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REGINA
“

Un gen impresionant de cactu

A

Adesea mi-a spus câte cineva cæ are în
grædinæ o «reginæ a nopﬂii», însæ, la o
privire mai atentæ, a rezultat de fiecare
datæ cæ era vorba despre un filocactus,
ale cærui flori albe, roz-gælbui, galbene
sau roøii sunt foarte asemænætoare cu
cele ale «reginei nopﬂii». Diferenﬂa este
cæ aceste flori sunt mai mici øi, cum am
spus, au diferite culori. În plus, ele înfloresc adesea mai mult timp, chiar øi în
timpul zilei. Denumirea de filocactus se
referæ la un numær mai mare de hibrizi
care sunt plantaﬂi în culturi.
Adeværata «reginæ a nopﬂii», cu denumirea ei øtiinﬂificæ de Selenicereus
grandiflorus, este o specie cæﬂærætoare
de cactus, cu tulpinæ subﬂire, care ajunge la o grosime de 5 cm, având rædæcini
aeriene. Ea produce, aproape ca într-un
miracol, niøte flori nocturne, având
lungimi de 12 pânæ la 40 de cm, flori
care apar dintr-un tub ﬂepos sau pæros,
acoperit cu solzi. Læstarii ei au între 4 øi
10 muchii sau nervuri. Selenicereele
poartæ cele mai mari flori din întregul
regn vegetal, acestea ajungând pânæ la
40 cm lungime øi 25 cm diametru. Însæ
splendoarea lor nu dureazæ decât o
noapte. Deja în dimineaﬂa urmætoare ele
atârnæ moi øi ofilite. Când bobocii s-au
îngroøat, meritæ sæ aøteptæm pânæ când
se întunecæ deplin, pentru a observa minunea corolei care se deschide sub ochii
noøtri. Cele trei fotografii alæturate au
fost fæcute în decurs de o oræ.
Selenicereele nu sunt nici mæcar
foarte pretenﬂioase. Ele cresc øi înfloresc bine când li se dæ suficientæ cælduræ
øi un pæmânt cu puﬂin humus. «Regina
nopﬂii» este originaræ din Mexic, Cuba,
Haiti, Jamaica øi din Antilele Mici.
Petalele ei exterioare sunt roz-gælbui,
iar cele interioare albe. Întreaga floare
emanæ o aromæ de vanilie.
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