne.
Autorzy wymieniają w rodzaju 12
gatunków i wyróżniają trzy główne klady.
Zwracają także uwagę na to, że duża różnorodność w rodzaju jest związana z
poliploidalnością. W kladzie C są gatunki
o największej poliploidalności, i one też
najłatwiej rozmnażają się przez oderwanie
członów, jak również mają najtrudniej
kiełkujące nasiona. Wielu autorów istotnie
sugeruje, że występowanie poliploidalności jest generalnie w korelacji z rozmnażaniem wegetatywnym.

Tephrocactus articulatus „diadematus”. Ten gatunek potrafi rosnąć dość mocno wzwyż, w dodatkuna zdjęciu widać egzemplarz wybujały w tropikalnym ogrodzie. W kolekcjach zwykle występuje on
pod postacią swojej formy papyracanthus, charakteryzującej się „papierowymi” cierniami.

.
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Klad C
Tephrocactus paediophilus (2n =
319), Tephrocactus aoracanthus (2n
= 242), Tephrocactus articulatus var.
oligacanthus (2n = 88), Tephrocactus
articulatus var. strobiliformis (2n =
77), Tephrocactus articulatus var.
articulatus (2n = 88), Tephrocactus
geometricus (2n = 22), Tephrocactus
alexanderi (2n = 22), Tephrocactus
halophilus (2n = 22)
Źródło: M. Laura Las Peñas, Roberto Kiesling
& Gabriel Bernardel. Phylogenetic reconstruction of the genus Tephrocactus (Cactaceae) based on molecular, morphological,
and cytogenetical data. Taxon, 68(4), 2019
Redakcja dziękuje prof. Robertowi Kiesslingowi (Argentyna) za udostępnienie artykułu.

Można już nabyć w internecie
archiwalne drukowane wersje „Kaktusy i Inne”. Zachęcamy wszystkich
do ich nabywania bo jest to nie tylko
forma gromadzenia w pewniejszy i
wygodniejszy sposób wiedzy o kaktusach i sukulentach, ale także
wspieranie
tego
wartościowego
polskiego czasopisma. Większość
numerów jest dostępna tylko w ograniczonej liczbie egzemplarzy.

Gordon Rowley

Dożywając pięknego wieku 98 lat,
zmarł jeden z najbardziej znanych na
świecie kaktusiarzy, przez wiele lat jedna
najważniejszych osób w brytyjskim kaktusiarstwie, propagator kaktusów i sukulentów, autor dwudziestu książek i broszur
oraz kilkuset arty-kułów, wieloletnim przewodniczący Brytyjskiego Towarzystwa
Kaktusowo-Sukulentowego, i ogólnie

Klad B
Tephrocactus weberi var. weberi (2n
= 22, 44), Tephrocactus weberi var.
deminutus (2n = 22)

Drukowane wersje
Kaktusy i Inne ponownie
dostępne.

Żródło: Larridon et al. Evolutionary trends in the
columnar cactus genus Eulychnia (Cactaceae)
based on molecular

Gordon Rowley. Zdjęcie dzięki uprzejmości Grahama Charlesa

cylindropuntia verschaffeltii) (2n =
22), Tephrocactus recurvatus (syn.
Cumulopuntia recurvata) (2n = 44),
Tephrocactus molinensis (2n = 44,
88)

Poniżej znajduje się wyszczególnienie
akceptowanych gatunków w rodzaju
Tephrocactus, z podziałem na trzy klady, i
podaną liczbą chromosomów przy każdym gatunku. Warto zauważyć, że T.
paediophilus ma 29 zestawów chromosomów, czyli 14,5 raza tyle co gatunki diploidalne), a Tephrocactus aoracanthus 22
zestawy – 11 razy więcej niż gatunek
diploidalny.
Klad A
Tephrocactus bonnieae (syn. Puna bonniae) (2n = 44), Tephrocactus nigrispinus
(syn. Maihueniopsis nigrispina) (2n = 44),
Tephrocactus verschaffeltii (syn. Austro-

Cyfrowa biblioteka
Wkrótce na naszej stronie www
powinien pojawić się zaczątek cyfrowej biblioteki kaktusowej i sukulentowej. Będą to albo odnośniki do literatury dostępnej w internecie, albo
wydawnictwa, co do których prawa
autorskie wygasły. Cyfrowa biblioteka
nie będzie należeć do naszych priorytetowych celów, jednak z czasem być
może się rozrośnie, bo w internecie
jest obecnie dostępnych wiele pozycji,
które zresztą są przedstawiane na
naszym forum w dziale poświęconym
kaktusowej i sukulentowej literaturze.
Ci z Państwa, którzy wiedzą o legalnie
udostępnionej w internecie literaturze,
prosimy o umieszczanie informacji na
naszym forum.
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Turbinicarpus mandragora
ssp. pailanus
Zoltan Varga
Budapeszt, Węgry | Hungary
vargazolee@gmail.com

Wstęp

Introduction

Kaktusy z rodzaju Turbinicarpus, należą do moich
ulubionych, dlatego wiele z nich odwiedziłem w ich
naturalnym środowisku po to, by móc badać je w oryginalnej formie. W tym artykule chciałbym podzielić
się moimi doświadczeniami zdobytymi w trakcie obserwacji podgatunku Turbinicarpus mandragora ssp.
pailanus.
Ciekawe, że podgatunek ssp. pailanus występuje
znacznie częściej w kolekcjach niż gatunek podstawowy, co więcej osiąga on większe rozmiary, a jego
uprawa jest łatwiejsza. Jego siedlisko znajduje się w
innym masywie górskim, w tym samym stanie co
podgatunek nominalny, ale z grubsza 100 kilometrów
na północny wschód, na zachodnich zboczach Sierra
de la Paila. W 2017 roku wraz z moimi towarzyszami
odbyliśmy podróż na jego siedlisko, by móc go podziwiać. Zanim zapoznamy się z tym podgatunkiem
na jego siedliskach, spójrzmy na to co warto o nim
wiedzieć.

Cacti of the genus Turbinicarpus, belong to my
favourite ones, so I visited many of them in their
natural environment to study them in their original
conditions. In this article I would like to share my
experience I got from observations of subspecies
Turbinicarpus mandragora ssp. pailanus.
Interestingly, the subspecies ssp. pailanus is
much more common in collections than the nominal
subspecies, it also grows larger and its cultivation is
easier. Its habitat is located in another mountain
massif in the same state in which the nominal subspecies lives, but roughly 100 km north-east of it, on
western slopes of Sierra de la Paila. In 2017, me and
my fellow travelers made a trip to its habitat to admire it in nature. Before we get introduced to this
species in its habitat, let us take a look at what we
should know about it.

Turbinicarpus mandragora ssp. pailanus

The plant was discovered in 1985 in the Sierra
de la Paila mountains in Mexico. For quite a long
time it was called Turbinicarpus beguinii fa. „Sierra
de la Paila”, T. beguinii „Canyon Verde” or T.
beguinii sp. L1035. The description – under the
name of Turbinicarpus pailanus – was done in 1998
by a Czech botanist Joseph J. Halada and an Italian
cactus researcher Paolo Panarotto. A year later a
Swiss Jonas Lüthy writes about a subspecies of Tur-

Roślina została odkryta w 1985 roku górach Sierra
de la Paila w Meksyku. Przez długi czas występowała
pod nazwami Turbinicarpus beguinii fa. „Sierra de la
Paila”, T. beguinii „Canyon Verde” lub T. beguinii sp.
L1035. Opisu pod nazwą Turbinicarpus pailanus dokonał w 1998 roku czeski botanik Józef J. Halada i
włoski badacz kaktusów Paolo Panarotto. Rok później
.
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Szwajcar Jonas Lüthy pisze o podgatunku Turbinicarpus mandragora, w 2003 roku przenosi go jednak
do rodzaju Rapicactus. W tym samym roku włoski
botanik Davide Donati wymienia go jako Rapicactus
pailanus. Jeżeli chodzi o rodzaje Rapicactus i Turbinicarpus warto przeczytać mój artykuł w Kaktusz-Világ
2019/1, w którym przedstawiam podgatunek ssp.
mandragora.
Według opisu korpus jest spłaszczoną kulą o wysokości 6 cm i szerokości 5 cm. Brodawki mają kształt
piramidalny, z czterema krawędziami, od spodu mają
kształt rombu, są długości 5 mm, u ich podstawy szerokość wynosi 4 mm. Podczas wzrostu naskórek rośliny jest oliwkowozielony, później ciemnozielony, jasnobrązowy w kierunku podstawy rośliny. Liczba
cierni bocznych waha się od 11 do 16, są one sztywne,
białe i długie na 10 mm; są obecne 2 ciernie środkowe, jeden skierowany w górę, drugi w dół. Przy podstawie są białe, u szczytu czarne, długości do 25 mm.
Kwiat ma 24 mm długości i szerokości, jest żółtawy,
brzoskwiniowy.
Teraz czas na moje doświadczenie z tym podgatunkiem w terenie. Najpierw podsumuję suche fakty, a
następnie w nieco bardziej czytelnej formie zaprezentuję radość odszukania go i obserwacje. Zobaczmy!

Sierra de la Paila

binicarpus mandragora, but in
2003, though, he moves it to the
genus Rapicactus. In the same
year an Italian botanist Davide
Donati mentions it as Rapicactus
pailanus. As regards the genera
Rapicactus and Turbinicarpus I
recommend my article in
Kaktusz-Világ 2019/1, in which I
introduced ssp. mandragora.
According to the description,
the body is a pressed sphere 6
cm high and 5 cm wide. The tubercules are pyramidal in shape,
four-edged, romboidal-shaped at
the bottom, 5 mm long and 4
mm wide at their base. During
growth, the epidermis becomes
olive green, later dark green, light
brown towards the base of the plant. The number of
radial spines ranges from 11 to 16, they are rigid,
white, up to 10 mm long. The number of central
spines is two, one directed upwards and one downwards. They are white at the base and black at the
tip, up to 25 mm long. The flower is 24 mm long
and wide, yellowish, peach-colored.
And now it is time for my experience with this
subspecies in habitat. First I will summarize the pure
facts, then in a somewhat more readable form will
give my observations and joy of finding it in nature.
Let’s see!

Sierra de la Paila
These mountains are located in the state of Coahuila and cover an area of about 1100 km2. The
mountains are composed of Cretaceous marine sedimentary limestone. They have no constant water
flows, because rainfall is only 100 to 300 mm per
year. Based on its climate the region can be rated as
steppe, for the most part as a temperate and dry one
subtype, with an average annual temperature of 18
o
C, though it strongly depends on altitude.
The plant that is the subject of this article is
found in the western part of the mountains, on a dry

Góry te znajdują się w obrębie stanu Coahuila. Ich obszar
wynosi blisko 1100 km2. Góry
utworzone są z morskiego wapienia osadowego okresu kredy.
Nie występują stałe przepływy
wody, ponieważ roczne opady
wynoszą tylko od 100 do 300
mm. Na podstawie panujacego
klimatu można zaliczyć ten obszar do stepu, przeważnie do
podkategorii umiarkowanej i
suchej, ze średnią roczną temperaturą 18 oC, chociaż mocno to
zależy od wysokości ponad poziomem morza.
.
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Roślina będąca bohaterką tego artykułu występuje
w zachodniej części gór, w suchym krzewiastym, kamienistym zbiorowisku roślin rozetowych (matorral
rosetofilo). Liczba znalezionych tu gatunków kaktusów jest znaczna, nawet jeśli na pierwszy rzut oka nie
jest widoczna. Warto tu wspomnieć takie gatunki jak
Echinocereus stramineus, E. longisetus ssp. delaetii,
E. pentalophus ssp. leonensis, Coryphantha pseudoechinus i ssp. laui, Epithelantha bokei, Ferocactus hamatacanthus, Mammillaria formosa ssp. chionocephala, Neolloydia conoidea.
Trochę dalej na tym obszarze można znaleźć takie
gatunki kaktusów jak: Acharagma aguerriana, Ariocarpus fissuratus, Astrophytum senile, Coryphantha
poselgeriana, Echinocactus horizonthalonius, Epithelantha greggii, E. micromeris, Grusonia bradtiana,
Lophophora williamsii, Mammillaria lasiacantha, M.
pottsii, Thelocactus bicolor i T. nidulans. Na pierwszy
rzut oka najbardziej widoczne są rośliny z rodzajów
Dasylirion, Fouqueria, Agave i Yucca, które wyróżniają się spośród roślinności zarówno pod względem
ilości, jak i wielkości. Za mniej spektakularne, bo
mniejsze, można uznać sukulenty Hechtia glomerata i
Euphorbia antisyphilica, jednakże ich duża ilość pokrywa to z nawiązką.

2017.02.25. - Eksploracja
Cały dzień poświęciliśmy na eksplorację Sierra de
la Paila i okolic. Za najważniejszy punkt tego dnia
uważałem znalezienie Turbinicarpus mandragora ssp.
pailanus. Na podstawie wcześniejszych fotografii oraz
sprawozdań innych dokładnie wiedziałem dokąd musimy się udać. Trudno się zgubić, ponieważ w to odległe miejsce prowadzi niewiele dróg.
96.

shrubby, on stony ground, rosette plant community
(matorral rosetofilo). The number of cactus species
found here is significant, even if they may be not
seen at first glance. There can be mentioned for example: Echinocereus stramineus, E. longisetus ssp.
delaetii, E. pentalophus ssp. leonensis, Coryphantha
pseudoechinus and ssp. laui, Epithelantha bokei,
Ferocactus hamatacanthus, Mammillaria formosa
ssp. chionocephala, Neolloydia conoidea.
A little further in this region there can be found
other cactus species, as: Acharagma aguerriana, Ariocarpus fissuratus, Astrophytum senile, Coryphantha
poselgeriana, Echinocactus horizonthalonius, Epithelantha greggii, E. micromeris, Grusonia bradtiana,
Lophophora williamsii, Mammillaria lasiacantha, M.
pottsii, Thelocactus bicolor and T. nidulans. At the
first glance the most striking plants are those from the
genera Dasylirion, Fouqueria, Agave and Yucca,
which are distinguishable from the vegetation, both in
number and in size. As less spectacular, due to their
smaller size, may be recognized the succulent plants
Hechtia glomerata and Euphorbia antisyphilica, but
their large numbers make up for that.

2017.02.25. - Eksploration
We devoted all the day to explore Sierra de la
Paila and its suroundings. The most important point
on that day for me was to find Turbinicarpus mandragora ssp. pailanus. Based on previous pictures
and reports by others I knew exactly where to go. It
is hard to miss , because only a few roads lead to this
lonely place here.
After turning aside from the road 40 connecting
Torreón and Saltillo, we started north from the famKAKTUSY I INNE Vol. 11 No. 3

Po zjechaniu z drogi numer 40 łączącej miasta
Torreón i Saltillo, wyruszyliśmy na północ od słynnej
miejscowości Estación Marte, w której swój początek
ma wyboista polna droga, która ciągnie się obok licznych tajemniczych krajobrazów pełnych ciekawostek.
Ta mała, pełna kurzu, składająca się z kilku domów
wioska, tak naprawdę znana jest tylko w gronie kolekcjonerów kaktusów. W okolicy rośnie Ariocarpus
kotschoubeyanus, Echinocactus horizonthalonius,
Epithelantha greggii, Coryphantha difficilis, poselgeriana, Mammillaria coahuilensis, M. aff. heyderi, Thelocactus bicolor i niektóre inne gatunki kaktusów. Co
więcej, stąd prowadzi jedna z niewielu dróg do obszaru Sierra de la Paila.
Byliśmy na tej trasie już wcześniej, dlatego tym
razem nie zatrzymywaliśmy się przy każdym krzaku
by badać kaktusy. Wzgórza, zakręty i rośliny przywitały nas jak swoich znajomych. Po około godzinnej
kołataninie, na znajomej stronie góry ukazała się zygzakowata, wijąca się droga, prowadząca do wnętrza
regionu Paila. Po wspinaczce można natrafić na pastwiska wysokogórskie, gdzie jest znaczna hodowla
zwierząt, a jeszcze dalej do wewnątrz, u podstawy
szczytów górskich, na ślady poważniejszej działalności człowieka w postaci opuszczonych kopalń.
W drodze do wnętrza gór dotarliśmy do przestronnej niecki otoczonej pasmami górskimi. Na szczęście
była bezchmurna pogoda i mogliśmy zobaczyć
wszystko dookoła. Dopiero po dotarciu do wzniesienia
zorientowaliśmy się jak strome i kamieniste ono jest.
Nie zaryzykowaliśmy wjeżdżania na nie samochodem,
prawdopodobnie by to się nie powiodło.
Dlatego trasę pokonaliśmy pieszo. Odległość nie
była duża, ale różnica poziomów była, więc szybko
pociliśmy się w popołudniowym upale. Zachodnia
ekspozycja i piękna słoneczna bezchmurna pogoda nie
spieszyły nam z pomocą, wręcz przeciwnie! Wkrótce
pot zaczął z nas spływać, ale niezłomnie pokonywaliśmy zakręty. Następnie na chybił zeszliśmy z drogi i
zaczęliśmy szukać kaktusów w suchej, rzadkiej krzewiastej i kłującej roślinności wzdłuż drogi. Niespodziewanie łatwo i szybko natrafiliśmy na poszukiwaną
roślinę, i co więcej, nie była to pojedyńcza sztuka.
Sfotografowaliśmy piękniejsze okazy, mieliśmy na
tyle szczęścia, że niejedna roślina kwitła. Wiedziałem,
że znaleźliśmy dużego reprezentanta rodzaju Turbinicarpus, ale największe okazy przekroczyły moje
oczekiwania. Od tego miejsca kontynuowaliśmy naszą
.
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ous village Estación Marte, on a bumpy dirt-track
leading throug numerous mysterious landscapes full
of curiosities. This small dirty village, with a couple
of houses, in fact is known only among cactus hobbyists. In its vicinity there grow Ariocarpus kotschoubeyanus, Echinocactus horizonthalonius, Epithelantha greggii, Coryphantha difficilis, C. poselgeriana, Mammillaria coahuilensis, M. aff. heyderi,
Thelocactus bicolor and other cacti species. What is
more, here starts one of the few roads leading to
Sierra de la Paila.
We had been at this track before, so this time we
did not stop at every shrub to study cacti. Hills, road
turnings and plants greeted us like we were old
friends. After an hour of rumbling, a zigzag road
winding through the familiar hillside appeared, leading to the inner part of the Paila region. After some
hiking one may spot high mountain pastures, and
still further inwards, at the foot of the mountain tops,
there are traces of more serious human activity –
abandoned mines.
On our way to the inside of these mountains we
reached a spacious basin sorounded by mountain
ranges. Luckily there was clear weather and we
could see everything around. It was only after reaching the hill, that we were shocked at how steep and
rocky it really was. We did not risk going up the hill
by car – probably we wouldn’t have succeeded.
And so we walked on foot. The distance was not
long, but there was quite a difference in altitude, so
we soon got sweated in the heat of the afternoon sun.
The western exposure and beautiful sunny clear
weather wouldn’t come to our help, on the contrary!
Soon we were streaming with perspiration but we
steadfastly persisted in taking next turnings of our
way. Then we randomly diverted from the road and
began searching for cacti in a dry sparse shruby and
prickly vegetation along the road. Surprisingly easily
and quickly we found the plant we were looking for,
and what is more, it was not the only one. We took
pictures of the most nicely looking specimens, and
were lucky to see more then one stem blooming. I
knew that the plants we found are a large member of
the genus Turbinicarpus, but the largest of the plants
were far beyond my expectations. From here we
continued our wandering not on the road but through
the dense vegetation. We reached the top of the hill
where there was the mentioned grassy plateau, just
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Droga do Paila | The road to Paila

Habitat

wędrówkę nie drogą lecz wśród gęstej roślinności.
Dotarliśmy na szczyt wzniesienia, gdzie znajdował się
wspomniany już trawiasty płaskowyż, a miejscowi
sprowadzali małe stado bydła w chwili, gdy przybyliśmy. Nasze przybycie nie pomogło pasterzom, ponieważ zwierzęta przestraszyły się nas. Oddaliliśmy się
odpowiednio, by nie przeszkadzać w pracy.
Po tej krótkiej przerwie mogliśmy cieszyć się cudownym widokiem niecki rozpościerającej się u naszych stóp. Wśród niskiej roślinności wyróżniały się
spektakularnie zielone i szerokolistne juki, które już
pojawiły się w wyższym regionie, podczas gdy osobniki Dasylirion i Fouqueria przerywały monotonię w
bardziej suchych i dolnych partiach.

Podsumowując nasze doświadczenia z
Turbinicarpus mandragora ssp. pailanus
W odwiedzonej populacji rośliny są rozproszone
prawie od dołu do szczytu wyeksponowanego na zachód stoku. Znajdują się między kamieniami lub innymi roślinami, w miejscach wystawionych na słońce.
Ich korpusy są początkowo kuliste, następnie jajowate
w starszym wieku, w skrajnych przypadkach nieco
kolumnowe. Kołnierz korzenia jest cienki, brązowawy, ale korzeń nie jest bulwiasty, co zaobserwowano
również przy okazach wymytych przez deszcz. Dolne
ciernie są jasnoszare i pozostają na korpusie. Szczyt
rośliny jest w białej wełnie, a wystające z niego proste
ciemnoszare środkowe ciernie sprawiają, że jest łatwo
rozpoznawalna.
Kwiaty mają charakterystyczne paski na płatkach,
główny kolor płatków to brudna biel, a środkowy pasek na nich jest różowy. Odcień koloru kwiatu poszczególnych roślin może się różnić.
Uprawa nie jest szczególnym problemem. Roślina
rośnie stosunkowo wolno, wchodzi w kwitnienie później (w wieku 6-7 lat) niż inni przedstawiciele rodzaju,
i nie daje tak dużej ilości kwiatów. Zwykle wiosną
kwiaty otwierają się w jednej fali. W obrocie handlowym najczęściej występuje pod numerem polowym
L1035, który jest oznaczeniem siedliska Cañon Verde,
Coahuila.
Zdjęcia | All the pictures: Zoltan Varga

.
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when the indigenous people were taking down a
small herd of cattle. Our appearance did not help
them as the animals got scared of us. We pulled back
at a distance enough for not to disturb them in work.
After this short break we were able to capture a
wonderful view of the basin below us. Among the
low vegetation, the green and broad-leaved yuccas,
already appearing in the higher part, stood out spectacularly, while the Dasylirion and Fouqueria broke
the monotony in drier and lower parts.

Summarizing our experience with Turbinicarpus mandragora ssp. pailanus
In the visited population the plants are scattered
almost from the bottom to the top of the westexposed slope. They grow between stones or other
plants, in places exposed to the sun. Their bodies are
at first spherical, then ovate at an older age, in extreme cases slightly columnar. The root collar is
thin, brownish, but the root is not tuberous, as has
also been seen in plants washed by rain. The spines
in the lower part are light grey and remain on the
body. The top of the plant is in white wool, and the
straight dark gray central spines protruding from it
make it easily recognizable.
Its flowers are characteristically striped, the main
colour of the petals is off-white, and the mid-stripe
on them is pink. The hue of the flower colour may
vary across the plants.
In culture, the plant does not pose particular
problem. It grows relatively slowly, comes into
flowering later (at the age of 6-7) than other members of the genus, and does not bring as much flowers. Typically in spring the flowers appear in one
wave. In commerce it is most commonly seen under
the field collection number L1035, which is the
habitat designation for Canon Verde, Coahuila.
Literatura
VILLAREAL, José A. 1994. Flora vascular la de La Sierra de la
Paila, Coahuila, México. Departamento de Botanica
Universidad Autonoma Agraria "Antonio Narro" Buenavista,
Saltillo, Coahuila 25315 México.
M. ZACHAR 2004. The Genus Turbinicarpus. Spolocnost
Cactaceae etc. Bratislava, Slovakia.
DONATI, D. & ZANOVELLO, C. 2005. Knowing, understanding,
growing Turbinicarpus – Rapicactus. Cactus Trentino,
SüdTirol, Italy.
HUNT, D. R. & ICSG 2006. The New Cactus Lexicon (Text).
Dh books, The Manse, Chapel Lane, Milborne Port, UK.

KAKTUSY I INNE Vol. 11 No. 3

Cactaceae etc.
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 11 no 2
vol 11 no 1
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

.

KAKTUSY I INNE Vol. 11 No. 3

99

Z notatnika Edytora

Kolejny dodatek do listy słabych mrozaków
Widoczny na zdjęciu kaktus to Denmoza rodacantha z
mojej kolekcji. Nie była ona oznaczona jako pochodząca z
zimniejszych obszarów, można więc podejrzewać że pochodzi z jednej z wielu typowych lokalizacji jej dużego areału występowania w Argentynie. Wcześniej słyszałem
wprawdzie tu i ówdzie, że Denmoza jest dość chłodnoodporna, jednak powszechnie nie jest ona zaliczana nawet
do umiarkowanych "mrozaków". Okazuje się jednak, że to
co należy do grona kaktusów mrozoodpornych, czy to w
pełni czy to umiarkowanie, zmienia się wraz z czasem, tak
jak wraz z czasem łagodnieją nasze zimy.
Moją Denmozę mam już chyba od trzech zim. Podczas
pierwszych dwóch rzeczywiście dość długo trzymałem ją
chłodno – należała do ostatnich kaktusów zabieranych do
zewnątrz z półki zaokiennej, jednak nie odważyłem się
przetrzymać jej tam przez całą zimę, zwłaszcza przedostatnią. I być może tej zimy również bym się nie odważył
gdybym… o niej nie zapomniał. Tak, została przeze mnie
zapomniana, na zewnątrz, gdy na jesieni zostawiłem ją by
pobyła sobie dłużej na chłodzie, tak jak i zapominam zimą
o innych moich kaktusach wewnątrz z uwagi na brak czasu
i po prostu ogólny odpoczynek od kaktusów.
Takie ludzkie niedbalstwo w przyrodzie ma pewne
znaczenie – dzięki niemu n.p. niedoglądane rośliny na
powrót zasiedlają miejsca wcześniej zajmowane przez
człowieka. W moim przypadku niedbalstwo przyczyniło się
do dopisania Denmoza rodacantha
do
kaktusów
umiarkowanie mrozoodpornych, bo przetrwała ona zimę, czy może lepiej: „zimę”,
na zewnątrz nadspodziewanie dobrze.
Teraz jednak wyjaśnienie, co słowa „przetrwanie” i
„na zewnątrz” oznaczają dokładniej w moich warunkach.
Otóż moja Denmoza przetrwała po pierwsze – zimę
bardzo łagodną, gdzie temperatura w nocy spadała – i
to nie często – tylko do kilku
stopni poniżej zera (moje
Dolnośląskie województwo
jest najcieplejsze w Polsce), po drugie – Denmoza była
osłonięta od wiatrów ściankami półki, po trzecie – nie spadł

na nią w zimie ani jeden płatek śniegu czy kropla deszczu, choć była ona na otwartym powietrzu – to dzięki
małemu daszkowi nad oknem. Jak można się było spodziewać, mając przez zimę kontakt z otwartym słońcem,
nie przypaliła się wiosną bez wiosennego cieniowana.

Fig. 2 Denmoza na jesieni zaraz przed zabraniem innych kaktusów i
zostawieniem jej na dłuższy chłód.
Wielkich rzeczy
nie odkryłem, dość
powszechnie wiadomo że Denmoza do
kaktusów wrażliwych
na chłód nie należy,
nie mniej przetrwanie
przez kaktusa zimy
na zewnątrz – ma się
rozumieć,
że
z
ochroną – zawsze
jest jednym z sukcesów w kaktusowym
hobby. Zdjęcia mojej
Denmozy
zrobiłem
27 kwietnia – widać,
że nie jest specjalnie
wymarszczona, tak
jak zresztą nie była
specjalnie wymarszczona na jesieni.

Fig 1 (po lewej) & Fig. 3 (powyżej) Denmoza
na wiosnę pod koniec kwietnia, jeszcze nie
podlana.

Nowa metoda pobierania DNA z kaktusów
Chociaż badania genetyczne kaktusów obarczone są
niepewnościami i często nie dają pewnych odpowiedzi w
badaniu pokrewieństwa gatunków, nie mozna zaprzeczyć, że
mocno posunęły one do przodu nasze spojrzenie na systematykę kaktusów. Pobieranie materiału genetycznego z tkanek
kaktusów jest jednak skomplikowane i czasochłonne z uwagi
na obecność opartego na polisacharydach śluzu roślinnego, i
innych utrudniających to związków. Dlatego duże znaczenie
ma opracowana ostatnio metoda ekstrakcji DNA z cierni kaktusów. Osoby zainteresowane szczegółami mogą się z nimi
zapoznać w oryginalnym artykule dostępnym w internecie.
Obok szybszego procesu pozyskiwania DNA, znaczenie
oczywiście ma też to, że metoda jest praktyczna i bezinwazyj-
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na dla kaktusów – poza oderwaniem ciernia nie niszczymy
rośliny. Może to mieć znaczenie przy badaniu skrajnie nielicznych populacji.
Do badań DNA mogą też służyć kwiaty, ale ich dostępność jest ograniczona okresem kwitnienia. Z kolei większa
łatwość, praktyczność i szybkość badań DNA z cierni daje
możliwości nie tylko badania pojedyńczych reprezentantów
gatunków – jak to dotychczas było robione, ale porównywania DNA wielu egzemplarzy poszczególnych populacji w
naturze i określania pokrewieństwa między populacjami.
Żródło: Fehlberg, S., Allen, J. & Church, K. A novel method of genomic
DNA extraction for Cactaceae. Applications in Plant Sciences 1 (3).
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Po co kamienie
w doniczkach z
Ariocarpus fissuratus?

Ariocarpus fissuratus,
Coahuila, Meksyk.
Fot. Przemysław Zieliński
Efekt zagłębiania się kaktusów w podłożu w obronie
przed nadmiernym zimnem lub gorącem, choć słabo udokumentowany w badaniach, znany jest kaktusiarzom odwiedzającym kaktusy w naturze, i nawet jeśli nie jest on powszechny, to jest częsty. Dlatego to chciałbym tu przedstawić – niżej cytowane – jedno z takich badań, zrobione dla
Ariocarpus fissuratus, jednego z widocznie chowających się
w ten sposób kaktusów.
Przede wszystkim wspomniane badania pokazały, że za
chowanie się w podłożu A. fissuratus odpowiada ściśliwość
korzeni, podczas gdy ściśliwość pędu dodawała do efektu
tylko kilka procent. Rośliny w przeprowadzonym eksperymencie zagłębiały się w podłożu na od 0,5 do 3 cm, przy
czym zagłębianie się w okresie jesienno-zimowym było
większe niż w okresie letnim. Jak się można domyślić, czynniki powodujące skurczenie to zimno i brak wilgoci w glebie.
Chowanie się kaktusów w podłoże ma w naturze znaczenie dla ich ochrony przed wysoką temperaturą i roślinożercami. Eksperyment pokazał jednak, że ochrona przed
wysoką temperaturą okazuje się skuteczna tylko gdy podłoże pokryte jest kawałkami skał. Co ciekawe nie zaobserwowano wpływu kontrakcji korzeni na ochronę przed odwodnieniem w okresie lata – rośliny utrzymują wtedy swoje
stomaty zamknięte, co w parze z bardzo grubym naskórkiem
i wewnętrzym składem chemicznym, zabezpiecza dobrze
także korpus w całości wystawiony na otwarte słońce (tylko
nocą, gdy stomaty nieco się otwierały, rejestrowane były
małe straty wody). Badania pokazały także, że kontrakcja
nie odgrywa roli przy ochronie przed niskimi temperaturami.
Wróćmy teraz do ochrony przed wysoką temperaturą.
Jak już wspomniano, kluczowe jest pokrycie podłoża kawałkami skał – w eksperymancie były to kilkucentymetrowej
szerokości płaskie odłamki skalne użyte u części roślin –
pokrywały one dobrze piaszczystą ziemię w której były rośliny, i miały kolor nieco jaśniejszy niż piaszczysta ziemia.
Druga część roślin pozostawała w samej piaszczystej ziemi.
Pomiary maksymalnej temperatury osiągniętej w tych samych warunkach przez korpusy roślin w obu pojemnikach
pokazały, że u tych w podłożu pokrytym skałkami temperatu-
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ra korpusu osiągnęła wartość mniejszą – 56.5°C, wobec
60°C dla roślin w ziemi piaszczystej, a temperatura przy
której następuje padnięcie połowy roślin zmierzona w tym
badaniu to LT50 to 56.8 °C (i rzeczywiście, wszystkie rośliny w podłożu piaszczystym popadały). Kolejny eksperyment dotyczący pozycji rośliny pokazał, że podłoże piaszczyste tak się nagrzewało, że zagłębione w nim korpusy
roślin miały większe maksymalne temperatury niż korpusy
wystawione ponad powierzchnię, w podłożu ze skałkami z
kolei korpusy roślin zagłębionych miały maksymalną temperaturę niższą niż korpusy wystawione w całości na słońce ponad kamyki. Tak więc dla A. fissuratus w naturze,
kontrakcja korzeni przy kamieniach na powierzchni gleby
mogą pomóc pędom rośliny wytrzymać wysokie zabójcze
temperatury.
Warto zaznaczyć, że wspomniane 60 °C podłoża, przy
którym rośliny padały odpowiadało ok. 38 °C temperatury
powietrza – a to są maksymalne temperatury powietrza na
stanowiskach A. fissuratus w Teksasie. Oznacza to, że A.
fissuratus często rośnie tam na granicy przetrwania i skaliste podłoże może być kluczowym elementem dla jego
przetrwania.
Rozważania powyższe można przenieść z roślin w
naturze na uprawiane, i konkluzje dla hobbysty są jasne –
do doniczek z kaktusami warto kłaść jasne kamienie i w
ten spobób chronić kaktusy od nagrzania. Z drugiej strony
kamyki mogą spowalniać wysychanie substratu, co trzeba
brać pod uwagę przy podlewaniu wrażliwych na długą
wilgoć kaktusów (a takimi są ariocarpusy). W ogóle odnoszę wrażenie, że w zaleceniach poprawnej uprawy kaktusów zbyt mało wspomina się o niebezpieczeństwie rozgrzewania się doniczek do granicy szkodzenia roślinie,
zwłaszcza dotyczy to czarnych doniczek, stojących „samopas”, a więc ze ściankami bocznymi oświetlanymi słońcem. To taka moja dygresja na koniec…
Żródło: North, G. B. et al. Root contraction helps protect the "Living
rock" cactus Ariocarpus fissuratus from lethal high temperatures when
growing in rocky soil. American Journal of Botany 97(12), 2010
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Kompleks Euphorbia caput-medusae
Euphoria caput-medusae należy do najbardziej znanych
sukulentycznych Euforbii. Ma ona dość charakterystyczny
wygląd. "Euphorbia z głową meduzy" – bo tyle znaczy jej
łacińska nazwa – tworzy dużą liczbę wężowatych odgałezień
wyrastających z jednej bardzo grubej łodygi-głowy. W Europie znana jest ona już od końca XVII-stego wieku, odkąd
pierwsi Europejczycy wylądowali na Półwyspie Przylądkowym – głównym miejscu występowania E. caput-medusae.
Gatunek ten jest popularny w kolekcjach, bo niezbyt stare
rośliny mają interesujący wygląd. W starszym wieku jednak
gęste odgałęzienia zakrywają zupełnie głowę, i roślina staje
się masą płożących się pędów wylewających się z doniczki
na wszystkie strony, zupełnie nie nadając się do uprawy
innej niż szklarniowa.

nie, na podstawie swoich obserwacji morfologicznych i
środowiskowych, każdy z w/w gatunków, poddaje tę koncepcję szczegółowej dyskusji.
W konkluzjach autor stwierdza, że E. tuberculata (z
var. macowanii sprowadzonej przez niego do synonimu),
E. ramiglans (z E. confluens zredukowaną do jej odmiany)
i E. marlothiana to z pewnością odrębne gatunki, z kolei E.
tuberculatoides, E. muirii i E. bolusii na dzień dzisiejszy
powinny być również uważane za odrębne gatunki, choć z
wątpliwościami, które należy wyjaśnić. Przy okazji warto
wspomnieć o nowej populacji E. caput-medusae odkrytej
przez autora 250 km na północ od typowych populacji z
Półwyspu Przylądkowego.
Najbardziej spokrewniona z E. caput-medusae jest E.
tuberculata, rosnąca nieco na północ od Półwyspu Przylądkowego. Ma ona między innymi, według obserwacji
autora, słabiej wykształconą "głowę" od E. caputmedusae, i zawsze zagrzebaną w piasku. Euphorbia tuberculata zawsze rośnie na płaskich terenach i w piaszczystym gruncie, podobnie jak inne tu wspomniane euforbie, za wyjątkiem E. caput-medusae, która może rosnąć
także na skalistych zboczach. Przy suszy, w obronie przed
gorącem, rośliny E. tuberculata zwykle ustawiają swoje
boczne odgałęzienia pionowo, czego nie ma u innych
meduzoidalnych euforbii. W uprawie jest ona trudniejsza
niż łatwa E. caput-medusae.

Fig. 1 Zagłębiona w piasku Euphorbia marlothiana
Meduzoidalnych euforbii opisanych jako odrębne gatunki
jest jednak więcej. W 2006r. Bruyns i in. dodał do Euphorbia
caput-medusae część z ich – dokładnie siedem, co poszerzyło obszar występowania tego gatunku aż do południowej
Namibii (tereny głównie wzdłuż wybrzeża). Wspomniane
gatunki to: E. tuberculata (wraz z odmianą var. macowanii),
E. ramiglans, E. confluens, E. tuberculatoides, E. marlothiana, E. muirii i E. bolusii. W ostatnim numerze czasopisma
Euphorbia World Rikus van Veldhuisen, omawiając dokładŹródło: Veldhuisen, R. 2020. Revision of the informal Euphorbia caputmedusae group. Euphorbia World 16(1).

.
Fig. 2 Euphorbia caput-medusae

Copiapoa – jeszcze o odrostach
Niektóre Copiapoy mają tę niedogodną własność, że lubią
rozpoczynać wzrost na zimowisku gdy temperatura nie jest
dostatecznie niska. Obok nienaturalnego wydłużenia pędu
może mieć miejsce też inna przypadłość. Na zdjęciu widać
Copiapoa humilis, która doświadczyła krotkotrwałych i następujących po sobie na przemian krótkich okresów wzrostu i
stagnacji. Doprowadziło to do niepożądanego tworzenia się
wielu małych odrostów. Zwykle odrosty są pożądane do rozmnażania wegetatywnego, jednak tu odrosty są nie tylko małe, ale także na nich pojawiły się kolejne odrosty (drugiego
rzędu), są także gdzieniegdzie małe odrosty trzeciego rzędu
(nie widać ich na zdjęciu). Wszystko to deformuje pokrój rośliny, mało tego – odrosty nie będąc w pełni wykształcone są
miejscami podatnymi na ataki wełnowców i przypalenie. Copiapoy proszą o dopilnowanie zapewnienia chłodu w zimie!
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Knersvlakte. Nowy rezerwat, kolejna ochrona
Knersvlakte to półpustynnny,
lekko górzysty obszar w północnej części Prowincji Zach. Przylądka (RPA). Jest to jedna z ważniejszych nazw geograficznych,
którą powinni sobie przyswoić miłośnicy sukulentów, bo nie tylko
występuje tu wyjątkowo duże zagęszczenie sukulentów, ale także
jest tu wyjątkowo wysoki stopień
endemizmu. Duży endemizm jest wynikiem charakterystycznej cechy tego środowiska – podłoża
pokrytego białym kwarcowym żwirem i kamykami, przy jednoczesnie
niewielkim zajmowanym
obszarze. Biały żwir odbijając światło słoneczne,
nie pozwala na zbyt duży
wzrost temperatury podłoża, stąd rośnie tu wiele
Fig. 1 Knersvlakte – widok ogólny
małych sukulentów rozwiFig.. 2 Oophytum nanum
jających się tuż przy lub w
Fot. Derek Keats (licencja cc by 2.0)
ziemi.
Najwięcej gatunków
jest z rodziny Mesembryanthemaceae, czyli z sukulentów zwanych popularnie przypołudnikami lub
mesembriantami, najwięcej z rodzaju Argyroderma. Na drugim miejscu są
gatunki z rodziny Crassulaceae – grubosze i tylekodony – obok większych
krzaczastych gatunków,
rośnie tu m.in. mała Crassula columnaris czy Tylecodon pygmaeus. Są także aloesy, ciekawa QuFig. 3 Tylecodon pygmaeus
aqua mammillaris, znana
Fot. Malcolm Manners (licencja cc by 2.0)

Dioscorea elephantipes, i
inne. Przez większą część
roku panują tu trudne suche warunki i dopiero zimą,
w porze deszczów, rośliny
wchodzą w swój okres
rozwoju.
Wysoki stopień endemizmu, zmiany środowiskowe, ale także ochrona
przed złodziejami sukulentów, były powodem założenia w 2014r. na tym obszarze rezerwatu – „Knersvlakte Nature Reserve”. Na
marginesie zaznaczę tylko,
że celowo nie napisałem "ochrony przed hobbystami", czy "przed
miłośnikami", bo w wypadku zbierania roślin z małych stanowisk
takie słowa nie przechodzą mi
przez klawiaturę. Zbieranie roślin
z niewielkich stanowisk – t.j. będących na granicy wymarcia, jest
po prostu wymazywaniem gatunków z powierzchni Ziemi i jest
zwykłą zbrodnią.
2
Rezerwat obejmuje 855 km , i
znajduje się na północ od rzeki
Olifants, Jedzie się tam 3 godziny
od Kapsztadu, na północ drogą
N7. Jeśli będziecie kiedyś w tamtych rejonach, warto odwiedzić to
miejsce. Sam teren na pierwszy
rzut oka nie wygląda interesująco, wszystko jednak się zmienia
gdy utkwimy nos w ziemi. Cały
Fig. 4 Conophytum calculus
obszar jest pilnowany przed złodFig. 5 Crassula columnaris
ziejami, i złodziei istotnie łapano
Fot. Malcolm Manners (licencja cc by 2.0)
i skazywano, tak więc osoby,
które pragną sukulentowych wrażeń mocniejszych od
samego podziwiania roślin, na szczęście nie mają tam
czego szukać.

Jeszcze odnoście wysiewów Sclerocactus…
W Kaktusy i Inne już kilkukrotnie przedstawiano sposoby
radzenia sobie z bardzo niską kiełkowalnością gatunków
Sclerocactus. Poniżej są kolejne uwagi, które być może
okażą się pomocne w rozmnażaniu tych kaktusów z nasion.
Dokładniej chodzi o przeprowadzony eksperyment z kiełkowaniem nasion Sclerocactus glaucus.
W przeprowadzonym eksperymencie nasiona S. glaucus
najpierw były namaczane przez 20 minut w 50%-owym roztworze środka bielącego – podchlorynu sodu, o ile nie okłamuje mnie internet (oryginalnie w tekście: "bleach solultion").
Potem z nasion zostały odcięte spiczaste końcówki. Tak
potraktowane nasiona zostały wysiane pod sztucznym
o
oświetleniem 14h/dobę, w stałej temperaturze ok. 32 C, i
stałej wilgotności zapewnionej spryskiwaniem co 2-gi dzień.
Z 46-ciu w ten sposób potraktowanych nasion, po tygodniu wykiełkowało 11, a po 3 tygodniach w sumie 20, co
dało 43-procentową kiełkowalność (u wysiewanych jednocześnie w tych samych warunkach nasion niepreparowanych, w tym samym czasie wykiełkowały tylko 2 nasiona,
czyli kiełkowalność była 10-krotnie mniejsza). Pozostałe
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nasiona zgniły – być może z powodu zbyt dużej wilgotności. Nasiona były leciutko przysypane podłożem, co mogło
spowodować gnicie, ale także mniejszą kiełkowalność.
Autorzy wspominają w tym kontekście o innym eksperymencie, w którym tak samo potraktowane były wysiewane
nasiona S. wetlandicus, gatunku pokrewnego S. glaucus,
w którym kiełkowalność była 75% przy nieprzykrytych
nasionach. W tym drugim przypadku jednak, nasiona w
podłożu były traktowane także roztworem Captanu (środek
grzybobójczy), w stężeniu 1 łyżeczka na litr wody.
Nasiona chyba wszystkich kaktusów do kiełkowania
potrzebują światła (z zakresu czerwieni, i w raczej niewielkiej ilości), co jest związane z działaniem obecnego w
nasionach fitochromu - białka-receptora światła. Zawsze o
tym pamiętajmy przy wysiewach.
Zródło: Riley, N, Riley T. Chipping and chemical scarification effects on
Sclerocactus glaucus seed germination. Cactus and Succulent Journal
90(3), 2018
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Pterocereus – ciekawy i… kwitnący
Posiadanie w domu kwitnącego kaktusa kolumnowego
zawsze jest atrakcją, o ile oczywiście na taką atrakcję jest
miejsce. Kolumnowców wcześnie kwitnących w naszych warunkach jest mało – większość w swoich środowiskach kwitnie
w najogólniejszym przybliżeniu gdy osiągnie wzrost rzędu 2
m, co w naszych warunkach oznacza kilkadziesiąt lat uprawy
dla większości gatunków. Wśród kaktusów kolumnowych jest
jednak trochę kwitnących szybko i rosnących szybko – to
głównie pilosocereusy, ale jest także kilka innych gatunków.
Uczciwie trzeba przyznać, że te najbardziej znane – Rooksbya, Calymanthium czy Pterocereus – wyglądem pędów
przypominają bardziej kolumnowe euforbie niż najbardziej
znanych kolumnowych bohaterów Meksyku – Pachycereusów, Neobuxbaumii czy Cephalocereusów.
Pochodzący z meksykańskiego półwyspu Jukatan Pterocereus gaumeri to właśnie jeden z takich gatunków euforbiopodobnych. Jego pędy mają w starszym wieku zwykle tylko 45 żeber, a w młodym tylko trzy, i naprawdę trudno się w nich
dopatrzeć czegoś interesującego. Nawet starsze rośliny wyglądają nudno, i chyba dopiero na największe i do tego rozkrzewione egzemplarze w naturze można się napatrzeć dłużej.
Na szczęście dla kolekcjonerów, Pterocereus gaumeri to
kolumnowiec, który może kwitnąć w warunkach europejskich
już przy wysokości ok. 0,5 m, a że szybko rośnie, zajmie mu
to tylko kilka lat od siewki. Do tego czasu zacznie przepoczwarzać swoje pędy z 3-żebrowych na 4-żebrowe, co jest
oznaką wejścia w dorosłość.
W klimatach bardziej tropikalnych, parnych szklarniach i
na stanowiskach, kwiatów może być naprawdę dużo, i to jest
wskazówka jak należy tego „dziwaka” uprawiać. Pterocereus
gaumeri należy do kaktusów tropikalnych, lubiących ciepło,
dość ciepłe zimowanie, dużo wilgoci w okresie wzrostu przy
dobrym drenażu i wysuszaniem podłoża między podlewaniami, i oczywiście dużą doniczkę z zapewnionym pożywieniem.
Pterocereus gaumeri, podobnie jak Calymanthium, jest
uważany za jeden z najstarszych przedstawicieli Cactaceae,

Fig. 1 & 2. Pterocereus gaumeri.
Fot. Graham Charles (Anglia)
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gatunków najbardziej pierwotnych, czyli najmniej „kaktusowo” rozwiniętych. Mała liczba żeber to jedna cecha, która o
tym świadczy, drugą są ciekawe kwiaty, co widać na zdjęciach Grahama Charlesa – mają one zielone listki, które są
zdolne do fotosyntezy i dostarczania substancji pokarmowych wprost do kwiatu. Kwiaty otwierają się w nocy, a zapylają je nietoperze.
Nawet stare rośliny Pterocactus gaumeri nie wyglądają
imponująco, dlatego nikogo nawet nie prosiłem o dostarczenie zdjęcia dorosłej rośliny z natury. Rosną one w suchym lesie tropikalnym na Jukatanie, i kiedy na drzewach
są jeszcze liście, to zielone i trochę pofalowane pędy Pterocactus gaumeri niezbyt się odróżniają od innej roślinności.
Tylko nieliczne rośliny osiągają maksymalną podawaną
wysokość 7 m, większość jest dużo niższa, i słabo się krzewi. W tych rejonach występują jeszcze: dużo nobliwiej wyglądający kolumnowiec Stenocereus laevigatus, krzew
Pilosocereus gaumeri, chwasty Acanthocereus tetragonus i
Nopalea gaumeri oraz Mammillaria – tak – też gaumeri.
Gatunek ten opisali Britton i Rose w rodzaju Pachycereus, rośliny natomiast znalazł George Franklin Gaumer
(1850-1929), amerykański botanik, zajmujący się florą półwyspu Jukatan – stąd tyle gatunków nosi epitet „gaumeri”.
Pterocereus gaumeri jest bardzo rzadki w uprawie i
niedostępny w handlu. Należy do tych gatunków, które
jeszcze czekają na swoje „odkrycie” przez kaktusowych
hobbystów. Na pewno jest tego warty bo choć euforbiowej
figury, jest to kaktus kolumnowy, kwitnący i szybko rosnący,
a ciekawe kwiaty rekompensują marny wygląd. Mieć kwitnącego kaktusa – badyla, to zawsze jest coś…
Bardzo dziękuję Grahamowi Charlesowi (Anglia) za
udostępnienie zdjęć Pterocactus gaumeri.
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Niedobór magnezu – działanie ratunkowe
Wyglad kaktusów pokazanych na zdjęciu na stronie 117
sugeruje iż prawdopodobnie cierpią na niedobór magnezu.
Pierwiastek ten jest potrzebny roślinom do wytwarzania
chlorofilu, zielonego barwnika roślin, koniecznego do prowadzenia fotosyntezy. Magnez pełni też inne ważne funkcje w
rozwoju rośliny. Zwykle niedobór magnezu zaczyna być
widoczny w dolnych partiach rośliny – chlorofil obecny w
starszych partiach rośliny rozpada się tam, a magnez wędruje do wyższych partii gdzie jest wykorzystywany do tworzenia chlorofilu w młodych tkankach.
Dobre podłoże i dobry nawóz do kaktusów powinny
oczywiście zawierać odpowiednią ilość jonów magnezu.
Jednak nie każdy nawóz jest dobry, nie każdy miłośnik kaktusów stosuje nawozy, i nie każdy miłośnik kaktusów polega
w uprawie swoich roślin tylko na organicznym podłożu, w
którym składniki wcale nie muszą być dobrze zbalansowane.
Nawet jednak zawartość magnezu jest potencjalnie wystarczająca, może się zdarzyć że magnez zostanie wypłukany
mocnym deszczem, lub roślina przestanie go pobierać z
innych powodów – na przykład gdy w glebie znajdzie się
zbyt wiele potasu, przy którego nadmiarze jego jony są
przez roślinę pobierane zamiast jonów magnezu.
Warto mieć na uwadze, że aby zwiększyć prawdopodobieństwo dobrego zbalansowania składników w podłożu, przy
stosowania nawożenia warto używać nawozów naprzemiennie od różnych producentów, a przy poleganiu tylko na składnikach podłoża, przy jego sporządzaniu warto – o ile jest taka
możliwość – mieszać humus z rożnych źródeł i różne gliny.
Ponieważ pobieranie magnezu nie zależy tylko od jego
procentowej zawartości w podłożu, ale także od zawartości

innych pierwiastków, trudno podać jego dokładną preferowaną zawartość. Dopiero gdy zauważymy odbarwianie się
tkanek, co prawdopodobnie – choć niekoniecznie – może
świadczyć o niedoborze magnezu, i upewnimy się, że nie
jest ono spowodowane plagą przędziorków, podejmujemy
działania ratunkowe. I tu mamy na to znane od dawna lekarstwo. Jest to epsomit, lub tzw. sól angielska, inaczej
.
uwodniony siarczan magnezu MgSO4 H2O, znany pod
angielską nazwą Epsom salt. Siarczan magnezu jest stosowany w rolnictwie do dolistnego nawożenia tym pierwiastkiem.
Nie wiem czy sprawdza się oprysk kaktusów roztworem epsomitu – pewnie nie ma przeciwskazań. W każdym
razie niektórzy kaktusiarze, dla ratunkowego dostarczania
magnezu roślinom wyglądającym jak na wspomnianym
zdjęciu, dodają epsomit do wody do podlewania podłoża.
Zwykle jest to w ilości 1 łyżeczka na ok. 4 litry wody. Pozytywne efekty są szybko widoczne – rośliny odzyskują dobry i zdrowy wzrost.
Ilość ratunkowego magnezu dostarczana do gleby nie
może być nieograniczona. Zbyt duży nadmiar magnezu
stopuje pobieranie z gleby wapnia, który jest potrzebny
wszystkim kaktusom, nie tylko tych rosnącym na glebach
gipsowych i wapienych – jest on m.in. konieczny do prawidłowego rozwoju tkanek i korzeni. W tym kontekście być
może stosowanie epsomitu opryskiem byłoby bardziej
wskazane. Przy okazji warto pamiętać, że z epsomitem
dostarczamy roślinie także siarkę, również jeden z podstawowych składników.

O wieku naszych kaktusów
Paleobotanika kaktusów cierpi na brak skamieniałości,
co ją zasadniczo ogranicza. Mimo to, badania genetyczne
międzynarodowej grupy naukowców dały nową podstawę do
oszacowania czasu wyodrębnienia się rodziny kaktusów.
Okazuje się, że jest to około 35 milionów lat temu. Jest to
znacznie mniej niż dawały wcześniejsze szacunki, które
mówiły o 90-65 milionów lat temu, i które oparte były na
rozważaniach dotyczących geografii i założeniu większej
genetycznej różnorodności rodziny Cactaceae niż ona jest w
rzeczywistości.
Bardzo ciekawe są jednak także szacunki czasu, w jakim
rozpoczęło się szybkie różnicowanie rodziny kaktusów na
wiele gatunków. Nowe badania pokazują, że miało to miejsce dopiero ok. 10-5 milionów lat temu, choć trzeba zaznaczyć, że wszystkie cechy sukulentyzmu u kaktusów były już
w pełni rozwinięte ok. 25 milionów lat temu – t.j. w tym czasię były już na Ziemi tzw. „prawdziwe” kaktusy, a nie tylko
liściaste pereskie. Także w tym czasie – ok. 25 mln lat temu
– zaczęła następować widoczna dywersyfikacja rodziny,
jednak to dopiero ok. 10-5 milionów lat temu nastąpiła dywersyfikacja znaczna, która jest odpowiedzialna za dzisiejsze jej bogactwo.
Trzeba wspomnieć, że główna dywersyfikacja miała
miejsce jednocześnie we wszystkich trzech wielkich kaktusowych regionach – Meksyku, regionu centralnych Andów –
Boliwia-Peru, i regionu wschodniej Brazylii. Co więcej, była
ona zbieżna w czasie z głównymi dywersyfikacjami u innych
dużych sukulentowych rodzin – u agaw, mesembrianów i
euforbii, a także innych niesukulentycznych roślin pustyn-

nych. Zbieżność ta doprowadziła autorów do konkluzji, że
wspomniane duże dywersyfikacje były efektem znacznego
wzrostu obszarów pustynnych na Ziemi. W szczególności
dla kaktusów i agaw – było to utworzenie pustyni Sonora
w Meksyku i wypiętrzenie Andów odpowiedzialnych za
pustynne obszary zachodniej części Ameryki Południowej.
Podobnie w tym samym czasie nastąpiło spustynnienie
wschodniej Afryki a także ograniczenie do okresu zimowego opadów w południowoafrykańskim regionie Karoo –
ojczyzny mesembriantów.
Ówczesne, dość dobrze udokumentowane pustynnienie całej Ziemi, było najprawdopodobniej związane z dobrze udokumentowanym spadkiem temperatury na naszej
planecie. Obniżenie temperatury prawdopodobnie spowolniło cykl hydrologiczny zmniejszając ilość opadu. Bardzo
też prawdopodobne, że wpływ mogło mieć obniżenie zawartości CO2 w powietrzu – rośliny sukulentyczne absorbują go od typowych roślin wydajniej w odniesieniu do
stopnia traconej wody podczas respiracji.
35 milionów lat to okres średni, mamy jednak więcej
szczęścia niż dinozaury, które kaktusów podziwiać nie
mogły – wymarły 30 mln lat wcześniej. I mimo że prawdziwe kaktusy są na Ziemi od dawna, duże bogactwo naszych szklarenek, którym możemy się cieszyć jest dużo
młodsze.
Żródło: Arakaki et al. Contemporaneous and recent radiations of the
world's major succulent plant lineages. Proceedings of the National
Academy of Sciences May 2011

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, 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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Nie samymi cierniami
człowiek żyje, czyli…
krótka historia kolców na skalniaku

Piotr Modrakowski
Bydgoszcz
piotr.modrakowski@gmail.com

Na moim skalniaku, na którym prym wiodą oczywiście kaktusy mrozoodporne, znalazło się również
miejsce na kolczaste mrozoodporne agawy. Zimy
mamy coraz bardziej łagodne, może warto więc zdecydować się na takie właśnie urozmaicenie naszej
kolekcji sukulentów mrozoodpornych.
Dziś bez problemu możemy już kupić duże egzemplarze agaw, które od razu będą ozdobą naszego
założenia sukulentowego. Ja swoje rośliny pozyskałem metodą wysiewu nasion. Jest to metoda długa, ale
mnie osobiście daje dużo satysfakcji, oraz możliwość
przetestowania roślin od samego początku. Wysiew
zbliżony jest do wysiewu kaktusów, agawy wymagają
tylko więcej wilgoci. W późniejszym wieku, agawy
dają często odrosty korzeniowe, z których najłatwiej
pozyskać nowe rośliny. U mnie na przykład Agava
neomexicana daje odrosty nawet pół metra od rośliny
matecznej – mam na myśli te w uprawie na skalniaku.
Wysiałem kilka form stanowiskowych i odmian Agava neomexicana i Agava utahensis.
Trudno wskazać mi najbardziej odporną formę,
gdyż nawet wśród tego samego genotypu są rośliny,
które przetrwały dwutygodniowe mrozy poniżej -20
o
C, jak i rosnące obok, które niestety nie wytrzymały.
Najmniej odporna jest najpiękniejsza Agava utahensis
v. eborispina z Nevady, bezpiecznie wytrzyma zapewne maksymalnie -15 oC.
.
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Not only spines…
A SHORT HISTORY OF
THORNS IN MY ROCK GARDEN
In my rock-garden, where of course hardy cacti
predominate, there is also space for thorny and hardy
agaves. Winters are turning more and more mild, so
maybe it would be worth to decide on such an addition to hardy cacti and succulent collections.
Today we can easily find large agaves to buy,
that would readily embelished our succulent establishment. Personally I got my plants through sowing
seeds. It is a long way but it gives me much satisfaction and opportunity to test the plants from the very
start. Sowing is similar to sowing cacti, the only
difference is that agaves require more moisture. In
older age agaves often produce root suckers, from
which new plants are most easily obtained. For example, in my rock garden Agava neomexicana gives
suckers even to half a metre from the mother plants
– I mean those grown in the rockery. I sowed a few
habitat forms and varieties of Agava neomexicana
and Agava utahensis.
It is difficult for me to tell which form is the hardiest one because even in the same genotype there
are plants that survived two-week long frosts below
-20 oC, as well as those that grew next to them and
failed. The least hardy of my Agaves appeared the
most beautiful – Agave utahensis v. eborispina from
Nevada, probably it will not resist below -15 oC at its
best.
KAKTUSY I INNE Vol. 11 No. 3

Na moim skalniaku – gdzie najniższą temperaturę
odnotowałem -23 oC – żyją do dziś z powodzeniem od
sześciu lat, następujące gatunki.
Agave neomexicana SB 948, ale jej forma SB 105
rosnąca obok niestety padła, choć jej siostry w pojemnikach mają się dobrze.
Obok jest Agave havardiana – to jedna z największych mrozoodpornych agaw. Chętnie się krzewi,
nawet daleko od rośliny matecznej. W naturze dorasta
do 80 cm wysokości – moja ma już średnicę ponad 50
cm. Jak nazwa wskazuje, pochodzi głównie z Nowego
Meksyku, występuje również w Teksasie i sąsiednim
Meksyku.
Agave utahensis – pochodzi ona z pustynnych terenów USA: Arizony, Utah i Nevady, pustyni Mojave.
Występuje w czterech podgatunkach: utahensis, kaibabensis, eborispina, nevadensis. U mnie na skalniaku
sprawdziły się : Agave utahensis DJF 1521 – Peach
Springs (Arizona) i Agave utahensis v. kaibabensis –
Meadiew (Arizona). Są to rośliny mniejsze i bardziej
zwarte, do 30 cm średnicy, dające nieliczne odrosty.
W uprawie wszystkie agawy wymagają maksymalnego słońca, na skalniaku miejsca dobrze zdrenowanego, z przepuszczalnym substratem z dużym
udziałem żwiru, czy jeszcze lepiej porowatej lawy czy
tłuczonego keramzytu. Podlewamy rzadko, tylko w
okresie największych upałów.
Bezwzględnie na początku września powinniśmy je zadaszyć aby
przed zimą substrat dobrze wysechł.
Dobrze jest na koniec sezonu
opryskać je profilaktycznie środkami grzybobójczymi, aby wyeliminować problemy, które mogą się
pojawić gdy jednak w zagłębieniu
rozety liściowej zbierze się wilgoć.
Literatura podaje, że niektóre
agawy mogą znieść mrozy do -29
o
C, w naszym klimacie nie będzie
więc problemem mróz, tylko nasze
kapryśne i wilgotne zimy.

In my rock garden, where the lowest recorded
temperature was -23 oC, there have been successfullly grown for the last six years the Agaves mentioned below.
Agave neomexicana SB 948, but its form SB 105
growing next to it died, though its sisters grown in
containers fare well.
Next to the later grows Agave havardiana – this
is one of the largest of hardy agaves. It makes offsets
easily, even at a long distance from the mother plant.
In habitat it reaches 80 cm in hight. Mine is of diameter over 50 cm now. As its name suggests it lives
primarily in New Mexico, also is found in Texas and
Mexico.
Agave utahensis – it comes from the desert regions of USA: Arizon, Utah and Nevada, Mojave
desert. It goes under four subspecies: utahensis, kaibabensis, eborispina, nevadensis. In my rock-garden
there proved successful: Agave utahensis DJF 1521
– Peach Springs (Arizona) and Agave utahensis v.
kaibabensis – Meadiew (Arizona). They are smaller
and more compact plants, till 30 cm in diameter,
producing scarce offsets.
All hardy Agaves need in cultivation maximum
sunlight, good drainage at their places in the rockery, porous substrate with large amount of gravel,

Fig. 2 Odrost Agave havardiana
Fig 1 & 3 Agave neomexicana SB 948
Fig. 4 Agave utahensis var. kaibabensis

.
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or better – porous lava or
smashed keramzite. Watering
should be sparce, only during
great heat. It is crucial to give
them some kind of roofing at the
beginning of September, so the
soil could thoroughly dry out before the coming of winter.
At the closing of the growing
season it would be good to aply a
fungicide so as to eliminate problems that might arise from water
possibly gathering in the rosette.
In literature they say some agaves can bear frost as low as -29 oC,
so in our climate not frost but our
moist and erratic winters are more
serious problem.
Wszystkie zdjęcia: Piotr Modrakowski
All the photos by the author
Fig. 5 Agave utahensis DJF 1521

Agave oteroi, Starr & Davis, Cactus
and Succulent Journal (US) 91(2),
2019
Nowy gatunek pochodzi z północno-środkowej części stanu Oaxaca,
Meksyk. Agawa ta znana jest już od
1984r. jako Agave FO-076 i jest obecna w handlu błędnie określana jako
forma Agave titanota, od której widocznie się różni. Jest to ładna agawa, o zgrabnym, zwartym pokroju i
atrakcyjnym ząbkowaniu liści. Więcej
można przeczytać na stronie www
jednego z autorów:
https://starr-nursery.com/agave-oteroia-new-species-from-puebla-oaxaca/
Agave cremnophila G.D.Starr, Etter
& T.Cristen, Cactus and Succulent
Journal (US) 90(1), 2018
Roślina pochodzi z Cerro las Flores w Oaxaca, Meksyk. Dość mały
gatunek z grupy Striatae. Najbliższe
pokrewne agawy to Agave dasylirioides, A. kavandivi i A. stricta.
Arthrocereus damazioi Romulski,
Kaktusy i Inne 11(2), 2019.
Więcej informacji w oryginalnym
artykule w Kaktusy i Inne 11(2).
Borzicactus
silvaticus
Janke,
Kakteen und andere Sukkulenten,
70(2) 2019
Roślina o krzewiastym pokroju, z
pędami średnicy do 5 cm, 8 żebrami,
długości zwykle do 1,5 m, choć często
dłuższych, i pochodzi z Jose Sabogal,
prowincja San Marcos, Peru.
Cereus yungasensis A. Fuentes & N.
Quispe (Cactaceae), Revista de la

.
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Sociedad Boliviana de Botánica 4.
197–202.
Drzewiasty gatunek z dorzecza
rzeki Tuichi, dokładniej z Madidi Natural Area of Integrated Management,
Boliwia, dość podobny do C. trigonodendron.
Chamaecereus luisramirezii Lodé &
Carlier, Cactus Aventures International 2018/1
Ciekawy, ładny gatunek. Więcej
informacji w artykule w Kaktusy i Inne
11(2).
Discocactus heptacanthus ssp.
goiasensis P.J. Braun, Kakteen und
andere Sukkulenten, 70(11) 2019
Roślina pochodzi ze stanu Goias
(Brazylia), od podgatunku typowego
różni się głównie bardziej wyraźnie
brodawkowatymi żebrami.
Euphorbia rimireptans Swanepoel,
R.W.Becker & Alma Möller, Phytotaxa
414(4), 2019
Nowy gatunek, choć słabo sukulentyczny (o ile w ogóle), ma dość
ciekawy wygląd ciekich pędów, płożących się po skałach. Pochodzi z bardzo suchego środowiska w płn.-wsch.
Namibii. Artykuł jest dostępny w internecie.
Euphorbia addoensis Marx & van
Veldh, Euphorbia World, 15(1), 2019.
Nowa meduzoidalna euforbia z
okolic miasta Addo (Prowincja
Wschodniego Przylądka, RPA), pokrewna E. albipollinifera i E. procumbens. Jej główny pęd - głowa - osiąga
5-10 cm średnicy, ramiona - zwykle w

ilości do kilkunastu - mają ok. 1 cm
grubości.
Matucana intertexta F. Ritter subsp.
jankei Cieza & Pino, Cactus Adventures International 2019/1
Nowy podgatunek pochodzi z prowincji Cajabamba, na południu departamentu Cajamarca, Peru. Główne
różnice w odniesieniu do typowego
podgatunku to obecność odrostów,
zwykle u podstawy rośliny, niższe
żebra, dłuższe ciernie centralne. Warto
wspomnieć, że w tym samym artykule
autor wywodzi ze swoich obserwacji,
że Matucana celendinensis jest odrębnym gatunkiem, a nie odmianą M.
intertexta, jak się powszechnie przyjęło
od klasyfikacji Bregmana. Artykuł jest
dostępny w internecie.
Melocactus heimenii P.J. Braun &
Gonçalves Brito, Kakteen und andere
Sukkulenten, 2019/10
Nowy gatunek z Padra da Lua,
północnej części stanu Bahia. Korpus
osiąga do ok. 20 cm śred., ciernie są
dość krótkie, ale grube i mocne.
Piloscocereus jamaicensis Proctor
Nowy gatunek z Jamajki. Oryginalny artykuł jest dostępny w internecie.
Turbinicarpus boedekerianus L.
Garcia-Morales, Phytotaxa 391, 2019
Roślina z grupy T. schmiedickeanus, pochodząca z Aramberi, w Nuevo
Leon. Prawdopodobnie jest to tylko
forma T. andersonii. Kwiat od białego
lekko do różowego.
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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 na
stronie: lithops-book.com/pl/ lub pisząc na: lithops1@wp.pl

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

Znana firma Mesa Garden, chyba największy na
świecie oferent nasion kaktusów, głównie gatunków
pochodzących z Meksyku i USA, ma nowych właścicieli. To Aaron i Tarah Morerod. Zmienił się też adres
email firmy na: mesagarden@swcp.com.
Adres strony internetowej pozostał ten sam:
www.mesagarden.com
Firma Mesa Garden należy do głównych dostarczycieli nasion kaktusów mrozoodpornych.

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.

Bogata oferta
Lithopsów,
Conophytów,
i innych mesembriantów.
www.conos-paradise.com
Bogatą ofertę nasion kaktusów z Ameryki Południowej
można znaleźć na stronie
znanej firmy SuccSeed:
www.succseed.com/en/
Co roku ciekawa oferta nasion
z rodzaju Austrocactus i
innych kaktusów Patagonii
ukazuje się na stronie:

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

GYMNOCALYCIUM
IN HABITAT AND CULTURE

Copies of this valuable
book are still available from
dealers around the world or
from the Author.
There is also a possiblility
of signing it by the Author,
please ask!
www.grahamcharles.org.uk

Miłośnicy kaktusów chilijskich mogą sprawdzić
ofertę nasion kaktusów, w której dominują gatunki
chilijskie, m.in. ze stanowisk naturalnych. Sprzedaż prowadzi Ingrid Schaub, znawca kaktusów
chilijskich. Oferta znajduje się na stronie:
https://www.cactusalvaralto.com/
Chętnie odsprzedam nadwyżkę kaktusów z mojej
kolekcji, m.in. Gymnocalycium - różne i duże, Stenocactus - również różne, duże, w tym ponad 10
letnie. Barbara Rożałowska (woj. opolskie)
email: warwarka2@o2.pl

www.cactus-de-patagonia.de
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Moja Epithelantha bokei
My EPITHELANTHA BOKEI
Według opisu Epithelantha bokei ma pojedyńcze
pędy do 5 cm średnicy. Jeśli w naturze roślina ma
szansę by długo się rozwijać, od czasu do czasu wypuści odrost. Tuberkuły są zakryte cierniami. Ciernie
są od białego do kremowego koloru, są ułożone jakby
w 5 warstw. Najniższa warstwa ma najmniej cierni,
pewnie z ok. 10 w areoli, zewnętrzna warstwa ma do
30 cierni. Ciernie są zwykle przylegające, co większości tych roślin nadaje gładki dotyk. Z wiekiem ciernie
mogą się czasem trochę zwichrzyć i pęd nie będzie już
tak gładki w dotyku jak u młodych roślin. Kwiaty
mają do 12 mm średnicy. Na moich roślinach są leciutko różowe. Niektóre mogą wyglądać biało, jak
kwiat na zdjęciach. Każdy z kwiatów jest leciutko
różowy, ale jeśli przyjrzycie się dokładnie, możecie
zauważyć, ze zewnętrzne płatki mają lekko żółtawe
środkowe pasmo. Może powinienem powiedzieć –
pasmo lekko złotawe. Pręciki również są tak leciutko
różowe, podobnie jak słupek i znamię. Oprócz pyłku i
wspomnianych złotawych pasm, cały kwiat jest tak
lekko zaróżowiony. Inaczej niż to jest u mojej E. micromeris, kwiaty E. bokei wystają ponad ciernie. U E.
micromeris wielokrotnie musiałem naprawde dobrze
patrzeć by zobaczyć kwiaty, bo czasem otwierają się
pod warstwą wełny lub ledwo się przez wełnę przebijają. E. bokei nie wstydzi się pokazywać swoich kwiatów – popatrzcie na zdjęcia 1, 2 i 4.
Aby zobaczyć kolor cierni na starych pędach trzeba
patrzeć dokładnie. Na mniejszych pędach można zobaczyć, że ciernie są raczej bardzo lekko żółtawe niż
koloru który mógłym nazwać kremowym. Jeśli popatrzycie wystarczająco dokładnie możecie zobaczyć, że
małe główki zaczynają wytwarzać białą wełnę na
szczytach. Na małej główce po lewej stronie, wełna
nie zeszła poniżej samego szczytu. Główka po prawej
stronie ma już wełnę trochę niżej, a główka w tle w
czasie robienia zdjęcia prawie jej nie miała. Duże
głowy wyglądają jakby ich ciernie były białe. W rzeczywistości one również są żółtawe. Chodzi o to, że u
nich również biała wełna wyrasta z areoli i to sprawia,
że kępki cierni wyglądają jaśniej niż w rzeczywistości.
Cała zewnętrzna warstwa cierni na dużych głowach
ma ciernie pierzaste – delikatne ciernie po każdej stronie, jak piórka. Z delikatnymi włosami i wełną, które
odbijają światło, ciernie
na dużych głowach wyglądają dużo jaśniej niż
te na małych głowach. Z
kolei ciernie na małych
głowach są tak zbite, że
wełna nie jest w stanie
się ukazać. Na zdjęciach
1-4 możecie zobaczyć, że
.
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Elton Roberts
Ripon, Kalifornia, USA
1cactus1@verizon.net

Epithelantha bokei is described as having solitary stems to 5 cm in diameter. If a plant is allowed
to grow long enough in habitat, it will now and then
throw an offset or two. The tubercles are hidden
underneath the spines. The spines are white to cream
colored, they are in about 5 series or layers. The
lowest layer has the fewest spines, at maybe 10, the
outer layer has up to about 30 spines. The spines in
the most part are appressed which gives most of the
plants a smooth feeling. In age the spines can get a
bit unruly at times so the body does not feel as
smooth as in smaller plants. The flowers are to 12
mm in diameter. On my plants they are a very delicate pink. Some may look white like the flower in
the photos. Every one of the flowers is a very light
pink, but if you look very close you can see that the
outer petals have a light yellow midstripe. Maybe I
should say – a light golden midstripe. The filaments
are also that very light pink as is the style and stigma. Except for the pollen and the golden midstripes,
the entire flower is that very light pink. Unlike my E.
micromeris the flowers of E. bokei stand above the
spines. Many times I had to really look to see the
flowers of E. micromeris, as they will open sometimes under a layer of wool or just breaking through
the wool. E. bokei is not ashamed to show its flowers, see the photos 1, 2 and 4.
You have to look close to see the color of the
spines on the older heads. On the smaller heads you
can see that the spines are more of a very light yellow than what I would call cream color. If you look
close enough you can see that the small heads are
starting to grow the white wool at their top. On the
small head on the left the wool has not made it to the
shoulder. The head on the right has wool just going
over the shoulder and the head in the background
has a way to go at the time of the photo. The large
heads look like they have white spines. In reality
they are also yellowish. It is just that they also have
the white wool growing out from the areole and that
makes the spine clusters look lighter than what they
really are. All the outer layer of spines on the large
heads have plumose spines (plumose = feathery or
feather like); fine hairs on each side like the plume
of a feather. With the
Fig. 1
fine hairs and the wool
reflecting light it makes
the spines on the large
heads look much lighter
than those on the small
heads. Also the spines
on the small heads are
so tight together that
any wool has not been
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Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

w miarę wzrostu rośliny ciernie rosną na barku rośliny, część cierni następnie odstaje zamiast przylegać
jak wcześniej. Na zdjęciu 4, u głowy po prawej stronie
widać to najlepiej. Porównajcie to z głową na zdjęciu
5, gdzie bark korpusu wciąż jest wystarczająco zaokrąglony tak, że ciernie nadal leżą przylegając. Tak
więc gdy rośliny się starzeją, nie są już tak szklisto
gładkie jak to jest u małych główek.
W książce Ariocarpus et cetera pisze, że Epithelantha bokei jest najtrudniejsza z rodzaju w uprawie.
Trochę dalej odsyła ona czytelnika do wprowadzenia
do rodzaju, gdzie pisze, że rośliny rosną na podłożu
wapniowym i dlatego potrzebują substratu mocno
wapniowego. Dodatkowo na potwierdzenie cytowany
jest Marshall z 1944r., który mówi, że rośliny potrzebują dużego udziału wapnia by rosnąć i regularnie
kwitnąć. Ale muszę przy tym powiedzieć, że moje
rośliny nie miały do czynienia z zasadową wodą cały
czas. Kiedy podlewałem zasadową wodą nie chciały
one rosnąć i z powodu alkaliczności podłoża straciłem
małe rośliny. Dopiero kiedy zacząłem dostarczać im
zakwaszoną wodę – przestałem tracić rośliny – zaczęły one rosnąć i kwitnąć, jak to widać na zdjęciach 1, 2
i 4. Pamiętajcie, że Epithelantha bokei w nature
otrzymuje deszczówkę, której pH wynosi 5,3 i takiej
wody rośliny potrzebują. Zalecam też koniecznie
szybko wysychające podłoże. Podlewam rośliny słabym roztworem siarczanu amonu i moje rośliny wyglądają jak nigdy wcześniej.
Wszystkie zdjęcia: Elton Roberts
All the photos by the author
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able to show through. In photos 1-4 you can see that
as the plant grows the spines grow over the shoulder
of the plant, some spines then stick out instead of
laying close to the body as before. Photo 4, the right
hand head shows this the best. Compare that with
the head in the photo 5 where the shoulder is still
rounded enough that the spines remain laying close
to the body. So as the plants age they are not that
almost glass smooth like the small heads.
In the book Ariocarpus et cetera it says that this
is the most difficult of the genus to cultivate. A bit
farther on it refers the reader to the introduction of
the genus where it is saying that the plants grow on
limestone and so need a high calcareous soil mix.
The reader is than told not to take only their word
for it and then quotes Marshall from 1944. He says
that the plants need a high percentage of calcium in
order to grow and bloom regularly. One thing I have
to say is that my plants were not dealing with alkaline water all the time, like the government dictates
today. When I was giving alkaline water the plants
would not grow and I lost small plants to the alkalinity of the soil. When I started giving acidic water I
stopped losing plants and the plants took off growing
and blooming as can be seen in the photos 1, 2 and
4. Remember that Epithelantha bokei also gets rain
water in habitat and that rain water has a pH of 5.3,
and that is the kind of water the plants need. I do
suggest giving a fast draining soil mix. We have
been feeding them with a weak ammonium sulfate
solution and the plants have never looked better.
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Moje rośliny kaudeksowe

Łukasz Zarzecki
Żagań

My CAUEX PLANTS

Operculicarya
pachypus

Moja sukulentowa pasja sięga dzieciństwa, kiedy
jako nastolatek zbierałem kaktusy. Po jakimś czasie
niestety znudziły mi się, ale pasja powróciła. Około 12
lat temu zacząłem zbierać agawy, aż do czasu gdy
zobaczyłem Euforbie z caudexem. Około 10 lat temu
zakupiłem moją pierwszą Euphorbię z Madagaskaru –
Euphorbia francoisii, którą nabyłem na Allegro. To od
tamtego czasu zainteresowałem się gatunkami Euphorbia z Madagaskaru. Kupowałem rośliny na Allegro, Ebay, po jakimś czasie znalazłem strony internetowe z Czech, Niemiec i Francji, gdzie kupowałem
przez internet. W 2012 roku pojechałem pierwszy raz
do Pragi do Petra Pavelki – to było niesamowite przeżycie zobaczyć tak dużo interesujących roślin w jednym miejscu. Wtedy zainteresowałem sie również
innymi roślinami – Kedrostis, Adenia, Adenium itp...
Na początku rośliny hodowalem na parapecie.
Niestety początki bywają trudne. Po pierwszym zimowaniu straciłem dużo roślin. Moja wiedza była
słaba, ale na błędach człowiek się uczy. Około 5 - 6 lat
temu wybudowałem szklarnię, w której rośliny czują
się świetnie. Z czasem moje zainteresowanie wzbudzały coraz rzadsze egzemplarze. Moją pierwszą
rzadką i ulubioną rośliną była – i jest do dziś – Euphorbia primulifolia. Dziś posiadam 8 egzemplarzy, z
których pozyskuję swoje nasiona. Około 7 lat temu
zacząłem się interesować rodzajem Commiphora. Mo.
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ją pierwszą commiphorą byla Commiphora guidotti
(syn. sessilifolia) z Somalii. Dziś Commiphora jest
moim ulubionym rodzajem – w mojej kolekcji mam

Comiphora guidotti
(Somalia)
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Na pierwszym planie
kaudeksowe Euforbie

Pachypodium bispinosum
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około 80 gatunków. Wszystkie one są pozyskane z
legalnych źródeł, od legalnych hodowców, podobnie
jak i wszystkie inne moje rośliny. Od około 2 lat
interesuję się również Aloe, ale staram się zbierać
tylko rzadkie gatunki, ze względu na ograniczone
miejsce w szklarni.
Poniżej parę słów o niektórych z moich najstarszych roślinach.
Pachypodium bispinosum – roślina liczy ponad
50 lat. Myślę, że jest to najstarsza roślina w mojej
kolekcji. Jest bardzo łatwa w uprawie w naszym
klimacie, ponieważ toleruje dość niskie temperatury,
nawet 0oC. Roślina ma około 25 cm średnicy.
Druga najstarsza to Euphorbia decaryi var. duraspina. Roślina mierzy 38 cm średnicy i ma około
37 lat. Została wysiana przez ojca mojego przyjaciela z Belgii.
Moje największa Commiphora to Commiphora
mildbraedii z Kenii, choć nie jestem w stanie powiedzieć ile ma lat. Łodyga ma ponad 1 metr wysokości i ponad 12 cm średnicy. Jest bardzo łatwa w
uprawie, szczególnie szybko rośnie wiosną i jesienią, gdy dni nie sa zbyt gorące.
Kolejna to Senna meridionalis z Madagaskaru.
Mierzy ona około 70 cm wysokości. Zakupiona została kilka lat temu od kolekcjonera z Włoch, który
113

Euphorbia clavigera

Euphorbia buruana
(Kenia)

Euphorbia itremensis
(Madagaskar)

Euphorbia itremensis
(Madagaskar)

My succulent passion dates back to my childhood,
when I was collecting cacti as a teenager. After some
time I got bored but eventually the passion came back.
About 12 years ago I started collecting agaves but it
was only untill I saw for the first time caudiciform
Euphorbias. About 10 years ago I purchased my first
Euphorbia from Madagascar – Euphorbia francoisii, I
acquired it through the Polish auction portal “Allegro”, and it was that moment when I got interested in
Euphorbias from Madagascar. I was buying plants on
Allegro, Ebay, after some time I found internet websites from Czech Republic, France, Germany, from
where I was buying online. In 2012 for the first time I
went to Prague, to Petr Pavelka. It was really an exciting experience to see so many interesting plants in one
place, and thenI got interested also in other plants –
Kedrostis, Adenia, Adenium etc.
.
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At first I grew my plants on a windowsill. However, the beginnings can be difficult. After my first
wintering I lost a lot of plants. My knowledge was
poor but people learn from mistakes. About 5-6
years ago I built a greenhouse where my plants now
thrive. As the time passed by I got interested in more
and more rare plants. My first rare and favouite plant
was – and still is – Euphorbia primulifolia. Now I
have 8 plants of it, from which I get my seeds. Some
7 years ago I got interested in the genus Commiphora. My first commiphora was Commiphora guidotti
(syn. sessilifolia) from Somalia. Today Commiphora
is my favourite genus – I have some 80 species in
my collection. All of them are obtained from legal
sources, from reliable nurseries, just like all my other plants. For about two years I have also been interested in the genus Aloe, but due to the limited space
in my greenhouse I try to collect only rare species.
KAKTUSY I INNE Vol. 11 No. 3

Euphorbia guilauminiana
(Madagaskar)

Euphorbia
denisiana
(Madagaskar)

Euphorbia
cremersii
(Madagaskar)

Euphorbia primulifolia

twierdził, że ma ona około 25 lat, ale myślę że jest to
importowany egzemplarz. Roślina bardzo łatwa w
uprawie w naszym klimacie. Niestety nie kwitnie w
Europie, ale to bardzo wdzięczna roślina. Od wiosny
do jesieni potrzebuje bardzo dużo wody, wtedy rośnie
perfekcyjnie.
Operculicarya pachypus z Madagascaru, w przeciwieństwie do Operculicarya decaryi, nie jest tak
łatwa w uprawie. Operculicarya pachypus potrzebuje
wyższej temperatury, minimum 14 oC w nocy, w
dzień musi być ciepłej, najlepiej 22-27 oC, nieco mniej
wody, wystarczy raz na 2 tygodnie, i nawóz raz w
miesiącu. Bardzo rzadka roślina, praktycznie niedostępna w Europie. Wiosną przed wypuszczeniem liści
kwitnie na żółto. Kwiaty sa malutkie. Wiek mojego
egzemplarza trudny do określenia.
Commiphora ogadensis. Miejsce jej występowania
to Kenia/Etiopia. Moja roślina mierzy 60 cm szerokości. Jest bardzo łatwa w uprawie. Największe przyrosty osiąga wiosną i jesienią, kiedy jest chłodniej w
.

KAKTUSY I INNE Vol. 11 No. 3

szklarni, gdy temperatura w niej nie przekracza 35
o
C. Roślina zrzuca liście, ale ponownie wypuszcza
nowe, gdy zrobi sie trochę chłodniej. Potrzebuje
dużo wody latem, nawet raz na 3-4 dni, i standardowo nawóz raz w miesiącu. Jest to moja perełka w
kolekcji.

Euphorbia
parvicyatophora
(Madagaskar)
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Commiphora ogadensis
(Kenia/Etiopia)

Commiphora
mildbraedii
(Kenia)

Here are a few remarks about some of my oldest
plants.
Pachypodium bispinosum – the plant is over 50
years old. I think it is probably the oldest plant in my
collection. It is easy in culture in our climate, as it is
tolerant to fairy low temperatures, even to 0oC. My
plant is about 25 cm in diameter.
The second oldest one is Euphorbia decaryi var.
duraspina. It has 38 cm diameter and is about 37 years
old. It had been sown by the father of my friend from
Belgium.
My biggest Commiphora is Commiphora mildbraedii from Kenia, though I am not able to tell exactlyhow old it is. The stem is over 1 m tall and over 12
cm in diameter. It is very easy in culture, it grows especially fast in spring and autumn, when days are not
too hot.
Another one is Senna meridionalis from Madagascar. It is 70 cm high. It was obtained a few years ago
from an Italian collector who claimed it was 25 years

old but I think it may be an imported plant. The plant
is very easy to grow in our climate. Unfortunately it
will not flower in Europe, but nevertheless it is a
graceful plant. From spring to autumn it needs a lot
of water – then it grows perfectly.
Operculicarya pachypus from Madagascar is not
as easy in culture as Operculicarya decaryi. Operculicarya pachypus requires higher temperatures, at
least 14 oC in the night, and preferably 22-27 oC in
the daytime, a little less water – once in 2 weeks will
do, and feeding once a month. A very rare plant,
virtually impossible to get in Europe. In spring, before sprouting its leaves, it blooms in yellow. The
flowers are tiny. The age of my plant is hard to tell.
Commiphora ogadensis. Its area of occurrence is
in Kenia and Ethiopia. My plant is 60 cm wide. It is
very easy in culture. Its largest increase in growth is
in the spring and in the autumn, while it is cooler in
the greenhouse and the temperature inside does not
exceed 35 oC. The plant sheds its leaves but sprouts
the new ones when the cooler weather returns. It
needs much water in summer, even once in 3-4 days,
and regular feeding once a month. I consider it a
gem in my collection.

Euphorbia decaryi var. duraspina

.

Senna
meridionalis

Kaktusowe dygresje
Śmieszna rzecz, ale takie problemy też są…
Kazimierz Jackiewicz
Toruń
Chciałbym się podzielić swoim doświadczeniem. Popatrzcie na zdjęcie. Widać na nim dwie rośliny Ferocactus hamatacanthus. Rośliny są młode, mają zepsuty naskórek, jednak rosną. Dla wielu kaktusiarzy takie kaktusy będą miały
brzydki wygląd, jednak ja twierdzę że nadal wyglądają ładnie
bo przypominają kaktusy w przyrodzie, gdzie nikt na nie nie
chucha i nie dmucha, gdzie żywy kaktus wygląda dużo gorzej
niż w kulturze.
Nie na to jednak chciałbym zwrócić uwagę. Chodzi mi o
problem w uprawie znany u wielu kaktusiarzy – mam na myśli
czepianie się kaktusów z haczykowatymi cierniami. Gdy dostałem moje egzemplarze Ferocactus hamatacanthus, ten z
lewej miał mniejszy rozmiar. To że teraz roślina po prawej jest
mniejsza może wynikać z różnych powodów, lecz w moim
przypadku był to skutek czepiania się. Jest trochę kaktusów
zwanych "czepiającymi się", które za pomocą swoich cierni
bardzo lubią doczepiać się wszelkich tkanin. Znane takie
gatunki to Glandulicactus wrightii czy Mammillopsis senilis.
Jeśli czepialski kaktus nie jest naprawdę mocno wrośnięty
korzeniami w podłoże to daje się łatwo wyciągać z doniczki
przez drobne zahaczenia. Kończy się to jego zwisaniem u
rękawa. Brzmi to zabawnie, jak jednak wiadomo kaktus po
ponownym umieszczeniu w podłożu musi mieć czas by na
nowo odtworzyć strukturę korzenie-podłoże. Dopóki tego nie
zrobi, jest jeszcze bardziej podatny na każde drobne zahaczenie i wejście w cykl kolejnych wycieczek poza doniczkę.
Taki cykl uniemożliwia odtworzenie zniszczonej bryły korzeniowej i kaktus marnieje.
W taki właśnie ciąg wycieczek wpadła roślina po prawej
stronie - po chyba już ósmym przypadkowym wyciągnięciu z
doniczki jej korzenie to nadal tylko skromna kępka u samej
podstawy rośliny. Roslina cały czas nie miała szansy wrosnąć
głębiej. Poza tym, za każdym razem gdy została wyciągnięta

„Doświadczone” Ferocactus hamatacanthus (niedoborem magnezu?)
traciła czas z powodu mojego lenistwa by ją posadzić na
nowo. Mój zwyczaj stałego poprawiania położenia kaktusów
uniemożliwił jej znalezienie choćby pół spokojnego sezonu
bez wysadzenia z doniczki za pomocą mojej ręki albo przypadkowego mocniejszego wstrząsu.
Roślina troszkę urosła od tego czasu, więc to nie był dla
niej zupełnie stracony okres, ale teraz po raz kolejny czeka
na okres spokoju gdy będzie mogła wreszcie spokojnie
rozwinąć korzenie.
Takie problemy śmiesznie brzmią przy prawdziwych
zarazach w kolekcji, przy braku czasu na doglądanie kolekcji, różnych pomyłkach, zwłaszcza na początku sezonu gdy
wypada najwięcej roślin, czy innych klęskach. A jednak
przez czepianie się też można stracić roślinę. Tak było z
moim pięknym dużym, okazyjnie kupionym Glandulicactusem wrightii – u niego też nastąpiło czepianie się i Glandulikaktus nie chciał odbudować korzeni, pewnie dlatego że
wiekowe rośliny często czynią to dużo trudniej. Odwodniony
skurczył się tak, że wreszcie słońce go spaliło. I po niewielu
moich roślinach tak płakałem jak po nim.

Jak doświetlam swoje kaktusy
Cactom
Od długiego już czasu jest w internecie artykuł Marka
Snowarskiego o doświetlaniu kaktusów świetlówkami. Właśnie w oparciu o ten artykuł skonstruowałem swój własny
fitotron. We wspomnianym artykule, obok swoich parametrów technicznych, autor podaje także podstawowe uwarunkowania poprawnego wzrostu roślin pod sztucznym oświetleniem, i warto się z nimi zapoznać.
Dziś bardziej modne niż świetlówki jest oświetlenie lampami LED, myślę jednak że doświetlanie świetlówkami nie
straciło swojej praktyczności, dlatego wspomniany artykuł
warto przeczytać. Przygotowując moje "urządzenie" do doświetlania – półkę otoczoną aluminiową folią – kierowałem
się właśnie parametrami zamieszczonymi w artykule.
Mój fitotron ma wymiary powierzchni 45 cm x 100 cm i
wysokość 40 cm w części przeznaczonej dla kaktusów kulistych i ok. 60 cm w części przeznaczonej dla małych kaktusów kolumnowych. Jest to plastikowa półka całkowicie otoczona kuchenną folią aluminiową (mocną i szeroką można
kupić w sieci sklepów "Piotr i Paweł") – odbijanie światła jest
absolutnie kluczowe dla dostatecznego oświetlenia. Moje
oświetlenie to dwie świetlówki, każda po 45 W, długości 90
m, specjalnie przeznaczone dla doświetlania roślin. Daje to
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natężenie oświetlenia 200 W/m poziomej powierzchni na
której są kaktusy – natężenia liczonego tylko od świetlówek, bez uwzględnienia odbijającego działania folii. To
takie natężenie jakie było zastosowane u autora. Świetlówki miały odbłyśniki w zestawie, ale wyłożenie folią dużo
bardziej zwiększa ilość światła jaka dociera do roślin – bez
folii moc świetlówek powinna być znacznie większa.
Jedną z zalet długich świetlówek jest równomierne
rozłożenie oświetlenia i nie przegrzewanie roślin – lampy
przeznaczone do szklarni zupełnie nie sprawdzą się w
ograniczonych miejscem warunkach domowych. Dzięki
nieszczelności mojego fitotronu, zwłaszcza szpar w tylnej
górnej części mojej wyłożonej folią półki, tworzy sie chłodzący ciąg powietrza i temperatura wewnątrz nigdy nie
o
przekracza 30 C.
Swój fitotron stosuję jako dododatkowe źródło światła,
głównie w godzinach popołudniowych. Jeśli jest słońce
staram się aby wszystkie moje kaktusy z niego korzystały.
Wzrost rewelacyjny nie jest, ale rośliny się nie wyciągają.
Do poczytania:
Marek Snowarski – www.kaktusy.atlas-roslin.pl/uprawa-fitotron.htm
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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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Rodzaj Phemeranthus
Cactom
Rodzaj Phemeranthus Rafinesque (Portulacaceae) jest
słabo znany wśród miłośników roślin, bo dopiero w nowszych czasach jego nazwa pojawiła się wśród nazw sukulentów. Rodzaj ten ustanowił w 1814r. Constantine Samuel
Rafinesque, aktywny na wielu polach nauki amerykański
badacz francuskiego pochodzenia. Rodzaj został utworzony
dla jednego tylko gatunku - Talinum teretifolius, jedynego
wówczas znanego gatunku rodzaju Talinum Adanson, który
posiadał liście okrągłe w przekroju – u pozostałych gatunków Talinum liście były płaskie. W późniejszych czasach
jednak, kolejne odkrywane gatunki o okrągłym przekroju
liścia – a należące już dziś do Phemeranthus, nadal były
klasyfikowane w rodzaju Talinum i dopiero badania w latach
90-tych przekonały botaników, że gatunki o okrągłym przekroju liścia znacznie różnią się od Talinum wieloma cechami
(dot. struktury liści, pyłku, owocu, nasion). Zostały one przeniesione do reanimowanego rodzaju Phemeranthus, a zasadność ich oddzielenia od Talinum potwierdziły także późniejsze badania molekularne.
Na różnice botaniczne nakładają się też różnice geograficzne – podczas gdy gatunki Phemeranthus występują w
Ameryce Północnej (USA i Meksyk, jeden gatunek w Ameryce Płd.), gatunki Talinum to rośliny zamieszkujące generalnie cieplejsze rejony Afryki, Ameryki Południowej, i tylko
dwa z nich występują w Ameryce Północnej. Gatunki Phemeranthus są dość podobne do Talinum, ale jak już wspomniano, odróżniają się one od nich m. in. widocznie sukulentycznymi liśćmi o mniej lub bardziej okrągłym przekroju.
Podobnie jak Talinum, Phemeranthus to niskie rośliny, o
krzaczastych formach – tworzą one niskie krzewy do wysokości co najwyżej kilkudziesięciu centymetrów, niektóre
tworzą jedynie przyziemne maty. Rosną na bardzo przepuszczalnych skalistych i piaszczystych podłożach, i na
słonecznych i suchych stanowiskach.
Liście gatunktów Phemeranthus są cienkie i wydłużone, i
prawdę mówiąc rośliny nie przyciągają uwagi swoim sukulentyzmem, a i kwiaty choć ładne, niczym ciekawym się nie
wyróżniają. Warto jednak zaznaczyć, że blisko połowa z ok.
25-30 uznawanych gatunków występuje w USA, co sugeruje
ich mniejszą lub większą mrozoodporność w naszym klimacie. Jeden gatunek, P. sediformis, sięga nawet Kanady. Za
najładniejszy z gatunków może być pewnie uznany P. brevicaulis, który ma piękny kolor kwiatów i ładną formę gęstej
maty. On też jest najpopularniejszy w ogrodach, jednak ten
akurat gatunek zamieszuje południowe stany USA, i jego
mrozoodporność jest ograniczona.
Nazwa rodzaju odnosi się do krótkiego okresu utrzymywania się kwiatów – są one otwarte tylko przez krótki okres
jednego dnia, zwykle po południu. Kwiaty mają zwykle 5
płatków i dwa sepale, od 5 do 30 pręcików, często na bardzo
cienkich łodygach.
O uprawie Phemeranthus w Polsce niewiele wiadomo,
poza tym że rośliny te są polecane na skalniaki. Pozostaje
jednak pytanie czy w naszym klimacie powinny być one
chronione przed zimowymi deszczami. Odpowiedź pewnie
powinna być twierdząca – w USA żyją one zasadniczo na
obszarach gdzie zimy są suche – nierzadko ich nadziemne
części zimą zamierają, a rośliny budzą się dopiero późną
wiosną. Jako ciekawostkę można przytoczyć fakt, że w Bukareszcie Phemeranthus confertiflorus "uciekł" z jakiegoś
ogródka i pomyślnie się naturalizował w jednym z rejonów
stolicy Rumunii.
W krajowych ofertach handlowych gatunki Phemeranthus w zasadzie są nieobecne. Wyjątkiem jest P. calycinus.
Można go znaleźć w ofertach roślin na skalniaki, być może
jest więc pozytywnie przetestowany na nasze zimy, co jest
cakiem możliwe, bo gatunek ten pochodzi z Oklahomy.
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Fot. 1 Phemeranthus brevicaulis, Otero Co., Nowy Meksyk

Fot. 2 Phemeranthus brevicaulis, Otero Co., Nowy Meksyk
Fot. 3 Phemeranthus confertiflorus, Nowy Meksyk
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Fot. 4 Phemeranthus calycinus, McCurtian Co., Oklahoma

Phemeranthusy wyglądają bardziej jak kiełki mikro iglaków niż sukulenty, daleki więc jestem od zachwalania ich do
skalniaków z mrozoodpornymi kakusami i sukulentami, być
może jednak ktoś z czytelników uzna je za warte dodania ich
i przetestowania na swoim skalnym ogródku…

Z literatury.

.
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Rodzaj Eriosyce w nowym ujęciu

W sierpniu 2019r. ukazał się bardzo ciekawy artykuł
chilijskich autorów z rewizją rodzaju Eriosyce sensu lat.
opartą o badania genetyczne, szerokie pod względem liczby
przebadanych taksonów. Artykuł zostanie pewnie nieco
dokładniej przedstawiony w Kaktusy i Inne, tutaj przytoczymy tylko najważniejsze konkluzje.
Przede wszystkim nowe badania pokazują, że rodzaj
Eriosyce sansu lat. , t.j. w szerokim ujęciu Kattermanna, jest
monofyletyczny, o ile usuniemy z nigo Eriosyce laui Katt. =
Rimacactus laui Mottram. Rodzaj można zatem utrzymać, o
ile jesteśmy zwolennikami szeroko określonych rodzajów.
Jeśli natomiast chodzi o podział rodzaju na sekcje, jest kilka
znaczących przegrupowań w stosunku do sekcji w opracowaniu Kattermanna, opartych zresztą na wcześniejszych
„dawnych” rodzajach - Eriosyce, Pyrrhocactus, Neoporteria,
Horridocactus, Thelocephala i in.
Z badań wyłania się 7 głównych kladów, na podstawie
których autorzy definiują 6 sekcji – siódmemu kladowi nie
przypisano sekcji z uwagi na konieczność dalszych badań.
Największa zmiana związana jest z rozdzieleniem sekcji
Horridocactus Kattermanna na dwa wyraźnie oddzielone
klady. Druga istotna zmiana to rozdzielenie gatunków znanych jako Thelocephala na trzy części – E. napina ssp. napina, ssp. duripulpa i ssp. lembckei wchodzą do tego co
pozostało z sekcji Horridocactus, E. napina ssp. fankhauseri,
ssp. riparia i ssp. tenebrica nie należą, jak się okazuje, w
ogóle do E. napina i tworzą oddzielny klad (!), pozostałe są
w siódmym kladzie, razem z gatunkami wyrzuconymi z sekcji Horridocactus. Klasyfikowany wcześniej w sekcji Pyrrhocactus E. umadeave tworzy wspólny klad razem z gatunkami Eriosyce w ścisłym sensie oraz dawnymi Islayami. Za tym
wszystkim idą formalne reklasyfikacje.
Pierwszy klad – sekcja Eriosyce – to dawne Eriosyce w
ścisłym sensie plus dawna Islaya i Eriosyce (Pyrrhocactus)
umadeave.
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Fot. 5 Phemeranthus confertiflorus, Nowy Meksyk

Drugi klad – sekcja Campanulate – obejmuje tylko E.
marksiana i jej ssp. lissocarpa – okazuje się, że są one
mocno oddalone genetycznie od innych horridocactusów.
Trzeci klad – sekcja Pyrrhocactus – obejmuje gatunki
argentyńskie, pokrywa się z kładem Kattermanna ale bez
E. umadeave.
Czwarty klad – sekcja Horridocactus – obejmuje część
sekcji Horridocactus Kattermanna plus E. napina i jej ssp.
lembckei oraz E. duripulpa już jako odrębny gatunek (wraz
z Thelocephala challensis jako jej synonimem).
Piąty klad – sekcja Diaguita – obejmuje E. fankhauseri,
E. riparia i E. tenebrica – już jako odrębne gatunki.
Szósty klad to dawna sekcja Neoporteria Kattermana,
ale bez E. sociabilis, który trafił do kladu siódmego, za to z
E. simulans i E. heinrichiana.
Siódmy klad, któremu nie przypisano jeszcze sekcji –
grupuje wiele gatunków wyrzuconych z sekcji Horridocactus Kattermanna, obejmuje też sekcję Chileosyce Kattermanna (E. esmeraldana, E. aerocarpa, E. krausii) ale bez
E. tenebrica, a także jeden „wyrzutek” z sekcji Neoporteria
– E. sociabilis.
W artykule jest wiele formalnych reklasyfikacji – wiele
taksonów zostało podniesionych do rangi gatunków, inne
sprowadzone do synonimów. To, że rodzaj Eriosyce w
szerokim ujęciu jest monofyletyczny, nie oznacza automatycznie, że koniecznie trzeba akceptować tak szerokie
pojęcie. Równie dobrze można pozostać przy zawężonych
koncepcjach rodzajów „dawnych”, ale w takim wypadku
kaktusowi systematycy powinni uwzględnić wyżej omówione „przemieszczenia” pomiędzy zawężonymi rodzajami. Artykuł jest dostępny w internecie.
Źródło: Guerrero et al. Molecular phylogeny of the large South American genus Eriosyce (Notocacteae, Cactaceae): Generic delimitation
and proposed changes in infrageneric and species ranks. Taxon, 68(3),
2019
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Szanowny Czytelnicy Kaktusy i Inne !
Prosimy pamiętajcie Państwo, że niniejsza elektroniczna wersja Kaktusy i Inne jest w cenie 4
pln (lub 1 euro). Bardzo prosimy docenić pracę
redaktorów i nie zapomnieć o dokonaniu wpłaty
dla wydawcy na podane niżej konto – dzięki temu
pismo może nadal funkcjonować...!
Konto:
Małgorzata RomuIska
35 1020 5226 0000 6502 0227 8315
Prosimy pamiętajcie też Państwo, że czasopismo
jest tworzone przez poświęcających swój czas i
pracę kaktusowych hobbystów, a nie profesjonalny zagraniczny koncern medialny !
Prosimy docenić pracę redaktorów !
Dziękujemy !
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