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KAKTUSI je glasilo Društva prijateljev kaktusov Slovenije. Je 
naslednik glasila Welwitschia, ki je izhajalo med leti 1998 - 2008 
in je nasledilo glasilo Kaktusi in druge sočnice, ki je izhajalo od 
januarja 1972 do decembra 1997. Izdaja ga Društvo prijateljev 
kaktusov Slovenije. Glasilo je brezplačno in ga dobivajo vsi člani 
Društva prijateljev kaktusov Slovenije. Glasilo in v njem upora-
bljeni prispevki, fotografije, risbe in  skice so avtorsko varovani. 
Za rabo, ki je zakon o avtorskih pravicah izrecno ne dopušča, 
je potrebno soglasje izdajatelja. Glasilo izhaja izključno na          
osnovi prostovoljnega dela avtorjev in njihove velikodušnosti, 
zato prispevki v glasilu niso honorirani in jih avtorji podarjajo 
z namenom osveščanja javnosti o botaniki in hortikulturi ka-
ktusov in drugih sočnic. Izražena mnenja avtorjev prispevkov 
ne odražajo nujno tudi mnenja uredniškega odbora. Vabimo 
vse člane društva, da se nam s svojo pisano besedo pridružijo in 
glasilo s svojim znanjem in dobro voljo še izboljšajo.

Navodila za avtorje:
V glasilu objavljamo prispevke, ki zadevajo botaniko ali         
hortikulturo kaktusov in drugih sočnic, eksotičnih in alpskih 
rastlin. Prispevki naj imajo kratek  povzetek (100-200 besed) 
in naj sledijo uveljavljeni obliki, kar velja tudi za literaturne 
navedbe. Tekste pošljite na naslov ali elektronski naslov društva 
ali na enega od naslovov uredniškega odbora. Seveda so poleg 
strokovnih, dobrodošli tudi vsi prispevki, ki se tičejo vprašanj 
društva in članstva, odmevi, razmišljanja in izkušnje gojiteljev 
po Sloveniji. Veseli bomo tudi utrinkov iz vaših potovanj doma 
in po svetu, ter seveda zanimivih fotografij.

Društvo organizira srečanja s predavanji vsak drugi petek v 
mesecu, razen julija in avgusta, v Ljubljani v kletni predavalnici 
Srednje gradbene, geodezijske in ekonomske šole, Dunajska 

cesta 102, ob 17. uri.

Štajerska sekcija ima 
srečanje vsak tretji 
petek v mesecu marcu 
in mesecu septembru 
v Celju, ob 17.30 na      
Osnovni šoli Hudinja. 

Na sestanke ste       
vabljeni vsi prijatelji 
kaktusov.
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Spoštovani »bodiceljubci«!

Pred vami je prva številka prenovljene revije, ki 
prinaša precej spremenjeno obliko, nove rubrike in več 
barvitosti. Hiter napredek tehnike in orodij, ter seveda 
tudi znanj in spretnosti posameznikov, omogočata da 
dandanes lažje prikažemo vse čare naših »lepotcev« 
in jih delimo z drugimi. Hkrati nam sodobna orodja 
omogočajo lažje premagovanje geografskih ovir, 
saj bomo lahko utrip in tekoča dogajanja društva 
spremljali tako v reviji kot tudi preko naše prenovljene 
spletne strani. Za nami je precej burno obdobje, ki se, 
upam, sedaj počasi umirja. Postavljeni so novi temelji 
za nadaljnje delo. Revija kot taka bo tudi v prihodnje 
uspešna, lepa in zanimiva samo če boste vsi člani in 
potencialni avtorji prispevkov aktivno sodelovali pri 
njenem razvoju, dopolnitvah in s konstruktivnimi 
pripombami. Brez skupine zelo požrtvovalnih ljudi, 
ki vlagajo ogromno energije in potrpljenja v zagon 
nečesa novega, vsega tega sigurno nebi imeli. Slovenski 
prostor je resda dokaj majhen a kljub temu, ne glede na 
specifičnost našega hobija, najdemo pri nas veliko zelo 
dobrih zbirateljev in redkih rastlin. A »kaktusarji« smo 
specifična populacija ljudi, ki pogosto raje ostanemo 
anonimni, kot da bi našo zbirko obešali na velik zvon 
in se z njo hvalili. Pogosto smo tudi pravi individualisti, 
ki se družimo najraje z našimi bodičastimi prijatelji 
oz. se k njim zatečemo ravno takrat, ko želimo mir in 
odklop od vse bolj napetega vsakdanjika. Vloga društva 
pa v takšnem času vseeno ostaja zelo pomembna, če 
ne še bolj kot včasih. Ustvariti mora namreč prijetno 
okolje in družbo, ki se jo bomo vsi podobno misleči 
tudi v prihodnje veselili. Časi mistificiranja hobija so 
za nami, saj je v današnjem času moč večino rastlin, 
starih ali mladih, redkih ali manj redkih, kupiti. A nekaj 
vseeno ostaja. Narava je muhasta in se ne da krotiti, še 
manj pa kupiti. Podobno je z redkimi rastlinami, ki v 
neizkušenih rokah hitro propadejo, kar je seveda voda 
na mlin trgovcem. Torej nekaj skrivnosti posameznih 
zbiralcev vendarle ostaja. To daje čar našemu hobiju in 
tudi teme za naša občasna srečanja in debate.

Marjan Donko

  leto 1977

  leto 1983

  leto 1998
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Dragi prijatelji kaktusov!

Zdaj za nekatere že daljnega leta 1972 je izšla prva 
številka društvenega glasila z naslovom KAKTUSI IN 
DRUGE SOČNICE, kjer so bili z veliko entuziazma 
in dobre volje pionirjev našega društva na papir 
prenešeni prvi prispevki o naših bodečih prijateljih. 
Matrica in ciklostil sta bila vsa tehnologija, ki so jo v 
tistem času premogli, vendar so kljub temu neustrašno 
nadaljevali korak za korakom. Z vsako številko se 
je  glasilo izboljševalo, dodajali so se novi prispevki,  
razmišljanja sorodnih duš doma in po svetu,  ki so po 
tolikih letih osnova našega glasila še danes. Leta 1998 
ga je nasledila WELWITSCHIA, s katero smo pridobili 
na strokovnosti. Ta nam je prinesla nove standarde, 
ki jih zdaj v letu 2008 z glasilom KAKTUSI samo še 
nadgrajujemo.

Pri vsem tem pa ne gre niti za obliko niti za tehnologijo, 
gre za to, da je to glasilo namenjeno vam, dragi člani, 
in da smo ga tisti, ki smo v njem napisali kakšno 
besedo, ustvarjali za vas, da vam približamo utip 
društva, vam pokažemo znanja, ki jih premorejo naši 
zvesti člani in nenazadnje, da vam ob prebiranju glasila 
polepšamo kakšno urico ali dve v vašem vsakdanjiku. 
Da bo glasilo KAKTUSI še bolj naše, pa vas pozivam 
k sodelovanju, saj bomo s skupnimi močmi zmogli še  
več in še bolje.

Za konec pa še majhna zanimivost o našem novem 
imenu. Ime je sila enostavno in verjetno si nihče 
od vas ne bi mislil, veliko bližje izvirniku kot 
njegova angleška različica Cactus. Izhaja namreč 
iz grške besede Κακτος – kaktos, ki so jo stari Grki 
uporabljali za poimenovanje bodičastih rastlin 
kot je naprimer osat. Dokončno se je uveljavila 
leta 1753, ko jo je Karl Linne prvič uporabil kot 
rodovno ime. Sami smo jo zapisali v množini, saj 
se v njej skriva kar nekaj pomenov, ki so nam tako 
blizu in nenazadnje jasno kaže, da konec koncev 
vendarle prihajamo iz Slovenije.

Tamara Gregorn

 leto 1982

 leto 1985

 leto 2007



Predavanje dr. Marjana Donka 'Cvetovi in 
rastline, ki jih ne vidite vsak dan, leto, 
nikoli', nam je prineslo še posebno veliko 
užitka, saj smo videli fotografije rastlin, na 
katere ne naletimo prav na vsakem koraku. 
Res odlično predavanje, kakršnih bi si v 
društvu želeli še več. Sam nam je svoje 
predavanje takole predstavil: »Na predavanju 
bodo predstavljene rastline in cvetovi manj 
pogostih predstavnikov naših zbirk. Mnoge 
med njimi zelo težko prepričamo, da bi 
zacvetele v naših uniformnih pogojih, saj 
pogosto za nastavek cvetov potrebujejo 
povsem specifične pogoje rasti, starost inp. 
Hkrati bo predstavljena primerjava izgleda 
izbranih rastlin v pogojih rastlinjaka in 
analogov v naravi. Videli bomo, da so rastline 
zrasle v naših zbirkah v večini primerov le grobi 
približki tega, kako lahko te rastline dejansko  
izgledajo«.

Predavanje nam je pripravil naš dolgoletni 
član Martin Meznarič. Predstavil je svojo 
zbirko rastlin iz rodu Echinocereus. Ogledali 
smo si množico diapozitivov s prekrasnimi 
posnetki rastlin. Iz njegove zakladnice 
izkušenj smo bili deležni kar nekaj nasvetov, ki 
nam bodo v prihodnosti pomagali pri vzgoji 
rastlin v naših zbirkah, tako v rastlinjakih kot 
na prostem, saj so med njimi rastline, ki lahko 
preživijo tudi v našem podnebju.

JANUAR

FEBRUAR

Echinocereus triglochidiatus

Echinocereus reichenbachii

Echinocereus amoenus fr. monstrosa; foto: Marjan Donko

Mamillopsis - Mammillaria diguetii; Foto: Marjan Donko

Čast imam pričeti z rubriko, ki sem jo hudomušno poime-
noval ‘kaktoskop’. V njej bom poskušal pod drobnogled ujeti utrip 
našega društva ter zapisati dogodke, ki si bodo sledili po kronološkem 
vrstnem redu. Upam, da vam bo takšen način vsaj malce približal delova-
nje  našega društva, ki bo ostalo kot spomin tudi bodočim prijateljem kaktusov.
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Kaktoskop Yannick Gregorn

V mesecu marcu smo gostili predavatelja 
iz sosednje Avstrije mag. Ernsta Trosta 
podpredsednka Štajerske sekcije GÖK. 
Pridružila sta se mu predsednik Koroške 
sekcije GÖK Mario Tamegger ter član 
Joseff  Kitz. Prijazno so nas povabili na obisk 
njihove borze kaktusov v Celovcu.
Predavanje z naslovom 'Moje potovanje 
po Mehiki' nas je popeljalo skozi rastišča 
mehiških kaktusov ter nam približalo življenje 
ljudi na ameriški celini.

Predavanje Štajerske sekcije

V tem mesecu smo imeli res obilico dogodkov. 
28. marca se je sestala tudi  štajerska sekcija. 
Tokrat smo nadaljevali v stilu predavanja 
iz lanske jeseni in sicer smo razpravljali o 
'Sejanju kaktusov ter praktičnih nasvetih 
o vzgoji in presajanju sejancev'. Naša 
predavatelja Jure Slatner in Darko Dolenc sta 
vsak na svoj izviren način predstavila izkušnje 
iz svoje dolgoletne vzgoje. Videli in slišali 
smo veliko novega ter izmenjali medsebojne 
izkušnje.

MAREC
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mag. Ernst Trost

družabni del predavanja

Foto: Robert Štilec

Foto: Robert Štilec



Razstava kaktusov 
na celjskem sejmu Flora

Na isti dan se je za naše društvo pričel še en 
pomemben dogodek in sicer otvoritev naše 
razstave kaktusov na Celjskem sejmu 
Flora. Tako kot lani, smo tudi letos občinstvu 
postavili na ogled kar nekaj kaktusov, ki so jih 
posodili naši zvesti člani.
V primerjavi z lanskim letom smo namesto 
množice primerkov, ki so bili paša za oči prav 
vsakega obiskovalca, letos naredili poudarek 
na raritetah, ki jih ni možno videti vsak dan. 
Vsak kaktus smo opremili z nekaj vrsticami 
opisa, ki je poudaril njegove lastnosti in 
zanimivosti. Kaktuse smo še dodatno osvetlili 
in jim za ozadje postavili panoje z zanimivimi 
fotografijami. Morda malce drugačen, kot je 
pri takšnih razstavah navada, vendar v naše 
veselje zelo uspešen koncept. Določene 
rastline so bile stare več ko 40 let, med njimi 
je bilo kar nekaj primerkov, ki jih s težavo 
premore še tako ugleden botanični vrt.
Z veseljem smo ugotovili, da je zanimanje 
obiskovalcev za takšen pristop res veliko in 
zaradi tega tudi upamo, da smo vsaj malo 
pripomogli k prepoznavanju in poznavanju 
nam tako ljubih rastlin. Priprava takšne 
razstave res ni mačji kašelj, saj je na 70 
kvadratnih metrih  površine, kolikor nam 
jo sejmišče prijazno odstopi, za pripravo 
potrebno kar veliko energije ter pripravljenosti 
za delo vseh naših članov. S skupnimi močmi 
nam je uspelo, še posebno pa smo veseli, da 
se nam je na račun razstave pridružilo kar 
nekaj novih članov.

Vsi sodelujoči pri pripravi razstave: 
Bernardo Borak, Darko Dolenc, Marjan 
Donko, Yannick, Tamara in Andrej Gregorn, 
Aleš Jazbec, Peter Jerin, Manca Razboršek, 
Jure Slatner, Bojan Šafranko, Joško Šolar, 
ter Janez Žnidaršič – si zaslužijo še posebno 
pohvalo.
Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili 
družini Cilenšek za izposojo res izjemnih 
primerkov.

sejem Flora 2007

sejem Flora 2007

sejem Flora 2008

sejem Flora 2008

sejem Flora 2008
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Kot že tolikokrat doslej, nam je v naše 
veselje aprila predavanje pripravil Peter Jerin. 
Predavanje z naslovom 'Lepote kaktusov 
v digitalni tehniki' je bilo razdeljeno na tri 
sklope. V prvem nam je prikazal posnetke 
kaktusov na malce drugačen način kot jih 
vidimo vsak dan. V drugem sklopu smo 
videli nekaj utrinkov iz narave in posnetkov 
zanimivih objektov, tretji sklop pa je kot 
ponavadi Peter namenil 'modremu dodatku'.

Borza kaktusov v Celovcu

V soboto 26. aprila smo odpotovali v 
Celovec kjer smo se udeležili borze kaktusov 
s predavanji, ki so jo pripravili naši avstrijski 
kolegi. Predavala sta tudi dva naša člana in 
sicer Marjan Donko – predavanje z naslovom 
'At the habitat of  Puna boneae fa. nuda and 
the neighboring species' ter Iztok Mulej 
'Stapelije, orhideje med sočnicami'. 
Na borzi je bilo na izbiro veliko zanimivih 
primerkov po ugodnih cenah, tako da so 
sedaj naše zbirke za nekaj kaktusov bogatejše. 
Na ogled je bila prekrasna razstava kaktusov 
in sočnic med katerimi smo imeli priložnost 
videti veliko zanimivih primerkov ter letnemu 
času primerno veliko raznobarvnih cvetov.  
Prijazno nam je g. Rudi Knees na ogled 
ponudil zbirko mamilarij priznanega zbiratelja 
kaktusov g. Reppenhagna. V večernih urah 
je imel svoje predavanje g. John Lavranos 
o svojih popotovanjih po Somaliji med leti 
1969-1986. Diapozitivi so nam odstrnili res 
fascinantno naravo, ki pa je sedaj na žalost 
zaradi vojne popotnikom nedostopna.

Za prijazen sprejem in pohvale vredno 
organizacijo, se našim avstrijskim kolegom 
iskreno zahvaljujemo.

APRIL

Mammillaria longiflora; foto: Peter Jerin

borza v Celovcu

borza v Celovcu

borza v Celovcu
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Mammillaria zelimaniana; foto: Peter Jerin



Conophytum pellucidumBenjamin Zwittnig

Majsko predavanje nas je odpeljalo do 
rajskega otočja Hawaii. Naša članica Manca 
Razboršek je takole strnila vtise iz svojega 
potovanja: »Hawaii ali Big Island je največji 
otok havajskega otočja. Opisati ga je izredno 
težko, saj ponuja pestrost, ki si jo le težko 
zamislimo. Vulkani, rastlinstvo in živali 
ponujajo edinstveno okolje, ki marsikoga 
začara in popelje v svet mitov in legend, ki ga 
domačini ohranjajo še kako živega.«
Da se naš svet ves čas spreminja in vedno 
znova nastaja, so pričali posnetki še vedno 
delujočega vulkana.  Mancino pripovedovanje 
pa nam je obudilo željo, da bi takšen svet tudi 
sami obiskali.

Našo kronologijo za tokrat 
zaključujem. Z novimi dogodki in 
doživetji naših članov ter gostujočih 
predavateljev vam bom postregel v 
naslednji številki.

MAJ

Foto: Manca Razboršek

Foto: Manca Razboršek
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Conophytum pellucidum spada v družino Aizoaceae (družina se je prej imenovala 
Mesembryanthemaceae) po slovensko v družino ajzojevke oz. kot sem nekje zasledil 
trdoživke. Slovenski prevodi družine se mi ne zdijo povsem posrečeni. Po 'domače' 
pravimo tej družini kar 'živi kamenčki'. Kot večina drugih rastlin iz rodu Conophytum tudi 
ta izvira iz južne Afrike (Južno afriška republika, Namibija).

Rodovno ime Conophytum je sestavljeno iz latinske besede conus, ki pomeni stožec in iz besede phytum, 
ki v grščini pomeni rastlino. V prostem prevodu je torej Conophytum stožičasta rastlina, kar je v 
večini primerov kar pravo ime, saj so po obliki velikokrat kot stožci z vrhom zapičenim v zemljo. 
Vrstno ime pellucidum je dobil iz angleščine in pomeni prozorno vrhnjo površino. 
Poleg 'običajne' vrste je še nekaj podvrst in variacij.
Conphytum pellucidum SchwanteS subsp. pellucidum var. pellucidum
Conphytum pellucidum subsp. pellucidum var. lilianum (Littlewood) S.a.hammer

Conphytum pellucidum subsp. pellucidum var. neohallii S.A.hammer

Conphytum pellucidum subsp. pellucidum var. terricolor (tiScher) LittLewood

Conphytum pellucidum subsp. cupreatum (tiScher) S.a.hammer var. cupreatum
Conphytum pellucidum subsp. cupreatum var. terrestre (tiScher) S.a.hammer

Conphytum pellucidum subsp. saueri S.a.hammer & t.c.SmaLe subsp. nov.



Conphytum pellucidum var. terricolor

Conphytum pellucidum var. neohallii 

Conphytum pellucidum

Foto: Benjamin Zwittnig
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Vrsta z podvrstami spada skupaj s C. athurolfago in 
C. lithopsoides v sekcijo Pellucida. Je podnevi cvetoč 
Conophytum. Posamezna rastlinica je visoka med 
10 in 25 mm, široka med 4 in 6 mm ter 'dolga' 6 
do 12 mm. Barva in vzorci so zelo različni. Listi 
so lahko sivi, rjavi, zelenkasti, rdečkasti in vse 
vmes. Vrsta se rada deli in v nekaj letih tvori lepo 
gručo. Cvetna cev je dolga do 25 mm in široka 
okoli 15 mm. Običajno je cvet bele barve. V 
cvetu je 25 do 40 prašnikov in 4 do 6 brazd. Plod 
je kapsula velika 2 do 3 mm v kateri je precej 

semena. Seme je majhno. Veliko je okoli 0,5mm. 
C. pellucidum spada med ene bolj 'trdoživih' 
kamenčkov, saj zelo rad raste in cveti. Cvetijo 
že dve do tri leta stari sejančki. Potrebujejo 
mineralno prst in počitek od februarja do konca 
avgusta. V tem času rastlina zgleda napol mrtva 

in je tudi ne smemo zalivati. Najbolje je, da jo 
damo pod polico v senco, da je sonce ne 'trpinči' 
preveč. V začetku septembra, ko jo prvič po 
počitku zalijemo, se kmalu pojavijo popki. 
Posamezni cvetovi so kar vzdržljivi, saj ponavadi 
zdržijo kakšen teden (običajno cvetovi kaktusov 
zdržijo kvečjemu nekaj dni). Opraševanje je 
težavno, saj je vse skupaj precej majhno in je 
vsak čopič prevelik. Na internetu sem zasledil, 
da si nekateri pomagajo z mačjimi brki (ubogi 
njihovi mački).

Ker je gojenje precej nezahtevno, je idealna 
vrsta za začetnike, ki bi se radi zbližali z rodom 
Conophytum. Rastlino lahko vzgojite iz semena, 
ki se ga dobi v raznih specializiranih vrtnarijah. 
Te velikokrat prodajajo tudi že manjše ali večje 
rastlinice.



E S C O B A R I A
rastline iz gorovja Nove Mehike

Rod Escobaria zajema 23 vrst, ki se pojavljajo vse od Kanade pa do juga 
ZDA in Kube. Ime so dobile po priznanih agronomih, bratih Romulu in Numi 
Escobarju. Rastline so pritlehne rasti s kroglastimi do cilindričnimi poganjki, ki se 
gručasto razraščajo. Nekatere med njimi so omejene samo na določeno področje, zaradi 
katerega so pridobile lastnosti, ki jim omogočajo preživetje tudi pri zelo nizkih zimskih 
temperaturah.

V tem članku se bomo seznanili rastlinami iz gorovja Nove Mehike. Nekatere med njimi, kot Escobaria 
sneedii var. leei, so endemiti določenega področja, druge spet srečujemo na drugih rastiščih v zveznih 
državah Nova Mehika, Teksas in Arizona. Podnebje na tem področju je pretežno sušno z raznolikimi 
letnimi padavinami, ki se gibljejo od cca 200 do cca 600 mm letno. Najvišja izmerjena temperatura v 
Novi Mehiki znaša +50 °C, najnižja -45,5 °C. Zaradi razmeroma nizkih letnih padavin je primerjava 
med rastišči pri nas in v njihovi domovini še posebno zanimiva. V Sloveniji prevladuje večinoma 
celinsko podnebje. Padavine so razmeroma pogoste, slovensko povprečje je 1500 mm. V Celju, kjer 
opisane rastline rastejo, je povprečje sicer nekoliko nižje - 1200 mm-, vendar je kljub temu padavin 
več kot dovolj. Nekateri viri navajajo, da je koreninski sistem rastlin iz rodu Escobaria dokaj občutljiv, 
vendar izkušnje kažejo drugače. Vse spodaj opisane rastline naše podnebje več kot odlično prenašajo, 
še posebno je vidna razlika med rastlinami, ki so prej rasle v rastlinjakih, saj je rast zunaj bistveno 
hitrejša, bodice so gostejše, tudi cvetijo pogosteje in bolj obilno. Rastline, ki jih bomo spoznali v 
tem članku, rastejo v Sloveniji – v Celju na nadmorski višini 244 m. Lega je južna, z zaščito iz žive 
meje na severni strani. Teren je odceden, dodatno je narejena drenaža, rastline pa so  posajene v 
mešanico kremenčevega peska, manjših apnenčastih prodnikov, ilovice ter nekaj komposta. Skalnjak 
kjer rastejo, je narejen iz grafitnega skrilavca, ki se zaradi svoje temne barve še dodatno segreva. Prav 
tako je rastišče zastrto z drobljencem iz grafitnega skrilavca, saj s tem nudimo koreninskemu sistemu 
še dodatno zaščito. Vse zimotrdne rastline iz rodu Escobaria so res  vredne naše pozornosti. Zaradi 
svoje nezahtevnosti,  izredno lepe rasti in obilice cvetov, so pravi mali biseri, ki nas bodo vsako 
pomlad znova razveseljevali. Če se boste potrudili in jim pripravili primerno, odcedno rastišče na 
vašem skalnjaku z njimi ne boste imeli nobenega dela. Voda, zrak in  sonce, sonce in še enkrat sonce 
so tisto kar potrebujejo, predvsem pa obilico vaše ljubezni.

Tamara Gregorn
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E. organensis E. sneedii

Z I M O T R D N I   K A K T U S I



Escobaria organensis 
(Sinonim: Coryphantha organensis) 
(A.D ZIMMERMAN) CASTETTER, PIERCE & 
SCHWERIN

Rastišče:
Slikovito gorovje Organ Mountains, vulkanskega 
izvora Z najvišjo točko Organ Needle z 2747 m 
nadmorske višine, se nahaja v puščavi Chihuahua 
v okraju Dona Anna.  Nenavadna oblika 
pretežnega dela skalovja spominja na cerkvene 
orgle, od tod tudi njegovo ime. Rastišče vrste 
Escobaria organensis se razteza vse do gorovja 
Franklin Mountains, na nadmorski višini od 
1350 do 2600 m.

Opis:
Rastline se gručasto razraščajo. Tvorijo lahko 
tudi do 50 poganjkov velikosti do 15 cm in 
debeline 3-4 cm. Bodice so malce daljše kot 
pri ostalih eskobarijah, dolge približno 10 mm 
ali več, rumenkaste z rjavkastim nadihom na 
konicah. Barva je še posebno izrazita pri mladih 
poganjkih, zato tudi domače ime Foxtail cactus 
ali lisičji rep. Cveti v sredini maja. Cvetovi so 
svetlo rožnate barve in se ponavadi ne odpirajo 
na široko. Plodovi so gladki, majhni, ovalni, 
zelenkasto rumenkaste barve in ostanejo na 
rastlini skoraj vso zimo. Rastlina je na področju, 
kjer raste, razmeroma pogosta, zato je ne 
prištevamo med ogrožene vrste.
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Escobaria sneedii
(Sinonim: Coryphantha sneedii)
Britton & roSe

Rastišče:
Gorovje Franklin Mountains na zahodu Teksasa 
je sestavljeno pretežno iz sedimentnih kamnin 
in s svojim pogledom na Rio Grande zavzema 
precejšen del nacionalnega parka Franklin 
Mountains National Park. Najvišji vrh je North 
Franklin Mountain z višino 2192 m. Gorovje 
Guadalupe Mountains v Novi Mehiki pa je 
pretežno apnenčasto skoraj brez površinske 
vode. Najvišja gora je 2667 m visoka Guadalupe 
Peak.

Opis:
Razrast je gručasta. Poganjki tvorijo skupine 
kroglaste razrasti in posamezni merijo v višino 
do 8 cm in širino od 2,5 do 3,5 cm. Z bodicami 
so prekriti zelo gosto, tako da se povrhnjice 
skoraj ne vidi. Še posebno je to izraženo pozimi, 
ko rastlinice izgledajo kot majcene snežne kepe, 
od tod tudi domače ime - Snowball cactus, 
oziroma snežna kepa. Bodice so kratke, dolžine 
največ 4 mm, popolnoma bele, kot mlade imajo 
včasih malce rumenega nadiha. Cveti od sredine 
maja. Cvetovi so majhni, velikosti okoli enega  
centimetra, rožnati včasih z rjavkastim nadihom. 
Plodovi so zelenkasti do rdečkasti.
Rastlina v naravi zaenkrat ni ogrožena.

E. organensis

E. sneedii

E. sneedii pozimi
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Escobaria sneedii ssp. sneedii
(Sinonim: Coryphantha snedii ssp. sneedii)
Britton & roSe

Rastišče:
Nova Mehika – okrožje Dona Ana in Teksas – 
okrožje El Paso. Raste v razpokah na apnenčastih 
pobočjih. Rastlina je na listi zaščitenih rastlin 
CITES.

Opis:
Escobaria sneedii ssp. sneedi se razrašča gručasto. 
Cilindrični poganjki so visoki do 10 cm in široki 
2-3 cm. Bodice so bele barve, dolge do 5 mm, 
mlade včasih z nežno roza nadihom. Na vrhu 
stebel so gostejše in daljše ter prekrivajo skoraj 
celotno rastlino. Cveti od sredine maja. Cvetovi 
so svetlo roza z temnejšimi progami in se ne 
odpirajo na široko. Plodovi so gladki, ovalni in 
zelenkaste do rdečkaste barve.

Escobaria sneedii ssp. leei
(Sinonim: Coryphantha snedii ssp. leei)
BRITTON & ROSE var. leei (ROSE EX BOED.) 
D.R.HUNT

Rastišče:
Rastlina je endemit v gorovju Guadalupe 
Mountains. Njeno rastišče sega od 1200-1500 
m nadmorske višine. Raste v razpokah na 
apnenčastih tleh. Čeprav je na področju, kjer 
raste dokaj pogosta, jo vseeno uvrščamo na listo 
zaščitenih rastlin CITES.   

Opis:
Rastlina, kot ostale tukaj opisane, tvori gručo z 
več poganjki. Poganjki so visoki do 15 cm in široki 
od 3,5 cm do 4,5 cm. Bodice so malce krajše, 
zavihane ter malce manj goste kot pri ostalih, 
tako da se lepo vidi temno zelena povrhnjica. 
Cvetovi so svetlo rožnati z rjavkastim nadihom, 
velikosti približno centimeter. Skoraj nikoli se 
popolnoma ne odprejo. Plodovi so zelenkasti do 
rumenkasti, ovalne oblike, v premeru cca 6 mm.

E. sneedii ssp. sneedii
E. sneedii ssp. leei



Matucana oreodoxaBenjamin Zwittnig

Foto: Benjamin Zwittnig
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Matucana oreodoxa je kaktus, 
ki je zamenjal že dve imeni. 
Prejšnji imeni sta bili Eomatucana 
oreodoxa in Borzicactus oreodoxus. Rod 
skoraj v celoti izvira iz perujskih 
Andov, natančneje iz porečja reke 
Maranon. Rod je ime dobil po mestecu 
Matucana, ki se nahaja v centralnem 
Peruju. Vrstno ime oreodoxa pa pomeni 
'lepota gora'.  

Ta vrsta ima kroglasto do cilindrično 
telo in zraste do 8 cm v premeru. V 
tleh ima močno koreniko. Ima 7 do 
12 neizrazitih reber, na katerih so 
sploščene bradavice. Telo je travnato 
zelene barve. Cvetovi so cevasti dolgi 
okoli 5 cm in široki 3 cm. Cvetna cev 
je rumeno oranžne barve, sam cvet je 
živo oranžen do rdeč. Barva je precej 
edinstvena. Cvetovi so za razliko od 
ostalih rastlin iz rodu Matucana, ki imajo 
somerne (zigomorfne) cvetove, pri tej 
vrsti simetrični. Plodovi so svetlo zeleni 
in ovalni, veliki okoli 8 mm. 

V naravi raste na nadmorski višini okoli 
3000 m in je zato vsaj delno prilagojena 
na nizke temperature.  Zdržala naj bi do 
-12 °C. 

Ta vrsta glede na moje izkušnje ne sodi 
med najlažje. Rad jo napade rdeči pajek. 
Ker ima močno koreniko, je občutljiva 
na preveliko talno vlago. Zato jo je bolje 
posaditi v precej peščeno zemljo in jo 
previdno zalivati. Še najbolje uspeva 
cepljena. 



Setev socnic Darko Dolenc

GOJITVENI NASVETI
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S prenovo vsebine našega glasila se je pojavila ideja o redni rubriki, ki bi 
pokrivala področje gojitvenih nasvetov. Ta naj bi zajemala vse od enostavnih, 
osnovnih napotkov za vzgojo rastlin, do setve, cepljenja, zdravstvenega varstva, pa 
tudi t.i. 'malih skrivnosti', do katerih smo se s skupnimi močmi prikopali člani društva 
v zadnjih desetletjih druženja. Osnovna želja je bila, da bi bil poudarek na dognanjih, ki 
niso predstavljena v vsaki manjši knjižici z napotki za gojenje kaktusov, temveč so predvsem 
povzetek neobjavljenega domačega znanja. 

In tako je v nastajanju domača različica 'trikov in namigov' za gojenje sočnic, ki naj bi bila predvsem 
tiskana oblika premlevanj gojitvenih skrivnosti, ki si jih člani izmenjujemo med seboj, pri čemer je 
vsak trdno prepričan o svoji – seveda najboljši – metodi za optimalno rast in cvetenje teh rastlin. 
Poskušal bom predstaviti nekaj ožjega izbora iz te zmede izkušenj različnih zbirateljev  ter jih opisati 
na čimbolj enostaven način. Zaželjeno bi bilo, da se tema rubrike prilagaja tako sezoni opravil, kakor 
tudi konkretnim vprašanjem posameznih gojiteljev (tako začetnikov, kakor spretnejših). Omogočala 
naj bi tudi predstavitev vaših uspešnih (ali pa tudi neuspešnih) poskusov gojenja, zato bom vesel 
vsake oblike sodelovanja. Ker je eno zanimivejših opravil pozne pomladi razmnoževanje rastlin, bo 
vsebina prvega prispevka govorila o setvi sočnic.

Letošnjo sezono se je srečanje štajerske 
sekcije začelo s predavanjem o setvi in 
vzgoji sejancev, ki jo je precej podrobno 
predstavil naš član Jure Slatner (glej 
rubriko Kaktoskop). Njegovi uspehi pri 
setvi so na zavidljivi ravni, pri čemer pa je 
postopek razmeroma enostaven. Zahteva 
le nekaj spretnosti pri razkuževanju rastlin in 
substrata ter potrpežljivost pri delu z mladimi 
rastlinicami. Umetnost njegovega pristopa 
je pravzaprav v tem, da zagotovite ustrezno 
razkuženo seme ter nevtralno podlago brez 
organskih primesi (npr. mivka, filter papir, pivnik, 
ali kaj podobnega), tako seme po kalitvi ne bi 
smelo propasti, ker ni okužb. Žal se nekatere 
okužbe semen izognejo tudi najbolj natančnemu 
razkuževanju, vendar ima metoda vseeno kar 
maksimalen izkoristek kaljivosti semen. Zato 
je kot nalašč za majhne količine semen redkih 
vrst kaktusov, ki si jih navadno privoščimo 
amaterski ljubitelji. Težava je morda le v tem, 

da ima navadno začetnik zadržke glede uporabe 
kemičnih razkužil, tako zaradi strupenosti kot 
tudi zaradi možnosti napak pri delu. Premalo 
razkuženo seme vseeno plesni, preveč razkuženo 
je lahko že uničeno. Pristop se sicer zanaša na 
preverjene recepte (predvsem pri postopku 
razkuževanja), ki pa so za popolnega začetnika 
lahko vseeno 'preveč laboratorijski'. Naslednji 
zaplet je lahko pikiranje, kajti če je podlaga na 
kateri so sejanci kalili prerevna s hranili, je prvo 
presajanje v bolj običajno mešanico zemlje lahko 
zahteven poseg, saj so rastlinice morda še zelo 
drobne, gojitelj pa ne ravno samozavesten in 
spreten. Čeprav ponavadi pri tem ni hujših izgub. 
Včasih je rešitev tudi cepljenje še čisto mladih 
rastlin, vendar tudi tu ne škodi nekaj prakse, 
preden si drznemo 'drastično metodo' uporabiti 
na svoji najdragocenejši pridobitvi. Zato bi opisal 
še značilno začetniški pristop k sejanju, kjer bom 
povzel kratek razvoj svojih poskusov in napak, 
ki sem jih vztrajno delal zadnjih nekaj let. O 
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Juretovem načinu pa morda več kdaj naslednjič, 
seveda z njegovo pomočjo.

Kje začeti?

S prvo knjigo, ki je pri roki, seveda. Na srečo knjiga 
Kakteje1, ki sicer ni pretirano natančna pri izboru 
opisanih vrst, dokaj dobro opisuje ravno setev 
sočnic 'na okenski polici' – poleg nekaj zanimivih 
opisov rastlin z rastišč v naravi. Poglejmo si po 
točkah, citiram skrajšano verzijo2:

Nočna temperatura ne sme pasti dosti pod 1) 
18°C do 21°C, dnevna temperatura pa 
lahko pogosto seže do 32°C ali celo više.
Ko smo semena posejali in jih zelo obilno 2) 
namočili, jih je potrebno imeti samo 
vlažna, ne premočena, ne smemo pa jih 
pustiti, da bi se popolnoma posušila.
Pred slepečo dnevno svetlobo in zlasti 3) 
pred neposrednim soncem jih moramo 
zasenčiti, vendar sejanke ne smejo biti v 
popolni temi, ko začnejo kaliti.
Pomembno je, da zrak kroži okoli posod 4) 
s semeni, vendar ne sme biti hladečih 
prepihov. Ta okoliščina je ugodna za 
kakteje, ni pa zelo primerna za bolezen, 
gobo ali mah.
Idealna setvena prst za rast sejančkov je iz 5) 
listovke in peska.

Knjiga nato opiše še setvene posode (pladnje 

1    Lamb, E.; Lamb, B. 1972. Kakteje. Državna 
založba Slovenije, Ljubljana.
2    Lamb, E.; Lamb, B. 1972. Kakteje. Državna 
založba Slovenije, Ljubljana. Stran: 188-203.

za namakanje, ki so napolnjeni z nizkimi lončki 
– višine do 5 cm in opremljene s senčilnim 
pokrovom), ki so nekakšni doma izdelani 
kalilniki ter lego na polici (svetlo, a ne na soncu). 
Nato se posveti pripravi zemlje (humusna črnica, 
presejana čez drobno sito, mešana z drobnim, 
prav tako presejanim peskom v razmerju 1:8), 
ki jo je treba prepariti ali prepražiti v pečici, da 
se znebimo semen plevelov ter spor gliv in alg. 
Opiše vse podrobnosti; od uporabe prekuhane 
mlačne vode, do opisa globine setve različno 
debelih semen (drobna na površini, srednja 
rahlo pokrita s finim peskom, debela posamično 
vtisnjena v zemljo, da se jih komaj še vidi), ter celo 
uporabe preventivnih razkužil (»Blaga raztopina 
kalijevega hidrokinolin sulfata« … »Približno 
toliko tega drobnega rumenega prahu, kolikor 
ga lahko nakopičimo na desetparski kovanec, 
vsujemo v dobrega pol litra vode in dobili smo 
kar pravšnjo raztopino.«). Knjiga svetuje tudi 
uporabo grelca, a le če želimo kaliti semena pred 
koncem aprila, sicer se zanašamo na 'naravno 
toploto'. Potem zelo natančno opisuje režim 
zalivanja, da je substrat ravno prav vlažen ter 
po kalitvi še postopek privajanja na suh zunanji 
zrak z rednim zračenjem. Sledi še opis pravilnega 
izgleda sejank (ne smejo biti svetlo zelene, 
razpotegnjene ali se nagibati proti svetlobi), opis 
privajanja na normalen način zalivanja ter težave 
pri prvem zimovanju. Pikiranje pride na vrsto 
šele drugo leto oziroma, ko so sejanci dovolj 
veliki, da ni treba biti preveč natančen pri delu.
Približno tako – s knjigo v roki – sem sejal prvo 
(neznana gasterija, rebucija in še nek cereus) 



Po napotkih (1.5 premera sejanca narazen) pikirana Subma-
tucana madisoniorum, par mesecev po presajanju. Pikirani so 
bili zelo majhni sejanci, stari okoli mesec dni.

Mešani pikiranci - od starosti dveh mesecev do skoraj enega 
leta - pol leta po presajanju. V veliki skodeli se skupaj dobro 
počutijo tudi povsem različne rastline.

Foto: Darko Dolenc
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pa tudi še nekaj naslednjih setev, dokler nisem 
začel poenostavljati. 'Izplen' prvih setev je bil 
kvečjemu 20-30% sejank, kljub temu, da je bilo 
seme sveže in domačega izvora, včasih pa sem 
bil vesel vsake preživele rastline. 
Kasneje sem črnico opustil in jo nadomestil s 
katerokoli zemljo, ki mi je prišla pod roko (npr. za 
begonije), ohranil pa sem droben pesek, uporabo 
sita in prekuhavanje zemlje (a le, ko sem bil sam 
doma, ker je smrdelo). Prav tako sem nehal paziti 
na temperaturo, če je bila le približno v znosnem 
rangu, sem pa setev še vedno pokrival do vznika, 
zaradi višje zračne vlage. Nisem pretirano pazil 
na privajanje na suh zrak: še posebno, če je seme 
začelo plesneti, sem vse skupaj odkril in po 
potrebi za krajši čas tudi presušil (kar je v knjigi 
takorekoč prepovedano). In presenečenje: ob 
naslednjem močnejšem zalivanju, ali pa naslednjo 
rastno sezono so 'zamudniki' še lepo kalili in bili 
pogosto še bolj zdravi od 'prvorojencev'. Toliko 
o praksi. 

Kaj je pomembno?

Pravzaprav je vprašanje malo zavajajoče. Kaktusi 
in sočnice pravzaprav kalijo v vsakem primeru, 
če je le seme zdravo. 

Torej prva točka: zdravo seme. Kaj to je? 
Najboljše seme je pravzaprav doma pridelano, 

po možnosti rezultat 'parjenja' čimbolj različnih 
primerkov iste vrste, ker tudi tu genetika ne 
laže ('mešana kri' je bolj zdrava). Pri pobiranju 
moramo paziti, da je zrelo – tedaj je plod navadno 
obarvan ali posušen – in čimbolj čisto. Lahko ga 
operemo v vodi ali celo vodi z dodatkom kapljice 
detergenta. Pomaga tudi sušenje na soncu. Če tega 
ni ali je seme nepreverjenega izvora, je vseeno 
smiselno razmisliti o razkuževanju, posebno pri 
manjši količini zrn. V poštev pridejo fungicidi, 
hipermangan, Varekina, vodikov peroksid, … O 
pravilni uporabi 'kemije' morda drugič.

Naprej: čist substrat. Pravzaprav karkoli, tudi 
groba mivka, ki pa jo moramo potem dognojevati, 
če želimo prepikirati šele večje rastline. Važna je 
le struktura (a ne za samo kaljenje, temveč za 
vraščanje v podlago, kadar želimo počakati s 
pikiranjem) pri čemer je debelina semen lahko 
približna ocena za granulacijo zrnc substrata (50% 
debeline gor ali dol…). In seveda razkuževanje 
zemlje, če gre za mešanico z organskimi dodatki. 
Kuhanje se čisto obnese (če vas nihče ne meče 
iz stanovanja...), prav tako praženje na suho ali 
uporaba razkužil. Pa smo pri setvi.

Čas setve: v svetlih prostorih med majem in 
septembrom, če je dovolj svetlobe tudi že konec 
februarja, ob umetni osvetlitvi pa pravzaprav 
kadarkoli. Omejitev je predvsem slabo zimovanje 
predrobcenih rastlin, ki smo jih sejali (pre)pozno, 
pa še to velja le za slabe zimovalne pogoje. In še v 
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tem primeru večino sejancev lahko 'pregoljufamo' 
čez zimo z minimalnim zalivanjem in nekoliko 
nižjimi temperaturami. Bodo pač malce manjši 
spomladi. (Kar se tiče luninih men: menda je 
vpliv očiten, vendar se seme znajde tudi brez 
poznavanja setvenega koledarja – če ne drugače 
– z zamikom kalitve na ugodnejši čas.)

Za lonce drži: ni potrebe po globokih posodah, 
sicer pa spet oblika ni zelo važna. Morda je bolj 
pregledna varianta z veliko malimi lončki, sicer 
pa se lahko seje tudi v skodele ali pladnje, le z 
oznakami je treba biti natančen, sicer še leta po 
setvi ne vemo, kateri kaktus nam v resnici raste 
v zbirki.

Toplota: karkoli med 15 °C in 30 °C (tudi 
nižje); nihanja so do neke mere celo zaželjena. 
Je pa večina semen bolj živahna pri malce nižjih 
povprečnih temperaturah. Pri zelo visokih se 
sicer še ne poškoduje tako hitro, le kalitev se 
lahko zavleče, namesto da bi se pospešila.

Vlaga: če seme ali zemlja nista dobro razkužena, 
ne odlašajte predolgo z zračenjem. Plesni 
navadno nastopijo kmalu po kalitvi in če čakate 
predolgo, lahko vdrejo v sejance. Suh zrak sicer 
lahko upočasni kalitev ali zmanjša izkoristek, a 
preživeli bodo najmočnejši in če ne potrebujete 
vseh sejancev (komercialno ali zaradi redkosti 
vrste), je tak 'naravni izbor' dolgoročno celo v 
vašo korist, saj bodo ostale predvsem rastline, ki 
so na vaše lokalne pogoje najbolje prilagojene. 
(Pripomba: včasih se bolj splača poiskati drugo 
seme in sejati ponovno, kot pa za vsako ceno 
reševati rahitične primerke prve setve.)

Svetloba: svetlo, a ne prevroče. Najlepša je 
kalitev v polsenci (zelo so lepi in zdravi sejanci, 
ki vzklijejo ob vznožju matične rastline, a tu je 
najbrž zraven še nek drug razlog…), na soncu je 
počasnejša, sejanci so obarvani (rdeče, vijolično, 
…) in zelo pritlikavi, a tudi dokaj zdravi. Če sejete 
v temnem prostoru ali setev pokrivate, bodite 
pozorni na trenutek vznika. Par dni prepozno 
in rastline se že lahko začnejo razpotegovati. 
Ampak se še vse popravi, le prilagajanje na 
normalne pogoje je daljše in pikiranje (včasih) 

bolj problematično.

Pikiranje: če setev ni pregosta in se ne pojavljajo 
bolezni ali škodljivci naj se vam ne mudi. Lahko 
čakate do zadnjega, le rastlin bo malo manj in ne 
bodo tako velike kot pri sosedu, ki je pikiral prej. 
Razen parih primerkov, ki bodo vseeno veliki. Če 
pikirate kmalu, počnite to nežno (mehka pinceta 
ali celo palčka) in približno 1-1,5 debeline sejanca 
narazen. To je namreč najbolj 'kompromisna'  
razdalja za večino sejancev, preveč razmaknjeni 
spet rastejo počasneje. Pri pikiranju se sme 
sejanca potisniti malenkost globlje (do npr. 
kličnih listov), ponavadi je to celo zaželjeno, a 
brez pretiravanja.
V primeru bolezni se pikira čimprej, v svež 
substrat, morda celo z uporabo zaščitnih sredstev, 
sicer vam lahko propade cela setev, posebno 
kadar so sejanci močno natlačeni. Ali pa rešujete 
s cepljenjem - nekaj podlag 'v čakanju' nikoli ne 
škodi. Tudi o tem še kdaj drugič.

Zimovanje: pravzaprav ni razloga, da bi jih kaj 
bistveno bolj razvajali od odraslih rastlin – včasih 
namreč sejanci prenesejo še večje ekstreme. 
Lahko pa jih občasno vlažite, a skromno. (Izjema 
so gojeni v ogrevanem rastlinjaku in ob umetni 
osvetlitvi.)

In za konec?

Morda še kak konkreten namig: npr., da so 
rebucije (Rebutia spp.) v splošnem bolj navdušene 
nad nižjimi temperaturami (12 °C-18 °C) in jih 
lahko spomladi sejemo že prej ali pozneje v 
jesen. Opuncije pogosto nerade kalijo (debela 
lupina, nezrel kalček…). Tu pomaga (ali pa 
ne) par trikov: poškodovanje lupine (s pilico 
ali celo žvepleno kislino), stratifikacija (dajanje 
namočene setve v hladilnik za nekaj dni ali celo 
tednov – velja predvsem za opuncije mrzlih 
področij) ali pa vsaj res močno namakanje (par 
dni v vodi pred setvijo). Včasih pomaga samo 
potrpljenje – če setve ne zavržete ali zemljo s 
semeni, ki so navidez 'fuč' primešate v posodo 
k drugim, boste presenečeni – a šele drugo leto. 
Potrpljenje se vam splača tudi pri kroglastih 



Sem dolgoletni zbiratelj rastlin, s poudarkom na sočnicah in manj 
običajnih rastlinah in hkrati navdušenec za vse kar raste. Še posebej 
me zanimajo gojitvene posebnosti rastlin ter (če je za to priložnost) 
ekološke značilnosti njihovih divjih prednikov. Član društva 
kaktusarjev (DPKS) sem že okoli 26 let, kaktuse pa aktivno zbiram 
še kako leto več. Takole na papirju se to sliši nekam grozno veliko. 
Namesto življenjepisa naj raje povem, da je bil moj 'začetni kapital' 
le manjši zastekljen balkon z južno-zahodno orientacijo, knjiga Vse 
o cvetju1, ki jo je daljnega leta 1976 materi za 8. marec podaril moj 
starejši brat ter veliko radovednosti. No in nekako v času mojega 
prvega obiska sestankov društva še knjiga Kakteje2, ki sem jo v 
vzpodbudo k mojemu novemu hobiju dobil od starega očeta. 

Precej omejene finančne in prostorske zmogljivosti ter velika želja po čimbolj različnih rastlinah, 
so me že v kratkem prisilile v tip vzgoje, ki mu pravim kar 'pretočni'. To pomeni, da je marsikatera 
rastlina v moji zbirki bolj na obisku pa čeprav včasih za precejšnje število let. Dobra stran take 
gojitve je to, da imam možnost spoznati veliko število rastlin kljub majhnemu prostoru, slaba pa, da 
nimam kaj dosti pokazati obiskovalcem. Vsaj večjih rastlin ne. Ker so moje rastline gojene v precej 
neoptimalnih razmerah (balkon in okenske police poleti ter zimovanje v garaži), je bilo nujno ves čas  
'nekaj izumljati'. Hkrati sem se o njih lahko marsikaj naučil. 

Lahko le upam, da bodo te ugotovitve nekaj malega doprinesle k boljšim gojitvenim uspehom drugih 
zbirateljev ter bodo vsaj nekatere rastline zato izgubile status težavnih.

Darko Dolenc
Skapinova 1a, Ljubljana
darko.dolenc@guest.arnes.si

1 Bianchini, F.; Carrara, A. 1975. Vse o cvetju. Mladinska knjiga, Ljubljana. Stran: 125-154.
2 Lamb, E.; Lamb, B. 1972. Kakteje. Državna založba Slovenije, Ljubljana.
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ehinocereusih (npr. Echinocereus pulchelus in 
podvrste, Echinocereus knippelianus, …), kjer seme 
celo praviloma kali v več zaporednih serijah – po 
par sejank naenkrat – tudi še pet in več let po 
setvi! In še zanimivost: po mojih izkušnjah – ki 
pa niso nujno verodostojne – je za setev vrst iz 
rodu Ariocarpus primernejša jesen kot pa pomlad. 
Še bolj to drži za večino predstavnikov družine 
živih kamnov (Aizoaceae oz. Mesembryanthemaceae), 
kar pa ni presenečenje, saj so doma z južne 
poloble, kjer so letni časi zamenjani. Najbrž bi 

lahko nekaj takega pričakovali tudi za stapelijevke 
(sočne predstavnike družine Asclepiadaceae, ki jo 
je sistematsko 'pogoltnila' družina pasjestrupovk 
oz. Apocynaceae, a le v botaničnem smislu). Kaj več 
pa drugič, ko pričakujem konkretna vprašanja, ki 
jih lahko zastavite tudi na forumu na naši spletni 
strani www.kaktus.si – FORUM.



Jure SlatnerFuerteventura
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Drugi otok po velikosti ali pa 
drugi, gledano od vzhoda v 
Makronezijskem otočju, je od vseh 
najbolj skromno poraščen. Vsaj 
v mesecu decembru se je skozi steklo 
avtobusa zdelo, da na pusti vulkanski 
prsti ne raste prav nič. Drevje, torej palme, 
rastejo izključno na vrtovih ali pa vsajene 
in negovane ob prometnicah. Drugih dreves 
ni. Površina je sicer prekrita z nizkimi, največ 
do kolen segajočimi grmički, ki pa so posušeni, 
brez vsakršnega zelenja. Dež, ki tukaj pada le 
šestkrat letno, je padel nedavno, morda le dan 
pred mojim prihodom. Za seboj je pustil kar 
precej obcestnih luž. Prav nenavadno, da na tako 
peščenem terenu voda sploh obstane. A očitno 
v vsej tej žlindri nima kam ponikniti. Kadar 
pa doleti otok normalno deževje, se povsod 
pojavijo hudourniki, ki odnašajo drobir z gora 
v morje. Erozija je popolna. Nobenih rastlin ni, 
ki bi zadrževale rodovitno prst na površini. Prsti 
pravzaprav sploh ni. Tudi poskusi kmetovanja 
so očitno neuspešni. Domačini so imeli namen 

uporabljati črno vulkansko žlindro z vulkanov, 
tako kot prebivalci Lanzarota, a je takih vulkanov 
na Fuerteventuri le peščica. Okoljevarstveniki so 
sprevideli, da ni nobene perspektive v kmetijstvu 
in so tak peskokop prepovedali. Vse sile so 
usmerili v turizem. 40 000 prebivalcev je tako 
polno zaposlenih, dela ne zmanjka. Hotelska 
naselja rastejo kot gobe po dežju, a na srečo 
so se tudi tu odločili za manjše stavbe. Kjer 
se je le dalo, so krajino zaščitili z regijskimi in 
nacionalnimi parki. Tako je še večji del otoka 
ostal nedotaknjena oaza v okolju masovnega 
turizma. No, tudi tu si želijo še večjega obiska. 
Trenutno je največ gostov iz Nemčije. Seniorji 
preživijo tukaj hladnejši del leta, nato se 
vrnejo na celino. Hotelsko osebje, trgovci in 
turisti na tem otoku uporabljajo nemščino kot 
jezik za sporazumevanje. Ko človek poskuša 
spregovoriti tistih nekaj španskih besed, se kar 
malce zdrznejo. 

Otok je dolg kar 100 km, a le do 30 km širok. 
Čeprav so vulkanski stožci jasno vidni, je vsaj 
polovico otoka iz saharskega peska. Na otoku je 
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polno hudournikov in sotesk, tekoče vode pa vseeno 
ni. Le čisto majčkena umetna oaza na severozahodu 
otoka spominja na nekaj, kar bi lahko bilo jezero, če 
bi bilo. Pa ni. 

Pravih, domačinskih večjih mest, razen turističnih 
naselij, tudi ni. Edino večje mesto, ki je hkrati 
letališče in pristanišče je Portorož (Puerto del 
Rosario), vsa druga naselja so vasice s križiščem treh 
cest, cerkvijo in šolo, morda trgovinico s spominki in 
gostinskim objektom. Turisti radi potujejo po otoku 
in degustirajo domačo hrano, a težko pridejo na 
vrsto. Sredi dneva zaman iščejo prosto mizo. Tipična 
gostilna oziroma restavracija ima na tem otoku 3-4 
mize in temu ustrezno število stolov. Tam, kjer je 
turistov največ, imajo celo po 4 gostilne na kupu. 

A la playa

Plaže se na tem otoku pišejo z veliko začetnico. 
Kar je na drugih otokih najbolj iskano področje s 
peskom, je tu za vsakim vogalom. Bolje rečeno 
okoli in okoli otoka je mogoč dostop do peščin, 
imenovanih jable, ki segajo po nekaj 10 m v pobočje 
otoka. Ob hotelskih naseljih so na plaži za petične 
goste nameščeni ležalniki, a za turiste, ki imamo rajši 
bolj prvinsko naravo, je tu kilometre in kilometre 
mivke. Vetrovom, ki pihajo skoraj vodoravno, 
se da izogniti med grmičevjem slanuš, ki rastejo 
vsepovsod v obliki obročev. Morje pa je, kot vedno, 
bolj mrzlo kot toplo. Kopanje tu ni nekaj običajnega. 
Plaža je namenjena sprehajanju in jutranjemu teku. 
Popoldan zasedejo plaže 'jezdeci valov'. Tudi tu je 
vse bolj popularno kajtanje, to je bordanje z zmaji. 
Boljšega mesta za svoje početje ne bi našli.

Jardin Botanico De Cactus

Na južnem delu, kjer iz vodnjakov pridobijo vsaj 
nekaj vode, je zgledno nasajeno gričevje z 28 000 
sočnicami. Orjaški stebričarji in mlečki se menjavajo 
z fero in ehinokaktusi, spremljajo pa jih aloje in 
agave. Rastline so razkošno obložene s cvetovi in 
plodovi, zdrave in nepoškodovane. A obisk v parku 
kaj hitro končam. Zaman iščem kakšno sistematično 
predstavljeno območje, redkejše vrste rastlin ali 

     Euphorbia handiensis

     Aloe arborescenc

     Aloe sp.

     Jardin Botanico De Cactus

     Senecio kleinia
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celo predstavnike domovinske flore. Na to so 
pozabili. 

Obisk ni prav velik. Tega dne kljub prijaznemu 
vremenu nisem srečal obiskovalcev. Zato pa 
se jih je toliko več trlo v živalskem delu parka. 
Predstave dresiranih papagajev, morskih levov 
in plazilcev privabljajo zlasti otroke. Morda še 
največ turistov obišče kamelji park, saj se lahko 
na njihovih hrbtih povzpnejo na peščeni griček.

Jandia

Na južnem polotočku Jandia se lahko prebijam 
le s terenskim Jimnyjem. Včasih je potreben celo 
reduktor, saj so stezice prej namenjene kozam kot 
pa vozilom. Z Nušo se odločiva, da se povzpneva 
na najvišji vrh otoka, a se zadovoljiva z nekoliko 
varnejšim vzponom na 100 m nižje sedlo, od koder 
se vidi na vzhodno in zahodno obalo otoka. Med 
vzponom se znajdeva sredi čisto pravega gozda 
iz tobaka. Rastline so visoke do 2 metra, imajo 
za mezinec debelo steblo, nekaj vejic, par listov 
in cvetov. Vmes se pojavljajo oaze kanarskega 
mlečka – el cardón Canario (Euphorbia canariensis). 
Raste le tukaj in na nasprotni strani iste gore. Ker 
sva povsem edina 'planinca' in morda nezaželena 
v tem strogo varovanem narodnem parku, se kar 
hitro vrneva na obljudeno območje. Med potjo 
proti najbolj južnem delu otoka se ustaviva, ker 

se zdijo rastline na tem delu bolj kompaktne. Na 
moje veliko presenečenje se znajdeva v osrčju 
rastišča handijskega mlečka, el cardón de Jandía, 
Euphorbia handiensis. Raste edinole v tej dolini in 
še v sosedni proti zahodu, na obeh v ogromnih 
količinah. Vsaka rastlina je razraščena, zdi se, 
da so vse enako stare. Mladih ni nikjer, le tu in 
tam se najde kakšna poškodovana in propadla 
rastlina. Koze, ki so skoraj edini sesalci tega 
otoka, v hudi lakoti poskusijo tudi to rastlino 
in jo poškodujejo. Grmički rastejo le strogo 
znotraj trikotnega ozemlja, ki ga očitno pogojuje 
kemijska sestava vulkanskega izvora. Izven 
tega območja ni niti ene rastline. So povsem 
sive barve, čvrste in gosto razraščene. Okoli 3 
cm dolgi trni še dodatno varujejo rastline pred 
kozami. Spremljajoče rastlinstvo pa je enako 
kot praktično po vsem otoku. Grmičevje, ki 
mu rečejo kar zollikoferia, je združba osočnika, 
členkarja in vrst, ki nam niso toliko znane: Launea 
arborescens, Suaeda fruticosa, Suaeda vermiculata, 
Zygophyllum fontanesii. 

Arena

Za cilj sva si postavila pogledati vsaj v en vulkanski 
krater. Arena se zdi najprimernejši, s svojimi 420m 
na videz lahko osvojljiv vrh. Hkrati pa si obetam 
botanično poslastico. Iz vasice Oliva oddaljen le 
streljaj, a poti do vznožja kar ne najdeva. Šele 
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 Caralluma burchardii
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ob pomoči tretjega domačina uspeva najti pravo 
stezo. Postopno se kamenje prekriva z zelenimi 
lišaji. Ob poti po žlindrasti strmini naletiva na 
podrto žično ograjo. Nekoč so morali fizično 
zavarovati goro, da niso domačini odpeljali 
vsega peska. Ob robu peskokopa se povzpneva 
na sam vrh vulkanskega stožca, od koder je 
izjemen pogled na okoliške manjše stožce. Zdi 
se, da 50 km v okolici ni žive duše. Ob povratku 
sva bolj pozorna na rastlinstvo. Na višini 285m 
se ustaviva. Treba je na kolena, da zagledaš 
'eno najbolj neuglednih rastlin na tem planetu'. 
Cuernúa. Kot zdrobljene trske razpadlega 
drevesa, pokrite z belimi ptičjimi iztrebki se zdijo 
slabih 10 cm visoka stebla svilnice Caralluma 
burchardii. Tudi če bi hodil prek njih, jih ne bi 
mogel poškodovati. Rastejo med kepami lave, le 
tu in tam kak poganjek požene preko površine. 
Tega koze hitro odlomijo od matične rastline. 
Tako se rastlina uspešno razmnožuje. Odkrijem 
stebelce s popki in nato še z odprtimi cvetovi. 
Še ravno prava svetloba sončnega zahoda za 
fotografije in že se vrneva v dolino.

Področje vulkana Arena pa ni edino rastišče te 
rastline. V domačem naslanjaču ob pozornem 
ogledu fotografij jih opazim še na enem rastišču, 
zelo blizu obljudenega in turistično obleganega 
mesta. Tukaj imajo rastline precej višja stebla, 
neredko celo do 20 cm. So temnejše barve. 
Njihova usoda ni povsem zanesljiva, saj se 
področje kar ponuja za izgradnjo turističnih 
objektov.

Tako mi je uspelo (s pomočjo ustrezne literature 
seveda) obiskati kar dve vrsti sočnic, ki sodita 
med rastline z najmanjšim arealom. Merita se 
lahko le še z juvanovim netreskom. 

      Caralluma burchardii



V slovenski upodabljajoči umetnosti je število 
žensk, ki se slikarsko in kiparsko udejstvujejo, 
sorazmerno z moškimi precej skromno. Pa tudi 
od teh je komaj nekaj izjem, ki so se po svojih 
umetnostnih uspehih dvignile nad povprečnost. 
Med temi zavzema eno prvih, če ne najodličnejše 
mesto slikarica Anica Zupanec-Sodnikova.  

Njen umetniški življenjepis je kaj preprost. Že mala 
deklica, hči starega ljubljanskega meščanskega 
rodu, ki še niti ni hodila v šolo, je čutila globoko 
nagnjenje do barv in podob. S pisano kredo je 
poslikala vsak košček papirja, ki ji je prišel v roke. 
Bili so to prizori iz živalskega življenja pa podobe 
k otroškim pravljicam. To prvo navdušenje za 
slikarstvo je kasneje šolski pouk risanja skoraj 
izbrisal. Saj je bilo tisto neprestano obnavljanje 
predlog po pustem učiteljevem vzorcu in strogem 
navodilu tako malo zabavno, šele v višjih razredih 
uršulinske šole je mlada slikarica našla več prilike 
do udejstvovanja. 

Tako ni čudno, da je komaj šestnajstletna že 
pričela z resnejšim slikarskim studijem. Njen 
oče, ugleden ljubljanski meščan, ji je preskrbel za 
učitelja akademskega slikarja Petra Žmitka, svojega 
dobrega lovskega prijatelja. Pod Žmitkovim 
vodstvom se je učila mlada Anica Zupančeva 
slikarske umetnosti od prvih početkov. Risala 
je, slikala tihožitja, pozneje figure in pokrajine. 
Precej časa je bil močno opažen učiteljev vpliv, 
šele kasneje, ko je vstopila v slikarsko šolo, katero 
je tedaj vodil Rihard Jakopič, je popustil, da se 
je umaknil močni Jakopičevi osebnosti. Če se je 

prej naučila vestno risati in skrbno polagati barvo 
k barvi, si je v Jakopičevi šoli izbrusila pogled in 
poglobila smisel za barvne in svetlobne vrednote 
ter za skladnost barvnih tonov. 

Ker v tistih časih v Avstriji niso sprejemali 
žensk na umetnostne akademije, ni mogla na 
Dunaj, kamor jo je vleklo. Tudi prošnja na učno 
ministrstvo ni pomagala. Tako se je zgodilo, da 
je odšla leta 1911 v Monakovo (danes München 
o. p.) na umetnostno akademijo za ženske 
(Künstlerinnen-Akademie). Tam se je v bistvu 
odločila njena umetniška usoda. Imela je srečo, 
da je dobila za profesorja resničnega umetnika, 
Alberta Weisgerberja, ki je bil med najbolj 
darovitimi slikarji tedanje nemške sodobne 
slikarske umetnosti. Mladi slikarici je bila 
učiteljeva umetnost pravo razodetje. Weisgerber 
ji je postal vzor resnično samoniklega, zrelega, a 

Vedno rad skočim v Trubarjev antikvariat, brskam med starimi knjigami. 
Kdaj pa kdaj tudi katero kupim. Tako sem nekoč po naključju pregledoval revije 
Mladika iz leta 1932. Kar nisem mogel verjeti svojim očem, ko sem v eni izmed njih zagledal 
barvno reprodukcijo kaktusov. In to ne kar ne-vem-kakšno, temveč vrhunsko umetniško delo. Ker 
o avtorici – priznam – nisem vedel ničesar, sem nadaljeval iskanje po revijah. Rezultat iskanja je 
pričujoči članek, ki ga skoraj v celoti ponatiskujemo. Morda se zdi komu čudno, a velja poudariti, da 
je slikarka morda prva v slovenskem prostoru predstavila kaktuse širši javnosti in to na zelo visokem 
nivoju. 
*Ker je od prvotne objave članka minilo že več kot 70 let, je po določilih zakona o varstvu avtorskih pravic dovoljeno 
objaviti pričujoč članek.

Jure Slatner (K. Dobida)

Slikarica Anica    
Zupanec-Sodnikova
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obenem borbenega umetnika, njegova dela so ji s svojo 
plastično dognanostjo, prostorninsko jasnostjo in krepko, 
čisto svojstveno barvitostjo pokazala nova, neslutena pota. 
In tako ni čuda, da si je od svojega simpatičnega učitelja, 
ki je prav malo govoril, skoro nič poučeval, pa ostro grajal, 
pridobila veliko spretnosti v kompoziciji in si poostrila čut 
za barvo. Njena tedanja dela kažejo močan odsev učiteljeve 
osebnosti. So slikana z nemešanimi, čistimi barvami, 
učinkujejo s ploskvami enostavnih barvnih vrednot in s 
preprosto, malce dekorativno kompozicijo, enostavno, pa 
močno. Slikala je hitro, brez popravljanja in preslikavanja. 
Ko je konec šolskega leta priredila akademija običajno 
razstavo, so dela Anice Zupančeve izzvala občo pohvalo. 
Sam učitelj jo je, dasi skop s priznanjem, imenoval svojo 
najboljšo učenko. 

Po vrnitvi iz Monakovega je ostala doma. Ker so pa starši 
hoteli, da formalno dokonča slikarske nauke in prinese 
spričevalo, ki bi jo usposobilo za poučevanje risanja na 
srednjih šolah, je odšla v Prago na umetnostno obrtno 
šolo. Ostala je pa tam komaj pol leta. Malo prej ji je že 
na dunajski umetnostno-obrtni šoli dejal ravnatelj, da 
je njeno mesto na akademiji. Suhoparni studij na praški 
umetno-obrtni šoli jo je odbijal in tako je leta 1914 odšla 
v Italijo. 

V Florenci, zibelki italijanske renesanse, je dobila po svojem 
studiju v Monakovem najjačje spodbude. Vstopila je na 
mednarodno umetnostno akademijo (Accademia delle 
belle arti internazionale). Tam je tedaj deloval kot profesor 
znani švicarski Italijan, slikar Giovanni Giacometti. Ta 
mož, ki je bil v tistih letih na višku svoje moči, je bil v 
marsičem skoraj nasprotje Weisgerberju. Bil je sicer tudi 
izrazit kolorist, vendar mnogo mehkejši, bolj umirjen, 
naturalistično usmerjen in manj dekorativen, skratka bliže 
življenju. Zanimiv je njegov izrek, da je življenje mnogo 
bolj veselo kot ga slikajo v Monakovem. In kadar je slikal 
obraz, je dejal učencem, naj ga slikajo, kakor da je rožni list. 
Iz teh let je več del, slikanih z lopatico, ki pričajo, da je bila 
Anica Zupančeva sprejemljiva in res nadarjena učenka. Tu 
v Florenci je pričela mlada slikarica tudi kipariti. Kadar ji 
pri slikanju oblika ni do kraja jasna, še danes često seže 
po plastičnem načinu izražanja, ki ostri smisel za obrise 
in linije. 

Po florentinskih studijah je ostala doma v Ljubljani. Med 
vojno je mnogo slikala za vojni muzej, potovala celo na 
soško fronto in s1ikala po italijanskem umiku prizore z 
bojišč na Sabotinu, ob Soči in po Furlanski nižini. Svoje 
vojne slike je razstavila tedaj v Trstu. Zanimivo je, da je med 
vojno naslikala ljubljansko križarsko cerkev, ki je prišla v 
last velikega komturja, bivšega nadvojvode Evgena, ki ji je 
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za sliko poklonil lepo zlato zaponko. 
Kasneje se je posvetila skoraj izključno 
akvarelnemu slikanju. Nekaj let po vojni je 
priredila lastno razstavo v Celju. Udeleževala se 
je sicer precej poredkoma razstav v Ljubljani, 
Zagrebu, Beogradu in drugih krajih naše države, 
razstavljala pa tudi na tujem, v Hodoninu na 
Moravskem, v Barceloni, v Londonu in drugod. 

Gospa Anica Zupanec-Sodnikova se je otresla 
tujih vplivov in spominov na svoja studijska leta. 
Danes ustvarja mirno in zavestno po svoje, slika 
vestno in pošteno, brez hlastanja za cenenimi 
učinki in trenotnimi uspehi. Skuša izraziti svoje 
najbolj samorodno bistvo, ki je žensko, nežno in 
prirojeno odlično, uporablja pa zadnji čas polne, 
žive barve, ki jih nanaša pogumno, krepko na 
platno, a vendar pri tem nikdar ne prekorači meja 
okusa in zmisli za lepoto. Najrajši slika ljudi. Prav 
tako rada pa rože, saj so ji polne skrivnostne 
zanimivosti, kot ljudje, kadar nima modelov. 
In pri obeh enako lahko zasleduje lepoto barv 
in zanimivo razgibanost linij, oboje z enako 
iznajdljivostjo sestavlja v nenavadne in lepotno 
učinkovite skupine. Pokrajinarstva ne goji več. 
Slike ustvarja v glavi. Ko je podoba - v mislih, 
v domišljiji - že dovršena, šele poišče model, da 
ob njem čim točneje obnovi prirodne oblike. V 
prejšnjih časih je delala drugače. Predmet ji je bil 
motiv, ki je šele sprožil potrebo slikanja. 

Dasi so naše slike prav jasne, povedne in ne 
potrebujejo razlage, je treba vendar k nekaterim 
vsaj nekaj pripomb. Približno predstavo barvitosti 
in moči njenih oljnih slik nam nudi pisana 
reprodukcija »Rdeči cvet«. To je tihožitje kaktej, 
od katerih ena cvete s krvavo rdečim cvetom. 
Vsa slika, kjer prevladuje zelenkasta modrina 
teh čudno zveriženih, nekam neživljensko 
hladnih rastlin, in rjavkasta barva ozadja, se v 
rdečih cvetovih stopnjuje do močnega, toplega 
poudarka. Naši pisani pri1ogi so podobne še tri 
slike kaktej in sicer »Tihožitje«, »Cvetoča kakteja« 
in »Kakteje«. V prvi je umetnica ustvarila nežno 
starinsko nastrojenje, katero ustvarja bela 
porcelanska dišavna posodica, rdeča usnjena 
skrinjica za nakit, starinski okvir in kakteje, ki so 
bile v tistih starih časih prav tako ali pa še mnogo 
bolj priljubljene in razširjene, kot so postale spet 
v naših letih. Prav tako se na obeh ostalih dveh 
jasno vidi vsa resnična odličnost in plemenitost 

barvnega in kompozicijskega zmisla slikarice. V 
sliki cvetoče kakteje, kjer stoji v ozadju starinska 
bidermajerska ura, je podan še nauk: samo enkrat 
in samo za dan, dva, cvete kakteja, pa nikdar 
več... ' 

Gospa Anica Zupanec-Sodnikova je pri nas, 
razen v umetniškem svetu, razmeroma malo 
znana. Premalo. Pa to ni čuda, saj ne slika za 
razstave, se ne sili v ospredje, ne išče hvale in 
priznanja. Živi slikarstvu in družini, dela in 
ustvarja zase, časih tudi razstavlja. Užitek in 
plačilo ji je umetnost sama. In morda je prav ta 
zaklenjenost pred svetom, ta hotena poglobitev 
vase tudi povzročila, da je gospa Zupanec-
Sodnikova našla pot do same sebe, da se v svojih 
delih izživlja zmerom bolj neposredno, iskreno 
in vedno bolj samosvoje.

V katerem obdobju so nastale slike, ostaja uganka. 
Je slikarka tudi sama gojila kaktuse sredi Ljubljane 
ali so morda to studijski prizori iz krajev, kjer se 
je izobraževala. Kot lahko sklepamo, je njen opus 
s kaktusi nastal bolj ali manj hkrati, saj nastopajo 
‘isti’ modeli na vseh slikah, pa tudi tehnika je ista. 
Bega me še del besedila …kakteje, ki so bile v tistih 
starih časih prav tako ali pa še mnogo bolj priljubljene in 
razširjene, kot so postale spet v naših letih… iz česar 
lahko sklepam, da so kaktuse vsaj v Ljubljani 
gojili že pred prvo svetovno vojno. 

Očitno je bil slikarkin renome v letu 1932 mnogo 
bolj visok, kot je danes. Kdo ve, zakaj je njeno 
ime izpadlo iz vseh učbenikov in leksikonov, kar 
sem jih pregledal.

V evidenci Narodnega muzeja v Ljubljani je 
ena sama slika z motivom kaktusov, poimeno-
vana »Skupina kaktej« in sicer v protokolarnem        
objektu gradu Brdo pri Kranju. Skušal sem 
nekako dobiti reprodukcijo te slike, a ni šlo. 
Moram reči, da sem imel posebej ‘dobre zveze’, 
namreč restavratorja slik, ki občasno obnav-
lja slike v teh prostorih, pa vseeno ni šlo. A ob 
prijaznem posredovanju gospe Nataše Vehovec, 
nam je gospodinja gradu Brdo, gospa Olga, prav 
na zadnji dan svojega dolgoletnega službovanja 
omogočila ogled te slike in dovolila, da sem jo 
fotografiral. Za vsemi drugimi slikami o kaktusih 
je sled izgubljena.
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slika ‘Skupina kaktej’ z gradu Brdo



Foto: Peter Jerin

Mammillaria spinosissima -  
trideset let v moji družbiMarija Prelec
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V naše Društvo prijateljev 
kaktusov sem se včlanila, ko mu 
je predsedoval pokojni profesor 
Engelbert Novak. Zdaj se mi zdi 
tisti čas že tako oddaljen, da je komaj 
še res. Pa je bilo prijetno v družbi samih 
ljubiteljev vsake vrste rastlin in cvetja, 
ne samo eksotičnih kaktusov. Takrat je 
bilo malo podobnih srečevanj. Za društvo 
sem izvedela na hortikulturnem predavanju 
profesorja Petra Jerina. Med drugim je omenjal in 
vabil tudi v društvo prijateljev kaktej. Zamikalo 
me je, poiskala sem jih in se vpisala. Lepo so me 
sprejeli.

Kot rečeno, je bil takrat predsednik društva 
profesor Novak. Sestajali smo se na srednji 
gradbeni šoli, kjer se še zdaj, prav po zaslugi 
Novaka, ki je bil na tej šoli višji profesor. Po 
sestankih pa smo zavili še v eno od bližnjih 
gostiln, kjer smo si ob kozarčku povedali vse 
najvažnejše. Bila sem strašno neuka začetnica 
med samimi starimi mački z izkušnjami in 
zbirkami. Pa so se me fantje usmilili in mi je ta 
ali oni podaril mlado rastlino od svojih uspelih 
sejancev.Tudi predsednik Novak mi je podaril 
nekaj kaktusov. Enkrat mi je dal zelo trnav, bodeč 
kaktus star dve ali tri leta. Povedal mi je tudi ime: 
Mammillaria spinosissima. Ime se je rastlini prav 
prilegalo, tako je bila bodičasta.

Rastlina je lepo rastla, prav čvrsta je bila, le 
nobenega cvetja ni in ni bilo. Predsednik Novak, 
ki mi je kaktus podaril, še poln energije in 
zavzetosti za društvo, je obnemogel, zbolel na 
srcu in spomladi leta 1980 za vedno odšel od nas. 
Društvo je kot novi predsednik prevzel Peter 
Jerin. Mlajše moči, nov duh, nove perspektive. 
Kar je pokojni Novak začel, oral ledino, je zdaj 

Jerin nadaljeval, razširil in poglobil. Tudi časi so 
šli v nove smeri. Takrat si je že ta ali oni zaželel 
svoj rastlinjak. Toda kje, kako ga dobiti? In 
najbolj zavzeti so počasi, kos za kosom na črno 
uvažali te lepe sanje iz Avstrije.

Jerin je že v začetku pomislil tudi na izboljšanje 
in popestritev tedanjega društvenega biltena. Več 
zanimivih in strokovnih člankov, dopolnjenih z 
risbami, je začelo boljšati naše glasilo. Strokovnjaki 
so se poglabljali v svet kaktusov, manj strokovni 
pa smo kaj napisali in narisali.Tudi smešnice so 
bile dobrodošle. Vsakoletni izlet je vsem širil 
obzorje, obenem pa tudi večal zbirke z novimi 
rastlinami ali semeni.

In moja Mammillaria spinosissima? Deset let 
je že minilo, odkar je bila pri hiši. Zrastla in 
odebelila se je in v desetem letu, kaže, da je bila 
takrat dovolj odrasla, je pokazala prve cvetove. 
Kako me je razveselila! Prvo cvetje je bil le en 
skromen venček rožnatih cvetov. Naslednje leto 
so bli že trije venčki in pri tem je ostalo. Leto 
za letom, čvrsta in zdrava je vsako pomlad 
zacvetela in dolgo krasila okno, kjer so jo naši 



     Foto: Marija Prelec

28

obiskovalci občudovali. Medtem so se vrstili 
dogodki, zdaj jih že prištevamo v zgodovino, ki 
so vztrajno spreminjali vse naše življenje. Več 
potovanj, vedno boljše fotografije, dosegljivost 
rastlinjakov... Kaktusov naša zgodovina najbrž 
ne zanima. Potrebujejo zrak, sonce, vodo, gnojila 
- vse ob svojem času in to je dovolj. A kdo bi 
vedel, morda tudi kaktusi sanjajo o svobodi 
svojih daljnjih prednikov?

Predsedovanje Petra Jerina je bilo dolgo in 
plodno. Toda sčasoma se le zmanjšajo moči, saj 
predsedovanje našemu društvu zahteva dosti 
časa in napora. Zamenjava po toliko letih je prav 
običajna stvar. In nastopil je tretji predsednik, 
Iztok Mulej. Čas se je zelo spremenil. Nastopila 
je doba računalnikov, interneta, digitalne 
fotografije in možnost dolgih potovanj v rodne 
dežele naših ljubih kaktusov ter sočnic. Obenem 
je prihajal v društvo nov rod, mladi ljudje, že 
zrastli z računalniki, ki so znali na internetu 
poiskati vse mogoče o kaktusih, naročiti seme, ki 
je tudi prišlo itd., itd., itd.

Poseben pomen v Mulejevem obdobju društva 
pa je bilo odkritje našega člana dr. Matija Strliča. 
V dunajskih in londonskih arhivih je našel 
našega rojaka, koroškega Slovenca Velbiča, ki je 
ob svojih raziskovanjih v Afriki našel novo vrsto 
puščavske rastline, ki so jo po njem imenovali 
Velbičevka. Ker je bila takrat nas vseh Slovencev 
država Avstoogrska in državni jezik nemščina, 
so rastlino zapisali Welwitschia.Vedno znova še 
odkrijemo Slovence, ki so pod tujimi zastavami 
opravili pomembna dela. Lahko smo ponosni 
nanje.

V tem obdobju se je bilten posodobil in polepšal. 
Fotografije v barvah so ga dodelale v res lepo 
revijo. Glavno pa so bili članki na visoki strokovni 
ravni in s specializiranimi temami. Vzporedno 
z mnogimi izboljšanji pa je v biltenu še vedno 
vztrajal tudi Alpski kotiček. Namen te rubrike 
je bil predstavljati naše domače rastline, ki so 
se prilagodile ostrim razmeram v gorah ali na 
krasu in razvile barvito cvetje, čigar žive lepote 
ne zamenja nobena tehnika.

Naj še enkrat spomnim na mojo mamilarijo. Še 
vedno je tu. Krepka in zdrava vsako pomlad kot 
znova pomlajena požene venčke rožnatih cvetov. 
Poskrbi tudi za gosto trnje, značilno za to vrsto. 
Ni omagala, prej sem omagala jaz. Zadnji dve 
leti je rastlina v drugih rokah. Moj sorodnik jo 
je prevzel, lepo skrbi zanjo in videla sem jo vso 
cvetočo na njegovem vrtu. Še take spremembe 
pri nas ljudeh je ne motijo. Živi naprej in nas 
vzpodbuja s svojo trdoživostjo.

In za zaključek: naše društvo je nastopilo 
novo obdobje četrtega predsednika, bolj točno 
predsednice Tamare. Živahna mlada Štajerka 
bo popisala še prazne liste bodočnosti našega 
društva z novo pisavo. Cvetje in trnje jo bo 
spremljalo. Taki so kaktusi. Trnje bode, a cvetovi 
so nežni in barviti. Korajža velja!
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