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NASLOVNICA:
Lealov pahipodij (Pachypodium lealii WELW.) nas je ob poti od Angolske meje proti Obali okostij lepo presenetil. Večstoletni primerki,
z ranami, ki so neme priče nenavadni zgodovini pokrajine Kaoko, so
razprli svoje prekrasne bele, sladko dišeče cvetove v jutranji svit južne zime. (foto: M. Strlič)
FRONT COVER:
Pachypodium lealii WELW. was a most pleasant surprise on the way
from Angolan border to The Skeleton Coast in Namibia. The wounds
of these magnificent plants, many hundreds of years old, witnessed
the unusual history of Kaokoland and were in a dazzling contrast
with the beautiful white and sweet-smelling flowers. (Photo M.
Strlič)

Uvodnik
Kvaliteta tiska glasila je že nekaj
časa pešala. Zadnja številka pa je
bila natiskana katastrofalno slabo.
Škoda je objavljati vsebinsko
kvalitetno glasilo s slabimi barvnimi fotografijami. Zato smo se
odločili za zamenjavo tiskarja.
V glasilo uvajamo tudi novost.
Zvone Rovšek je pripravil strip
Kaktus. Glavni junak bo seveda
njegovo veličanstvo kaktus. Vse
se bo vrtelo okrog njega. Vsaka
podobnost enega od glavnih akterjev stripa z avtorjem pa je zgolj
slučajna.
Zdaj pa še nekaj drugih stvari.
Letošnja zima je bila varčna z
mrazom, tako da nas previsoka
podražitev kurjave pred zimo ni
tako hudo prizadela, kot je bilo
pričakovati. Pomlad je pred vrati
in s tem tudi rast naših ljubljenk.
Še pred tem bo potrebno precej
postoriti po zbirki. Če smo imeli
srečo, se čez zimo na rastlinah
niso naselile domače živali, če pa
ne, pa bo treba zbirko najprej poškropiti ali zaliti s pesticidi. Sledi
presajanje in urejanje zbirke (pri
meni vedno nedokončana simfonija). In nato čakanje na cvetove.
Nekatere zgodaj cvetoče bradvičarke, pelecifore ali rebucije že
odganjajo popke ali pa že kar
cvetijo.
Vse prehitro bo tu spet jesen in s
tem skrbi za čim boljše prezimovanje rastlin. In krog bo sklenjen.
Urednik
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V SLIKI IN BESEDI
Coryphantha pectinata (ENGELMANN) BR. & R.
ZDA (Teksas - Rio Pecos)
Glavničasta korifanta je v naših zbirkah še vedno
redkost, je pa res, da je redka tudi v cenikih prodajalcev semen. Hunt jo je v svojem delu CITES Cactaceae Checklist uvrstil v vrsto Coryphantha echinus (ENGELMANN) BR. & R.
Ponaša se s pravilno glavničasto razporejenimi belimi bodicami s temno konico, po čemer je tudi dobila ime: pectináte - glavničasto. Raste v teksaškem
Rio Pecosu v Združenih državah, glede na rastišče
pa verjetno prenese tudi kakšno stopinjo pod ničlo.
Ko doseže približno petcentimetersko višino, prične
cveteti z velikimi rumenimi cvetovi.

Zvone Rovšek

Othonna littoralis DINTER - obrežna otona
Namibija, Južna Afrika (Kapska provinca)
Iz skupine Senecioneae poddružune Asteroideae
družine košarnic (Asteraceae) morda bolje poznamo druge rodove s sočnimi predstavniki, npr. rod
Kleinia ali grinte (Senecio). Zato pa rod oton skriva
kar nekaj čudovitih presenečenj za sladokusce. V
zbirkah so slabo razširjene, še manj v slovenskih,
čeprav so precej nezahtevne. Kot večina vrst atlantskega obalnega pasu južne Namibije in Kapskih
provinc je tudi obrežna otona (nekateri avtorji jo
vodijo kot sinonim O. retrofracta JACQ.) pozimi
rastoča vrsta, medtem ko odrasle rastline poleti zahtevajo mirovanje. Rumena koškasta socvetja, ki decembra in januarja prijetno poživijo rastlinjak, tako
ne izostanejo. Razmnožujemo jih s semenom, da
razvijejo odebeljeni kaudeks, čeprav so počasne ra- Aztekium hintonii GLASS & FITZ
sti in zahtevajo veliko sonca tudi pozimi, ko se lahNuevo Leon (Municipio de Galeana) - Mehika
ko temperatura spusti tudi kako stopinjo pod 5 oC.
Kaktus je odkril George Hinton pred desetimi leti.
Matija Strlič Je precej večji od svojega bratranca (Aztekium ritteri). Telo motno sivo zelene barve je v glavnem
okroglasto s premerom do 10 cm. Starejše rastline
postanejo stebričaste. Razrašča se le redko in še to
le zaradi poškodb.
Cvet je temno rožnate do škrlatno rdeče barve, velik do 3 cm in izrašča iz temena. Odpre se zjutraj in
je odprt samo en dan.
Hintonov aztekij raste v čisti sadri. Ker mu je težko
nuditi optimalne pogoje za rast, je bolje, da ga cepimo. Na sliki je čudovit primerek z volnatimi rebri
iz zbirke Jureta Slatnerja.

Iztok Mulej, foto Jure Slatner
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Rebutia albiflora RITTER & BUINING
Sinonim: Aylostera albiflora (RITTER & BUINING)
BACKEBERG
Bolivija (Tarija, Rio Pilaya)
Belocvetna rebucija je zelo majhna rastlina, premera približno 2,5 cm, ki se rada razrašča. Rebra so
pretvorjena v zelo plitke bradavice, ki potekajo spiralasto. Pokrita je z mehkimi belimi bodicami, areole pa so podolgaste in rumenkaste barve. Cvet je
majhen, ima približno 2,5 cm premera. Kot že ime
pove, cveti belo, spodnji venčni listi pa imajo na
zunanji strani po sredini rahlo rožnato črto. Cvetna
Crassula erosula cv. 'Campfire'
cev je poraščena z belimi ščetinami. Za vzgojo je
enostavna. Cepljenje ni priporočljivo, ker se rastli- V naših zbirkah je pravzaprav malo kultivarjev.
Nekako imamo rajši pristne vrste. Če se le da, bi
na deformira pa tudi cveti manj.
želeli še čimbolj točne podatke o nahajališču. Tale
Iztok Mulej krasula pa je ena od izjem. Zaradi svoje intenzivne
rdeče obarvanosti jo že na daleč opazimo.
Na letališču na otoku Tenerife so mi zatrdili, da je
tam doma. A daleč od tega, le prodajajo jo naivnim
turistom, vsajeno v vulkanski kamen. In sem nasedel – pravzaprav sem jo vzel, ker mi je bila všeč, pa
še zadnji drobiž sem zapravil.
Doma sem jo najprej vsadil v običajen substrat, ki
ga uporabljam za kaktuse. Prav hitro je začela rasti
a je pri tem izgubljala svojo intenzivno obarvanost.
Tako sem en košček po enem letu ponovno vsadil v
luknjo v kamnu praktično brez zemlje in barva se je
vrnila. Poleti raste na najmočnejšem soncu. Zdrži
našo najhujšo sušo, česar ne bi pričakoval niti od
kaktusov. Cveti pozimi, vendar cvetovi niso odlika
te rastline.

Jure Slatner

Gymnocalycium hybopleurum (SCHUMANN) BACKEBERG

Sinonimi: G. blossfeldii n.n., G. eluhilten, G. euchlorum BACKEBERG, G. ferox in G. pugionacanthum BACKEBERG
Argentina (Andalgali)
Zelo variabilni grbasti gimnokalicij je doma v Argentinski Andalgali, kjer raste po hribovjih od 800
do 2100 metrov visoko. Opisan je bil že daljnega
leta 1898, znanih pa je tudi precej variacij izpod peresa Curta Backeberga, ki pa se ne priznavajo več
kot samostojne vrste. Ime je dobil po grbastih rebrih iz grških besed hypo-pod, pleuron-bok oz. rebro. Gojenje je enostavno, saj ni občutljiv na neumnosti gojiteljev.

Zvone Rovšek

WELWITSCHIA 3 (2) 2000

23

Povest o dobrem pejotlu 2. del
The Good Old Peyote Story. Part 2.
Uživanje pejotla ima nadvse zanimivo zgodovino, še posebej del o odkritju pejotla. Ameriški staroselci so sestavili cel spekter zanimivih
legend, ki so si pri različnih plemenih presenetljivo podobne, kar kaže na skupni izvor.
Ključne besede:
Lophophora williamsii, pejotl, miti o pejotlu, Indijanci

V prejšnjem delu sem v grobem obdelal zgodovino pejotla od odkritja Amerike do konca
azteške civilizacije. Azteki so že davno izginili, a pejotl ni bil deležen njihove usode, prav
tako kot tobak, je dandanes v uporabi v nasladne namene. Azteki niso bili edini, ki so čislali lofoforo. V tem delu članka bo tekla beseda
o ostalih vegetarijanskih gurmanih.

Izvor uživanja pejotla v indijanski
tradiciji
Razlaga, za kaj je upravičeno jesti pejotl, je
pri različnih plemenih sicer lokalno obarvana,
a imajo vse razlage stične točke in ločimo kar
osnovne tipe, lahko bi rekli, spoznanja te mistične rastline. Razlage so šamani napletli v
zgodbe, ki današnjim ušesom zvenijo domala
pravljično.
Toda vzemimo v ozir promocijo naše dežele:
na sončni strani Alp. Logotip levo ali desno,
čez par tisoč let nas bodo obravnavali kot večno luč - sonce časteče pleme gorjancev, ki je
po ustanovitvi lastne plemenske države izumrlo zaradi politike. In besedo politika bodo arheologi prevedli kot nevarno, nalezljivo bolezen s slabo prognozo.
Zgodbe o pejotlu torej obravnavajmo z neobremenjeno domišljijo, saj so vredne pomnenja
in branja. Že omenjani skupni elementi so:

• spomini na bitko, v kateri je vlogo odigral
pejotl kot osebni predmet nekega bojevnika,
• drug tip zgodb vključuje člana lovske odprave, ki se izgubi in nato čudežno seznani
s pejotlom,
• vključevanje spiritualne sile, ki poduči bodoče uporabnike,
• poudarjanje smrtne nevarnosti, v katero je
glavni igralec zašel.
24

Boštjan Kalamar

Peyote and its usage
Koroškega bataljona 5
has a thoroughly in- SI – 1231 LJUBLJANA ČRNUČE
teresting history, especially the part on
its discovery. The native American people know a whole
spectrum of wonderful legends, which are similar in different tribes, thus pointing to the same source.
Keywords:
Lophophora williamsii, peyote, myths, Indians

V nekaterih zgodbah ključna oseba celo umre,
a njeno dušo prevzamejo duhovi, ki jo podučijo in pametna duša se vrne na Zemljo ter uči
Indijance nove vere. V zgodbi, ki jo navajam,
se izgubi na lovski odpravi mlado dekle. Očitno so že Indijance privlačile v divjini izgubljene mladenke, sicer pa je zgodbo pripovedoval prerok plemena Delaware. In pravljica za
lahko noč gre takole:
V davnih časih se je bila skupina
Indijancev odpravila na lov. S seboj so
vzeli mladega fanta. Ta se je hotel dokazati
kot moški in je zapustil skupino, da bi lovil
sam. Po uspešnem celodnevnem lovu se je
skupina vrnila v taborišče, a brez
mladeniča. V tistih časih je po naši deželi
hodilo veliko divjih zveri in ljudje so bili
zaskrbljeni za mladeniča. Mnogo dni so ga
iskali, pa ga niso našli. Nazadnje pa se je
njegova sestra, edina sorodnica, odločila,
da ga poišče sama v smeri zahoda.
Mnogo dni je tavala, ne da bi odkrila
kakršnokoli sled za pogrešanim bratom in
zapustilo jo je vsako upanje. Žalujoč, si je
rekla: “Odšel je. Sedaj mi je vseeno, kam
pojdem. Vseeno mi je, kaj se zgodi z
menoj.”
Nekega jutra je pričela z iskanjem zgodaj.
Bila je že šibka zaradi pomanjkanja hrane
in vode. Prišedši do jezera, je legla in
molila k Bogu: “Vseeno mi je, kaj se godi
z menoj, upam pa, da mi bo Bog dovolil
videti brata, preden umrem.”
Leže, z glavo proti vzhodu in nogami proti
zahodu, je čakala na smrt in razširila roke
proti severu in jugu, govoreč sama sebi:
“Nočem več živeti. Ker ne morem najti
brata, bom umrla.”
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Naenkrat je segla v blato in vodo in začutila nekaj mrzlega. Istega trenutka je pred
seboj zagledala moža, ki ji je govoril: “No,
no, le čemu skrbi? Poglej me! Tvoji ljudje
so na varnem, jaz skrbim za njih. Tvoj brat
je na varnem. Še vedno je živ. Če ga želiš
videti, poglej proti zahodu.”
Storila je tako in zagledala brata, daleč, daleč stran. V istem trenutku se je nekaj hladnega ponovno dotaknilo njene roke. Mož je
izginil. Pogledala je, kaj drži v roki, le to
pa ji je spregovorilo: “To sem jaz, Peyotl.
Sedaj lahko piješ to vodo. Dolgo nisi imela
česa jesti in piti. Pij to vodo in bolje se boš
počutila. Sedaj jej, kar ti je ostalo v roki.
Vsedi se in razmišljaj o sebi. Misli na srečo
v tvojem življenju. Ne skrbi več za brata.
Na varnem je.”
Jedla je, kar ji je ostalo v roki in ponovno
videla brata. Rekel ji je: “Na varnem sem.
Ne skrbi zaradi mene.” Nato je izginil.
Peyotl ji je ponovno spregovoril in jo poučil o uporabi rastline v njeni roki: “Ko se
boš vrnila k svojim ljudem, pokaži jim, kaj
imaš v svoji levi roki. To je moja moč, dana sem po Bogu. Uporabljaj jo, kot sem te
učil. Uporabljaj jo, da ostaneš zdrava in
brez skrbi na tem svetu. Jej jo ali pij.”
Dekle se je vrnilo v svojo vas in povedalo
o prigodi. Tako so Indijanci odkrili pejotl.

ji na našo grudo kdove od kod pritepene rastlinice in rodil se je kult stričkov in par tetic,
ki se vsako pomlad pri presajanju veselo nabadajo na čudne, bodeče motovilce ter se enkrat mesečno celo srečajo na ekstatičnem sestanku.
Osebno se mi še ni prikazal kakšen duhec in
mi povedal, kako gojiti kaktuse, se mi je pa
prikazala moja mamica in prav grdo brundala,
ko je ugotovila, da na balkonu ne bo mogla
več obešati cunj zaradi vedno bolj obilne zbirke trnja. Pa sam bi od njene težke roke skoraj
storil prerani bridki konec, ko jo je nek kaktusek želel poduhoviti, žal pa je to storil tako, da
se je "nežno" dotaknil moje mamice na oblini,
kjer se hrbtenici neha dobro ime.
Pleme Vičoli (Huicholi) in pejotl
Pleme Vičoli iz Mehike je eno izmed redkih,
katerega umetnost, socialna struktura in religija niso bile deležne pogroma s strani konkvistadorjev. To pleme in njihove običaje, povezane s pejotlom, sem se odločil omeniti zato,
ker imamo na razpolago natančne opise njihovih nabiralskih pohodov. Da, da, niso samo
jedli pejotla, temveč zraven še telovadili za
zdravo telo, za duh pa je poskrbel "ta luštni"
kaktusek.

Pleme Menomini pripoveduje drugačno zgodbo, po kateri naj bi jih s pejotlom seznanil sam Kristus. To je razumljivo, če vemo, da v svoje rituale vključujejo veliko krščanskega simbolizma.
Komanči vključujejo v svojo zgodbo
mrtvega bojevnika, ki poduči Apače o
pravilni uporabi pejotla.
Te in podobne legende so Indijancem
zagotovile zgodovinsko in kulturno
osnovo ter razlago o prihodu velikega
duha - Peyotla med njih in razširitvi le
tega med plemeni. Podobno legendo
bi lahko napisali za naše društvo: pred
davnimi leti se je fantek zbodel na kaktusu. Po začetnem stoku zaradi bolečine je ugotovil, da zadeva ni tako napačna, pa še okolica ga je gledala kot
neznansko čudo, ki namesto fuksij go-
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Slika 1: Lophophora wiliamsii (narisala M. Prelec)
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Raziskovalec in antropolog Carl Lumholtz je
konec 19. stoletja živel s tem plemenom več
mesecev in zabeležil veliko njihovih navad in
verskih običajev, nekako v zadnjih dveh ali
treh desetletjih pa sta ta opazovanja dopolnila
še antropologa Peter. T. Furst in Barbara G.
Meyerhoff. Glede na to, da je med opazovanji
Lumholtza in ostalih antropologov preteklo
veliko Save (za 75 let), lahko iz primerjave
ugotovimo, da se osnovne poteze njihove religije praktično ne spreminjajo. Najbrž je prav
ta konstantnost odgovorna, da jih poznajo tudi kot "pejotl pleme".
Religija pejotl plemena je zelo kompleksna in
se v njo ne bom spuščal, povzel pa bom del,
povezan s pejotlom.
Vičoli uživajo pejotl le januarja, izjemoma v
drugih mesecih. Glavni namen januarske po-

26

jedine je zagotoviti dovolj dežja za dobro letino koruze, ki je njihova glavna poljščina.
Strašno zanimivo; tak kaj imata pejotl in koruza skupnega? Za nas nič, za njih vse. Osnova za mesec kulture leži v njihovem verovanju, da so pejotl, koruza in jelen eno in isto.
Aaah, a zdaj pa še jelen?! Ja, tudi meni ni bilo
nič jasno, sestavek o tem sem, ne dobesedno,
prebavljal kar četrt ure, preden mi je potegnilo. Zanimiva zgodbica. Vičoli verjamejo, da
je bila koruza včasih jelen, ki je bil glavni vir
hrane v davnih časih. Jelen torej predstavlja
nekak pogoj za preživetje. Po legendi sta se iz
čela jelena izlivala voda in pejotl naj bi bil
storž koruze, jelenovo rogovje pa pejotl. In še
kratek povzetek zapleta po njihovih verovanjih: "koruza je jelen in híkuli (pejotl) je jelen
in koruza je híkuli". In jaz imam glavobol.
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PRED 25 LETI SMO PISALI
Številka 4, april 1974
Mammillaria chionocephala PURP.
To je kroglasta kakteja z modro-zelenim telesom in mlečnim sokom, višina in širina sta do
12 cm, navadno ne tvori stranskih poganjkov.
Bradavice so štirirobe, piramidaste, z belimi
pikami. Poglobitve med bradavicami so močno poraščene z belo volno, to so pravzaprav
številni približno 2 mm dolgi laski. Obrobnih
bodic je 22 do 24, dolge so do 8 mm, so ščetinaste in so bele barve. Srednjih bodic je 2 do
6, dolge so do 6 mm, barve so umazano bele
do rjavkaste s temno konico. Cvetovi so dolgi
približno 2 cm, so beli ali mesnato rdeči. Sadež je tudi rdeč, dolg 2 cm, semena so svetlo
rjava in dokaj velika, premer je do 1,5 mm.
Domovina je Mehika, Coahuila in Durango.
Vzgoja te lepe mamilarije, ki pa je v naših
zbirkah še vedno redka, ni preveč težka, posebno še, ko je rastlina že nekoliko večja. Vzgojimo jo iz semena. Gojimo jo v običajni mešanici za bradvičarje, to je zmes približno enakih delov listavke, ilovnate zemlje in kremenčevega peska. Poleti želi sončno in toplo lego
in dovolj vlage, pozimi suho in okoli 10 °C.
Engelbert Novak

Kako je najbolje ravnati s toplo
gredo in kaktusi v njej
Spomladi se lotimo tople grede že kar zgodaj.
Konec februarja ali v začetku marca najprej
spraznimo toplo gredo, tako da imamo prostor
za svež hlevski gnoj, katerega nasujemo do
primarne višine in ga rahlo pohodimo, za tem
pa celotno površino prekrijemo s tankim slojem prsti in s tem je topla greda pripravljena,
da vanjo namestimo kaktuse. Seveda počakamo nekaj dni, da se hlevski gnoj začne razkrajati in s tem oddajati skoraj "neskončno" mnogo toplote, ki ogreva notranjost tople grede.
Če imate kaktuse v posameznih lončkih, potem vam bo takšna "selitev" kaktusov v "letno
rezidenco" zavzela precej časa. Povsem drugače pa je, če jih imate posajene v skupine v
zabojčkih. Pri nas zaenkrat še nimamo poseb-
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nih zabojčkov za kaktuse, vendar lahko uporabimo zabojčke za ribe, ki jih izdeluje tovarna
plastičnih izdelkov IPLAS iz Kopra. Niso najlepše, vendar funkcionalno povsem odgovarjajo za gojitev kaktusov, še zlasti, če na dnu
posameznega zabojčka napravite nekaj dodatnih odprtin za čim boljši odtok odvečne vode.
Dimenzije zabojčka so 60 × 33 × 10 cm. Mere
tudi odgovarjajo za našo toplo gredo. Kako jih
posadite v zabojčke, je prepuščeno vam samim, vendar mislim, da je najbolje, da mlade
kaktuse namestite v zabojček z lončkom vred,
starejše pa posadite prosto. Prednosti takšnega
skupinskega sajenja kaktusov verjetno poznate. Ena najvažnejših je, da se zemlja veliko
počasneje, oziroma skoraj nikoli povsem ne
osuši. Če jih posadite v zabojček z lončki
vred, se kot vmesno "polnilo" med lončki najbolj obnese mešanica šote ali listavke, pomešane s kremenčevim peskom, katero lahko kasneje uporabite za pripravo substrata za kaktuse. To polnilo odlično zadržuje primerno vlažnost, ki ugodno vpliva na kaktuse, še zlasti, če
imate kaktuse posajene v glinaste lončke. V
en takšen zabojček lahko posadite okoli 15-25
srednje velikih kaktusov. Ko ste s tem delom
končali, pa prekrijete celotno površino zabojčka s srednje debelim kremenčevim peskom, ki
ne daje tako posajeni skupini kaktusov samo
lepši estetski videz, ampak ta zgornja tanka
plast kremenčevega peska varuje zelo občutljive "vratove" kaktusov, kateri bi bili drugače
veliko dalj časa mokri in je s tem večja verjetnost, da se tam lahko pojavi gniloba. Tako pa
se najobčutljivejši del kaktusa zelo hitro osuši, s tem pa je gniloba na tem delu skoraj preprečena. Sedaj je potrebna samo še namestitev
kaktusov v toplo gredo. To je zdaj narejeno v
najkrajšem času, saj zabojčke polagate samo
enega zraven drugega na predhodno že izravnano podlago. Zbirko 500 kaktusov je možno
takole namestiti v dobri uri in brez večjega
truda.
Janko Jamšek
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Namibijska pustolovščina, 1. del
The Namibian Trip, part 1.
"Ko bo vojna, greva v puščavo," sta se pridušala Henno Martin in Hermann Korn, nemška
geologa pred pričetkom druge svetovne vojne.
Močna propaganda jima ni zameglila uma. Zavedajoč se, da ideali tedanje politike niso tudi
njuno življenjsko vodilo, sta pravočasno odpotovala na konec sveta, bivšo Nemško jugozahodno Afriko. Zaradi grozeče aretacije sta jo popihala še dlje - v neprijazno puščavo. Ob prebiranju njune robinzonijade me znova spreleti srh
ob obujenih spominih na preprostost, nedotaknjenost, širino, tišino, lepoto in razbrazdano
zgodovino pokrajine in ljudi pod Južnim križem.
Andrej, Urška in jaz smo sicer pobegnili le pred
civilizacijo, a smo na enak način ostali zasvojeni z Namibijo.
Ključne besede:
Namibija, rastlinstvo, ekologija, etnologija

Matija Strlič

"When there's
Hrenova 12
war, we go to
SI - 1000 LJUBLJANA
the desert," said
E-mail: matija.strlic@uni-lj.si
Henno
Martin
and
Hermann
Korn, German
geologists, just before WW2 started. The strong German
propaganda had little influence on them and bearing in
mind that the popular ideals were not their own, they
travelled to the end of the World, the German South
West Africa, in time. Since they were threatened with
arrest, they escaped even further - into the unfriendly
desert. While reading their version of the Robinson Crusoe story, I keep remembering how simple, intact, wide,
silent and beautiful the land and its people are. Andrej,
Urška and I escaped from the civilisation only, though
remained infected and obsessed with Namibia in the
same way.
Keywords:
Namibia, vegetation, ecology, ethnology

Slika 2: Po celem severozahodu države se razprostira mopane savana. Na mopane drevesih se v
deževni dobi razmnožijo slastne gosenice. (foto: M. Strlič)

Slika 3: Kot govedo velika kudu
antilopa ali gemsbok je ilustrirana
tudi v namibijskem grbu. Simbolizira
vzdržnost in skromnost, saj preživi
tudi v najhujših razmerah. Nanje
naletimo domala povsod.
(foto: M. Strlič)
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Sever

Slika 4: Žirafe ob napajališču nedaleč od trdnjave Namutoni
v narodnem parku Etosha. (foto: M. Strlič)

Slika 5: Ena izmed številnih vrst akacij v narodnem parku
Etosha. Bodljikavo grmovje ali krmežljavo drevje je
glavna hrana antilopam, zebram, žirafam in ostali
menažeriji. (foto: M. Strlič)

V državi, ki je dvakrat večja od
združene Nemčije in z manj prebivalcev, kot je Slovencev, se
vsak dan potovanja veseliš srečanja z ljudmi. Belcev je včasih le
za vzorec in sopotniki so toliko
bolj dragoceni. Prostranstvom
smo se vrgli v objem skoraj nemudoma po pristanku: najem avta, tuš in odhod v smeri ekvatorja. Šele na prvem postanku ob
cesti smo se zavedli, kako drugačna bo ta pustolovščina od vseh
dosedanjih. Ceste so ravne in neskončne. Tudi netlakovane so in
zaradi večne suše skoraj enake
asfaltiranim, le več prahu pogoltneš po poti. Vozimo hitro in po
kratkem postanku kar pademo v
Etosho. Narodni park, slejkoprej
največja in najbolj znana znamenitost Namibije, je izsušeno dno
slanega jezera izpred milijonov
let, obdano s širno savano. Če bi
bil marec ali april, bi se na mopane drevesih (Colophospermum
mopane) redile gosenice, ki jih
domačini slastno zlatorumeno
popečejo, pa nismo bili te sreče.
Zato pa nas je takoj po prihodu v
naravni rezervat sredi ceste ustavil slon. Ni nevaren, prav prisrčen je. Za njim nepregledne črede antilop, zeber, nojev. Vse menažerije sveta so kot akvariji proti temu oceanu. Počasna vožnja
po cesti in postanki ob napajališčih so tako napeti, da se stežka
vsakič znova odpraviš naprej.
Pred večer se pri utrdbi Namutoni, kjer je 28. januarja pred 95 leti 500 Ovambo vojščakov premagalo 7 dobro oboroženih pripadnikov Deutsche Schutztruppe,
zbere čreda osmih žiraf. Z dolgimi vratovi elegantno opletajo in
Slika 6: Suaeda articulata je
halofit, torej slanoljubna rastlina.
Raste ob robu izsušenega slanega
jezera Etosha. (foto M. Strlič)
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jih ovijajo druga okrog druge. Schutztruppe so
ustanovili, da bi zaščitila mir v državi in je
spočetka imela le 27 pripadnikov, ki naj bi presekali dotok orožja vojskujočim se plemenom
Nama in Herero. Nekakšne peace-keeping enote so prerasle v monstrum, ki je s sveta izbrisal
tri četrtine Hererov, ostalo četrtino pa pregnali
v Kalahari, na mejo z Bocvano in še čez, od
koder se danes vračajo, čeprav jim bocvanska
vlada prepoveduje, da bi nazaj v domovino odnesli denar ali odpeljali živino.
Etosha narodni park se razprostira na tisočih
hektarih zemlje, ki obkroža slano puščavo, nekoč dno slanega jezera. Danes je pač zgolj razbeljena in od suše razbrazdana ravnina, ki jo
včasih, le ob obilnih deževjih, zalije voda. Zaradi vsebnosti soli je rastlinje redko in halofitno, torej slanoljubno (pogosta je Suaeda articulata). Nekoliko dlje od jezerskega dna pa na
stepskih ravnicah najdemo predvsem kakih 14
vrst akacij, ki jih pridno obirajo antilope, in pa

nekaj podrastja, tu in tam kakšna huernija. Žal
je prepovedano zapustiti avto.
Moringova drevesa (Moringa ovalifolia), ki od
daleč s svojimi odebeljenimi debli, visokimi tja
do 7 m, spominjajo na baobabe, so zavita v
tančico skrivnostnosti. Legenda pravi, da jih je
bog, ko je živim bitjem dodeljeval prostor na
zemlji, popolnoma spregledal, tako grda so se
mu zdela. Ko se je na koncu ozrl po svoji sobi,
je v kotu opazil nekaj neuglednih dreves, ki jih
je kar tako odvrgel, naj padejo, kamor in kakor
pač padejo. Še danes so zato zakopana v zemljo s krošnjami navzdol... Prav zares njihova
debla izgledaj kot korenine. Tudi kasneje smo
jih videli, a v parku Etosha so mestoma prav
pogosta.
Pod večer živali v dogovorjenem zaporedju in
hierarhiji dostopajo do vode. Tedaj vlada premirje. Levi pridejo že krepko pod noč, ko smo v
kampu, saj se ob sončnem zahodu zapre vhod.
Težko je zaspati, neznani glasovi in burni vtisi

Slika 7: Sansevieria pearsonii, bližnja sorodnica
taščinega jezika, ob slapovih Ruacana na
reki Kunene, mejni reki z Angolo. Čeprav
so cvetovi nekoliko neugledni, pa so zaradi
zanimivih listov rastline bolj in bolj
priljubljene. (foto M. Strlič)

Slika 8: Moringa ovalifolia blizu kraja Kaoko
Otavi je zaradi svoje zanimive rasti tudi med
tistimi predstavniki, ki jih vedno pogosteje
srečujemo tudi na tej strani ekvatorja.
(foto M. Strlič)
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ma zanje, le tu in tam še kje kak
star taščin jezik krasi dnevno sobo. S. pearsonii pravijo domačini
kar kniesteker, torej svedri za kolena, ker imajo tako močne liste
in tako ostro konico, da zlahka ranijo nezaščitena kolena.
Nekoliko smo nestrpni, tako radi
bi obiskali Himbe. Podgrupa plemena Herero od poselitve okoli
leta 1800 živi na prastari nomadski način, selijo se do desetkrat na
leto, pač tja, kjer je še kaj vode. V
petdesetih letih prejšnjega stoletja
so na vprašanje belcev, če smejo
Slika 9: Baobabi raztezajo svoje košate krošnje iznad okoliškega postaviti sredi njihovega ozemlja
drevja v pokrajini Kaoko. Ker je podnebje izrazito sušno, so le okrajno pisarno, ponosno odgovorili: "nič drugega" ali "opuwo"
kakih 10 m visoki, a mogočno izstopajo iz okolice. (foto: M. S.)
v njihovemu jeziku. Tako se še
te naredijo nemirnega. Škoda je noči, prav nep- danes imenuje kraj, ki je postal okrožno središrimerno izkoriščen čas je. Vstanemo ob svitu, če z bolnišnico in policijsko postajo. Ko prispepred šesto, saj je vendar zima in dan želimo kar- mo, se seveda najprej pozanimamo, kje bi lahko
seda izkoristiti.
postavili šotor. To je pogosto potrebno, da ni
Proti meji z Angolo postaja pokrajina močvirna- slučajni lastnik užaljen ali še huje, da ni šotor
ta in rodovitna, hkrati pa se tudi bolj intenzivno postavljen na posvečeni zemlji. Tako nam za
bojimo malarije oziroma komarjev, ki jo prena- šotorišče posodi svoj travnik kar lastnik lokalne
šajo. Sicer ni deževna sezona, ampak kljub te- trgovine, prijazen in zgovoren mladenič in kmamu je cviljenje ob vzglavju zaradi strahu pred lu se nam pridružita še belgijski in italijanski
boleznijo še toliko bolj neprijetna reč. Prečkamo par. Belgijec je pred leti hodil s Kamničanko.
rdečo mejo, namenjeno živini. Nerazviti sever Majhen svet, res. Proti večeru se ob pivu zagone ustreza sodobnim živinorejskim standardom vorimo in izmenjamo izkušnje. Ti pogovori so
in mešanje živine je iz različnih razlogov nedo- vedno nekaj najlepšega, saj ni boljšega, kot če ti
pustno. Otroci nam mahajo s ceste in ob počasni vožnji tečejo za
avtom. Ponujajo iz semen makalani palm (Hyphaene petersiana)
zanimivo izrezljane izdelke, ki so
napol zastonj. Nekaj jih kupimo,
da imajo za žepnino. Proti reki
Kunene zapuščamo najgosteje
poseljeni del dežele in zavijemo
na zahod v Kaokoveld. Tu je rastlinje že napol tropsko in le proti
zahodu, kjer je pokrajina vedno
bolj sušna, tudi sočno. Tu je doma zanimiva Stapelia remota, pa
verjetno tudi novo opisana južnoangolska Tavaresia thompsonii.
Med skalami se stiska zanimiva Slika 10: Mopane palme nedaleč od kraja Oshakati spremljajo
Sansevieria pearsonii, ki ravno
najbolj rodovitne dele severne in severovzhodne Namibije.
cveti. V naravi srečamo precej
Vode je na pretek, prav tako rib in žita. Večina ostale
vrst, a se pri nas še nihče ne zanipokrajine je v nasprotju s tem precej sušne. (foto: M. Strlič)
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Slika 11: Mlajša in ne več tako mlada (da je poročena,
spoznamo po školjki, ki označuje zakonski stan) predstavnica
plemena Himba. Kožo in vsa oblačila in okrasje imajo
prevlečeno s kozjo mastjo, pomešano z rdečo zemljo.
(foto: M. Strlič)

Slika 12: Euphorbia avasmontana v jutranjem soncu .
Posamezna stebla so po meter in pol visoka. (foto: M. Strlič)

kdo pripoveduje še čisto sveže izkušnje s popotovanja. Skupaj z
belgijskim parom se dogovorimo
s policajem, da nas naslednji dan
odpelje v ne tako bližnje vasi.
Nekaj denarja zahteva za to vodenje, ampak brez njega bi bili popolnoma izgubljeni, saj Himbe ne
govorijo angleško, zgolj nekoliko
afrikanščine, ki nam je, vsaj Slovencem, popolnoma tuja. Zjutraj
nakupimo koruzne moke, sladkorja in tobaka za darilo in se odpravimo. Pred vasjo, ograjeno s
pletenim šibjem, se ustavimo in
belci počakamo v avtu, medtem
ko se vodič pogaja za dovoljenje
za naš vstop na sveto zemljišče.
Darila so mamljiva in nam omogočijo nekaj fotografij. Nepozabno lepe so ženske, mažejo se z
mešanico okra, živalske maščobe
in zelišč. Pomada jih ščiti pred
žgočim soncem in njihova koža je
gladka in svetleča, da je težko
ugotoviti leta. Ko nam razložijo,
da zapletene pričeske razkrivajo
starost in družinski status, se nekako znajdemo. Fotoaparat Leni
von Riefenstahl jih je občudoval
tako kot naši zdaj. Moški so na
paši s čredo. Njihova vraščenost v
naravo je popolna - iz zelišč si
pripravljajo zdravilne zvarke, hrano, z njimi si odišavljajo telesa in
okrasje. Tudi po civilizacijskih
merilih so bogati, črede so nepreštevne. Živino koljejo le redko,
saj se največ prehranjujejo z mlekom. Meso je tako na jedilniku le
ob ritualih povezanih s čaščenjem
ali smrtjo kakega člana družine.
Samo ko premine glava oz. starosta družine, je upravičeno žrtvovati govedo. No, kaki kozi prereSlika 13:Cyphostemma juttae,
med krajema Anabeb and
Otjomatemba, visoka in široka
kakih 50 cm je pogost gost v
zbirkah. Primerki včasih dosežejo
tudi več metrov višine.
(foto: M. Strlič)
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vrst mlečkov, med njimi zanimiva
Euphorbia avasmontana, ki zraste kak
meter ali dva v višino in spominja na
ameriške cereuse. Baobabi nam prekrižajo pot in nenadoma se počutimo kot
Alice v čudežni deželi. Veliko rastlinskih vrst se je pomanjkanju vode prilagodilo tako, da jo shranjujejo v odebeljenih nadzemskih delih stebla, katerih
ime iz angleškega jezika včasih prevedemo kar kot kaudeks. Tu so doma bizarno oblikovane rastline rodu
Cyphostemma, ki jih ni težko gojiti, le
da prezimijo pri dovolj visoki temperaturi. Ker odvržejo liste, je vseeno, če
prezimijo v kaki kleti. Na starost nekatere vrste dosežejo tudi nekaj metrov,
čeprav ne v Evropskih razmerah. Veselje brez primere pa je pomenilo srečanje s cvetočim Pachypodium lealii, ki je
v naših zbirkah še precejšnja redkost,
pravzaprav ga na severni polobli še nisem videl. Velbič je vrsto odkril leta
1869 in jo poimenoval po kartografu
Fernandu da Costa Lealu, po katerega
zemljevidih se je ravnal. Odebeljena
stebla drevesa so nenavadno oblikovana in pričajo o dolgih sušnih letih in
desetletjih. Težko si je zamisliti njihovo starost, a največja drevesa so gotovo stara več sto let. Ob koncu močno
Slika 14: Avtor prispevka ob najdbi. Lealov pahipodij je trnate veje nosijo čudovite, bele cvetove s 6-9 cm premera. Ob zori še rahlo
torej visok kake tri metre in pol. (foto: A. Kos)
dehtijo s sladkim vonjem.
žejo vrat tudi zato, da s krvjo krstijo kupljeni avto. Ja, civilizacija
hitro prodira tudi v te oddaljene
kraje in terenski avtomobili širijo
še do nedavnega neprehoden in
neznan svet. Matrilinearna in patriarhalna načela so se do najmlajše generacije še nekako ohranila, a
kdo ve, kako dolgo še. Bogovi bodo kmalu padli na glavo.
Narava je pravljična. Jutra so čista
in dehteča, saj so noči osvežujoče
hladne in prinesejo nekoliko vlage
izsušeni pokrajini. Čez gorati svet
in prelaze krenemo proti morju, k
hladnemu Atlantiku. Rastlinstvo
Slika 15: Pachypodium lealii, 50 km južno od kraja Palmwag,
je prav očarljivo in še vedno neraje avgusta obiskovalcem razprl sladko dišeče cvetove.
ziskano. Tu je doma nekaj deset
(foto: M. Strlič)
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Ob Atlantiku
Zaradi antarktičnega Benguella toka temperatura vode ne preseže 15 oC in hladi ozračje. Ob
mešanju hladnega zraka iznad oceana in toplega
iznad celine je ob obali skoraj stalna megla, ki
se ponoči odvije nekaj deset kilometrov v notranjost nad puščavo Namib. Rastlinje in živalstvo
je moralo iznajti neverjetne načine, da izkoristijo to vodo, ki je na razpolago, saj poštena ploha
pride naokoli le vsakih nekaj let. Tu na severu
vladata smrtna resnoba in polmrak cel dan. Živalska okostja ležijo na pol vkopana v pesek,
zbrušena od bridkega peska, ki ga močni vetrovi
butajo obnje. Neredki brodolomci, katerih ladje
so v megli in močnih tokovih nasedle, so storili
svoj žejni konec, saj sladke vode ni. Ime obale,

Skeleton Coast, torej Obala okostnjakov, je kar
upravičeno. Na majhnem polotoku Cape Cross,
ki ima ime po kamnitem križu, ki so ga tod pustili Portugalci, ki so ob obali pluli že v 16. stoletju, se je nastanila brezštevilna kolonija morskih
levov. Čeprav strahotno zaudarjajo, je pogled
nanje vznemirljiv. Tisočero sivih teles pleza eno
čez drugega, se preriva na temnem skalovju, pri
čemer matere pazijo na svoje potomstvo, da ni
pomendrano. V »ledeno« mrzlo vodo se zaganjajo po ribe in se grejejo na toplem soncu, ki se
tu in tam prikaže iznad gostih oblakov. Še enkrat se ozremo čez oživelo obzorje in odrinemo
nazaj v avto, proti notranjosti dežele, proti osrednji Namibiji.

KRATKE NOVICE
Kam se bomo včlanili ta mesec International Hoya Association?
Potem ko smo se prejšnjič seznanili s tem rodom, vas je morda zamikalo, da o njem izveste
še kaj več. Včlanitev v Mednarodno društvo
Hoya vam prinese ogromno novega znanja, ki
ga vsako četrtletje prelijejo v glasilo Fraterna,
ki obsega 16-20 strani z okoli 6 barvnimi fotografijami vrst iz tega rodu, ki obsega nekaj sto
vrst. Domicil ima v Kaliforniji, za članstvo se
lahko obrnete na g. Jerry Williams, 1444 East
Taylor Street, Vista CA 92084, USA, (e-pošta:
rbgdns@aol.com) ali kar na domačo stran
http://www.international-hoya.org/index.html.
Za morda ne ravno borih $25,00 boste poleg
glasila dobili še mnogo novih poznanstev in
prišli do možnosti za izmenjavo tako s priznanimi strokovnjaki kot tudi z gojitelji začetniki.

Ne kratko o rodu Echinofossulocactus ali: kako hladno zimo prenesejo
Rod prikupnih kaktusov z neizgovorljivim imenom, ki ga je opisal Lawrence leta 1841, je dobro znan vsem ljubiteljem in lahko prepoznaven po številnih tankih rebrih. Kljub kasnejšemu imenu Stenocactus se je obdržalo starejše,
ki je še danes pravilno. Zdi se, da je v rodu 2-7
vrst, čeprav jih v katalogih semen najdemo seveda precej več, tja do 15 in več. Razlogi za to
so seveda dobro znani, saj je zlasti vrsta E.
phyllacanthus zelo variabilna in so v preteklos-
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ti kot vrste opisali precejšnje število oblik. In
ker imamo radi zbiratelji na etiketah red in mir
in čim manj raznih var., ssp., kaj šele fa., nedavne redukcije v menažeriji imen niso bile nič
kaj toplo sprejete. Kljub temu, da je večina
"vrst" doma iz Mehike, iz južnega dela puščave
Chihuahua, pa prenesejo precej nizke temperature, suhi tudi do -8 oC, občasno celo -12 oC!

In kateri prenesejo toplo zimo?
Velikokrat pozabimo na tiste zbiratelje in ljubitelje, ki svojim kaktusom ne morejo preskrbeti
ne rastlinjaka ne primernega prezimovanja in
rastline enostavno "prezimijo" na okenskih policah v sobi, kjer je ne samo toplo, temveč včasih tudi ne ravno svetlo. Tu je težava ravno nasprotna, poiskati moramo take vrste, ki med
zimskim mirovanjem ne potrebujejo znižanih
temperatur. Obstaja cela vrsta vrst, ki jim zimska toplota ugaja in jo potrebujejo za bogato
cvetenje. To so nekateri Karibski in Brazilski
rodovi, npr. Arthrocereus, Hylocereus, Pilosocereus, Selenicereus, ki, kot večini že samo
ime pove, tudi hitro rastejo. Tudi nekatere kroglaste vrste rodov Notocactus, Gymnocalycium
in Echinopsis se lahko dobro obnesejo in prenesejo občasno zalivanje, ki pa ga prekinemo,
če se kažejo znaki podaljšane in svetle rasti.
No, in potem so tu še raznorazni rodovi
Epiphyllum, Schlumbergera in drugi stari dobri
sobni znanci.
Pripravil M.S.
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Križanci med različnimi rodovi?
Intergeneric crossing experiments?
Kaktusi, ki se jih je oprijelo ime "žive skale", so
zaradi svoje muhavosti v naših zbirkah cenjene
redkosti. Strokovnjaki so jih pogosto prestavljali
iz roda v rod in spreminjali njihova imena. Tudi
danes ni nič drugače; s pomočjo novih tehnik
raziskav odkrivajo prej skrite povezave med temi
rastlinami. Ena od metod ugotavljanja sorodnosti
je križanje različnih vrst in opazovanje lastnosti
križancev.
Namen v članku opisanih poskusov je bil vzgojiti
križance med bivšimi rodovi Ariocarpus, Roseocactus in Neogomesia. V članku je predstavljena
večina križanj, ki so mi uspela v letih 1990 do
2000. Dodana je najnovejša sistematika rodu
Ariocarpus po Josefu Haldi (1998).
Ključne besede:
Ariocarpus, Roseocactus, Neogomesia, križanje

Kaktusi iz rodu Ariocarpus v začetniških zbirkah
niso zelo pogosti, vzrokov za to je več. Rastejo počasi, zato odraslih rastlin za nizko ceno ni mogoče
kupiti, vsaj pri običajnih ponudnikih ne. Semena
se sicer dobijo, a jih je vedno malo, draga so in
bolj slabo kalijo. Zato pa so toliko bolj iskani pri
zbiralcih z malce daljšim stažem. Pa tudi tu jih ne
najdemo v prav velikem številu. Rastline so pri
presajanju še posebej občutljive, takrat jih lahko
veliko propade. V naravi jih je težko najti, saj so
zaradi svoje oblike tako rekoč spojeni z okoljem.
Pogosto jih izda le cvet, ki požene iz peska. A.
kotschoubeyanus raste v občasno posušenih jezerih, A. agavoides se tako dobro skriva v prašnem
drobljencu, da so ga mnogi nabiralci pohodili, namesto našli. A. kotschoubeyanus je še posebno iskan, saj ima sloves najdražje prodanega kaktusa.
Običajno se v naših zbirkah znajde le po en primerek posamezne vrste. In doma pridelamo bolj malo
semena, krog se zapre. Vendar si zaradi svojih posebnosti zaslužijo častno mesto v zbirkah.
Najprej si oglejmo nekaj zgodovine. Kaktuse iz
tega rodu imenujejo Living Rock Cactus ali Chaute po domače, kar pomeni lepilo. Ime se nanaša na
viskozno sluz, ki se neskončno dolgo izteka skozi
morebitno rano na telesu kaktusa. Prvoopisani kaktus iz tega društva je bil Ariocarpus retusus že leta 1838. Do Andersonove revizije leta 1965 so poznali 6 vrst z nekaj podvrstami in oblikami. Razdeljeni so bili v tri rodove: Ariocarpus z vrstami
retusus, trigonus in scapharostrus, Roseocactus z
vrstama fissuratus in kotschoubeyanus, katerih karakteristični znak je volnata zajeda po sredini bradavice ter monotipični rod Neogomesia z edin vrsto N. agavoides. Andersen je vse omenjene vrste
različnih rodov združil v en sam rod Ariocarpus.
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Jure Slatner

In our collectiKidričeva 58
ons the "Living
SI – 1234 TRZIN
rocks" cacti are
E-mail: jure.slatner@guest.arnes.si
common and rare at the same
time. Throughout the history they had many different
names, as scientists had been putting them from one
genus to another. This practice continues today. With
the more advanced research methods new relationships
have been established. One of such methods includes
crossing experiments. In the article, several intergeneric
crossings are described between specimens of the "ex"genera Ariocarpus, Roseocactus and Neogomesia I
did between 1990 and 2000. The newest taxonomy of
the genus Ariocarpus by Josef J. Halda (1998) is
added.
Keywords:
Ariocarpus, Roseocactus, Neogomesia, crossing
experiments

Eden od razlogov za združitev v isti rod so bili njegovi poskusi križanja. Uspelo mu je pridobiti kaljivo seme po opraševanju različnih vrst in to je bilo
zanj dovolj.
V roke mi je prišel članek izpod peresa T. Neudeckerja, ki opisuje svoje izkušnje s križanjem kaktusov iz teh treh podrodov, pa sem poskusil še
sam. Rezultati so bili že prvo leto vzpodbudni,
vendar o tem malce kasneje.
Prvo pomembno vprašanje je, če so potomci, ki
nastanejo pri umetnem prenosu peloda, sploh križanci. Prav mogoče bi se namreč zgodilo, da bi tuj
pelod le spodbudil jajčne celice v partenogenezo
in s tem v tvorbo embrija brez oploditve. Ker so
rastline drugačne od materinske rastline, večinoma so celo bolj podobni očetovski rastlini, lahko
smatram, da sem v vseh primerih vzgojil prave
križance.
Drugo vprašanje je, ali so mogoči medrodovni
križanci, oziroma koliko je sploh upravičena delitev teh kaktusov v tri rodove. Rezultati mnogih
gojiteljev kažejo, da je imel Anderson povsem
prav, kar se tiče združitve teh treh rodov.
Delo seveda ni potekalo tako kot v časih Gregorja
Mendla. Ta je delal poskuse večinoma na enoletnicah, včasih je vzgojil celo po več generacij v istem
letu. Moj namen tudi ni bilo ugotavljati prenosa
posameznih genov na potomce oziroma ugotavljati njihovo dominantnost oziroma recesivnost. Za
taka opazovanja ti kaktusi niso primeren objekt,
ker nimam na voljo toliko časa, kot ga taki poskusi
zahtevajo. Rastline naštetih rodov, rastočih na lastnih koreninah, potrebujejo kakih 10 let do tvorbe
prvih cvetov. Cepljene rastline odrastejo nekaj hitrejše, a le redko pokažejo znake odrasle rastline
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seboj, čeprav je v nekaterih
primerih dobil prav malo semena. Mnogokrat je naletel
na križance, ki so sicer
vzkalili, a zaradi dednih deformacij, predvsem primanjkljaja klorofila, niso preživeli niti prvega obdobja osamosvojitve rastline, torej do
tedaj, ko embrio ne sprejema več hrane iz lastnega rezervnega tkiva ampak jo začne proizvajati samostojno.
Sorazmerno slab rezultat pri
Neogomessia agavoides
9 9 9 9 9 vrsti A. scapharostrus kot
sprejemnika peloda utemelRoseocactus fissuratus
9
9 9 9 9 juje s tem, da ni imel na voljo dovolj rastlin, ki bi v času
Roseocactus k otschoubeyanus
9 9
9 9 9 9 poskusov tvorile dovolj cvetov. Sicer pa naj ta vrsta ne
Roseocactus k otschoubeyanus
var. albiflorus
9 9 9 bi bila nobena izjema. Naslednja ugotovitev je, da so
Ariocarpus retusus
po morfoloških
9 9 9
9 9 potomci
znakih bolj podobni "očetu"
Ariocarpus scapharostrus
kot pa "materi", čeprav je te
9
znake pravzaprav težko jasno določiti.
Ariocarpus trigonus
9 9 9 9
9
Moje ugotovitve vse napisaprej kot v treh letih. Zato pa so poskusi pomembni no popolnoma potrjujejo. Dodajam pa nekaj svojih
pri sklepanju o sorodnosti vrst.
opažanj. Bolj sem spremljal rast sejancev s pomaZdaj pa k rezultatom, najprej pa k omenjenemu njkanjem klorofila, ker sem že obvladal tehniko
članku Crossing Experiments Within the Genus cepljenja mesec dni starih sejancev. Pri sejancih,
Ariocarpus SCHEIDWEILER. V njem opisuje re- ki kažejo znake pomanjkanja klorofila, v prvem
letu prevladuje rdeče barvilo, ki pa v obdobju pozultate križanj, ki so mu uspela do leta 1984.
V komentarju svojih poskusov ugotavlja, da so čitka (zima, pomlad, zgodnje poletje) izgubi svoj
prav vsi omenjeni kaktusi bolj ali manj plodni med sijaj. Rastline postajajo čedalje bolj rjave, tako da
jih v starosti dveh let ločimo od običajnih le v nekaterih kratkih obdobjih, najbolj septembra in okTabela 2: Rezultati križanj leta 1995.
tobra. Ali omogoča tvorbo
klorofila podlaga in na kakšen način pa ostaja še povsem odprto vprašanje.
Nekateri potomci kažejo
znake, po katerih lahko sklepam, da so nastale himere,
ne pa križanci. Himere so
organizmi, ki združujejo
število semen v
gensko neenotno tkivo. Ne77
33
76
37
47
50
62
51
29
43
plodu
kaj tkiva podedujejo od očekali v 10 dneh
7 13 11
3 10 tovske, drugega od materin3 15
2
3 20
ske rastline.
Presenetila pa me je še ena
kali po 20 dneh
11
10
4
6
7
ugotovitev, namreč da so
nekateri križanci F1 generakali po 30 dneh
13 11
cije sposobni reprodukcije
od tega rastline
brez kakšnih posebnih za6
8
7
6
10
brez klorofila
vor.
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Ariocarpus trigonus

albiflorus × A. elongatus

R. kotschoubeyanus var.

Ariocarpus scapharostrus

albiflorus × N. agavoides

R. kotschoubeyanus var.

Ariocarpus retusus

R. lloydii

A. retusus ×

Roseocactus kotschoubeyanus

Roseocactus kotschoubeyanus
var. albiflorus

A. elongatus

R. lloydii ×

N. agavoides

R. lloydii ×

Roseocactus fissuratus.

R. kotschoubeyanus

A. elongatus ×

N. agavoides

A. elongatus

A. elongatus ×

N. agavoides ×

R. lloydii

N. agavoides ×



retusus



A. elongatus ×

Neogomessia agavoides

Tabela 1: Uspešna križanja do leta 1984. (Po T. Neudecker)
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Ariocarpus retusus

Roseocactus fissuratus

Roseocactus kotschoubeyanus
var. albiflorus.

Roseocactus kotschoubeyanus

Ariocarpus elongatus

Ariocarpus trigonus

9

9

9

Ariocarpus scapharostrus

9

Roseocactus lloydii

Neogomessia agavoides

Ariocarpus furfuraceus



Ariocarpus retusus



Neogomessia agavoides

Tabela 3: Do leta 2000 (pri meni) vzgojeni križanci

9

9
9

Ariocarpus furfuraceus
Ariocarpus trigonus
Ariocarpus elongatus

9

Roseocactus kotschoubeyanus

9

Roseocactus kotschoubeyanus
var. albiflorus

9
9
9

Roseocactus fissuratus

9

Roseocactus lloydii

9

Ariocarpus scapharostrus

9

9

9

9

9

9
9

Pripravite nove etikete!
Na podlagi številnih podatkov je nastal najnovejši
sistem, ki ga je predlagal Josef J. Halda leta 1998:

Ariocarpus SCHEIDWEILER Bull. Aced. Sci. Brux. 5:491 (1938)
subg. Ariocarpus
Ariocarpus scapharostrus BOEDEKER, Monats. Deutsch. Kakt. 1:60 (1930).
Ariocarpus kotschoubeyanus (LEM.) SCHUMANN, Engler et Plantl, Pflanzenf. Nachtr. 259 (1897).
subsp. kotschoubeyanus
var. kotschoubeyanus
var. macdowellii (MARSH. EX KRAINZ) KRAINZ, Die Kakteen CVIIIb.
subsp. tulensis J. J. HALDA [R. kotsch. albiflorus]
subsp. bravoanus (H. HERNANDEZ & E. F. ANDERSON) HALDA stat. nov
subsp. agavoides (CASTANEDA) J. J. HALDA stat. nov. [Neogomesia agavoides]
Ariocarpus fissuratus (ENGELM.) K. SCH., Engler and Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3, 6a:15, 9 (1891)
subsp. fissuratus
var. fissuratus
var. lloydii (ROSE) MARSHALL, Cact. Succ. J. Amer. 18(4):56 (1946)
subsp. hintonii (W. STUPPY & N. P. TAYLOR) HALDA stat. nov
Ariocarpus retusus SCHEIDWEILER, Bull. Aced. Sd. Brux 5:492 (1838)
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subsp. retusus [A. furfuraceus, A. prismaticus, A. pulvilligeris]
subsp. scapharostroides HALDA & HORACEK, Cactaceae etc 3,97:97 (1997)
Ariocarpus confusus J. J. HALDA & HORACEK, Cactaceae etc. 1,97:4 (1997)
Ariocarpus elongatus (SALM-DYCK) WETTSTEIN emend. HALDA emend. nov.
subsp. elongatus
subsp. horaceki J. J. HALDA stat. nov.
Subg. Obregonia J. J. HALDA subg. nov.
Ariocarpus denegrii (FRIČ) MARSHALL, Cact. Succ. J. Amer. 18(4):56 (1946)
Subg. Strombocactus (BRITTON & ROSE) J. J. HALDA subg. nov
Ariocarpus disciformis (DC.) MARSHALL, Cact. Succ. J. Amer. 18:56 (1946)
subsp. disciformis
subsp. jarmilae (J. J. HALDA) J. J. HALDA stat. nov.
Ariocarpus pulcherrimus (J. J. HALDA) J. J. HALDA stat. nov.
Subg. Pelecyphora (EHRENBERG) J. J. HALDA subg. nov.
sect. Pelecyphora
Ariocarpus aselliformis (EHRENBERG) WEB., Bois, Dict. Hort. 931 (1998)
sect. Encephalocarpus (BERGER) J. J. HALDA sect. nov.
Ariocarpus strobiliformis WERD., Zeits. Sukk. 3:126 (1927)
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Slika 16: Ariocarpus retusus × fissuratus (foto: J. S.)

Slika 17: Ariocarpus lloydi × trigonus
(foto: J. Slatner)
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Slika 18: Ariocarpus kotschoubeyanus × agavoides
(foto: J. Slatner)
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ALPSKI KOTIČEK
Planinski srobot
The Alpine Clematis
Opisan je planinski srobot (Clematis alpina), edina ovijalka v Alpah. Rastlina spada v družino
zlatičnic (Ranunculaceae). V Sloveniji uspeva 6
vrst srobotov, od tega jih 5 raste v nižinskih predelih, le planinski srobot je gorska rastlina na
nadmorski višini 1000-2400 m. Na toplih pobočjih se rada vzpenja po grmovju in obrašča skale
melišč. Od maja do junija lahko vidimo velike
viseče modre cvetove, ki jim dajo še poseben
poudarek notranji, pol tako dolgi, belo rumeni
medovniki. Planinski srobot je razširjen v gorovjih Evrope, severne Azije in severne Amerike. V
srednjem delu Alp je prekinjen verjetno zaradi
uničujočega vpliva poledenitev v času ledenih
dob.
Ključne besede:
planinski srobot, Clematis alpina, Ranunculaceae,

Marija Prelec
Verovškova 50
The alpine clematis
SI – 1000 LJUBLJANA
(Clematis alpina), the
only vine from the
Alps, is described. it is
a member of buttercup or crowfoot family
(Ranunculaceae). There are 6 species growing in Slovenia, 5 of them in lowlands, whereas the alpine clematis
can be found at 1000-2400 m above sea level. It climbs
its way up the sunny slopes supported by bushes and
rocks surrounding the screes. From May to June, the big
blue hanging flowers are accentuated by the whiteyellowish nectaries, half the length of petals. The alpine
clematis is widespread in the mountains of the European,
Northern Asian and American continents. In the mid-Alps
its distribution is discontinued, probably due to the detrimental influence of glaciation during the last ice-age.
Keywords:
alpine clematis, Clematis alpina, Ranunculaceae,

čala modrasa. Zvit v klobčič se je grel
na soncu. V strahu sem se previdno
oddaljila od nevarne živali. Ko sem
drugim pokazala kraj, kjer sem ga videla, ga ni bilo nikjer več. Tudi on ni
maral za našo družbo.
Med leščevjem je bilo tudi drugo grmovje, čez vse pa se je razraščal srobot. Semenske metlice so z belim puhom krasile že jesensko obarvano listje. In medtem, ko smo pobirali lešnike, nam je oče spletel iz srobota košarico. Leskove šibe so bile v oporo, stene pa narejene z voljnimi vejami ovijalke, navadnega srobota. Košarico,
polno lešnikov, smo prinesli domov.
Vse kaj drugega je bilo prvo srečanje
s planinskim srobotom. Bilo je na Komni sredi vročega poletja. S prijateljico sva hoteli raziskati Komno po dolgem in počez. Krenili sva na stranske
stezice, za katere ne veš, kam peljejo.
Slika 19: Planinski srobot (C. alpina). (narisala M. Prelec) Ali pa sva se kar brez stezic prebijali
skozi lepote te visoke planote. Lepote
so bile gorsko cvetje in slikoviti pogledi. A vse
Spominjam se izletov v otroških letih, ko smo
pod geslom: Ne dotikaj se! Dotakniti se je nana jesen šli nabirat lešnike. Ne vem več prav,
mreč pomenilo plezati po ostrorobi skali, nato
kje je bilo. Travnat sončen breg je bil na redko
pa proti svoji volji zdrkniti v debelo plast robiporasel z leščevjem. Lešnike smo pobirali po
dovja, dračja ali česa podobnega, kar je pač
tleh, saj so se že otresli. Takrat sem prvič sre-
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prekrivalo nevidne luknje in kotanje med skalami. Prav nič prijetno ni bilo izkopati se spet
ven na trdna tla uhojene steze. Vendar so bili ti
tesni stiki z naravo nagrajeni. Videli sva nič
koliko lepih cvetlic, kot so kranjske lilije, naprstci, sleč in tudi prelepi modri zvončasti cvetovi planinskega srobota.
Srobotov je v Sloveniji vsega šest vrst. Botanično imenovani Clematis spadajo v družino zlatičnic (Ranunculaceae). Najbolj razširjen je že
imenovani navadni srobot (C. vitalba). Kot vsi
sroboti je ovijalka z olesenelimi stebli. Sredi
poletja požene socvetja zelenkasto belih dlakavih cvetov z drobnimi prašnicami. Porašča
gozdne robove, grmovje in žive meje od nižin
do montanskega pasu. Na Štajerskem poznajo
podoben dišeči srobot (C. flammula). Socvetja
so iz belih dlakavih cvetov z malo daljšimi prašnicami. Kot že ime pove, tudi dišijo. Obmorske predele Slovenije krasi južni srobot (C. viticella). Ta ima vijolične, modre ali rdeče cvetove. Značilno zanj je, da nima medovnikov.
Porašča kamnita grmovnata pobočja.
Dva med sroboti imata pokončno steblo. Že po
imenu je to pokončni srobot (C. recta). Pokončno steblo je zelnato ali le v spodnjem delu
olesenelo. Cvetovi v latastem socvetju so beli.
Rad ima suhe in tople gozdne robove, poseke
in grmovje od nižin do montanskega pasu.
Razširjen je po vsej Sloveniji. Pokončen je tudi
celolistni srobot (C. integrifolia). Najdemo ga
na Štajerskem in v Prekmurju. Posamični cvetovi, dolgi 3–5 cm, so vijolični, redko beli. Posebnost so nedeljeni listi, saj imajo vsi drugi
sroboti liste dva do trikrat pernato deljene.
Najlepši med vsemi pa je prav gotovo planinski srobot (C. alpina). Ima do 2 m dolge, olesenele, vzpenjajoče se poganjke. Olistani so z nasprotno nameščenimi, dolgopecljatimi, dvakrat
trojno deljenimi listi. Posamični cvetovi vise
na dolgih pecljih. Zvončasto oblikovan cvet
ima 4 štrleče, do 5 cm dolge liste vijolične do
svetlo modre barve. Pod njimi je 10–12 polovico krajših medovnikov podolgovato lopatičaste
oblike in rumeno bele barve. Medovniki obdajajo številne rumene prašnike. Plod je orešek s
podaljšanim, pernato dlakavim vratom. Zato ga
veter zlahka raznaša okrog.
Planinski srobot je edina ovijalka v Alpah. Je
rastlina sredogorja od 1000 do 2400 m nadmorske višine. Redko se po senčnih dolinah
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spusti nižje. Uspeva na apnenčastih in tudi
zmerno kislih silikatnih tleh. Pleza po grmovju,
v svetlih gozdovih in obrašča skalovje melišč.
Lepa gorska ovijalka je razširjena po gorovjih
severne poloble. Njeno zahodno območje sega
od Pirenejev do zahodnih Alp in Apeninov.
Vzhodno območje začenja v Graubündenu v
vzhodnih Alpah in se prek Karpatov razteza v
severno Azijo in severno Ameriko. Velik presledek v srednjem delu Alp pripisujejo učinku
poledenitev v času ledenih dob. Domnevajo, da
je rastlina doma v severnovzhodni Aziji, od
koder se je že v terciarju priselila v Evropo.
V Sloveniji raste predvsem v Alpah, a tudi drugod v dovolj visokih legah. Med majem in julijem lepi modri cvetovi z belo rumeno
”spodnjico” krasijo topla gorska pobočja. A
približajte se jim previdno, da se morebiti ne
vgreznete v kakšno nepričakovano ”volčjo jamo” pod nogami!
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Ariocarpus kotschoubeyanus – starost 6 mesecev (foto: J. Slatner)

Ariocarpus retusus × fissuratus (foto: J. Slatner)

