
Voščenke (Hoya R. BROWN) 
Povest o dobrem pejotlu, 1. del 

Procesi presnove pri kaktusih, 8. del 

GLASILO DRUŠTVA PRIJATELJEV KAKTUSOV SLOVENIJE 
3 (1): 1-20 (2000) 



Glavni in odgovorni urednik / Editor-in-Chief: Iztok Mulej <iztok.mulej@guest.arnes.si> 
Uredniški odbor / Editorial Board: Darko Dolenc <darko.dolenc@guest.arnes.si> 
 Marjan Donko <marjan.donko@bf.uni-lj.si> 
 Zvone Rovšek <zvone.rovsek@kolinska.si> 
 Jure Slatner <jure.slatner@guest.arnes.si> 
 dr. Matija Strlič <matija.strlic@uni-lj.si> 
WELWITSCHIA je naslednik glasila Kaktusi in druge sočnice, ki je izhajalo od januarja 1972 do decembra 1997. 
Izdaja ga društvo prijateljev kaktusov Slovenije. Prispevki v glasilu niso honorirani. Avtorske pravice zadržijo 
avtorji, ki dajejo dovoljenja za reprodukcijo, delno ali v celoti. Izražena mnenja in stališča so mnenja avtorjev 
prispevkov in ne odražajo nujno tudi mnenja uredniškega odbora. Slikovnega gradiva ne vračamo. Glasilo izhaja 
štirikrat letno, praviloma v marcu, juniju, septembru in decembru. Glasilo je brezplačno in ga dobivajo vsi člani 
društva prijateljev kaktusov Slovenije. 

WELWITSCHIA is the official journal of the Friends of Cacti Society of Slovenia and was published from January 
1972 till December 1997 as 'Kakteje in druge sočnice'. Four issues are published per annum, in March, June, Sep-
tember and December. Authors of individual contributions are copyright owners and a permission must be obtained 
from them prior to reproduction in any form, either in part or as a whole. The journal welcomes contributions deal-
ing with all aspects of botany or horticulture of cacti and other succulents, exotic and alpine plants. Please direct 
all inquiries regarding manuscript submission, society membership or advertising to the editor-in-chief, DPKS, 
Na trati 2, 4248 Lesce, Slovenia. 

NAVODILA ZA AVTORJE: V glasilu objavljamo predvsem prispevke, ki se tičejo botanike ali hortikulture kaktu-
sov in drugih sočnic, eksotičnih ter alpskih rastlin. Strokovni teksti naj imajo povzetek (100-200 besed) in naj sledi-
jo uveljavljeni obliki, kar velja tudi za literaturne navedbe. Rokopise pošljite na naslov uredništva: DPKS, Na trati 
2, 4248 Lesce ali v elektronski obliki na enega od gornjih naslovov. Strokovne tekste pregledata vsaj dva člana ure-
dništva ali zunanji sodelavec. Poleg strokovnih so dobrodošli tudi vsi prispevki, ki se tičejo vprašanj društva in član-
stva ter odmevi, razmišljanja in izkušnje gojiteljev po Sloveniji. 

SESTANKI DRUŠTVA so drugi petek v mesecu, razen julija in avgusta, v Ljubljani, v pritlični predavalnici srednje 
gradbene in ekonomske šole, Dunajska cesta 102, vsakokrat ob peti uri popoldne. Na sestanke ste vabljeni vsi, člani 
in nečlani. Slednji lahko izrazijo željo po včlanitvi tudi pisno na naslov uredništva revije ali elektronski naslov 
dpks@dpks-drustvo.si. 

INTERNET/URL: http://www.dpks-drustvo.si/ 

Glasilo društva prijateljev kaktusov Slovenije 
Journal of the Friends of Cacti Society of Slovenia 
ISSN 1408-5984  

PREDAVANJA predstavijo na društvenih sestankih člani društva ali 
vabljeni predavatelji.  

8. september 2000 Boštjan Kalamar: Predstavitev zbirke  
13. oktober 2000 Iztok Mulej: Kaj je letos cvetelo 
10. november 2000 Matija Strlič: Madagaskarski vtisi 
8. december 2000 Tradicionalna novoletna zabava. Informa-

cije na telefon (04) 5302 320 
 

NASLOVNICA:  
Dvokrpa voščenka (Hoya bilobata) je zelo hvaležna rastlina za pol-
senčen prostor. Najbolje se obnese kot pobešanka v viseči košarici. 
Ob pravilni negi tudi bogato cveti z drobnimi škrlatno rdečimi cveto-
vi. Fotografijo je posnel Iztok Mulej. 

FRONT COVER: 
Hoya bilobata is a very grateful plant and thrives beautifully in half-
shade. It is best grown in a hanging basket and will reward its 
grower with small, though abundant purple-red flowers. Photo by 
Iztok Mulej. 
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Uvodnik 
Če bo vse prav, je tole moj zadnji uvo-
dnik. Posle glavnega urednika bo pre-
vzel drug, na barki pa ostajam kot teh-
nični urednik oz. kot oblikovalec in 
urejevalec glasila. Zamuda pri izdajan-
ju glasila se je še povečala. Zdi se mi 
neumno še kar naprej opozarjati na po-
manjkanje člankov in pomanjkanje 
svežih moči pri soustvarjanju glasila. 
V letošnjem letu bomo izdali še dve 
številki, od tega bo zadnja dvojna. Ob-
seg glasila smo malo skrčili predvsem 
zaradi tega, da bomo lahko napolnili še 
naslednji številki. 
Lansko sezono smo uspešno zaključili. 
Imeli smo zelo dobro predavanje s še 
boljšimi diasi avstrijskega prijatelja 
Josefa Jovena. Dobili smo obisk nekaj 
članov italijanskega društva iz južne 
Italije. Skočili smo v Trst na kongres 
italijanskega društva Cactus & Co. Na 
razstavnem prostoru smo se kar dobro 
počutili, saj je bila ponudba rastlin iz 
nemške vrtnarije Uhlig Kakteen in an-
gleške Brookside Nursery zelo dobra, 
verjamem pa tudi, da je naša majhna 
delegacija naredila precej velik promet 
pri obeh stojnicah. 
Na koncu sezone smo imeli tudi pik-
nik, ki je bil še kar dobro obiskan. Vre-
me je bilo lepo, nekoliko hladno, ven-
dar smo se vseeno zadržali do večernih 
ur. Sicer pa ni bilo prehudo.  
Nova sezona se je začela brez mene, 
ker sem moral istega dne v Celovec. 
Koroški sekciji avstrijskega društva 
sem predstavil družino svilnovk 
(Asclepiadaceae). Udeležba na preda-
vanju je bila približno taka kot pri nas, 
rekli pa so, da je bila tisti dan posebno 
dobra. 

Urednik 
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Copiapoa marginata (SD.) BR. & R. 
Čile (Caldera, Copiapo) 
je še ena od lepših predstavnic tega rodu, ki se ponaša 
z močno poudarjenim robom, ki ga na robovih reber 
tvorijo močne bodice in volna. Ime izvira iz latinske 
besede marginátus, ki pomeni obrobljen. Cveti z neu-
glednim rumenim cvetom. Raste v pokrajinah Calde-
ra in Copiapo v Čilu in je precej razširjena. Goji se na 
podoben način kot Copiapoa cinerea, torej pod vro-
čim soncem z gorenjskim zalivanjem, pozimi pa mo-
ra biti popolnoma suha. Če hočemo dobiti tako trnas-
to rastlino, jo moramo cepiti na kakšno hitro podlago, 
naprimer na opuncijo. Kupljeno seme je ponavadi 
okuženo s sicer neškodljivimi glivicami, zato je pri-
poročljivo pred setvijo seme najprej razkužiti z raz-
redčeno varikino. 

Zvone Rovšek 
Duvalia immaculata (LÜCKH) BAYER EX LEACH  
brezmadežna duvalija 
Sin. Duvalia maculata var. immaculata LÜCKHOFF 
Z Kapska Provinca, JAR 
Rastlina je doma na ozkem obalnem pasu zahodnega 
kapskega polotoka. Najbližja sorodnica je pikasta du-
valija (D. maculata), ki ji je precej podobna, samo da 
ima anulus izrazito pikčast. D. immaculata je minia-
tura, ki ima stebla dolga do 5 cm in do 1 cm debela. 
Cvetovi so čokoladno rjave barve z izrazitim anulu-
som, ki pa je za razliko od ostalih duvalij vdrt. Ni za-
htevna rastlina. Rasti mora v polsenci. Potrebuje pre-
pusten substrat, v rastni sezoni precej vode, pozimi 
pa previdno zalivanje v toplih dneh. 

Iztok Mulej 
Homalocephala texensis (HOPFF.) BR. & R. 

ZDA (Texas, Nova Mehika), SV Mehike 
Bolj širok kot visok je ta kaktus, ki ga še posebej kra-
sijo močne in dolge bodice. Pri starosti 5 – 6 let je že 
prvič cvetel. Cvetni listi so precej nežni, na konceh 
resasti. Vendar moja dva primerka nista posebno fo-
togenična. Barva cvetov je namreč malo plehka. Zato 
pa so me toliko bolj navdušili plodovi, ki so bili pravi 
okras kar nekaj mesecev. Tudi okus je prijazen, čep-
rav bi ga težko primerjal z bolj poznanimi sadeži.  
Kaktus raste od mladih nog kar hitro. Zahteva podob-
ne gojitvene razmere kot astrofiti in ferokaktusi ter 
ehinofosulokaktusi, s katerimi je tudi v bližnjem so-
rodstvu. 

Jure Slatner 

V SLIKI IN BESEDI 
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Notocactus ottonis  (LEHMANN) BERGER  
južna Brazilija, Urugvaj, Argentina 
Razširjen kaktus je zelo spremenljiv, zato je bilo opisa-
nih precej variacij, ki pa se med seboj razlikujejo le po 
številu bodic, reber in odtenku cvetnih delov. Ima ru-
mene cvetove z za rod značilno rdečo brazdo pestiča. 
Rastlina se rada razrašča, zato jo lahko razmnožujemo s 
stranskimi brsti. Tudi cveti zelo rada. Nekatere različi-
ce so samoplodne, tako da do semen ni težko priti. 
Vzgoja je enostavna. Potrebuje redno zalivanje in gno-
jenje v rastni sezoni in zimski počitek.   
Na sliki je Notocactus ottonis var. vencluianus 
SCHÜTZ, ki je najbolj razpoznaven od vseh opisanih ra-
zličic, saj ga zaradi svojih oranžno rdečih cvetov s škr-
latno rdečo brazdo pestiča ne moremo zamenjati z dru-
gimi rumeno cvetočimi sorodniki. 
Rod Notocactus je po novem razvrščen v Parodia.  

Iztok Mulej 
Dorstenia hildebrandtii ENGLER  
Hildebrandtova dorstenija 
Kenija, Tanzanija 
Prikupna miniatura z odebeljenim hipokotilom (del ste-
bla pod kličnimi listi) na sliki je stara komaj dve leti, a 
se ob radodarni negi hitro lahko razvije v neobvladljivo 
šavje. Dorstenije so sicer doma povsod po tropih, a le v 
Afriki so nekatere vrste razvile organe, s pomočjo kate-
rih preživijo sušno obdobje. Ti so bodisi podzemni ali 
nadzemni, vsekakor pa so zaradi tega rastline dovolj 
nenavadne, da pritegnejo pozornost. Rod spada v druži-
no figovk in z njimi delijo nekaj nenavadnih potez. 
"Cvetovi" so pravzaprav socvetja in "semena" so prav-
zaprav plodovi. Te s pomočjo posebnih blazinastih ce-
lic rastlina katapultira do nekaj metrov daleč in kmalu 
jih bo v vsakem loncu dovolj. Kot pri vseh dorstenijah 
je vzgoja enostavna, potrebujejo dovolj toplote skozi 
celo leto, tudi pozimi nad 10, še bolje 15 oC, poleti, v 
rastni dobi torej, pa dovolj vode. Na soncu rastejo le kr-
mežljavo, ne pozabimo, da so to rastline podrasti - pol-
senca jim veliko bolje odgovarja. 

Matija Strlič 
Cereus hildmannianus K. SCH. 
Brazilija (Rio de Janeiro) 
Ko sem pred kakimi desetimi leti naročal seme, mi je 
ostalo še nekaj drobiža. Odločil sem se za nekaj stebri-
čarjev, ki bi jih uporabil kot podlage za cepljenje. Od 
stotih semen sta vzkalila le dva, tako da od prvotnega 
načrta ni nič ostalo. Nekaj let sta rasla v bolj pozablje-
nem kotu rastlinjaka. Ko je prišel čas, da ju razrežem, 
sem opazil cvetne popke pri vsega 30 cm visoki rastli-
ni. Z rezanjem ni bilo seveda nič, kaktus pa od takrat 
naprej redno in obilno cveti vsako poletje. Kot je za rod 
Cereus značilno, se cvetovi odpirajo le ponoči. 
Z njim nimam nobenih gojitvenih težav, primeren je tu-
di za popolne začetnike. 

Jure Slatner 
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Tolikokrat smo že pisali in brali vse mogoče 
o lofofori ali pejotlu, poslušali predavanja z 
diapozitivi od zgoraj in spodaj, da bi imeli 
vso pravico misliti si, o tem pa vemo že vse 
in preveč. Pa temu ni tako. Sam sem bil soro-
dnega mnenja, češ, kaj za krščenega Matička 
pa še lahko kdorkoli napiše o tej kaktusarski 
solati, ki je gost domala vsake poštene zbirke 
ali "zbrke" kaktusov. In v roke sem dobil 
knjigo Edvarda F. Andersona z naslovom: 
"PEYOTE: THE DIVINE CACTUS" ter jo 
malce preletel. Ojoj! Knjiga me je zapeljala v 
greh. Še sanja sem nam ne o lofofori, dragi 
kaktusarji in cenjene kaktusarke in z name-
nom prosvetlitve lofoforske teme, sem sklenil 
napisati nekaj povzetkov iz omenjene knjige.  
Azteki, Španci in pejotl 
Azteki so uporabljali številne droge rastlin-
skega izvora za zdravljenje bolezni, ki naj bi 
jih povzročali zlobni duhovi. Ker jih je ob-
krožala bujna vegetacija, je bil izbor drog še 
toliko bolj pester: gobice, tobak, različni kak-
tusi,… Različne droge z narkotičnim in anes-
tetičnim delovanjem so tako uporabljali pri 
kirurških posegih in ker so bili tako dobrega 
srca, še pri žrtvovanju ljudi na velikih pirami-
dah. Da ga ne bo preveč bolelo, ko ga bomo 
špiknili pod rebrca. Za delno anestezijo pri ri-
tualih so obraz žrtve posuli s prahom rastline, 
imenovane yoyotli, tik preden so jo položili 
na žrtvenik.  
Beseda yoyotli mi po branju ni in ni šla iz mi-
sli; nekam presneto podobno zveni kot pejotl 
in pri mojem naslednjem obisku zobozdravni-
ka, bom poskušal obzirno predlagati alternati-
ven tretman pacientov. Če je bil yoyotli resni-
čno peyotl, bi prav rad namesto zvezdic in 

razpokanega stropa, opazoval cvetke in rož-
nate slončke v ordinaciji.  
A kaj je bil yoyotli? Tega ne vemo, ker so 
konkvistadorji po zmagi pričeli s sistematič-
nim uničevanjem vsega, kar je na kilometer 
dišalo po hereziji. Si predstavljate bogaboje-
čega konkvistadorja 16. stoletja, ko je izve-
del, da Azteki pri ritualih uporabljajo psihe-
delične droge? »Hudičevo delo, vražji strup, 
kar v ogenj z njim«. In so pokurili brez števi-
la rokopisov ter ostalih sledi nekoč mogočne 
azteške civilizacije. Tako so sodili tudi azteš-
ki duhovni. Juan de Zumarraga, prvi mehiški 
nadškof, je sistematično iskal rokopise in os-
tala pričevanja o Aztekih, jih predelal v dim 
in bil silno ponosen svojih dejanj.  
Naivno bi bilo misliti, da ob vsem svojem 
znanju Azteki niso poznali pejotla. Ker pa je 
bil s strani takrat vsemogočne cerkve ožigo-
san kot vražji strup, ga prvo delo o zeliščih 
Aztekov ne vsebuje. Gre za majhno pisano 
knjigo, Badianijev rokopis z naslovom Azteš-
ka zelišča leta 1552, ki jo je napisal indijanski 
zdravilec Martín de la Cruz, Juan Badiano pa 
jo je prevedel v latinščino. Knjiga opisuje 
preko 100 zelišč, a pejotla ne.  
Frančiškan Bernardino de Sahagún prvič opi-
suje pejotl v svojem delu Historia General De 
Las Cosas de Nueva España ali po naše Splo-
šna zgodovina stvari Nove Španije. Pater je 
poročilo ob pomoči azteških zdravilcev napi-
sal okoli leta 1560, prvič pa je delo izšlo šele 
leta 1829. V njem najdemo nadvse zanimiv 
odsek, ki se glasi nekako takole (sklicujoč se 
na ljudstvo Chichimecas): »odkrili in prvič 
uporabili korenino, ki jo kličejo za peyotl in 

Povest o dobrem pejotlu 1. del  
The Good Old Peyotl Story. Part 1. 
Lophophora williamsii je reden gost večine zbirk 
in vsi vemo, da je ta nebodeči cofek halucino-
gen. Zgodovina pa nas poduči o "odkritju" halu-
cinogenosti in pravi religiji, ki se je napletla okoli 
tega kaktusa. Ker pa je to poglavje o pejotlu zelo 
malo ali sploh neznano, se mi je zazdelo vredno 
obdelave. 

Ključne besede: 
Lophophora williamsii, pejotl, Azteki 

Keywords: 
Lophophora williamsii, peyotl, Aztecs 

Lophophora william-
sii is a well esta-
blished inhabitant in 
our collections and 
everybody knows that this non-prickling little green ball 
contains halucinogenic substances. History tells us the 
story about the discovery of hallucinating and of a true 
religion that evolved around the plant. Since this chapter 
seemed little known or not at all, I thought to tell its story. 

Boštjan Kalamar 
Koroškega bataljona 5 

SI – 1231 LJUBLJANA ČRNUČE 
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tisti, ki so jo pojedli ali popili, so bili opiti, 
kakor od vina«. Pater opisuje tudi halucinaci-
je, ki jih ta korenina povzroči.  
Dr. Francisco Hernández v svojem delu De 
Historia Plantarum Novae Hispaniae (Popis 
rastlin Nove Španije), loči celo dve vrsti pejo-
tla. Opisuje Peyotl Xochimilcensi in Peyotl 
Zacatecensi, od katerih pa je, kot je razvidno 
iz dela, pejotl le zadnji. Kaj pa je bila prva vr-
sta? Ne vem in nihče drug tudi ne. Priče so 
pomrle, dokazi so sežgani.  
Zdravnik Juan de Cardenas v svojem delu 
Problemas y Secretos Maravillosos de Las In-
dias ali Problemi in čudežne skrivnosti Indi-
jancev, navaja več imen za našo ljubljeno ras-
tlino. To so Peyot, Poyomate, Hololisque in 
Piciete. Njegovo delo je posebej zanimivo za-
to, ker v njem zavrže nadnaravni hokus-
pokus, ki je v tistih časih obkrožal lofoforo in 
poda celo razmišljanja o absorpciji v prebavi-
lih in delovanju droge na živčni sistem. Ker 
je očitno bistri zdravnik ločil vraževerje in 
medicino, je pravilno opisal vpliv pejotla na 
organizem, vključno s halucinacijami in spre-
membami zaznavanja.  
Žal pa takratni španski verski voditelji niso 
bili deležni Juanove bistrovidnosti. Pejotl je 
domačinom služil kot most med spiritualnim 
in materialnim svetom, kot sredstvo za spoz-
navanje boga in pogovor z njim, kristjani pa 
so v namene spoznavanja božje čudodelnosti 
imeli na razpolago čudeže svetnikov in za-
maknjenost ob opazovanju maše.  
Saj jih je do neke mere za razumeti. Sam sem 
se že dostikrat peljal čez nebelo Ljubljano s 
kolesom in vedno srečeval pločevinaste štiri-
kolesne škatle, ki jih ni potrebno poganjati, 
pa še hitreje gredo in nemalokrat se mi je po-
rodila misel o lepem kresu iz te pločevine.  
Ob osvojitvi nove pokrajine je pametno eli-
minirati lokalno inteligenco ter še nekaj obi-
čajnega prebivalstva, tako, za vzorec, kot je 
že bilo omenjeno. Še vedno so osvajalci našli 
času primeren izgovor: če nisi Žid, pa ješ pe-
jotl… Leta 1571 so sklenili Mehiko seznaniti 
z vsemi radostmi inkvizicije in jo enostavno 
uvedli. Zelo hitro, že leta 1620, so razglasili, 
da je uživanje pejotla hudičevo delo in kot ta-
ko neprimerno za kristjane. Ali so si potemta-

kem verniki brez strahu pred inkvizicijo celih 
49 let lahko mirno urejali podstrešje s pejot-
lom? Nisem zasledil podatkov o tem, ampak, 
če hočeš sovražnika premagati, ga moraš naj-
prej spoznati in zato rahlo zlobno sklepam, da 
je kar nekaj dobrih dušic iz Evrope poskusilo 
to božansko bližnjico. Vse za dobre medsose-
ske odnose.  
Pater Nicolas de Léon je, kaj pa drugega, ne-
kaj napisal in poimenoval kot Camino del Ci-
elo ali Cesta v nebesa na začetku 17. stoletja. 
V njem je predpisal vprašalnik za indijanske 
grešnike pri spovedi, z nekaterimi domišljij-
sko bogatimi vprašanji.  
Takole lahko beremo, med drugim: 
• ali piješ drugim kri, ali tavaš okoli ponoči 

in kličeš demone na pomoč? 
• ali si pil pejotl ali ga dal drugim piti, da bi 

zvedel njih skrivnosti ali našel izgubljene 
ali ukradene stvari? 

• ali znaš govoriti s kačami strupenjačami s 
takimi besedami, da se ti pokoravajo?  

Nad tem sem se prav zares zamislil. Nekaj 
kaktusarjev sem že srečal ponoči v mestu, ta-
vali so in stekleno gledali ter po mobitelih ne-
kaj klicali. Kar se tiče pitja krvi, iskanja po-
grešanih stvari in grizljanja pejotla, nisem 
prepričan, malo drugače pa je pri kačah. Sicer 
še nikogar iz naše pisane druščine nisem vi-
del pri sumljivem klepetu, sem pa bil priča te-
kanju nogatih kač (torej martinčkov) po ras-
tlinjaku in kaktusih v Litiji, bržkone so to le-
ti počeli ob soglasju lastnika. Pa smo tam!  
Pater ponovno, tokrat Bartholomé García, je 
v svojih verskih navodilih iz leta 1760 podal 
nekaj pravtako zanimivih vprašanj za grešne 
duše: 
• ali si koga ubil? 
• koliko si jih ubil? 
• ali si jedel človeško meso? 
• ali si jedel pejotl?  
Bolje, da o teh vprašanjih ne razmišljam pre-
več, sicer si na redni mesečni sestanek ne 
bom upal brez neprebojnega jopiča, gorjače 
in česnove ogrlice.  
Vsa prizadevanja katoliške cerkve, da bi uži-
vanje pejotla izbrisala, so bila neuspešna. Ra-
stlina je imela med prebivalstvom prevelik 
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verski in medicinski pomen. 
In, če sovražnika ne moreš 
premagati, se mu pridruži. 
Že proti koncu 17. stoletja, 
so katoliški voditelji skušali 
skleniti kompromis s skupi-
nami Indijancev, ki so še ve-
dno uživali pejotl. Še več, v 
Coahuili so misijon poime-
novali El Santo de Jesús 
Peyotes in izumili svetnika 
Santa Niña de Peyotes. Mal-
ce so pretiravali; najprej bi 
te scvrknili zaradi pejotla, 
čez par let pa dobiš veselega 
svetnika in celo pejotl-
Jezusa! 

Euphorbia obesa 
Mlečki so zelo velika družina, saj je v njej oko-
li 400 vrst. Tako obširno družino delimo v več 
poddružin (27). V tej družini so zelo velike ras-
tline, do 10 m, kot tudi dokaj majhne, nekatere 
med njim so celo zelo podobne kaktejam. Za-
nimiva je tudi gojitev, potrebujejo več toplote 
kot kakteje, tako jih imamo lahko pozimi tudi v 
kurjenih sobah, vendar jih lahko prezimimo tu-
di pri temperaturah 10 do 12 °C. Nižje tempe-
rature za mlečke kot tudi za večino ostalih su-
kulent niso primere. Mlečki vsebujejo mlečni 
sok, zato pravijo temu soku tudi volčje mleko. 
Včasih so ga uporabljali za omamljanje rib, v 
medicini kot rumeno barvo. Bušmani pa so z 
njim zastrupljali puščice. Še danes uporabljajo 
nekatere mlečke proti mišim in voluharjem. 
Euphorbia obesa je dvodomna rastlina. V mla-
dosti je ploščato okroglasta, ko je starejša, pos-
tane bolj cilindrična. Visoka je do 20 in široka 
do 10 cm. Je sivo zelene barve in ima 8 do 10 
reber. Domovina je vzhodna Kapska provinca, 
na sorazmerno majhnemu območju pokrajine 
Graaf Reinet, ki se nahaja do približno 32° juž-
ne širine. Cvetovi so neznatni in so rdečkaste 
barve. V naravi dobimo hibride z E. valida, E. 

meloformis in E. mammilaris. Zelo podobna in 
sorodna je E. symmetrica. Sadež vsebuje le 2 
ali 3 semena, zato so redka in draga, dobimo 
jih le pri specializiranih trgovcih. 
Gojitev ni preveč težka: zahteva rahlo propust-
no mešanico listavke, ilovnate zemlje, peska in 
nekaj šote. E. obesa je zelo sočna in rabi zato 
poleti zmerno zalivanje. Od maja do septem-
bra, decembra in januarja ne zalivamo, ostale 
mesece pa le enkrat na mesec. Olesenitev je pri 
tej vrsti normalna. 

Engelbert Novak 

Lobivia tiegeliana 
Ta lobivija je doma v vzhodni Boliviji (Tarija) 
ter raste večinoma posamično. Je svetleče zele-
na barve ter bolj stisnjeno okrogle oblike. Ima 
do 18 reber počez razdeljenih v številne hrge z 
areolami. Obrobne bodice so v parih, potekajo 
pa valovito v glavnikasti obliki in so svetlo 
medene, srednje bodice pa so rjavočrne s svet-
lim podnožjem. Ta lobivija je zelo cvetna in 
nezahtevna. Cvetovi so svetlo vijolični. Odkril 
jo je Wessner, poznavalec kaktej iz Manheima, 
klasificiral pa Backeberg. Po obliki cvetov ter 
drugih značilnosti pripada ta lobivia v 2. pod-
rod, to je k neolobiviam. 

Slika 1: Lophophora williamsii (foto B. Kalamar) 

Številka 3, marec 1974  

PRED 25 LETI SMO PISALI 
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Rada ima dobro hranljivo mineralno zemljo. 
Čez poletje zahteva več vode, posebno ji prija 
deževnica, pozimi pa bolj suho, svetlo in hlad-
no 4-8 °C. Če prezimuje v temnem in toplem 
prostoru, rada podivja in se popolnoma defor-
mira. Paziti je treba, da je cepljena na močno 
podlago, ker se zgodi, da jo čez zimo lahko po-
polno izčrpa in je potrebno ponovno cepljenje. 
Cepiti je ni nujno, ker ima dober koreninski si-
stem, pa tudi cepljena precej izgubi na svojem 
lepem videzu. 
Sonce in zrak ji posebno godita, če je posajena 
na vrtu v topli gredi, kar se pozna na rasti in 
barvi bodic. V to skupino spadajo še variacije: 
L. tiegeliana var. distefanoiana, L. tiegeliana 
var. poclardiana, ki ima večje in temnejše cve-
tove, L. tiegeliana var. stilowiana itd. 

Jože Igl 

Gojitev kaktej z enostavnimi sred-
stvi 
Moja zbirka ni ne velika in ne mala, imam 
okoli 500 vrst kaktusov, je tolikšna, da imam z 
njimi dovolj dela. Zbiram jih že nekako 8-10 
let in sem si v tem času nabral nekaj izkušenj, 
do katerih sem prišel skozi vsa ta leta. Ob to-
likšnem številu kaktusov sem vedno iskal na-
čin gojenja, kateri mi bi zavzel manj časa, še 
zlasti ob poletnem zalivanju posameznih ras-
tlin, katere bi bilo potrebno zalivati skoraj vsak 
drugi dan. 
Zato sem se odločil, da bom najprej malo opi-
sal prostor, kjer je najbolj prikladno in ugodno 
gojiti kaktuse. Za enega povprečnega amater-
skega zbiratelja kaktusov, kakršni smo po veči-
ni člani našega društva, je najbolj dobrodošla 
topla greda, ki je ne samo zelo cenena pri na-
bavi, ampak tudi pri vzdrževanju, še zlasti po-
zimi. 
Mislim, da se vsakemu zbiralcu, ki ima malo 
več kaktusov, seveda, če ima na razpolago pri-
meren prostor, izplača omisliti toplo gredo. 
Strošek za gradnjo tople grede le ni tako velik, 
da si je ne bi mogel vsakdo, še zlasti če je malo 
spreten, narediti sam. 
Za gradnjo tople grede se danes lahko uporab-
ljajo najrazličnejši material. Najčešče se upora-
blja seveda les ali beton ter steklo. 
Če si omislite omisliti leseno, potrebujete zanjo 
samo nekaj daljših in debelejših desk, kladivo, 

žeblje in malo spretnosti in dobre volje. Di-
menzije tople grede naj bi bile sledeče: 
150 × 200 × 30 oz. 20 cm. To naj bi bila osno-
vna enota. Če bi želeli imeti večjo, jo podaljša-
te za še nekajkrat toliko. Ko je okvir tople gre-
de narejen, ga samo postavite na primeren son-
čna tla. Tako je topla greda že skoraj gotova, 
potrebni so vam samo še leseni zastekljeni ok-
viri (okna), katera pa je najbolje, da kupite že 
serijsko zdelane pri kakšnem lesno-trgovskem 
podjetju, saj so tam najcenejša. 
Dimenzije serijskih oken so 150 × 100 cm. To 
naj bi bilo v kratkem vse o leseni topli gredi.  
Veliko boljša je seveda topla greda, narejena iz 
betona in železa. Takšna topla greda se ne mo-
re poljubno prestavljati tako kot lesena, saj je 
pretežka in ponavadi tudi vkopana do polovice 
njene višine v zemljo, njena trajnost in obstoj-
nost je pa skoraj večna. 
Betonska topla greda je sestavljena iz beton-
skih podolžnih plošč in vmesnih nosilnih steb-
ričkov. Enota oziroma osnovna dolžina tople 
grede je vedno 2 m in če želimo imeti večjo to-
plo gredo, jo povečamo še za eno enoto, oziro-
ma za 2 m. Dimenzije stranskih betonskih 
plošč so ponavadi take: (200 × 40-45 × 5 cm) 
dva kosa, (200 × 35-40 × 5 cm) 2 kom. in preč-
ne plošče (150 × odgovarjajoča višina stranske 
plošče). 
Topla greda naj bo vkopana v zemljo 50-70 
cm, to pa zato, da lahko spomladi vanjo damo 
sveži hlevski gnoj pomešan z listjem, kateri je 
potem skoraj neskončno vir toplote v hladnih 
spomladanskih jutrih. 
Da pa bo topla greda popolna, si moramo pris-
krbeti še zastekljena okna. Poleg lesenih, serij-
sko izdelanih oken, si lahko omislimo trajnej-
še, narejene iz kovinskih kotnih profilov. Za to 
uporabimo železni kotni profil dimenzij 
15 × 70-80 cm. Takšne okvir potem zasteklimo 
najbolje z enim samim odgovarjajočih dimen-
zij. Najboljše in tudi najcenejše je 4 mm debelo 
tako imenovano motno ali tudi ledeno steklo, 
katerega dobite v vsakem večjem steklarskem 
podjetju. Takšno steklo razprši sončne žarke, 
tako da je skoraj odveč bojazen, da bi vam son-
ce opeklo kaktuse. To bi bilo nekaj o betonski 
topli gredi, do katere lahko pridete sami, če ste 
le količkaj spretni in iznajdljivi. 

Janko Jamšek 
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Voščenke (Hoya) 
Grandma´s Old Fashioned Wax-plant (Hoya) 

Voščenke so tropske ovijalke ali oleseneli pol-
grmički, so talne rastline ali pa rastejo kot epifi-
ti na drevesih. Doma so v tropskih in subtrop-
skih področjih Indije, Indonezije, Malezije, In-
dokine, Kitajske in Avstralije. V rodu je pribli-
žno tristo vrst. Večina vrst spada med sočnice, 
imajo bodisi mesnate liste ali stebla in lahko 
zdržijo nekaj časa brez vode.  
Nekatere vrste so sprva talne rastline, kasneje 
zgubijo stik s podlago in rastejo kot epifiti. 
Druge rastejo kot rastline s pokončnimi stebli, 
kopa se le-ta preveč podaljšajo, rastejo kot ovi-

jalke. Nekatere voščenke imajo olesenela, dru-
ge mehka in sočna stebla, nekatere imajo stebla 
debela, druge tanka.  
Listi so dobro razviti in nastopajo v parih. Nas-
lednji par je zasukan za 90°. Listi so pri posa-
meznih vrstah zelo različni, tako po velikosti, 
teksturi, barvi ali po razporeditvi listnih žil. 
Najkrajši listi so dolgi le en centimeter, najožji 
široki le 2 mm, največji listi pa so dolgi in širo-
ki 25 cm (Hoya latifolia DON.). Listi so lahko 
sočni in mesnati ali papirnato tenki. Nekateri 

Voščenke (Hoya R. BROWN) rastejo v tropskih 
področjih Indokine, Indonezije, Filipinov, Kitaj-
ske in severne Avstralije. V rodu je poznanih 
več kot 400 vrst, vendar neprehodni tropski 
pragozd še vedno skriva nove vrste. Voščenke 
so lahko talne rastline ali epifiti. Največkrat so 
ovijalke. Mnoge imajo mesnata stebla in liste. 
Večino voščenk uvrščamo med sočnice. 
Voščenke so hvaležne sobne rastline. Gojimo jih 
lahko kot obešanke v visečih košaricah ali kot 
ovijalke. Poiščemo jim prostor na svetlem mes-
tu, vendar ne na direktnem soncu. Uporabimo 
propustno mešanico prsti. Komercialna mešani-
ca za orhideje je kar prava. Skrbimo za redno 
gnojenje v rastni sezoni in pogosto zalivanje. Ne 
marajo stoječe vode. V mirovni sezoni jim privo-
ščimo tudi krajše sušno obdobje. 
Voščenke so pri nas premalo poznane. Najpo-
gostejša je navadna voščenka, ki ni zahtevna 
rastlina. Občasno lahko dobimo v cvetličarnah 
še nekaj vrst in kultivarjev. Precej vrst lahko 
dobimo v tujih specializiranih vrtnarijah ali pri 
zbirateljih 

Hoyas (Hoya 
R.BR.) grow in 
tropical Indo-
china, Indone-
sia, Philip-
pines, China and north Australia. More than 400 
species are known, although the impenetrable 
tropical forests shelter many as yet unknown spe-
cies. One may find them on the ground or as epi-
phytes, and most are lianas, many with succulent 
stems and leaves, so that they may be classified as 
succulents. 
Hoyas are easily grown as house plants in hanging 
baskets or as vines in a bright, though not sunny 
position. The soil should be porous, such as the 
commercially available substrates for orchids. 
While in active growth, they should be fertilised and 
watered regularly, while most will appreciate a 
withdrawal of water during the dormant period. 
Hoyas are not well known in Slovenia, apart from 
the grandma’s old fashioned wax-plant. Occasion-
ally a few other species and cultivars are offered in 
flower shops, though many are available in special-
ised nurseries or in collections. 

Ključne besede: 
Hoya, Asclepiadaceae, voščenka 

Keywords: 
Hoya, Asclepiadaceae, Wax plant 

Slika 2: Hoya australis (foto I. Mulej) Slika 3: Hoya longifolia (foto I. Mulej) 

Iztok Mulej  
Na trati 2 

SI - 4248 LESCE 
E-mail: iztok.mulej@guest.arnes.si 
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listi so posuti s srebrno belimi packami, drugi 
so enotne zelene barve. Nekatere rastline imajo 
gladke liste, pri drugih pa so listi pokriti s krat-
kimi dlačicami. 
V listnih pazduhah se tvorijo cvetna stebla, na 
katerih so cvetovi združeni v kobulasta socvet-
ja. Cvetovi so pet-krpi, kar je značilno za celo 
družino. Imajo voščen izgled, zato jih tudi ime-
nujemo voščenke. Ginostegij s privenčkom – 
osrednji del cveta – je običajno drugače obar-
van kot venčni listi in je pri nekaterih vrstah 
poln medičine, tako da je pod cvetočo voščen-
ko običajno kar precej lepljivo. Tudi cvetovi 
pri posameznih vrstah precej varirajo, tako po 
velikosti, obliki, kot po barvi. Najmanjši cveto-
vi imajo približno 3 mm v premeru, največji pa 
kar 7-8 cm. V socvetju se lahko pojavi tudi do 
70 cvetov, pri vrsti H. pauciflora WIGHT. pa je 
na cvetnem steblu en sam cvet. Cvetovi so lah-
ko gladki in sijoči ali pa poraščeni z dlačicami. 
Obarvani so lahko čisto belo ali v različnih od-
tenkih od bele do rožnate, lahko so kremne 
barve, rumenkasto rožnate, rumene, zelene, 
škrlatne, rjavo rdeče, rjave ali pa tako temne, 
da izgledajo črni. Ena vrsta s Filipinov (H. 

mindorensis SCHLTR.) ima tudi krvavo rdeče 
cvetove. Po cvetenju cvetov ne obtrgamo, ker 
pri večini vrst iz istih cvetnih stebel poženejo 
nova in nova socvetja. 
Voščenke so enostavne za vzgojo, če upošteva-
mo nekaj dejavnikov iz njihovega naravnega 
okolja. To so toplota, zračna vlaga, svetloba in 
prepustna prst. Preko rastne sezone potrebujejo 
dosti vode. Odvečno vodo odcedimo, ker stoje-
če vlage ne marajo preveč. Občasno jih lahko 
pognojimo z gnojilom za kaktuse. Ker so voš-
čenke tropske rastline, jih moramo tudi pozimi 
imeti v ogrevanem prostoru, nekatere vrste so 
zelo občutljive na mraz in ne prenesejo tempe-
ratur pod 15 °C. Pozimi jim privoščimo krajše 
sušno obdobje, drugače pa jih zelo previdno 
zalivamo, da se listi ne izsušijo preveč. Glede 
na to, da rastejo v tropskih gozdovih kot ovijal-
ke, jih ne smemo izpostaviti direktnemu soncu. 
Precej dobro se počutijo v polsenci. Ne bo jim 
hudega, če jih postavimo na okno z jutranjim 
soncem. Voščenke rastejo lepo tudi v temnej-
šem okolju. Tvorijo lepe temnozelene liste, le 
cvetijo ne. Torej, če imate lepo voščenko, ki ne 
cveti, jo prestavite na svetlejše mesto. 

Slika 4: Hoya compacta (foto I. Mulej) Slika 5 : Hoya serpens (foto I. Mulej) 
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V naravi rastejo nekatere voščenke v goratih 
predelih v apnenčasti zemlji ali pa v podlagi, ki 
vsebuje granit ali skrilavec. Epifitske vrste 
imajo zračni substrat, ki se nabere v rogovilah 
vej – spet druge rastejo v bogati džungelski ze-
mlji. Nekatere od voščenk živijo v simbiozi z 
mravljami. Listi tvorijo domovanja za mravlje, 
v zahvalo pa jih mravlje gnojijo. Vendar pa 
mravelj ni potrebno gojiti, saj voščenke odlič-
no rastejo tudi brez njih. Posadimo jih lahko v 
propustno mešanico prsti, lahko izberemo kar 
pripravljeno komercialno prst za orhideje, ki je 
precej zračna. Če substrat naredimo sami, v 
njem ne sme manjkati posušeni šotni mah 
(Sphagnum spp.), lubje rdečega bora in mine-
ralni propustni material (perlit, vermikulit ali 
plovčev drobir). Dodamo lahko še nekaj ko-
mercialne mešanice prsti za sobne rože. Če ras-
tline posadimo v obešanke, moramo paziti še 
na to, da mešanica ne bo pretežka. 
Voščenke lahko gojimo kot vzpenjavke ali pa 
kot obešanke. Hitrorastoče ovijalke speljemo 
na špalir ali jih povežemo v lok, obešanke ali 
počasneje rastoče ovijalke pa lahko posadimo 
v viseče košarice. Če jih lepo negujemo, nas 
bodo s svojim lepim cvetjem razveseljevale 
praktično vso rastno sezono. 
Voščenke najlažje razmnožujemo s stebelnimi 
potaknjenci, lahko pa jih tudi sejemo, vendar je 
do semen težko priti, pa še hitro izgubijo kalji-
vost. Rastočo rastlino, najbolje starejši pogan-
jek, odrežemo 1 cm pod listno pazduho, rano 
zasušimo. Potaknjenec naj ima vsaj nekaj pa-
rov listov, tako da naj bo dolg od 10-30 cm, 
odvisno od gostote listov. Za pomoč pri ukore-
ninjenju lahko uporabimo tudi rastne hormone. 
Potaknjence podtaknemo v šoto tako, da je list-
na pazduha pokrita in lonček pokrijemo s poli-
vinilasto vrečko. Visoka zračna vlaga pod vre-
čko običajno zelo pospeši razvoj korenin, ki se 
razvijejo v listni pazduhi. 
Od škodljivcev so verjetno najbolj zoprne vos-
kaste uši, na nekateri bolj nežnih voščenkah pa 
se rade pojavijo tudi rdeči pajek ali druge prši-
ce. V primeru manjšega napada voskastih uši 
jih lahko odstranimo s čopičem in etilnim alko-
holom, če pa smo prepozni, pa je najbolje, da 
jih zalijemo s sistemičnim insekticidom. 
Najbolj znana voščenka pri nas je navadna voš-
čenka (Hoya carnosa R. BROWN). Doma je na 
Kitajskem, Japonskem in v Avstraliji. Je hitro-

rastoča plezalka. Njena polcentimeterska stebla 
lahko zrastejo tudi do 6 m v dolžino. Rastlina 
potrebuje za rast oporo, zato jo privežemo v 
špalir ali lok. Navadna voščenka ima temno ze-
lene mesnate jajčaste liste, ki so dolgi do 
11 cm in široki do 5 cm. Običajno so v listih 
svetle pike bele ali bledorumene barve. Cveto-
vi so razporejeni v kroglo, v kateri je lahko tu-
di do 30 cvetov. Venčni listi so bele do bledo-
rožnate barve in veliki do 18 mm, sredina cveta 
z notranjim privenčkom je rdeča. Cvetovi pri-
jetno dišijo in so polni medečine. 
V naših cvetličarnah lahko kupimo tudi precej 
kultivarjev. Hoya carnosa 'Tricolor' ima liste 
zeleno-rumeno-rožnate pisane liste. Cvetovi so 
podobni navadni voščenki, le korola je rožnata 
in privenček rožnato rdeč. Podobna ji je H. 
carnosa 'Melanie', le da ima manjše liste, pa 
tudi rožnate barve v listih ni opaziti. H. carno-
sa 'Variegata' ima zelene liste obrobljene z be-
lo rumenim ali rožnatim robom. Cvetovi so 
bolj rožnati, kot pri navadni voščenki. H. car-
nosa 'Marginata' ima liste rumene barve z zele-
nim robom. Cvetovi so enaki kot pri navadni 
voščenki.  
H. carnosa var. compacta, v novejših zapisih 
pa kar H. compacta BURTON, je primerna za 
viseče košarice. Raste precej počasi, stebla so 
krajša, precej bolj kompaktna, listi so precej 
manjši kot pri navadni voščenki in stisnjeni. 
Tudi socvetja so manjša, barva cvetov pa ne 
odstopa. H. compacta 'Exotica' je variegatna 
različica z rumeno-zelenimi stisnjenimi listi in 
rožnatimi cvetovi. 
Zelo pogosta je tudi lepa voščenka (Hoya bella 
HOOK., Hoya lanceolata subsp. bella (HOOK.) 
KENT), ki je doma v Burmi, Indiji in Maleziji. 
Ima kratka stebla dolga do 1 m in debela 2-
3 mm. Listi so mesnati, suličaste oblike, dolgi 
do 6 cm in široki do 1,5 cm. So svetlo zelene 
oziroma bledo zelene barve. Cvetovi so voska-
sti, veliki do 13 mm. Korola je svetlečo bele 
barve, privenček (sredina cveta) pa temno rož-
nate do škrlatne barve. Razporejeni so v socve-
tja, v katerih je 5-10 cvetov. Ker lepa voščenka 
ni ovijalka, je primerna za viseče košarice. 
Naslednja voščenka, ki je občasno na prodajnih 
policah naših cvetličarn, je južna ali pa kar avs-
tralska voščenka (Hoya australis R. BR. EX 
TRAIL). Doma je v severnih tropskih predelih 
Avstralije, najdemo pa jo tudi na Novi Gvineji 
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in Maleziji. To je hitro rastoča ovijalka, ki po-
žene nekaj metrov dolga in nekaj milimetrov 
debela stebla. Ima temno zelene, svetleče jajča-
ste liste, ki so dolgi do 15 in široki do 12 cm. 
Cvetna stebla poženejo v listnih pazduhah, iz 
njih pa kroglasta socvetja, na katerih je 10-25 
cvetov, ki imajo do 17 mm v premeru. Venčni 
listi in privenček so kremne barve, rdeča je le 
baza korole.  
Dolgolistna voščenka (Hoya longifolia WALL.) 
ima, kot ime pove, do 13 cm dolge in do 2 cm 
široke  suličaste liste temno zelene barve. Je 
več metrov dolga ovijalka, ki je doma v trop-
skih pobočij Himalaje v Indiji. 5-12 cvetov je 
združenih v ohlapne kobule. Beli cvetovi so 
veliki do 17 mm. Tudi privenček je bel, le os-
rednji del cveta je rdečkast. 
Črtasta voščenka (Hoya linearis WALL.), ki ra-
ste v indijskem himalajskem področju, se na 
prvi pogled precej razlikuje od sorodnikov. 
Njena nekaj metrov dolga stebla se povešajo z 
visoke podlage. Tudi listi niso prav nič podob-
ni voščenkam. Listi so mesnati, sivo zelene 
barve, v prečnem prerezu okrogli ali rahlo 
ovalni, debeli le pol centimetra, dolgi pa do 
5 cm. Na otip so žametasti. V kobulastem so-
cvetju je 10 do 15 belih cvetov, ki imajo le 
7 mm v premeru. Zelo primerna je za gojenje v 
visečih košaricah. Preveč vode povzroča gnitje 
korenin, le-te pa so občutljive tudi na presuši-
tev. Cveti jeseni, običajno pa se pojavijo in od-
prejo vsa socvetja naenkrat. Ta rastlina je do-
kaj pogosta v naših cvetličarnah. 
Dvokrpa voščenka (Hoya bilobata SCHLECH-
TER) je več metrov dolga ovijalka s tankimi 
stebli, ki je doma na Filipinih. Sočni listi so 
eliptični ali jajčasti, poldrugi centimeter široki 
in dobra dva centimetra dolgi. So temno zelene 
barve. V socvetju je 10-40 4 milimetrskih cve-
tov temno rožnate ali škrlatne barve. Privenček 
je bledo rožnat. Cvetni listi so zraščeni po celi 
dolžini in se zavihajo navzven. 
Srčasta voščenka (Hoya kerrii CRAIB) je iz 
Tajske in je lahko razpoznavna, saj so njeni te-
mno zeleni listi srčaste oblike. Listni pecelj je 
na najožjem delu 9 cm dolgega in 8 cm široke-
ga lista. Je ovijalka z nekajmetrskimi stebli. V 
kobulastem socvetju je 10-20 kremnih, 8 mili-
metrskih cvetov z temno rjavim privenčkom. 
Zelena voščenka (Hoya serpens HOOK. F.) je 
pobešanka s tankimi do enega metra dolgimi 

stebli. Travnato zeleni drobni mesnati listi so 
jajčasti do okrogli in so dolgi malo manj kot 
2 cm. V kobulastem socvetju je 1-20 cvetov, ki 
imajo 15 mm premera. So kremno zelene bar-
ve. Cvetni listi so poraščeni z drobnimi papila-
mi (bradavicam), tako da cvet izgleda žame-
tast. Tudi privenček je svetlo zelene barve. Ko 
rastlina cveti, jo je zelo lahko ločiti od ostalih 
voščenk. 
Hoya kentiana C.M.BURTON je ovijalka s Fili-
pinov. Ima temno zelene suličaste podolgovate 
liste, dolge do 12 in široke 2 cm. Listi so rjavo 
obrobljeni. V kobulastem socvetju je 8-30 rde-
čih do škrlatnordečih cvetov, ki imajo 5 mm v 
premeru. Cvetni listi so zraščeni po celi dolžini 
in zavihani navzven. Privenček je enako obar-
van kot korola. Zelo podobna ji je tudi ozkolis-
tna voščenka (Hoya angustifolia), le da so listi 
črno obrobljeni. 
Hoya obscura ELMER EX C.M.BURTON iz Fili-
pinov je ovijalka z nekajmetrskimi stebli in jaj-
častimi zelenimi in zlato rjavimi gladkimi, do 
10 cm dolgimi in do 4 cm širokimi listi. V so-
cvetju je do 30 cvetov, ki so kroglasto razpore-
jeni. Svetlo rožnati cvetovi, ki imajo do 8 mm 
v premeru, so pokriti s kratkimi izrastki 
(papilami). Venčni listi so močno zaviti nazaj 
(refleksni). Privenček je oranžno obarvan. 
Hoya pubicalyx MERR., prav tako s Filipinov, 
je zelo spremenljiva ovijalka. Ima nekaj met-
rov dolga stebla s suličastimi do 14 cm dolgimi 
in do 5 cm širokimi listi, ki so posuti s srebrni-
mi packami. V socvetju je do 40 cvetov s pre-
merom do 19 mm. Cvetovi so zelo različno 
obarvani. Lahko so rožnati, škrlatni, rdeči ali 
skoraj črni. Privenček je kremno rožnate do ro-
žnato škrlatne barve. 
Hoya diversifolia BLUME je ovijalka z Jave. Li-
sti so ovalni do jajčasto suličasti, dolgi do 13 
cm in široki do 5 cm. V socvetju je 10-25 rož-
natih cvetov, ki široki do 13 mm in pokriti s 
papilami. Privenček je malo temnejše rožnato 
rdeče barve. 
Hoya nummularioides CONSTANTIN je doma z 
Indokine, kjer raste kot ovijalka z več metrov 
dolgimi stebli. Do 3 cm dolgi in 2 cm široki li-
sti so suličasto jajčasti, usnjati in pokriti z dro-
bnimi dlačicami. So zelenkasto rdečkaste bar-
ve. V socvetju je 15-25 drobnih (5-6 mm) belo 
rožnatih cvetov z rožnatim središčem. 
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Rod je uvedel škotski botanik Robert Brown 
leta 1810. Voščenke je poimenoval v čast svo-
jega prijatelja in botanika Thomasa Hoya, ki je 
bil vrtnar pri vojvodi Northumberlandskemu, v 
tistem času znanemu zbiralcu redkih tropskih 
rastlin. 

Vse opisane voščenke imam v svoji zbirki. Ne-
kaj jih je že cvetelo, nekaj pa je nedavno uko-
reninjenih potaknjencev. Nekaj rastlin sem ku-
pil pri nas, izbira je običajno precej omejena. 
Precej večja izbira je seveda v tujini pri specia-
liziranih gojiteljih. Neukoreninjeni potaknjenci 
se lahko naročijo po pošti za približno 5 DEM 
na kos. Cene novejših in redkejših vrst pa se 
gibljejo tudi do 100 USD.  
Vse nadaljnje informacije o rastlinah lahko do-
bite pri avtorju članka. 
Specializirane vrtnarije, ki prodajajo voščenke: 
Kakteen Haage 
Blumenstraße 68 
DE-99092 Erfurt 
http://www.kakteen-haage.com/index.htm 

Uhlig Kakteen 
Postfach 1107 
DE-71385 Kernen 
http://www.uhlig-kakteen.com/ 

Paul Shirley   
Julianastraat 16   
NL-2771 DX Boskoop  
http://www.cactus-mall.com/Paul_Shirley 

Nekaj spletnih strani, ki so posvečene voščen-
kam: 
• http://www.dpks-drustvo.si/jest/Asclepia 
• http://members.tripod.com/khedlund/hoyapdl/ 
• http://lava.net/~egilding/index.htm 
• http://www.angelfire.com/biz2/HoyasbyMM/ 
• http://www.graylab.ac.uk/usr/hodgkiss/

hoya1.html 
• http://magdoch.free.fr/hoya.html 
• http://hem.passagen.se/clubhoya/ 
• http://www.swede.com/hoya/ 
• http://home2.swipnet.se/~w-21721/hoya.htm 
• http://www.geocities.com/rainforest/

canopy/4690 
• http://home.worldonline.dk/~chan/ 
• http://home5.swipnet.se/~w-51920/

HoyaBella/hoyabella.htm 
• http://home.swipnet.se/mypos/ 
• http://home.sol.no/~geirke/ggghoya.htm 
Naslovi elektronskih debatnih list na temo voš-
čenk: 
• http://www.egroups.com/list/hoyacollectors 
• http://www.egroups.com/list/hoya 
• http://www.egroups.com/list/hoyas4u 

Slika 6: Hoya linearis (foto I. Mulej) 

Slika 7: Hoya carnosa 'Melanie' (foto I. Mulej) 
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Apart from sug-
ars, polysaccha-
rides, hormones 
and substances 
taking part in 
respiratory and other cycles, there are other sub-
stances of plant tissues, that represent metabolic 
end-products. Among these are slimes, pigments, 
alkaloids and crystallites, which all represent side-
products, but are still important for the plant's sur-
vival, as useless substances are secreted through 
glands. Chemical substances are often specific for a 
given genus, so that analyses of plant tissues often 
provide additional clues for the taxonomist. Al-
though the biosynthetic pathways have mostly been 
elucidated (usually by determinations of reaction in-
termediates), we shall focus on the specific roles 
these substances have in plant metabolism. 

Poleg sladkorjev, polisaharidov, hormonov in sno-
vi, ki sodelujejo v dihalnem in drugih ciklusih, nas-
tajajo v tkivu tudi snovi, ki so končni produkti in se 
v presnovi ne uporabljajo več. To so sluzi, barvila, 
alkaloidi in snovi, ki tvorijo kristalna zrna. Te snovi 
so običajno odpadek presnove, vendar imajo vse-
eno pomembno vlogo za preživetje rastline. Neko-
ristne snovi, ki jih rastline ne potrebujejo več, se 
izločajo skozi žleze, na primer mlečne kanale, 
smolne ali sladkorne žleze. Pogosto je neka snov 
značilna le za določen rod ali skupino rastlin, zato 
je kemijska analiza teh spojin v tkivih odličen na-
čin za ugotavljanje sorodnosti vrst. Vsaka od teh 
spojin ima določeno funkcijo. Biosintetske poti teh 
snovi so znane (ponavadi jih ugotavljajo z analizo 
prisotnih vmesnih produktov), vendar se s struk-
turno kemijo in sintezo tu ne bomo ukvarjali. 

Ključne besede: 
barvila, alkaloidi, hormoni, kaktus 

Keywords: 
pigments, alkaloids, hormones, cactus 

Slika 8: Vrste barvil 

Procesi presnove pri kaktusih 8. del - Kemijske sestavine tkiv 
Metabolic processes of cacti. Part 8.  

Zvone Rovšek  
CZB 28 

SI - 1270 LITIJA 
E-mail: zvone.rovsek@kolinska.si 
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Kemijske sestavine tkiv 
V splošnem so kemizmi v tkivih kaktusov sla-
bo znani in se povzemajo - jasno, z neko logi-
ko - iz poznavanja podobnih procesov v dru-
gih rastlinah, ki so komercialno ali fiziološko 
bolj zanimive in so tudi bolj raziskane. Največ 
analitike na področju kaktusov očitno obstaja 
za pereskije in opuncijo ficus indica, v novej-
šem času pa še za nekatere ekološko pomem-
bne rastline, kot na primer saguaro (Carnegia 
gigantea) in ferokaktuse. V mikrookoljih celi-
ce je analitika težavna, zato se po nekaterih 
analiziranih snoveh sodi o poteku procesov, v 
katerih te snovi sodelujejo kot začetni, vmesni 
ali končni členi. Tako je dognana naravna sin-
teza alkaloidov, proteinov in hormonov, potek 
dihalnih in presnovnih ciklusov ter precej dru-
gih kemizmov rastlin. Seveda je še precej stva-
ri neraziskanih, vsekakor pa sem bil pri prou-
čevanju kemizmov presenečen, da je toliko na-
rejeno na področju biokemije rastlin. 
Sluzi 
Sočno osnovno tkivo kaktusov je lahko zelo 
mehko in gobasto zaradi vsebnosti mehkih, 
sluznatih snovi. Sluzi so mazavi kompleksni 
ogljikovi hidrati (polisaharidi), sestavljeni iz 
dolge razvejane verige enostavnih sladkorjev. 
Mnogi kaktusi so založeni s sluzmi od zunanje 
skorje pa tja do sredine stržena, vendar je več 
sto vrst, med njimi precej stebričarjev in fero-
kaktusov, ki teh sluznih celic nimajo v steblu, 
temveč le v cvetju ali plodovih. 

Sluzi nastajajo v sluznih kanalih ali v celicah 
med celično steno in membrano. Take sluzne 
celice so večje kot ostale in se pod mikrosko-
pom takoj opazijo. Sprejmejo veliko vode in 
so nekakšni pomožni akumulatorji vode. Igra-
jo tudi zaščitno vlogo, saj so neprebavljive in 
lahko poškodujejo ali zamašijo prebavne orga-
ne možnih zajedalcev. Nekateri kaktusi imajo 
sluzne celice le v skorji, ne pa tudi v strženu 
(nikoli pa obratno), kar kaže, da se sluzne celi-
ce očitno razvijejo najprej v skorji in šele kas-
neje v strženu. Sluzne celice so lahko tudi sku-
pna značilnost nekaterih rodov, čeprav ni ne-
kega pravila, saj je npr. znotraj rodu Melocac-
tus precej vrst brez sluzi. 

Barvila 
V tkivih kaktusov so analizirali nekaj različ-
nih skupin barvil. Najvažnejša rastlinska bar-
vila poleg klorofilov so betaciani, karotenoidi 
in antocianini, vendar pri kaktusih antociani-
nov niso našli. Za sintezo antocianinov so pot-
rebni posebni encimi, katerih kaktusi ne vse-
bujejo, zato je malo verjetno, da bi kdaj s kri-
žanjem nastal modro cvetoč kaktus. Modri pi-
gmenti rastline Disocactus amazonicus še ni-
so dovolj raziskani, vsekakor pa je to osam-
ljen primer modrocvetnega kaktusa. Modro-
barvno svetlobno resonanco namreč poznamo 
le pri antocianinih. Med betaciane, ki so razto-
pljeni v soku v vakuolah, spadata živordeče 
barvilo filokaktin (betacianin) in rumeni indi-
kaksantin (betaksantin), ki pri kaktusih pre-

vladujeta nad karotenoidi (beta-
karoten in likopen). Karotenoidi so 
običajno shranjeni v kromoplastih 
(barvnih telescih v celici), ni pa jih v 
vakuoli, ker so topni v maščobah, v 
vodi pa ne. Karotenoidi so pomožna 
fotosintetska barvila, ki prejemajo 
svetlobo nižje energije in jo prenašajo 
klorofilom.  
Tkiva kaktusov lahko obarvajo tudi 
rumeni alkaloidi ali rdečerjavi tanini, 
katerih pa kaktusi ne vsebujejo veli-
ko. Obarvanje tkiva na prerezu lahko 
povzroči oksidacija dopamina v rjavo 
obarvan polimer melanin, pri pahice-
reusih pa pride do hidrolize glukozida 
lemairina v aglikon. Slika 9: Nastanek obarvanega aglikona pri poškodbi 

tkiva pahicereusov 



WELWITSCHIA 3 (1) 2000 15 

Saponini, triterpeni, maščobe in steroli 
Pomembne snovi v tkivih so še triterpeni in sa-
ponini, maščobe ter steroli. Nekatere so sicer 
našli v tkivih kaktusov, vendar so kaktusi še 
precej neraziskano področje. Vsaka od teh sno-
vi ima določeno funkcijo, vendar ne tako po-
membno, da bi se tu ukvarjali z njimi. Omenil 
bi le maščobe, ki se kot energetske rezerve na-
hajajo v posebnih celičnih organelah in v kro-
moplastih kot topila za karotenoidna barvila. 
Lateks 
Lateks (mleček) je viskozna tekočina, ki jo 
vsebujejo in pri poškodbah izločajo dolgi ceva-
sti organi v tkivu - latificerji. Lateks je posplo-
šeno ime za vse vrste mlečnatih izločkov ras-
tlin ne glede na sestavo. Najbolj znan je lateks 
fikusov in mlečkov, stapelij in pasjestrupovk 
(Apocynaceae), od kaktusov pa lateks vsebuje-
jo nekatere vrste mamilarij. Glavne sestavine 
lateksa so razne vrste koaguliranih polisahari-
dov oz. politerpenov, ki osušeni tvorijo gumi 
podobno trdno maso. Lateks običajno vsebuje 
tudi druge spojine, npr. alkaloide in proteine. 
Lateksi kaktusov vsebujejo snovi, ki so bolj 

podobne sluzem kot gumi. Struktura laticifer-
jev se pri kaktusih zelo razlikuje od drugih 
mlečnih rastlin. Nastanejo s posedanjem celič-
nih sten iz vsaj dveh plasti celic, obkroženih s 
sočnimi parenhimskimi celicami, ki tvorijo lo-
čitveno plast za cev, epitelij. Latificerji mami-
larij vsebujejo mnogo majhnih, z membranami 
ločenih mešičkov, ki proizvajajo mleček. Lati-
ficerji so se verjetno razvili iz sluznih organov 
kaktusov.  
Alkaloidi 
Alkaloidi so alkalne organske ciklične spojine, 
ki zaužite močno vplivajo na človeški živčni 
sistem. Nekatere uporabljajo tudi kot zdravila, 
nekateri pa so znani predvsem po svojem nar-
kotičnem ali halucinogenem delovanju. V kak-
tusih so našli precej vrst alkaloidov, ki se med 
seboj ločijo po strukturi, na katere osnovi jih 
delimo v skupine. Kaktusi vsebujejo predvsem 
alkaloide iz skupin tiraminov, fenetilaminov, 
meskalinov in tetrahidroizokinolinov. Iz vsake 
grupe je znanih vsaj nekaj spojin, nastajajo pa 
iz podobnih snovi kot barvila in hormoni. Ne-
kateri alkaloidi so precej strupeni in so ena od 
zaščitnih komponent kaktusov. 

Slika 10: Najbolj verjetni nastanek alkaloidov na bazi tiramina v steblih kaktusov 
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Tiramini so pogosti enostavni alkaloidi kaktu-
sov. Našli so jih v steblih stebričarjev (tiramin, 
eden od alkaloidov rženih rožičkov, ki zvišuje 
pritisk in krči maternico, hordenin, ki je znan 
iz ječmena – Hordeum, kjer ga je največ v kal-
čkih, in kandicin). Ariokarpusi vsebujejo hor-
denin in n-metiltiramin, osnovno obliko raznih 
adrenalinu podobnih alkaloidov, ki vplivajo na 
pritisk. Espostoe vsebujejo tiramin, hordenin in 
n-metiltiramin, trihocereusi in lofofore pa vse-
bujejo vse štiri naštete alkaloide.  
Meskalini so halucinogeni alkaloidi raznih ro-
dov kaktusov, od katerih je najbolj znan in tudi 
najbolj učinkovit meskalin kaktusa Lophopho-
ra williamsii. Našli so ga tudi v nekaterih dru-
gih kaktusih iz rodov Pereskiopsis, Opuntia, 
Trichocereus in v manjših mehiških vrstah. V 
kaktusu Lophophora williamsii ga je približno 
0,1 %, v drugih vrstah pa dosti manj. Visoke 
količine šibkejših adrenalinu podobnih alkaloi-
dov vsebujejo Coryphantha mac-
romeris var. runyonii in Dolichot-
hele (Mammillaria) longimamma 
ter njeni sorodniki. V Lophophora 
williamsii so odkrili čez dvajset al-
kaloidov, od katerih večina sodi v 
skupino tetraizohidrokinolinov. 
Sem spadajo znane spojine pelo-
tin, anhalonin, izopelotin, tehua-
nin, karnegin, lemairecerin itd, 
imena pa so dobile večinoma po 
izvornih rastlinah. Nekateri od teh 
so značilni le za lofofore, drugi pa 
izvirajo iz raznih rodov stebričar-
jev. To je verjetno le majhen del 
rastlin, kjer so odkrili alkaloide. 
Kristali 
Kristali, kot so kalcijev oksalat, se 
pojavljajo pri večini kaktusov in 
povzročajo zrnatost tkiva. Ti kris-
tali so stranski produkt metaboliz-
ma pri spajanju kalcija in proizve-
denega oksalatnega iona v netop-
no sol. Kalcijeve soli se zbirajo v 
vakuoli v posebnih organelah idio-
blastih. V celici je lahko le en kri-
stal, vendar pri večini vrst količina 
kristalov raste v vakuoli in sestav-
lja agregate kristalov, kopuče. Ta-
ki agregati so vidni že z lečo ali 
celo z golim očesom. 

Škrob in ostali ogljikovi hidrati 
Škrobi so shranjeni v sočnem tkivu. Vrste z 
malo ali brez sluznih celic in pičlim strženom 
skladiščijo škrob  v notranjem delu skorje, pri-
marnih vlaknih in zunanjem delu stržena, torej 
blizu prevodnih vlaken. Z evolucijo se je steblo 
kaktusov širilo, pa je večina škroba skladiščena 
v strženu, kjer postanejo zrna škroba zelo veli-
ka. Seveda obstajajo izjeme. Nekatere vrste ne 
skladiščijo rezerve škroba, ampak lipide (mole-
kule olj in maščob). 

Hormoni 
Celično rast in delitev uravnavajo s krmiljen-
jem kemijskih procesov posebne kemične spo-
jine - hormoni, ki v zelo nizkih koncentracijah 
vplivajo na rast tkiv. To so dokaj enostavne or-
ganske spojine, katerih struktura omogoča pre-
nos elektronov in tako močan fiziološki učinek 
na reakcije v tkivih. Avksini, giberelini in cito-

Slika 11: Tetrahidroizokinolinski alkaloidi 
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kinini globalno pospešujejo rast, abscizinska 
kislina in etilen pa jo zavirata. Poglejmo si to-
rej fiziološko delovanje posameznih hormo-
nov. 
Avksini 
Avksini so enostavne organske spojine, ki v 
zelo nizkih koncentracijah (pod 1/1000 mol/kg 
tkiva) vplivajo na vzdolžno rast celic. Povečan-
je koncentracije teh snovi v tkivu povzroči po-
daljševanje rastnih vrhov in upočasnitev rasti 
korenin v dolžino. Najpomembnejši hormon 
tega tipa je indolilocetna kislina (IAA). Nastaja 
v asimilacijskem in embrionalnih tkivih (kalčki 
in meristemi). Količino IAA poveča količina 
manganovih ionov in prisotnost monofenolov, 
zmanjša pa jo količina orto-difenolov. Po tki-
vih se prenaša z asimilati in s kemijskim pre-
nosom skozi parenhim (verjetno 
z vezavo na receptorje v plaz-
malemi). Poleg vpliva na poda-
ljševanje mladega tkiva pospe-
šuje tudi delitev celic v kambiju 
in razvoj adventivnih in bočnih 
korenin. Pri podaljšanju celic se 
povečajo predvsem vakuole, 
spremeni se sestava nekaterih 
proteinov in struktura celične 
stene. 
Giberelini 
Giberelini so skupina hormo-
nov, ki preprečujejo pritlikavo 
rast rastlin. Giberelin so prvič 
našli v kulturi Fusarium hetero-
sporum, ki povzroča pobezljano 
rast riža. Giberelini nastajajo v 
meristemskih tkivih in podobno 
kot avksini vplivajo na podalj-
ševanje celic in rast meriste-
mov, poleg tega pa inducirajo 
sintezo encimov, ki sprožijo 
presnovo rezervnih snovi, npr. 
v semenih. Zato so koristni pri 
kalitvi semen, posebno za pre-
kinitev dormance. V nekaterih 
primerih povzročijo tudi nasta-
vljenje cvetov brez vernalizaci-
je pri vrstah, ki sicer ne cvetijo 
brez predhodne podhladitve ali 
zatemnitve rastlin. 
Citokinini 

Citokinini so snovi, ki pospešujejo delitev ce-
lic. Povzročijo povečano sintezo presnovnih 
proteinov in proteinskih delov. V nekaterih pri-
merih so opazili, da je pri uporabi avksinov 
brez dodatka citokinina prišlo do podaljševanja 
celic brez razraščanja tkiva. Citokinine zato 
dodajajo drugim hormonom za meristemsko 
razmnoževanje rastlin. 
Abscizinska kislina 
Abscizinska kislina (ABA) je hormon, ki zavi-
ra rast (inhibitor). Nahaja se v popkih, listih, 
gomoljih, plodovih in semenih višjih rastlin. 
Prenaša se skozi ksilem in parenhim. Povzroča 
predvsem stadij mirovanja in odpadanje listja 
in plodov. V semenih povzroča dormanco, v 
plodovih pa regulira dozorevanje. Formiranje 
popkov je pogosto povezano z zmanjševanjem 

količine ABA, medtem ko je 
pričetek mirovanja popkov red-
keje povezan z naraščanjem 
ABA. Preprečuje oz. regulira 
rast podaljšanih celic zaradi de-
lovanja IAA in giberelinov in 
pospešuje staranje tkiv z zavi-
ranjem sinteze RNA. Povečan-
je količine ABA v povrhnjici 
povzroči kup fizioloških spre-
memb, predvsem zapiranje por 
in s tem zaviranje transpiracije. 
Etilen 
Etilen je plin, nastaja pri razpa-
du metionina v vseh tkivih viš-
jih rastlin, predvsem pri zoren-
ju plodov. Nastanek etilena po-
spešuje visoka temperatura, su-
ša, infekcije in fiziološke poš-
kodbe tkiv, pa tudi delovanje 
drugih hormonov. Prenaša se 
večinoma kot plin skozi med-
celične prostore. Povzroča 
predvsem odpadanje listja in 
preprečuje nenormalno podalj-
ševanje odganjkov. Zavira sin-
tezo in transport IAA, verjetno 
pa vpliva tudi na kemijska do-
gajanja v celičnih stenah. Vpliv 
etilena na kaktuse sicer ni razi-
skan, so pa opisane anomalije 
rasti pri skladiščenju kaktusov 
v kleteh, kjer se shranjuje sadje 
ali krompir. Slika 15: Abscizinska kislina  

Slika 12: Avksin, indolilocetna 
kislina 

Slika 13: Giberelinska kislina 

Slika 14: Citokinin zeatin  
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Vpliv hormonov na rast aksilarnega me-
ristema 
Mauseth in Halperin sta leta 1975 izvedla pos-
kuse z rastnimi hormoni na tkivnih kulturah 
areolarnega meristema Opuntia polyacantha. 
Raziskave s hormoni so pokazale, da do delit-
ve celic in rasti pazdušnega brstnega meriste-

ma ne pride samodejno, ampak razvija razne 
primordije le ob prisotnosti določenih hormo-
nov. Pri veliki koncentraciji avksina (NAA) se 
razvijejo korenine, brsti se pojavijo zaradi 
vpliva citokinina, formiranje trnov in areole pa 
uravnava giberelin. 
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Slika 16: Rast tkiv Opuntia polyacantha pri dodatku raznih hormonov 
GA – giberelinska kislina, BAP – benzilaminopurin (citokinin), NAA –naftilocetna kislina (avksin) 

Povzeto po Arthur C. Gibson, Park S. Nobel, The Cactus Primer 

In memoriam Werner Rauh 
7. aprila 2000 je v bolnišnici v Heidelbergu umrl 
prof. dr. Werner Rauh. Rodil se je leta 1913 v Nie-
magku v Nemčiji. Leta 1937 je doktoriral na uni-
verzi v Hallerju in dve leti kasneje postal asistent 
na botaničnem inštitutu na heidelberški univerzi. 
Po vojni se je vrnil v Heidelberg, kjer je leta 1955 
postal izredni in pet let kasneje še redni profesor. 
Med drugim je bil tudi direktor univerzitetnega 
botaničnega vrta. 
V svojem življenju je raziskoval in odkril mnogo 
novih rastlin v Južni Ameriki, Afriki in na Mada-
gaskarju. V njegovo čast sta poimenovana tudi dva 
rodova (Rauhia in Rauhicereia) in vrste iz več kot 
24 družin. Bil je tudi ploden pisec strokovnih 
knjig. Napisal je kar nekaj knjig o sočnicah. Bolj 
znane so Kakteen an ihren Standorten in Die 
großartige welt der Sukkulenten, izredno pa je 
njegovo zadnje delo, monografija sočnic iz Mada-
gaskarja v dveh delih Succulent and xerophytic 
plants of Madagascar. 
Svet sočnic je z njegovo smrtjo izgubil veličino, ki 
jo bo zelo težko nadomestiti. 

Iztok Mulej 
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Sprehod po gozdu daje pogled na košate kroš-
nje dreves, ki jih nosijo močna, visoka debla. 
Ko pa se ozremo navzdol, vidimo, da so tla 
prekrita z nežnimi, živozelenimi preprogami 
mahu. Pod nogo se mehko udira, da so koraki 
čevlja neslišni. Od blizu je videti nešteto drob-
cenih vršičkov s še manjšimi lističi. Prav na 
gosto so zgneteni v nizke blazine. Ali pa je vi-
deti poljano temno zelenih, okroglasto plošča-
tih rastlinic, ki se svetijo od vlage. 
A ne le v gozdu, tudi na senčnih delih domače-
ga vrta se mah razrašča v travi, po pesku, na zi-
dovih. Navadno ga imamo za nadležen plevel 

in ga preganjamo. Pa spet zraste, če 
le more. Trdoživ in vedno zelen. 
Čisto pri tleh raste, v majhni špran-
ji se utrdi in od tam dodaja vedno 
nove vršičke, stotine in tisočine no-
vih vršičkov v lepe goste sestoje. 
Ob opazovanju mahov se mi je po-
rodilo vprašanje: kaj pa je mah? 
Celo življenje hodim po njem, a 
nič kaj dosti ne vem o njem. 
Ob brskanju po knjigah sem počasi 
izbrskala zgodbo teh preprostih ra-
stlin. Prvo življenje na Zemlji se je 

začelo z eno samcato enostavno celico, ki se je 
množila z delitvijo v dve polovici. Menda so 
bile to bakterije. Velikanske množice bitij, ve-
likih tisočinko milimetra, je plavalo v morjih. 
V množicah pa se vedno najde tudi nekaj bolj 
pametnih. Nastale so »pametnejše« rastline, al-
ge, ki so dolge milijone let razkazovale svojo 
ustvarjalnost v ogromnem številu skupin in 
vrst. Sledile so glive, ki nam zdaj na vrtovih 
delajo mnogo preglavic, ko hočemo vzgojiti 
paradižnik ali krompir. A brez njih bi ne bilo 
humusa iz razkrojenega odmrlega lesa in še 
kdo ve, katere koristne stvari. Posebno bistro-

ALPSKI KOTIČEK 

Mahovi 
Mosses 

We shall briefly de-
scribe the plant 
group of mosses 
(Bryophyta) and 
review shortly the development of plants from bac-
teria to algae, fungi and lichens. Mosses represent 
the next following stage in evolution. The simpler 
liverworts (Hepaticae) are characterized by a thal-
loid gametophyte, while real mosses have stems 
with leaves, though no roots yet. All mosses have 
in common a reproduction cycle in which a sexual 
and asexual generation interchange and thus rep-
resent a marginal plant group. Although they grow 
in soil, they need and absorb water in abundance, 
even for fertilization. Mosses grow on all conti-
nents, mainly on acidic substrates in forests, espe-
cially tropical rainforests, in which a vast number of 
species and growth forms have developed.  

Marija Prelec  
Verovškova 50 

SI – 1000 LJUBLJANA 
Spis opisuje rastlinsko skupino mahov 
(Bryophyta). Na kratko pregleda razvoj rastlin od 
enocelične bakterije do steljčnih alg, gliv in liša-
jev. Naslednja stopnja v razvoju so mahovi. Pre-
prostejši mahovi, jetrnjaki (Hepaticae) imajo še 
obliko steljke, pravi mahovi (Musci), pa imajo že 
pokončno stebelce z lističi, le pravih korenin še 
nimajo. Vsem mahovom je skupen način raz-
množevanja z menjavo spolne in nespolne ge-
neracije in predstavljajo mejno rastlinsko skupi-
no. Živijo na kopnem, a potrebujejo dovolj vode. 
To si preskrbijo s kapilarnimi  vsrkavanjem ob 
padavinah in iz tal. Vodo potrebujejo tudi za 
oploditev. Živijo po vsem svetu, pretežno na kis-
lih podlagah. Najpomembnejši življenjski prostor 
mahov je gozd, posebno še tropski gozd, kjer se 
je razvilo ogromno število vrst in oblik. 

Ključne besede: 
mah, jetrnjak, Bryophyta, Hepaticae, Musci 

Keywords: 
moss, Bryophyta, Hepaticae, Musci 

Slika 17: Jetrenjak (narisala M. Prelec) 
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umne glive so se življenjsko povezale z nekate-
rimi algami v sožitja, ki jim pravimo lišaji. Ve-
liki skupini zelenih alg, prav zelo sposobnih iz-
delovati klorofil, pa botaniki pripisujejo, da so 
domnevni predniki mahov. 
Do mahov (Bryophyta) so bile rastline združba 
celic, spletenih v steljko. Mahovi pa so se po-
gumno postavili pokonci. Imajo že stebelce in 
liste, ne pa še korenine. Skupina mahov ima tu-
di preprostejše oblike, jetrenjake (Hepaticae), 
ki še vedno rastejo v obliki steljke, a se po na-
činu razmnoževanja  s trosi ob menjavi spolne 
in nespolne generacije povezujejo s pravimi 
mahovi (Musci) ter naprej s praprotnicami in 
cvetnicami. So mejna rastlinska skupina. 
Mahovi so kopenska rastline, a zelo vezane na 
vodo. Da si preskrbijo dovolj vode, imajo raz-
vit kapilarni sistem. Iz tal srkajo vodo celice, 
oblikovane v dolge cevke, verjetno predhodni-
ce korenin višje razvitih rastlin. Za pretok vode 
uporabljamo tudi odmrle prazne celice, ki ima-
jo v stenah luknjice. Nekatere vrste so si izobli-
kovale posebne, zelo velike celice kot posode 
za rezervno vode. Dež in roso kapilarno posr-
kajo tudi po vsej površini lističev. Dež ali vsaj 
obilno roso potrebujejo za oploditev. Spolne 
organe imajo na vrhu stebelca v vršičku. Ko 
spolne celice dozorijo, čakajo dežja. Dež pri-
pomore, da spermiji spolzijo v jajčno celico in 
jo oplodijo. Tedaj zraste iz nje trosovnik kot 
proso velika zelena glavica na tankem peclju. 
Goste zelene blazine mahu so po dežju okraše-
ne s temi nežnimi zrnci, ki so videti, kot bi leb-
dela v zraku. Ko pa potegne veter, se trosovnik 

odpre in veter raznese trose daleč 
okrog za nove mahove. 
Življenjski prostor mahov je zelo raz-
nolik. Nekatere vrste so naseljene po 
vsej Zemlji. Taka je vrsta, ki raste na 
pesku. Večini ugaja pretežno kisla 
podlaga, nekaterim celo zelo kisla. A 
to ne pomeni, da mahov v apnenčas-
tih predelih ni. Res pa je, da z apnen-
jem mah lahko temeljito zatremo. Ne-
katere vrste rastejo visoko v gorah, 
druge v vlažnih dolinah, a le redke v 
pravih močvirjih, na primer šotni 
mah. Zelo malo se jih je prilagodilo 
slani podlagi ob morju ali v slaniščih 
na kopnem. 
Pravo mesto za mahove je gozd. Mah 

je v gozdu pomemben rezervoar vode, ki vzdr-
žuje vlažnost vsega gozda in tudi celotne po-
krajine, kjer so gozdovi. Posebno ugodno se 
počutijo mahovi v tropskih gozdovih. Tam se 
je razvilo največ število vrst in različnih oblik. 
Rastejo po tleh, zelo radi tudi epifitsko po dre-
vju, s katerega visijo kot več metrov dolge za-
vese. Precej vrst je naseljenih celo na listju 
drugih rastlin. So pa tudi v sušnih krajih, razen 
v izrazitih puščavah. S svojimi vodnimi zalo-
gami se pretolčejo živi in zdravi skozi daljša 
suha obdobja. Za neko vrsto so dognali, da je 
prenesla 16 let suhote, ne da bi ji kaj škodilo. 
Vrste, ki živijo na zelo osončenih skalah, pa si 
delajo senco s posušenimi končki listov. Te su-
he konice so srebrno svetijo in take mahove so 
imenovali svetleče mahove. 
Mahovi, po katerih hodimo kot po mehki živi 
preprogi, so zanimivi sostanovalci naše Zem-
lje. Vztrajno ohranjajo svoje oblike in način ži-
vljenja vse dolga obdobja od svojega nastanka. 
Drobceni, a vedno v velikih množicah. Tudi 
nadležni so. A preden jih bomo posuli z ap-
nom, jih poglejmo skozi lupo. Nekaj veselega 
je v njih. 
Literatura: 
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Slika 18: Pravi stebelni mah (narisala M. Prelec) 



 Za popestritev vaše zbirke vam  
ponujamo skoraj 4000 vrst semen 

kaktusov in več kot 2000 vrst semen 
ostalih sočnic, od tega večina z  

dokumentiranim izvorom. 
Poleg tega imamo na voljo  

3000  vrst  rastlin: 
1800 vrst kaktusov,  
600 vrst trdoživk in  

600 vrst ostalih sočnic. 
Naročilo lahko pošljete po faksu ali 

elektronski pošti. 
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Hoya kentiana (foto: I. Mulej) 


