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Editorial 
 

I can’t help but start this editorial by mentioning the appearance, at the end 

of May, of the first ever Xerophilia special issue! Published for the time 

being only in Romanian The Stone Eaters has as a central pillar a completely 

revised version of The Soil Hexalogue and contains beside theory  

convincing  opinions of those who have applied it over the years. The 

English language version will follow soon. For the Romanian readers, there 

is not much to say: the trend established in the world of Romanian C&S 

enthusiasts in the seven years following its first publication speaks for itself. 

As for our Anglophone readers – I can only tell this is an extremely 

interesting work, well articulated and, not of least importance, richly 

illustrated. I promise you, therefore, a real treat... only you have to wait just 

for a while.  
 

Going back now to this issue: we continue with the presentation of articles 

and accounts meant to assist our hobby with relevant information and, especially, meant to express the immense 

diversity of the xerophyte’s world and the variety of interests voiced by the plant enthusiasts. For this reason, right 

from the outset, we believed and continue to believe that it is the most appropriate mean to address, reaching in 

this regard to the widest possible range of pursuits. However, achieving this goal does not depend entirely on us! 

Therefore, I renew the urge from one of my previous editorials: For the long haul, we need you, our readers: please 

comment! Have your say! Create yourself the journal you expect from us! You have where to this, you have the 

means, and also you have to whom to raise your interest!! 
 

Without lessening the importance of printed works specifically for xerophyte plants enthusiasts - whether books or 

journals – we feel that free distribution and especially the electronic format seem to be essential. In a highly 

computerized world, dominated by the different forms of communication on the Internet, electronic magazine 

format is increasingly being used, reaching a larger number of hobbyists in an instant. We couldn’t ignore this trend. 

We don’t claim to have the editorial quality of magazines being published for decades and enjoying the work of a 

dozen of editors and permanent collaborators. We don’t seek to compare ourselves with prestigious publications of 

national societies. But we are satisfied with the results and especially with our readers demographic –quite a wide-

ranging fan base which, after four issues, is and remains fairly constant. 
 

A year has passed since the first issue of Xerophilia! How time flies! For the three of us - Valentin Posea, Dag Panco 

and Eduart Zimer – it was a great adventure and a privilege to be able to carry on such a project together with you 

and for you. We still have many plans for the future! It was not a simple flash in the pan or an initial enthusiasm fling 

as might seem at first, it was and still is the expression of a real passion! The passion to gather and share knowledge! 
 

As always at the end of the editorial - we want to thank, once again, from the bottom of our hearts, our loyal readers 

from all over the world, from over 80 countries and territories, and all our collaborators for this new issue! These are 

the ones who allowed us this time to share the knowledge: Alexander Arzberger, Asuncion, Paraguay; Bruce Bayer, 

Kuilsriver, South Africa; Ciprian Suta, România; Cristian Perez Badillo, Guanajuato, México; Fabian Vincențiu 

Vanghele, București, România; Ján Baran, Zvolen, Slovakia; Leccinum J. García Morales, Tamaulipas, México; Manuel 

Nevárez de los Reyes, Nuevo León, México; Pedro Nájera Quezada, San Luis Potosi, México; Richardo Danyel Raya 

Sanchez, Guanajuato, México; Terry Smale, England; Titus Simen, Sighișoara, România. 

Eduart 
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Editorial  
Nu pot să încep fără a menționa apariția, la sfârșitul lunii mai, a primului 

număr special al revistei Xerophilia! Apărut deocamdată în limba română, 

Mâncătorii de piatră are ca pilon central o versiune complet revizuită a 

Hexalogului solurilor, conținând pe lângă teorie, părerile celor care au 

aplicat-o în decursul anilor. Versiunea în limba engleză urmează în curând. 

Pentru cititorii în limba română, nu sunt foarte multe de spus: curentul creat, 

în lumea colecționarilor români, în cei șapte ani care au urmat primei 

publicări, vorbește de la sine. Cititorilor noștri anglofoni le spun că este o 

lucrare interesantă, bine articulată și bogat ilustrată. Vă promit, așadar, un 

adevărat festin, pentru care... mai aveți doar puțin de așteptat.  
 

Reîntorcându-ne la acest număr, continuăm cu prezentarea unor materiale 

care să slujească hobby-ul nostru și care, mai ales, să exprime imensa 

diversitate a lumii și intereselor iubitorilor plantelor xerofite. Din acest motiv, 

de la bun început, noi am crezut și credem că este bine să prezentăm materiale cât mai variate, atingând în acest 

domeniu, o bandă de preocupări, cât mai largă. Realizarea acestui deziderat nu depinde însă numai de noi! 

Reînnoiesc deci îndemnul făcut într-unul din editorialele mele anterioare: pentru această cursă lungă avem nevoie de 

voi, de cititorii noștri! Comentați! Spuneți-vă părerea! Creați-vă revista pe care o așteptați de la noi! Aveți unde o 

face, aveți cum să o faceți, aveți cu cine să o faceți!! 
 

Fără a diminua importanța lucrărilor tipărite special pentru colecționarii de plante xerofite – fie că sunt cărți sau 

jurnale – formatul electronic și mai ales distribuirea gratuită ni se par esențiale. Într-o lume computerizată, dominată 

de cele mai diferite forme de comunicare pe internet, revista electronică este un format tot mai des utilizat. În fața 

curentului, nici noi nu am putut ignora această tendință. Nu pretindem la calitatea editorială a unor publicații care 

apar de mai multe decenii și care beneficiază de munca unei duzini de redactori. Nu căutăm să ne comparăm cu 

publicațiile editate de societăți de prestigiu. Suntem însă mulțumiți de rezultatele obținute și mai ales de segmentul 

de cititori atins – un sector larg și care, după patru numere, este și rămâne destul de constant. 
 

Iată că se împlinește anul de la apariția primului număral revistei Xerophilia! Cât de repede trece timpul! Pentru noi 

trei – Valentin Posea, Dag Panco și Eduart Zimer – este o aventură pe cinste și un privilegiu de a putea derula 

împreună cu voi și pentru voi un astfel de proiect. Și mai avem încă o mulțime de planuri pentru viitor!  
 

Nu a fost un simplu foc de paie sau un entuziasm de început, așa cum putea părea la primul număr, dimpotrivă! A 

fost, este și va rămâne aventura unei reale pasiuni! Pasiunea de a culege și de a împărți cunoașterea! 
 

Ca de fiecare dată, la finalul Editorialului – dorim să le mulțumim, încă o dată, din inimă, cititorilor noștri fideli de pe 

toate meridianele lumii, din peste 80 de țări și teritorii, precum și tuturor colaboratorilor noștri pentru acest nou 

număr! Iată-i deci, pe cei ce fac posibilă, de astă dată, împărțirea cunoașterii: Alexander Arzberger, Asuncion, 

Paraguay; Bruce Bayer, Kuilsriver, South Africa; Ciprian Suta, România; Cristian Perez Badillo, Guanajuato, México; 

Fabian Vincențiu Vanghele, București, România; Ján Baran, Zvolen, Slovakia; Leccinum J. García Morales, Tamaulipas, 

México; Manuel Nevárez de los Reyes, Nuevo León, México; Pedro Nájera Quezada, San Luis Potosi, México; 

Richardo Danyel Raya Sanchez, Guanajuato, México; Terry Smale, England; Titus Simen, Sighișoara, România. 

 

 

Eduart 
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 The Golden Mammillarias of Tamaulipas, México 
 

by Leccinum J. García Morales 

Herbarium of the Museo de Historia Natural de Tamaulipas, TAMUX 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, México 
 

Genus Mammillaria is one of the richest in the Cactaceae, containing approximately legitimate 250 taxa and a certain 

number of species yet to be studied, or little known; I am pretty sure there still are many undiscovered species. The 

genus Mammillaria is one of the richest among the Cactaceae, with about 250 legitimate taxa and a certain number 

of undiscovered, not studied or less known species. 95% of the species inhabit México, most of them being endemic 

to the country or coming from very restricted areas. Thirty four taxa are known from Tamaulipas State, in 

Northeastern México, that is 13% give or take from the total number of species within the genus.  Among those 

species there is a very interesting lineage of not only one….but eight!!! “golden spined” Mammillaria species, 

residing in Tamaulipas; all these plants are small mountain species, single or clustering, growing in submontane 

scrub, oak forests and pine forests. These are also some of the most prized and cultivated cacti worldwide; here we 

will find out how they live in the wild and give some field notes about all taxa. 
 

Mammillaria anniana Glass et Foster, 1981 

A relative recent discovery from end of the 1970´s by Alfred Lau, Mammillaria anniana is one of the most beautiful 

species on the genus, with its delicate slender gold-yellow spines. It is known only from a single location at the Cerro 

del Bernal de Horcasitas in Southeast Tamaulipas. It grows on vertical igneous cliffs among rock crevices between 

lichens and debris about 600-800 m altitude, surrounded by various tropical trees and other plant species like 

Agaves, Bromeliaceae and other succulent plants. Another endemic species that grow together with Mammillaria 

anniana is Graptopetalum paraguayense ssp. bernalense, described in our previous article published by Xerophilia 

entitled ”The Echeverioideae (Crassulaceae) of Tamaulipas, Mexico”. 

The affinities of this species are still in doubt, as some consider it as part of the Mammillaria picta complex; 

meanwhile, other relates this species to the Stylothelae group of species. More studies are needed to reach a 

satisfactory conclusion. The species is endangered as just a hundred or so specimens are known in its habitat, 

fortunately almost inaccessible for the majority of collectors, as it is needed to make rappel to reach the plants. 
 

                
 

Fig.1, 2 The amazing extinct volcanic dome Cerro del Bernal, habitat of Mammillaria anniana. The flowers of M. anniana 
(Photo Wolter Ten Hoeve) are small, but they contrast with the golden spines, having sometimes hooked tips. 

 

Mammillaria carmenae Castañeda, 1954 

This species is one of the most popular in the collections of Mammillaria, having few forms in habitat, and, as 

suspected, even greater variability in cultivation; also many cultivars may came from hybridization with other species of 

Mammillaria. It was found and described by Marcelino Castañeda in the 1950´s, the owner of the well-known Rancho 

La Reja (type locality of the plant). Then the plant was lost for years to science in field and has been finally rediscovered 

by Ahuatzín Tonix in 1977. In the same year, Reppenhagen and Lau visited the place finding this very interesting plant, a 

couple of new forms, and also a new species, completely unknown at that time: Mammillaria laui.   

Contributions Contributions 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/05/Prezentare-Leccinum-Lex-Garcia.pdf
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/03/Articole-nr.4-The-Echeverioideae-le-of-Tamaulipas-by-L.Garcia.pdf
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Golden-Mamm.-Fig.01-Habitat-M.-anniana-Cerro-del-Bernal.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Golden-Mamm.-Fig.02-M.-anniana.jpg
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The type locality is placed at the borders of Jaumave and Victoria Municipalities, West of Ciudad Victoria, in a mixed 

pine-oak forest; the plants on this place are very scarce and they dwell a rock wall among Sellaginella, mosses and 

ferns. Very few plants grow around the ranch, but some few kilometres away into the south and north there exist 

some more scattered populations of the species, all in the drier side of the mountains under big rocks or open areas 

under the forest canopy. 

Little variation is seen in field except for occasional reddish spined specimens, which are actually quite scarce in the 

habitat. The flowering specimens seen in habitat have cream to light pinkish flowers. The species grows on an area of 

about 30 square kilometres, all the colonies being small, with only few specimens, and forest fires seems to affect 

several of these regularly, but also probably helping the seeds to germinate and providing open spaces for 

establishment of new seedlings that could not happened in the shadow of the big trees around. The plant is 

catalogued as endangered by the Mexican government. 
 

                   
 

Fig.3, 4  A small flowering cluster of Mammillaria carmanae from the northern population,  
growing on metamorphic rocks and a big clumping plant at the south range of the species, with pale pinkish flowers,  

growing in a big rock crack under oak trees. 
 

                   
 

Fig.5, 6  One of the few small clumps of Mammillaria carmenae from the type locality at Rancho La Reja. The plants that 
grow here are very scarce. Several plants growing on an open rocky slope in sunny position that forms very globular plants. 

 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Golden-Mamm.-Fig.03-Mammillaria-carmenae.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Golden-Mamm.-Fig.04-Mammillaria-carmenae.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Golden-Mamm.-Fig.05-Mammillaria-carmenae.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Golden-Mamm.-Fig.06-Mammillaria-carmenae.jpg
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Fig.7, 8 A panoramic view of the wide habitat of Mammillaria carmenae from the extreme south range of its distribution 
and a light cream-pink single flowering plant of Mammillaria carmenae from the southernmost colonies. 

 

Mammillaria laui ssp. laui Hunt, 1979 fma. “golden spines” 

The discovery of a golden spined big clump of Mammillaria laui ssp. laui was an incredible event in 2010. This clump 

is very interesting as it has the main part of golden spined heads, meanwhile a small part have the typical white 

slender spines. The discovery of such kind of plants is just an indicator that a there is a tendency for variation among 

subspecies of Mammillaria laui that occur in the area; in this particular case our plant seems to be the link between 

the low altitude subspecies of M. laui ssp. subducta, the one with thicker, golden-reddish spines, and higher altitude 

populations of M. laui ssp. laui.  As can be seen in the photos, the plant shown has the colour of the first and the 

spination of the later, making it a very showy and interesting plant.  

No evidence of hybridization with M. carmenae was seen; however, we can expect that a hybrid with this species can 

give pale flower or more numerous and shorter spines if any occur in field. Unfortunately after the heavy Hurricane 

in July 2011, we searched again the entire place and it seems that the plant has gone because of the heavy rains that 

washed literally the place where it was originally found. It used to grow on a single steep hillside at 1300 m at the 

base of a big rock, surrounded by dense oak and pine forest. 
 

 
 

Fig.9 The single big clump of Mammillaria laui ssp. laui fma. “golden spines”, found in that place. 
 It grows under a big metamorphic rock. 

 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Golden-Mamm.-Fig.07-Habitat-of-Mammillaria-carmenae.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Golden-Mamm.-Fig.08-Mammillaria-carmenae.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Golden-Mamm.-Fig.09-Mammillaria-laui-ssp.-laui.jpg
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Fig.10, 11 A view of the habitat, a steep hill with serpentinite, a metamorphic rock. The plants grow beside the bigger rocks 
among grasses, small shrubs and other vascular plants.  

On the right, a detailed close-up of the plant, showing the slender golden spines and the showy deep pink flowers. 
 

Mammillaria laui ssp. subducta (Hunt) Hunt, 1997 

This subspecies was just found in the late 1970´s by Werner Reppenhagen in the same area where he found M. laui 

ssp. laui and M. laui ssp. dasyacantha, all described later by David Hunt, in 1979. This subspecies grows at the lowest 

elevation of all, from 700 to 1000 m altitude, on open hillsides of reddish schist rocks and with scattered pines and 

oaks around. The area where it grows is quite big, some 40 square kilometres, but the plants are not common.  
 

 
 

Fig.12 The habitat view of Mammillaria laui ssp. subducta, at the end of the well-known Cañón del Novillo (Novillo Canyon), 
west of Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Golden-Mamm.-Fig.10-Habitat-of-Mammillaria-laui-ssp.-laui..jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Golden-Mamm.-Fig.11-Mammillaria-laui-ssp.-laui..jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Golden-Mamm.-Fig.12-Habitat-of-Mammillaria-laui-ssp.-subducta..jpg
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As it happened with the plant mentioned above, the heavy hurricane of 2011 washed literally the surface of the area, 

leaving damages to the almost uncovered hills and diminishing the population of this plant on the whole area. 

Fortunately, the mining shafts that used to exist in the area are already closed and we can expect that in the future 

the colonies of this plant can recover by themselves. 
 

                   
 

Fig.13, 14 A flowering plant in habitat, showing the stronger central golden spines – left and one in culture - right 
 

Mammillaria picta Meinhausen, 1858 ssp. viereckii Böedeker, 1927 

This plant (n. red. - Mammillaria viereckii) is still in doubt by several scientists, as it was recently recombined with 

Mammillaria picta as a subspecies or by fallen into synonymy within, according to others. Certainly the plant is quite 

conspicuous for being in synonymy with M. picta, but I consider it is a real subspecies that occur in the northern 

range of the later, mainly isolated in the Valle de Jaumave (Jaumave Valley) and the surrounding mountains. A 

comparative table with the most important characteristics of both taxa is presented in Bravo y Sánchez Mejorada 

(1991). It can be found from 700 to the 1400 m altitude, in a various range of habitats from xerophilous scrubland, to 

submontane scrubland and dry oak forests. 
 

                   
 

Fig.15, 16 A locality of Mammillaria picta ssp. viereckii, at a matorral submontano (montane scrub land), south of Ciudad 
Victoria, Tamaulipas and a flowering plant at Los Nogales. 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Golden-Mamm.-Fig.13-Mammillaria-laui-ssp.-subducta.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Golden-Mamm.-Fig.14-Mammillaria-laui-ssp.-subducta.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Golden-Mamm.-Fig.15-Habitat-of-Mammillaria-picta-ssp.-viereckii.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Golden-Mamm.-Fig.16-Mammillaria-picta-ssp.-viereckii.jpg
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The plant prefers to grow on steep rocky hillsides, but it also occurs, even if less common, in the flat Valley of 

Jaumave, under mesquite trees (Prosopis laevigata). The plant is not common anywhere in its distribution areal and 

form small scattered colonies everywhere in the whole area. It is not an endangered taxon. 
 

                   
 

Fig.17, 18 A flowering plant growing in rock cliffs, south Ciudad Victoria location and a plant growing in the rock crack at 
South Jaumave Valley. 

 

Mammillaria prolifera (Miller) Haworth 1812 ssp. arachnoidea (Hunt) Hunt, 1997 

Described by David Hunt in 1978 from the vicinity of Antigüo Morelos, in the extreme south Tamaulipas, it is 

probably a more widespread taxon, and might also include the records of Reppenhagen from Hidalgo State in Central 

México, but endemic from Eastern México through the Sierra Madre Oriental. The type locality is dominated by a low 

dry tropical forest, where plants are growing between rocks in rich humus under the shadow of tropical trees and 

several cacti, Agaves and Bromeliaceae. 

In Tamaulipas it can be found also to the North, it is particularly a rock loving species and grows better under the 

shadow of trees, shrubs or directly on rocks. It has been seen in several canyons in the vicinity of Ciudad Victoria, 

from 300 to 600 m altitude, mostly in tropical related ecosystems. It is sometimes confused with M. prolifera ssp. 

texana, which has preference for growing in the extended flats of the Gulf Coast Plains from central to northern 

Tamaulipas under the 300 m altitude range. But it can be easily distinguished because of the particularly pale yellow 

to yellow flowers of M. prolifera ssp. arachnoidea, compared with the reddish tinged flowers of the former. It is a 

frequent species all along its range and is not in danger. 
 

                   
 

Fig.19, 20 Close-up of Mammillaria prolifera ssp. arachnoidea, showing their pale yellow satin flowers from the vicinity of 
Ciudad Victoria and a big clump growing on a rock under the shadow of big trees showing its red fruits and flower buds. 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Golden-Mamm.-Fig.17-Mammillaria-picta-ssp.-viereckii.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Golden-Mamm.-Fig.18-Mammillaria-picta-ssp.-viereckii.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Golden-Mamm.-Fig.19-Mammillaria-prolifera-ssp.-arachnoidea.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Golden-Mamm.-Fig.20-Mammillaria-prolifera-ssp.-arachnoidea.jpg
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Fig.21 A view of the entrance of the Cañón del Novillo, south Ciudad Victoria, Tamaulipas, the plants of Mammillaria 
prolifera ssp. arachnoidea grow here in the rock walls of the canyon sides. 

 

Mammillaria schiedeana Ehrenberg, 1838 ssp. giselae (Martínez-Ávaloset et Glass) Lüthy 

One of the most recently discovered species is Mammillaria schiedeana ssp. giselae, described by the Tamaulipan 

cactologist José G. Martínez-Ávalos and Charles Glass in 1997. It comes from the isolated mountain range Sierra de 

San Carlos in northwest Tamaulipas. Now, it is considered to be related with the Mammillaria schiedeana complex of 

species, but more recently there are doubts that this taxon belongs to that group of species, and could be probably 

be, biogeographically, more closely related to M. carmenae. It grows at the top of the mountain range, in the 

surroundings of the Cerro Bufa El Diente, from the 1000 to 1400 m altitude in the cracks of rocks or under the 

shadow of big trees among mosses, ferns and orchids. It also grows together with Echeveria runyonii, also presented 

in the article cited above, published in the previous Xerophilia issue.  

The habitat of this species is a mixed pine-oak and a small part of humid cloud forest. Due to its isolation it is not 

endangered taxon and, as it also happens in nature, it is easily propagated by seeds in cultivation. 
 

                   
 

Fig.22, 23 A cluster growing among mosses and the also endemic Lenophyllum reflexum below the humid cloud forest and a 
plant growing under rocks showing their pink flowers. 

 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/03/Articole-nr.4-The-Echeverioideae-le-of-Tamaulipas-by-L.Garcia.pdf
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Golden-Mamm.-Fig.21-Habitat-ofMammillaria-prolifera-ssp.-arachnoidea.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Golden-Mamm.-Fig.22-Mammillaria-giselae-and-Lenophyllum.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Golden-Mamm.-Fig.23-Mammillaria-giselae-.jpg
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Fig.24 Panoramic view of the habitat of Mammillaria schiedeana ssp. giselae at the Cerro Bufa El Diente. 
 

Mammillaria zublerae Reppenhagen, 1987 

This plant was discovered in 1981 by Mrs. R. Zubler and was described by Werner Reppenhagen in 1987. It comes 

from a single rock population between the towns of Tula and Ocampo, Tamaulipas. The original population still 

exists, consisting now of a dozen of plants, including some big clumps. For many years it was only known from this 

place, but it was recently discovered also in several other places, up to 50 km to the north, by the author. The plants 

were considered by Hunt in the 1990´s as being related to the Mammillaria prolifera complex, but certainly the plant 

has more affinity with M. vetula known from Hidalgo State. Recently it was re-described as Mammillaria cielensis by 

Martínez-Avalos et al. (2011), which is merely a growth form of the species found in the northernmost parts of its 

distribution range, coming from shaded and humid places.  
 

                   
 

Fig.25, 26 A big clustering plant of Mammillaria zublerae at the type locality, east Tula, Tamaulipas. The plants on this 
location are scarce and threatened  - left (Photo: Wolter Ten Hoeve); A clump of Mammillaria zublerae (recently 
redescribed as M. cielensis) under the shadow of forest trees, growing among ferns in the northernmost location - right 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Golden-Mamm.-Fig.24-Mammillaria-giselae-Habitat-Cerro-el-Diente3-San-Carlos.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Golden-Mamm.-Fig.25-Mammillaria-zublerae.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Golden-Mamm.-Fig.26-Mammillaria-zublerae.jpg
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Fig.27, 28 A close-up of a flowering specimen from the type locality and the habitat view of Mammillaria zublerae at the 
northernmost population. The plants grow in the cloud forest (as can be seen in the image), on big rocks. 

 

Given enough sun in cultivation, the plants develop a compact globular shape with strong golden central spines; 

meanwhile plants cultivated in poor light conditions have the tendency to grow large and with slender whitish or 

pale yellow spines. They grow in mixed oak-tropical forest and in humid cloud forest, from 1200 to 1600 m altitude 

range, but only on big rocks that allow the plant to drain the heavy rains that occur in the region. It is an uncommon 

species and should be considered as threatened in all its distribution range. 
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Mammillariile aurii din Tamaulipas, México 
 

de Leccinum J. García Morales 

Herbarium of the Museo de Historia Natural de Tamaulipas, TAMUX 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, México 

 

Genul Mammillaria este unul din cele mai bogate în Cactaceae, conținând aproximativ 250 de taxoni legitimi și un 

oarecare număr de specii încă nestudiate, sau doar foarte puțin cunoscute și sigur mai sunt multe specii 

nedescoperite încă. 95% dintre specii se găsesc în Mexic, cele mai multe fiind endemice sau provenind din zone 

foarte restrânse. 34 de taxoni diferiți sunt cunoscuți de pe cuprinsul statului Tamaulipas, în nord-estul Mexicului, 

ceea ce reprezintă cam 13% din totalul numărului de specii din acest gen. Printre aceste specii există o linie foarte 

interesantă care cuprinde nu mai puțin... de opt!! specii de Mammillaria cu spini aurii, provenind din Tamaulipas; 

toate aceste plante sunt specii mici, montane care cresc solitare sau în colonii, printre vegetație submontană, păduri 

de stejar și pin. Ele se numără printre cei mai prețuiți și cultivați cactuși din întreaga lume; în prezentul articol veți 

afla cum cresc în sălbaticie și vă voi împărtăși din notele mele din teren despre toți acești taxoni. 

Mammillaria anniana Glass et Foster, 1981 

Relativ recent descoperită de Alfred Lau la sfârșitul anilor 1970, 

Mammillaria anniana este una din cele mai frumoase specii ale 

genului, datorită spinilor delicați, supli și aurii-gălbui. Este cunoscută 

într-o singură locație, la Cerro del Bernal de Horcasitas, în sud-estul 

statului Tamaulipas. Crește pe stânci vulcanice verticale, în crevase, 

printre licheni și resturi vegetale, la aproximativ 600-800 m 

altitudine, înconjurată de diverși copaci tropicali și alte plante cum ar 

fi Agave, Bromeliaceae și alte plante suculente. O altă specie 

endemică care crește împreună cu Mammillaria anniana este 

Graptopetalum paraguayense ssp. bernalense, descrisă în 

precedentul nostru articol publicat de Xerophilia sub numele ”The 

Echeverioideae (Crassulaceae) of Tamaulipas, Mexico”. Afinitățile 

acestei specii sunt încă disputate, deoarece unii o consideră ca fiind 

parte a complexului Mammillaria picta; alții, dimpotrivă, asociază 

această specie cu grupul Stylothelae. Mai sunt necesare studii pentru 

a putea ajunge la o concluzie satisfăcătoare. Specia este periclitată 

întrucât sunt cunoscute în habitat numai 100 de specimene. Din 

fericire este aproape inaccesibilă pentru cei mai mulți colectori de 

plante, întrucât este necesară cățărarea în rapel pentru a putea 

ajunge la plante. 
 

Fig.29 A plant of Mammillaria anniana in its habitat, growing 
among rock cracks in vertical cliffs. 

  

Mammillaria carmenae Castañeda, 1954 

Această specie este una din cele mai apreciate în colecțiile de Mammillaria, având câteva forme în habitat și, după 

cum este de bănuit, o mai mare variabilitate în cultură; de asemenea, mulți cultivari provin din hibridizarea cu alte 

specii de Mammillaria. A fost descoperită și descrisă de Marcelino Castañeda în anii ‘50, acesta fiind propietarul 

renumitului Rancho La Reja (care este localitatea tipului). Mai târziu, planta a fost pierdută, pentru știință, timp de 

mai mulți ani, până când a fost în fine redescoperită de Ahuatzín Tonix în 1977. În același an, Reppenhagen și Lau au 

vizitat acea zonă, găsind și ei această foarte interesantă plantă, două forme noi, precum și o specie nouă, total 

necunoscută la acea dată: Mammillaria laui.    

Contributions 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/05/Prezentare-Leccinum-Lex-Garcia.pdf
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/03/Articole-nr.4-The-Echeverioideae-le-of-Tamaulipas-by-L.Garcia.pdf
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/03/Articole-nr.4-The-Echeverioideae-le-of-Tamaulipas-by-L.Garcia.pdf
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Golden-Mamm.-Fig.29-Mammillaria-anniana.jpg
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Localitatea tipului este amplasată la granița dintre municipalitățile Jaumave și Victoria, la vest de Ciudad Victoria, 

într-o pădure amestecată de pin și stejar; plantele sunt foarte rare și cresc pe un perete pietros printre Sellaginella, 

mușchi și ferigi. Doar foarte puține plante cresc în jurul fermei, dar la câțiva km spre sud și spre nord, există mai 

multe populații, răsfirate pe versanții mai uscați ai munților, sub stânci mari sau în locuri mai deschise, adăpostite 

însă sub coroanele copacilor din pădure. 

În teren nu s-a observat decât puțină variație, exceptând specimene cu spinație ocazional roșcată, care sunt de 

altminteri apariții foarte sporadice în habitat.  Specimenele pe care le-am văzut înflorite în habitat aveau flori crem 

până la roz pal. Specia crește pe o suprafață de aproximativ 30 km pătrați, toate populațiile fiind mici, formate din 

numai câteva exemplare, iar incendiile de pădure par să fi afectat cu regularitate mai multe dintre acestea. Aceste 

incendii ajută probabil în același timp semințele să germineze și eliberează diverse suprafețe de vegetația care nu ar 

fi permis dezvoltarea plantulelor în umbra deasă a copacilor din jur. Planta este catalogată de Guvernul Mexican ca 

fiind periclitată. 
 

                   
     

Fig.30, 31 The single big rock wall type locality of Mammillaria carmenae close to Rancho La Reja and germinating seedlings 
from a recently burned mother plant in the northern population range. Forest fires are frequent in this area and the plant 

seems to be adapted to this phenomenon. 
 

 

 
 

Fig.32 The locality place of Mammillaria laui ssp. laui, in dense mixed pine-oak forest. 
 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Golden-Mamm.-Fig.30-Mammillaria-carmenae.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Golden-Mamm.-Fig.31-Mammillaria-carmenae.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Golden-Mamm.-Fig.32-Habitat-of-Mammillaria-laui-ssp.-laui.jpg
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Mammillaria laui ssp. laui Hunt, 1979 fma. “golden spines”  

Descoperirea unei colonii mari de Mammillaria laui ssp. laui cu spini aurii a fost un eveniment incredibil în 2010. 

Acest grup este foarte interesant întrucât cea mai mare parte a capetelor purtau spini aurii, pe când un număr mai 

mic de capete aveau spinii obișnuiți, supli și albi. Descoperirea unor astfel de plante este doar un indicator că există 

tendința de apariție a unor variații printre subspeciile de Mammillaria laui existente în zonă; în cazul de față această 

plantă pare să fie veriga de legătură între subspecia de la joasă altitudine, M. laui ssp. subducta, cea cu spinii mai 

groși, aurii-roșcați și populațiile de altitudine mai mare ale M. laui ssp. laui. După cum se poate observa din fotografii, 

ea are culoarea celei dintăi și spinația celei de a doua, făcând-o să fie o plantă arătoasă și foarte interesantă.  

Nu a fost găsită nicio dovadă că ar hibridiza cu M. carmenae; totuși, dacă apare în teren, ne putem aștepta ca un 

asemenea hibrid să aibă flori mai palide și spini mai numeroși, dar mai scurți. Din nefericire, după un uragan teribil 

din iulie 2011, am scotocit din nou în aceeași zonă dar se pare că această plantă nu mai există datorită ploilor 

torențiale care au spălat literalmente locul unde a fost găsită inițial. Creștea pe o pantă singulară abruptă la 1.300 m 

altitudine, la baza unei stânci mari, înconjurată de o pădure deasă de stejar și pin. 
 

 

Mammillaria laui ssp. subducta (Hunt) Hunt, 1997 

Această subspecie a fost relativ recent descoperită, la sfârșitul anilor 1970, de Werner Reppenhagen, în aceeași zonă 

în care a descoperit și M. laui ssp. laui și M. laui ssp. dasyacantha, toate descrise puțin mai târziu, în 1979, de David 

Hunt. Această subspecie crește la cea mai joasă altitudine dintre toate, între 700 și 1.000 m, pe pante expuse ale 

dealurilor presărate cu bolovani de șist roșiatic și cu vegetație răzleață de pini și stejari. Arealul în care crește este 

destul de mare, cam 40 de km pătrați, dar plantele nu sunt comune. 

Ca și în cazul plantei menționate anterior, uraganul puternic din 2011 a spălat literalmente întreaga zonă, producând 

stricăciuni pe aproape toate dealurilor golașe și reducând populația acestei plante în întreg arealul ei. Din fericire, 

exploatările miniere care au existat în trecut sunt deja închise astfel că ne putem aștepta ca pe viitor coloniile acestei 

plante să se refacă de la sine.  
 

                   
 

Fig.33, 34 A couple of plants fully exposed to sun and contrasting with the darker metamorphic rocks of the bottom and a 
single contrasting big plant of Mammillaria laui ssp. subducta growing in fully exposed metamorphic rocks, among 

Sellaginella. 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Golden-Mamm.-Fig.33-Mammillaria-laui-ssp.-subducta.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Golden-Mamm.-Fig.34-Mammillaria-laui-ssp.-subducta.jpg
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Mammillaria picta Meinhausen, 1858 ssp. viereckii Böedeker, 1927 

Acest taxon (n. red. - Mammillaria viereckii) este privit cu 

scepticism de mai mulți oameni de știință; astfel a fost 

recombinat recent ca subspecie inclusă în Mammillaria 

picta, sau a căzut în sinonimie conform altora. În mod 

cert, planta este prea remarcabilă pentru a fi privită ca 

un sinonim al M. picta. Eu consider că este o subspecie 

adevarată care se află în extremitatea nordică a zonei de 

distribuție a speciei, fiind izolată în mod special, în Valle 

de Jaumave și în munții dimprejur. Un tabel comparativ 

al celor mai importante caracteristici ale ambilor taxoni a 

fost prezentat de Bravo și Sánchez Mejorada (1991). 

Poate fi întâlnită de la 700 la 1.400 m altitudine, într-o 

diversitate de habitate – tufărișuri xerofile, tufărișuri 

submontane și păduri uscate de stejar.  

Planta preferă să crească pe pantele abrupte ale 

dealurilor stâncoase, dar se poate găsi, fiind mai rar 

întâlnită și în neteda Vale Jaumave, sub arbori de 

mesquite (Prosopis laevigata). Planta nu este comună 

nicăieri în zona ei de distribuție, formând mici colonii 

presărate prin toate locurile. Nu este o plantă periclitată. 

Fig.35 A flowering plant of Mammilaria picta ssp. viereckii 
from the surrounding mountains at South Jaumave Valley. 

 

Mammillaria prolifera (Miller) Haworth 1812 ssp. arachnoidea (Hunt) Hunt, 1997 

Descrisă de David Hunt în 1978, planta provine din vecinătatea municipiului Antigüo Morelos, în sudul extrem al 

statului Tamaulipas. Este probabil un taxon mult mai răspândit și este posibil să încludă și plantele consemnate de 

Reppenhagen din statul Hidalgo, în Mexicul central; în orice caz, taxonul este endemic pentru teritoriul cuprins între 

Mexicul de est până în Sierra Madre Oriental. Localitatea tipului este dominată de o pădure tropicală uscată și joasă, 

unde plantele cresc printre stânci, în humus bogat, umbrite de copacii tropicali, printre cactuși, Agave și 

Bromeliaceae. 
 

                   
 

Fig.36, 37 A flowering plant at the type locality and a clustering  plant exposed to full sun, showing that its size becomes 
smaller because of the lack of shadow, but with deep gold spines instead. 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Golden-Mamm.-Fig.36-Mammillaria-prolifera-arachnoidea-Antiguo-Morelos.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Golden-Mamm.-Fig.37-Mammillaria-prolifera-arachnoidea-Km5-Novillo-Santuario.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Golden-Mamm.-Fig.33-Mammillaria-picta-ssp.-viereckii-.jpg
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În Tamaulipas mai poate fi întâlnită și în nord; este o specie care preferă în mod deosebit rocile și crește cel mai bine 

în umbra copacilor și tufișurilor, dar și expusă direct pe pietre. A fost observată și în mai multe canioane din 

vecinătatea orașului Ciudad Victoria, de la 300 la 600 m altitudine, mai ales în ecosisteme cu trăsături tropicale. Este 

uneori confundată cu M. prolifera ssp. texana, care are însă preferința de a crește în câmpiile întinse de pe Coasta 

Golfului, din centrul și până în nordul statului Tamaulipas, la altitudini mai mici de 300 m. Totuși, poate fi distinsă cu 

ușurință de aceasta, în mod special prin florile galben pal până la galben pe care le are M. prolifera ssp. arachnoidea, 

care se deosebesc de florile pătate cu roșu ale M. prolifera ssp. texana. Este o specie întâlnită frecvent peste tot în 

zona de distribuție și nu este periclitată. 
  

Mammillaria schiedeana Ehrenberg, 1838 ssp. giselae (Martínez-Ávaloset et Glass) Lüthy 

Una din speciile descoperite recent este Mammillaria 

schiedeana ssp. giselae, descrisă de cactusologul din 

Tamaulipas José G. Martínez-Ávalos și de Charles Glass în 

1997. Provine din Sierra de San Carlos, un lanț montan 

izolat în nord-vestul statului Tamaulipas. În prezent este 

considerată că aparține complexului de specii Mammillaria 

schiedeana, dar mai recent au apărut dubii în privința 

apartenenței la această specie și s-ar putea să fie, din punct 

de vedere biogeografic, înrudită mai îndeaproape cu M. 

carmenae. Crește pe coama lanțului montan, în 

împrejurimea muntelui numit Cerro Bufa El Diente, de la 

1.000 la 1.400 m altitudine, în crăpăturile stâncilor sau în 

umbra copacilor mari, printre mușchi, ferigi și orhidee. De 

asemenea mai este întâlnită împreună cu Echeveria 

runyonii, plantă care a fost de asemenea prezentată în 

articolul citat mai sus, publicat de Xerophilia, în numărul 

trecut.  

Habitatul M. schiedeana ssp. giselae este o pădure mixtă 

de pin și stejar, iar o mică parte este pădure umedă. 

Datorită izolării sale nu este un taxon periclitat și, ca și în 

natură, ea poate fi propagată ușor în cultură prin semințe. 
 

Fig.38 Most of the plants seen form small clumps, which 
helps developing more flowers and fruits. 

 

 

Mammillaria zublerae Reppenhagen, 1987 

Această plantă o fost descoperită în 1981 de doamna R. Zubler și a fost descrisă de Werner Reppenhagen în 1987. 

Provine dintr-o populație singulară de pe o stâncă, între orașele Tula și Ocampo, Tamaulipas. Populația originală încă 

mai există, fiind formată acum doar dintr-o duzină de plante care includ însă și câteva grupuri mari. Timp de mulți ani 

a fost cunoscută numai din acest loc, dar a fost recent descoperită de autor în alte câteva locuri, aflate până la 50 km 

spre nord. În anii 1990 Hunt a considerat planta ca fiind înrudită cu complexul Mammillaria prolifera, dar în mod cert 

ea are mai multe afinități cu M. vetula cunoscută din statul Hidalgo. Recent a fost redescrisă de Martínez-Avalos et 

al. (2011) sub numele de Mammillaria cielensis care este, pur și simplu, o formă de creștere a speciei, provenind din 

locuri umede și umbrite, întâlnită în extremitățile nordice ale zonei de distribuție.   

În cultură, în plin soare, plantele capată o forma globulară, compactă, cu spini centrali aurii puternici; în același timp, 

plante cultivate în lumină precară au tendința de a crește mari, cu spini supli, albicioși sau pal gălbui. Cresc în păduri 

mixte de pin și stejar și în păduri umede de înălțime, de la 1.200 la 1.600 m altitudine, însă numai pe stânci mari care 

permit scurgerea imediată a apei după ploile torențiale care au loc în regiune. Nu este o specie comună și ar trebui 

considerată periclitată pretutindeni pe cuprinsul ariei ei de răspândire naturală.  
 

 

 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/03/Articole-nr.4-The-Echeverioideae-le-of-Tamaulipas-by-L.Garcia.pdf
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Golden-Mamm.-Fig.38-Mammillaria-giselae.jpg
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Our Special Guests 
 

Manuel Nevarez de los Reyes 
 

Biologist, graduated from the Universidad Autónoma de Nuevo León. His 

initial interest was the study of amphibians and reptiles, but the development 

of his professional life has led him to venture into other topics, such as 

environmental impact and the study of cacti. From 1997 to 2007 he served as 

head of the Environmental Protection in the Regional Residence of 

Construcción Noreste of the Federal Electricity Commission. He took part in 

workshops, conferences and he published in national journals several 
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Digitostigma: Some reflections 
 

by Manuel Nevárez de los Reyes, Escobedo, Nuevo León, México 
 

Digitostigma Project 

The discovery of the species that would later be described as Digitostigma caput-medusae occurred while we was 

performing prospections for the selection of an electrical transmission line. The exact date was June 21, 2001, so that 

it has been nearly 12 years since then, which 

arouses me to write some reflections on this fact 

and its implications, both for the conservation of 

the species and equally for the life of all the 

people involved. 
 

The team 

The team consisted of Francisco Gutiérrez, Javier 

Rodriguez and I, from the Department of 

Environmental Protection of the Northeast 

Regional Construction Branch of the Federal 

Electricity Commission (CFE), the main electricity 

company owned by the Mexican government. Our 

contracts were drawn for a specific task and the 

possibility of a permanent position was negligible; 

and currently none of the three of us still work in 

that particular area or for the CFE. With the 

closure of Luz y Fuerza del Centro, the other 

government electricity company, its serviced area 

was transferred to the CFE and this opened the 

possibility of permanent employment for many 

casual workers, including Javier Gutiérrez and 

Francisco Rodriguez; now they both are working 

in central Mexico and although we lost contact, I 

am certain that their employment situation is 

better now. 
 

Fig.1 Digitostigma caput-medusae in habitat 
 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/05/Prezentare-Manuel-Nevarez-de-los-Reyes-.pdf
mailto:digitostigma@gmail.com
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Fig.2 The habitat – a flat bush scrub land ideal for camouflage in summer months 
 

Jealousy 

The project, involving parties from both within and outside the company, which led me to the discovery and description 

of Digitostigma, resulted in newspaper articles and participation in various publications, culminating with the 

"Environmental Merit Award 2003", which was awarded me by the Construction Branch of CFE. This was not liked by 

some engineers of the company, who were unhappy that a work of biologist has been rewarded for discovering a plant, 

since the main function of that branch of the CFE is the construction of transmission lines and electrical substations and 

they, as responsible for the fulfilment of that goal, they had never been rewarded for their contributions to the 

company. The hostile environment I faced, combined with the feeling of stagnation in my work, after nearly 10 years in 

the same job without a real chance of getting a permanent position as employee, determined me to leave the company 

in December 2007. Since then I have worked with different companies in the development of environmental impact 

studies, surveys of flora and fauna and similar assignments; and I am currently doing a postgraduate degree in Wildlife 

Management and Sustainable Development in the Autonomous University of Nuevo Leon. 
 
 

                   
 

Fig.3, 4 Digitostigma caput-medusae in habitat, protected and hidden by dry scrub 
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The secrecy of the area and protection in situ 

The description as a new genus and species was made by Velazco and Nevárez (2002), but before this, we conducted 

a prospection of the site and of the surrounding area, in order to establish its distribution and abundance; however, 

the work was difficult to perform due to the excellent camouflage of the plant and the summer weather conditions. 

Before the publication a decision was made to keep the area secret, and to prevent the risk of looting of specimens; 

however, it was necessary to provide some information to the Mexican environmental authorities to obtain the 

necessary permits for the legal collected specimens. This strategy worked partially, but it was not long before we 

found out who was leaking information from the employees of the Mexican environmental authority, which allowed 

several researchers (Fitz Maurice, Luthy, Hinton and others), and even fans and collectors to find out of the area. 

Derived from this, the area was visited by many people with the subsequent looting of plants, to the point that the 

most accessible of the subpopulations were practically wiped out. 

The plants have been affected by the subdivision of land and deforestation, as well as by the opening of new roads 

and the effects of grazing livestock, sheep and goats. The pressure on the species had known a slight decrease since 

due to the insecurity in the area (Nevárez, 2012). 
 

                      
 

Fig.5, 6 Digitostigma caput-medusae in habitat        Left photo Manuel Salazar Gonzalez 
 

Legal protection 

In 2004 we proposed the inclusion of Digitostigma caput-medusae as a protected species in the Mexican Official 

Standard NOM-059-ECOL-2001, Environmental protection - Mexico native species of flora and fauna - risk categories 

and specifications for its inclusion - exclusion or change - List of Species at risk. This proposal was accepted in 2005; 

however, the new version of the standard was not published until December 2010, where it is included in the 

category of "Danger of Extinction". 
 

Its future habitat 

Since its discovery, the known Digitostigma habitat has undergone several changes, some quite drastic. The dirt road 

leading to the site was expanded and paved. There were several clearings where some plants must have been 

removed and many acreages which previously were freely accessible are now fenced.  

In behold of the high cost and problems associated with the land site where the species occurs, no action was taken 

to protect them legally in situ; however, it is hoped that there are other populations in the nearby areas that 

together with their extraordinary camouflage and resistance to the environment can continue to survive as they 

have done so far. 
 

Propagation and legal distribution 

In order to legally propagate and distribute this species, "Digitostigma Project" has been created. Although initially 

there were some bureaucratic obstacles, the project could finally be established, allowing to legally produce and 

export the plants to the United States and to Europe, where then they could be sent to other parts of the world. 

Fortunately the species is quite easy to propagate, both by seeds and by grafting sections of tuber, and therefore it 

became readily accessible to many collectors in a short time. 
 

mailto:digitostigma@gmail.com
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Fig.7, 8  A longitudinal cut through the dehiscent fruit, diferent from this point of view from other Astrophytum species – 
left; A grafted seedling on Pereskiopsis spatulata - right  

 

 

Digitostigma or Astrophytum?? 

Shortly afterwards (after the description of Digitostigma – Editor's Note) and noticing its great affinity with 

Astrophytum, Hunt (2003a) decided to include Digitostigma within this genus; in order to accommodate it properly he 

creates a subgenus (Stigmatodactylus), recombining it as Astrophytum caput-medusae (Velazco et Nevárez) D. Hunt. 

Regrettably, the description of Digitostigma not adhered strictly to the provisions of the International Code of Botanical 

Nomenclature, a situation that was exploited by Hunt (2003b), who, without reviewing any issue and based solely on 

the information presented in the original description, described it as a new species within Astrophytum, becoming 

Astrophytum caput-medusae (Velazco et Nevárez) Hunt. However, changes made to the Code in 2005, which are 

retroactive, revalidated Digitostigma, therefore again the species can be called Digitostigma caput-medusae Velazco et 

Nevárez. For more details about these changes in nomenclature you may consult  ”Digitostigma” by  Kiesling (2007). 
 

Regardless of what is mentioned in the previous paragraph, I would like to state my point of view about why 

Digitostigma should be considered as a stand alone genus and not as a kind of Astrophytum. 

It is well known that among taxonomists there are two major groups according to their tendency to observe fewer or 

more categories in order to elaborate classifications, which gives rise to the problem "Lumpers vs Splitters" (*). 

However, this approach is not followed uniformly by the genus Astrophytum fans, as they follow the "Line Lumper" 

(*) to consider Digitostigma within Astrophytum they are completely "Line Splitter" (*) in everything else, using a 

wide variety of names within the genus, as is the case of A. capricorne, where it is recognized a great number of 

varieties and even some species. Perhaps the most notable case is that of Astrophytum coahuilense, the one who 

lumpers consider in many cases only a form within A. myriostigma. 

Another argument used by Hunt for allowing Digitostigma to "disappear" is the fact that he was arguing that a genus 

designating a single species is illogical. However, the most notorious case of justification of a monotypic genus you 

can see is Aztekium, it remained as such for over 60 years until a second species was found and described, and it 

would not be surprising that other Digitostigma species will appear in one of the many unexplored canyons of the 

Sierra Madre Oriental. 
 

I also want to highlight the parallels between Digitostigma and Leuchtenbergia, both monotypic genera. Digitostigma 

has high affinity with Astrophytum, and, like Leuchtenbergia, is related to Ferocactus. In the last case, these two species 

hybridize relatively often, the result being the xFerobergia. However, Digitostigma does not easily hybridize with 

Astrophytum; since it started to become commercially freely available, a lot of fans (including me) have tried to produce 

hybrids. To date, I have seen only a single specimen that appears to be hybrid, with characteristics intermediate 

between the two. Nevertheless, I did not hear many calls to re-name Leuchtenbergia as "Ferocactus principis". 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(*) In the original text  
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Final thoughts 
 

As a result of the fact of having been involved in the discovery, description, propagation and legal distribution of a 

new cactus species, there are a series of experiences that I would like to summarize in conclusion.  
 

a) Even if environmental protection in everyone's responsibility, and in the case of Mexican companies this is clearly 

stipulated by law, in my personal experience within CFE it became clear to me that this commitment is not obvious 

to everyone in the organization. Many see environmental protection as an obstacle to the achievement of the 

objectives the company has, considering those responsible for environmental protection as the "enemy within the 

house"; for this reason, many of the employees who are responsible for this activity can see how their professional 

development is cut short and they are forced to swim upstream and finally leave the organization. 
 

b) Keeping secret the locality of a new species of cactus as a conservation strategy is a viable policy, which should be 

reinforced with legal padlocks forcing governmental officials of environmental agencies themselves to maintain this 

secrecy, even after leaving office in government. 
 

 
 

Fig.9 Digitostigma caput-medusae in habitat, very inconspicuous when not in flower 
 

c) It is highly desirable for those involved in the discovery and description of new species to collect some plants 

and/or seeds of the species discovered, in order to initiate the plant’s propagation and distribution simultaneously 

with the description. Thus, by the moment the description is published, there will be specimens and even seeds to 

distribute among, at least, significant nurserymen. In this way the new species discovered would become quickly 

available, minimizing the risk of mugging in their natural habitat. However, in order to proceed with these collected 

plants, it is necessary to make some changes in the legislation. 
 

d) Due to the time elapsed between the discovery of the species and its legal protection, it is unlikely that legal 

protection had a real effect on their conservation. 
 

e) I want to emphasize that from the beginning we have noted the similarity between Digitostigma and 

Astrophytum; however, we believe that the differences are greater than the similarities, and therefore we consider it 

is be more adequate to treat it as a new genus. 
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 f) Finally, in order to include Digitostigma within Astrophytum it would be first necessary to redefine the genus 

Astrophytum, which no one has done yet, because as it is currently defined it is impossible to contain it, as it can be 

observed in the following excerpt from the genus’ diagnose: Plants usually solitary, globose to columnar..., ... very 

sharp ribs 4-10. Tubers absent ... (Anderson, 2001). 
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Fig.10 Digitostigma caput-medusae in habitat, protected and hidden by dry scrub 
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Our Special Guests 
 

Digitostigma: câteva reflecții 
 

de Manuel Nevárez de los Reyes, Escobedo, Nuevo León, México 
 

Digitostigma Project 

Descoperirea speciei ce va fi descrisă ulterior ca Digitostigma caput-medusae a avut loc pe când efectuam 

prospecțiuni pentru selectarea unui traseu pentru linii de înaltă tensiune. Data exactă: 21 iunie 2001; au trecut deci 

aproape 12 ani de atunci, ceea ce mă determină să scriu câteva reflecții asupra acestui fapt și a implicațiilor sale, atât 

în ceea ce privește conservarea speciei, cât și, în egală măsură, în viața tuturor celor care au fost implicați.  
 

Echipa 

Echipa era formată din Francisco Gutiérrez, Javier Rodriguez și eu, de la Departamentul de  Protecție a Mediului din 

cadrul Filialei Regionale de Construcții Nord-Est, aparținând Comisiei Federale de Electricitate (CFE), principala 

companie de electricitate deținută de Guvernul Mexican. Contractele noastre erau încheiate pentru o activitate 

specifică, așa încât posibilitatea obținerii unei poziții permanente era neglijabilă; în prezent nici unul dintre noi nu 

mai lucrează în acea regiune sau pentru CFE.  Odată cu închiderea Luz y Fuerza del Centro, cealaltă companie de 

electricitate a guvernului, regiunile deservite de aceasta au fost transferate către CFE și asta a deschis posibilitatea 

angajării permanente pentru mulți lucrători ocazionali, inclusiv pentru Francisco Gutiérrez și Javier Rodriguez; în 

prezent ambii lucrează în zona centrală a Mexicului și, deși nu mai ținem legatura, sunt convins că situația lor 

profesională este mai bună acum. 
 

Invidie 

Proiectul, care implica persoane atât din cadrul companiei cât și din afara acesteia, și care m-a condus la 

descoperirea și descrierea digitostigmei, a avut ca rezultat publicarea de articole în presă precum și colaborarea la 

diverse alte publicații, totul culminând cu “Premiul de Merit pentru Protecția Mediului 2003”, distincție acordată mie 

de către Filiala de Construcții a CFE. Acest lucru nu a fost tocmai pe placul unor ingineri din cadrul companiei, care 

erau nemultumiți de faptul că munca unui biolog a fost răsplătită pentru că a descoperit o plantă, deoarece funcția 

principală a acestei filiale a CFE era construcția de linii de înaltă tensiune și de sub-stații electrice, iar ei, ca primi 

responsabili pentru îndeplinirea acestor obiective, nu au fost niciodată recompensați pentru aportul lor în cadrul 

companiei. Mediul ostil cu care eram confruntat, combinat cu senzația unei stagnări în cariera mea, m-au determinat 

să părăsesc compania în decembrie 2007, după aproape 10 ani petrecuți în același loc de muncă și fără a avea o 

șansă reală de a deveni angajat într-o poziție permanentă. De atunci am lucrat pentru diverse companii, la 

dezvoltarea unor studii de impact asupra mediului, evaluări ale florei și faunei și alte proiecte similare; în prezent 

urmez cursuri post-universitare în gestionarea faunei sălbatice și dezvoltarea durabilă a acesteia în cadrul 

Universității Autonome din Nuevo Leon.   
 

                   
 

Fig.11, 12 Digitostigma caput-medusae in habitat 
 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/05/Prezentare-Manuel-Nevarez-de-los-Reyes-.pdf
mailto:digitostigma@gmail.com
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Secretul asupra zonei și protecția in situ 

Descrierea noului gen a fost efectuată de Velazco și Nevárez (2002), dar, mai înainte de aceasta, am efectuat 

prospecțiuni ale perimetrului și ale zonelor adiacente, pentru a putea determina aria de distribuție și frecvența; în 

orice caz, această sarcină a fost foarte dificilă datorită camuflajului excelent al plantei precum și datorită condițiilor 

climaterice din timpul verii. 

Mai înainte de a publica descoperirea am luat decizia de a păstra secretul asupra zonei pentru a preveni riscul ca 

plantele să fie jefuite; totuși era necesar să oferim anumite informații autorităților de mediu mexicane pentru a 

putea obține permisele necesare colectării legale de specimene. Această strategie a funcționat parțial, dar după 

puțin timp am aflat că unul dintre angajații autorității de mediu mexicane “scurgea” informații care au permis 

ulterior mai multor cercetători (Fitz Maurice, Luthy, Hinton și alții), ba chiar și unor entuziaști și colecționari, să 

descopere zona exactă. Prin urmare, zona în cauză a fost vizitată de multe persoane, iar ulterior plantele au fost 

jefuite, până la punctul în care cele mai accesibile subpopulații au fost practic distruse.   

De asemenea, plantele au fost afectate atât de parcelarea terenurilor și defrișări, cât și prin deschiderea de noi 

drumuri și efectele pășunatului – vite, oi și capre. Presiunea exercitată asupra speciei a cunoscut o ușoară scădere 

între timp datorită nesiguranței din zonă. 
 

Protecție legală 

În anul 2004 am propus includerea taxonului Digitostigma caput-medusae ca specie protejată în Normativul Național 

Mexican NOM-059-ECOL-2001, protecția mediului – specii native ale florei și faunei – categorii de risc și specificațiile 

pentru includerea acesteia – excluderi sau modificări – lista speciilor periclitate. Această propunere a fost acceptată 

în 2005, în orice caz, noua versiune a acestor norme nu a fost publicată decât în decembrie 2010, unde planta este 

inclusă în categoria “Pericol de Dispariție”.  
 

Viitorul ei habitat  

De la descoperirea ei, habitatul cunoscut al digitostigmei a suferit mai multe modificări, unele dintre ele destul de 

drastice. Drumul de pământ care conducea la locație a fost extins și pavat. Există câteva luminișuri de unde unele 

plante probabil că au fost îndepărtate și multe loturi de teren, anterior liber accesibile, sunt în prezent împrejmuite.  

Datorită costului ridicat și problemelor asociate cu loturile de teren unde este întâlnită specia, nu a fost luată nici o 

măsură ca aceasta să fie protejată in situ; în orice caz, există speranța că mai există și alte populații în împrejurimi, 

care, datorită camuflajului lor extraordinar, precum și a rezistenței lor la mediu, vor putea să supraviețuiască așa cum 

au facut-o și până acum.  
 

Propagare și distribuire legală 

Pentru a putea propaga și distribui legal această specie a fost creat “Proiectul Digitostigma”. Deși inițial au existat 

câteva obstacole birocratice, în final propiectul a putut fi demarat, ceea ce ne-a permis să producem și să exportăm 

legal plante în SUA și Europa, de unde acestea puteau fi distribuite în toată lumea. 

Din fericire specia este foarte ușor de propagat, atât prin semințe cât și prin altoirea unor secțiuni ale tuberculilor și 

prin urmare, în scurt timp, aceasta a devenit accesibilă pentru mulți colecționari. 
 

Digitostigma sau Astrophytum? 

La scurt timp (n. red. - după descrierea digitostigmei), observând marea afinitate cu Astrophytum, Hunt (2003a) a 

decis să includă Digitostigma în acesta. Pentru a o încadra în mod corespunzator el creeaza un subgen 

(Stigmatodactylus), recombinând-o ca Astrophytum caput-medusae (Velazco et Nevárez) D. Hunt. În mod regretabil, 

descrierea taxonului nu respectă cu strictețe prevederile Codului Internațional al Nomenclaturii Botanice, situație 

care a fost speculată de Hunt (2003b), care, fără a revedea nici una din probleme și bazându-se numai pe informațiile 

prezentate în descrierea originală, o descrie ca o nouă specie în cadrul genului Astrophytum, devenind astfel 

Astrophytum caput-medusae (Velazco et Nevárez) D. Hunt.  În orice caz, modificări efectuate în acest Cod în 2005, cu 

efect retroactiv, au revalidat Digitostigma, iar prin urmare această specie poate fi încadrată din nou ca Digitostigma 

caput-medusae Velazco et Nevárez. Pentru mai multe detalii legate de aceste modificări nomenclaturale puteți 

consulta ”Digitostigma” de  Kiesling (2007). 

mailto:digitostigma@gmail.com
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Independent însă de toate aspectele menționate în paragraful anterior, aș dori să-mi exprim punctul de vedere 

asupra motivelor pentru care Digitostigma ar trebui considerat un gen de sine stătător și nu un fel de Astrophytum. 

Este binecunoscut că printre taxonomiști există două grupări majore, în funcție de tendința lor de a observa mai 

puține sau mai multe categorii de caracteristici în baza cărora își elaborează clasificările, aspect care creează 

problema "Lumpers vs. Splitters"(*). În orice caz, acest aspect nu a fost urmat în mod uniform și consecvent de 

pasionații genului Astrophytum, care, deși sunt “Línea Lumper”(*)  atunci când consideră Digitostigma ca aparținând 

genului Astrophytum, sunt totalmente “Línea Splitter”(*)  în orice altceva, utilizând o mare varietate de nume în 

cadrul genului, așa cum este cazul cu A. capricorne, în care sunt recunoscute o sumedenie de varietăți, uneori tratate 

chiar ca specii de sine stătătoare. Probabil cel mai notabil caz este Astrophytum coahuilense, specie considerată în 

multe cazuri de lumperi doar o forma în cadrul A. myriostigma.  
 

Un alt argument invocat de Hunt în „dispariția” digitostigmei era faptul că un gen creat pentru a încadra o singură 

specie este ilogic. Cu toate acestea, cazul cel mai notoriu care poate fi întâlnit în justificarea unui gen monotipic este 

Aztekium, care a rămas ca atare pentru mai bine de 60 de ani până când o a doua specie a fost descoperită și 

descrisă; nu ar trebui să fie de mirare dacă și alte specii de Digitostigma vor fi găsite într-unul din numeroasele 

canioane neexplorate din Sierra Madre Oriental. 
 

Aș mai dori de asemenea să subliniez paralelele existente între Digitostigma și Leuchtenbergia, ambele genuri 

monotipice. Digitostigma are mari afinități cu Astrophytum așa cum și Leuchtenbergia este înrudită cu Ferocactus. În 

cazul celei din urmă, aceste două specii hibridizează relativ frecvent, rezultatul fiind xFerobergia. Cu toate acestea, 

Digitostigma nu hibridizează cu ușurință cu Astrophytum; de când aceasta a început să devină ușor de procurat din 

comerț, o serie de entuziaști (inclusiv eu) au încercat să producă hibrizi. Până în prezent am întâlnit un singur 

specimen care pare a fi hibrid, având caracteristici intermediare între cele două plante. Cu toate acestea, eu nu am 

auzit multe propuneri, pentru ca Leuchtenbergia se fie redenumită "Ferocactus principis". 
 

 
 

Fig. 13 Digitostigma caput-medusae in habitat, this time having more moisture available Photo Manuel Salazar Gonzalez 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(*) În textul original 
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Gânduri de final 

Ca urmare a faptului că am fost implicat în descoperirea, descrierea, propagarea și distribuirea legală a unei noi specii 

de cactus, sunt o serie de experiențe pe care aș dori să le consemnez succint în final: 
 

a) Chiar dacă protecția mediului este responsabilitatea fiecăruia, iar în cazul companiilor mexicane aceasta este clar 

stabilită prin lege, experiența mea personală din interiorul CFE mi-a arătat limpede faptul că angajamentul nu 

este evident pentru toți membrii organizației. Mulți privesc protecția mediului ca un obstacol în calea îndeplinirii 

obiectivelor companiei, considerând pe cei responsabili cu protecția mediului ca pe “dușmanii din casă”. Din 

acest motiv mulți angajați care au responsabilități în acest domeniu își văd dezvoltarea profesională împiedicată 

și sunt obligați să înoate împotriva curentului, până când, într-un final, părăsesc organizația; 

b) Păstrarea secretului locației unei noi specii de cactus ca strategie de conservare este o politică viabilă, care ar 

putea fi impusă prin lege, obligând astfel pe oficialii guvernamentali din interiorul agențiilor de mediu să păstreze 

acest secret chiar și după ce părăsesc funcțiile guvernamentale; 

c) Este foarte de dorit ca toți cei implicați în descoperirea și descrierea unei noi specii să colecteze câteva plante și / 

sau semințe ale speciilor descoperite, pentru a putea iniția propagarea și distribuția plantei, simultan cu 

descrierea. Prin aceasta, în momentul în care descrierea a fost publicată, vor exista disponibile specimene sau 

chiar semințe care să fie distribuite măcar în rândul celor mai importanți propagatori de plante. În acest fel noile 

specii descoperite vor deveni rapid disponibile, minimizând riscul devalizării habitatului lor natural. Cu toate 

acestea, pentru a putea proceda așa cu plantele colectate, este necesar să fie efectuate modificări ale legislației. 

Având în vedere timpul scurs între descoperirea unor specii și inițierea protecției lor legale, este improbabil ca 
protecția legală să aibă vreun efect în ceea ce privește conservarea acestora; 

d) Vreau să subliniez că, de la bun început noi am observat similitudinile dintre Digitostigma și Astrophytum (**), 

dar am considerat că diferențele erau mai mari decât similitudinile și de aceea a rezultat că este mai potrivit să îl 

tratăm (***) ca pe un nou gen; 

e) În final, pentru a putea include Digitostigma în Astrophytum ar fi necesar mai întâi să fie refăcută diagnoza 

genului Astrophytum, lucru pe care nimeni nu l-a făcut până acum, pentru că în modul în care este definit acest 

gen în prezent, includerea este imposibilă. Acest lucru poate fi observat din următorul extras al diagnozei 

genului: Plante de regulă solitare, globulare până la columnare …, … coaste foarte acute 4-10. Tuberculi absenți 

… (Anderson, 2001). 
 

 
 

Fig.14 Digitostigma caput-medusae in habitat Photo Manuel Salazar Gonzalez 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(**) Autorul se referă la genurile Digitostigma și Astropytum 
(***) Autorul se referă la genul Digitostigma 
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Wild Life in the Desert: Chuckwalla (Sauromalus ater) 

 

Desert wild life at its finest: a chuckwalla (Sauromalus ater), estimated 23 cm long, photographed by Elton Roberts 

near the Amboy Crater National Monument (which is simply a huge cinder cone in the middle of a lava field), in 

southern California. As it was still in the early morning hours the lizard was sunbathing on dark coloured rocks to 

benefit from all the warmth it could get. The darker bands across the body and tail tell us it’s either a juvenile, or a 

female.“ Chuckwallas have loose body skin so when in danger they get in a crack of a rock and inflate their lungs and 

that wedges them in and makes it hard for predators to get them out”.(Elton Roberts) “Chuckwallas are large lizards 

found primarily in arid regions of the south-western United States and northern Mexico”. (Wikipedia) 

 

                   

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Bits and Pieces 
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Our Special Guests 
 

Bruce Bayer 
Bruce Bayer is the ultimate Haworthia authority and has conducted countless field studies, and 

wrote a long list of articles, starting with the early 1960’s, and several books: Haworthia Handbook 

(1976), The New Haworthia Handbook (1982),  Haworthia Revisited. A revision of the Genus (1999), 

and beginning with 1999 no less than 9 volumes of Haworthia updates. Undoubtedly Haworthia 

Revisited is a quintessential book, but still Bruce Bayer continued tirelessly his field studies, revealing 

the complexity of this genus, and the problems encountered from taxonomic point of view. Even if 

some of his views seem too radical for the scientific world, even if some of his opinions are still 

surrounded by controversy he is backed by over 50 years of experience, research, field studies and 

accumulated knowledge.  

 

What is new in Aloe names? 
 

by Bruce Bayer, Kuilsriver, South Africa 
 

I am now just an old man who is still not very clever.  But I have been writing about the classification of Haworthia 

and the names of these plants for over 50 years.  It started in my infancy when at the age of 4 years I met Gilbert W. 

Reynolds at Warmbad in now Namibia. My father was then magistrate there and he is mentioned several times in 

Reynolds’ famous Aloe book for his observations with respect to Aloe karasbergensis, A. claviflora and A. gariepensis.  

So my life has been involved with plants and the love of plants. To understand plants and grow that love and interest 

we have to have names. To be truly useful and to work for us, those names have to have meaning and properly 

reflect where, what, how and why those plants are in the world at all. 
 

Now there is a school of thought named ecosophy. It is coined from philosophy and is used to indicate that we need 

to think more deeply about ecology. I think this has become true for taxonomy (the classification and naming of 

plants) too. We need taxonosophy. This is because the old ideas of classification and naming do not work anymore. 
 

Just look at all the argument there has been since 1947 about the classification of Haworthia.  Do you think it has 

ended? Despite everything I have written on the subject, all my arguments have been ignored except the names I 

have used.  What is the sense of all this? 
  

                   
 

Fig. 1, 2  Haworthia mirabilis 'paradoxa' - Vermaaklikheid.  Right - the same per Ismael Ebrahim 
 

Look now at all the Aloid genera. In Aloe itself there are major problems with one lot of experts telling us there is 

only one genus in the Aloids, to another lot that are splitting Aloe creating the genera Aloidendron, Kumara and 

Aloiamphelos. Just what is their authority and expertise to do this?  DNA sequencing! 
 

What has gone wrong? The fact is that species have always just been regarded as some nebulous things that are 

made up of a whole lot of individual morphological bits and pieces referred to as characters. Botanists still do not 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/05/Prezentare-Bruce-Bayer.pdf
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Aloe-Fig.01-Haworthia-mirabilis-paradoxa.-Vermaaklikheid.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Aloe-Fig.02-H.-mirabilis-paradoxa.-Vermaaklikheid-per-Ismael-Ebrahim.jpg
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know just what a species is and they give no definition and proper explanation for these things except to postulate 

evolution as a vague beginning and now complete. 
 

My observations in Haworthia convince me that species are actually very complicated systems that have arisen from 

such systems, and they still have the potential to generate complicated systems. So characters do not mean very 

much; except for one thing. They have been very useful indeed in giving us a system that does actually work – or at 

least it did until this modern age. Where it went wrong is that as more and more people have been exploring, using 

names and writing, it has become increasingly evident that the system does not work for all this new material.  Also 

more and more botanists are educated in technology and theory while they are not familiar with the field and the 

plants that grow there. Identification of plants collected in the field has simply proved to be very difficult and the 

easiest and obvious way out has just been to say that the taxonomy is not yet up to speed and the plant cannot be 

identified – or just describe it as new with another Latin name. 

                   
 

Fig. 3, 4  Haworthia mirabilis 'badia' – Napier and Haworthia mirabils 'pilosa' - Lower Beede River. 

But botanists think they have found a way out of this mess by the use of DNA sequencing.  So with very little actual 

knowledge of the plants and seeing only the problems, they think the results of a DNA sequencing exercise tells them 

a lot more than the twisted efforts of botanists who try to wrestle sense out of the other physical properties of 

plants. But they still do not know what a species is. In all this confusion in the academic world, complete amateurs 

such as bus drivers, insurance salesmen, artists, opticians, musicians, mathematicians, aircraft maintenance workers, 

engineers, wage clerks, traffic policemen and others get into the act and classify plants.  Actually we all do this and 

there is hardly a collector who does not think they know what a species is... It is the nature of the human mind to 

create categories (boxes) that we label so that we can put things away and know what and where they are. 
 

This is all that my many books on Haworthia are all about. The plants do not fit the system that the International 

Code on Nomenclature assumes exists. The plants do not fit the hierarchical two dimensional system that is used to 

report DNA sequencing. The reporting is not based on a good knowledge of the plants or the problems that field 

identification exposes. In this modern age we need to recognise that and that Latin names can only serve us if we 

apply and use them correctly. 
 

So I submit 6 photographs of plants that I assure you all belong to one single system within one section of Haworthia. 

That single system is Haworthia mirabilis. The plants are individuals from various populations and I have visited and 

grown more plants from each of over 200 populations comprising that single system.  When grown from seed, it is 

difficult to say that any two plants are the same. It may even get more complicated because this system is interactive 

with the system of populations that I use the name H. retusa for. Both these systems interact with yet more systems.  

We have to recognise that there is action and change happening all the time. The result is that collectors have to be 

careful about who gives names to these things and what those names really mean. They may just be catalogue 

names for interesting things that can be bought and sold, or they may be names that tell you about nature and the 

wonder of creation. 
 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Aloe-Fig.03-H.-mirabilis-badia.-Napier.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Aloe-Fig.04-H.-mirabils-pilosa.-Lower-Beede-River..jpg
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Our Special Guests 
 

Bruce Bayer 
Bruce Bayer este autoritatea supremă atunci când este vorba de Haworthia și a efectuat 

nenumărate studii în teren, a scris o lungă listă de articole de la începutul anilor ‘60 și până în 

prezent, și a scris de asemenea mai multe cărți: Haworthia Handbook (1976), The New Haworthia 

Handbook (1982),  Haworthia Revisited. A revision of the Genus (1999), iar începând cu 1999 nu mai 

puțin de 9 volume de actualizări (Haworthia Updates). Fără îndoială Haworthia Revisited este o carte 

esențială, dar Bruce Bayer nu s-a oprit aici, continuând neobosit studiile din teren, dezvăluind 

complexitatea acestui gen precum și problemele cu care se confruntă din punct de vedere 

taxonomic. Chiar dacă unele dintre opiniile sale par prea radicale pentru lumea științifică, chiar dacă 

unele dintre opiniile sale sunt înconjurate de controverse, ele sunt bazate pe mai bine de 50 de ani 

de experiență, cercetare, studii în teren și cunoștințe acumulate.  

 

Ce este nou în denumirile Aloelor? 
 

de Bruce Bayer, Kuilsriver, Africa de Sud 
 

Eu sunt acum doar un bătrân care nu este încă foarte înțelept. Dar am scris despre clasificarea hawortiilor și despre 

numele acestor plante de peste 50 de ani. Totul a început în copilărie pe când aveam 4 ani și l-am întâlnit pe Gilbert 

W. Reynolds la Warmbad, localitate aflată acum în Namibia. Tatăl meu, pe atunci magistrat acolo, este menționat de 

câteva ori în faimoasa carte a lui Reynolds despre Aloe, în legătură cu observațiile sale referitoare la Aloe 

karasbergensis, Aloe claviflora și Aloe gariepensis. Am fost deci, de la începutul vieții mele, în contact cu plantele și 

cu dragostea pentru acestea. Pentru a înțelege însă plantele și pentru a ne putea spori dragostea și interesul pentru 

ele trebuie să le dăm nume. Dar, pentru a fi cu adevărat utile și pentru ca ele să lucreze cum se cuvine, aceste nume 

trebuie să aibă sens și să reflecteze la urma urmelor, în mod corespunzător unde, ce, cum și de ce există aceste 

plante în lume. 
 

Există o școală a gândirii numită ecosofie. Numele derivă din filosofie și este utilizat pentru a indica faptul că trebuie 

să ne gândim mai profund despre ecologie. Cred că acest lucru a devenit mult prea valabil și pentru taxonomie 

(clasificarea și numirea plantelor). Avem nevoie de taxonosofie. Acest lucru se datorează faptului că vechile idei 

despre clasificarea și denumirile plantelor nu mai funcționează. 

Uitați-vă numai la toate dezbaterile din 1947 și până în prezent, cu privire la clasificarea genului Haworthia. Credeți 

că s-a terminat? În ciuda a tot ce am scris pe această temă, toate argumentele mele au fost ignorate, cu excepția 

numelor pe care le-am utilizat. Ce sens există în asta? 
 

                      
                                                  

Fig. 5, 6 Haworthia mirabilis 'atrofusca' - W.Heidelberg and Haworthia mirabilis 'meiringii' - W Bonnievale 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/05/Prezentare-Bruce-Bayer.pdf
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Aloe-Fig.06-H.-mirabilis-meiringii.-W-Bonnievale.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Aloe-Fig.05-H.-mirabilis-atrofusca.-W.Heidelberg.jpg
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Uitați-vă acum la toate genurile Aloide. Chiar și în Aloe în sine există probleme majore începând cu o mulțime de 

experți care ne spun că nu există decât un singur gen în Aloide și terminând cu un alt grup, care scindează Aloe, 

instaurând genurile Aloidendron, Kumara și Aloiamphelos. Dar oare ce autoritate și expertiză au, ca să facă asta? 

Secvențierea ADN! 
 

Ce a putut să meargă prost? Cert este că speciile au fost întotdeauna considerate doar ca fiind niște obiecte nebuloase, 

alcătuite dintr-o multitudine de bucățele și piese morfologice individuale care au fost definite ca fiind caracteristici. 

Totusi, botaniștii nu știu încă exact ce anume este o specie și nici nu dau o definiție sau o explicație adecvată pentru 

aceste noțiuni, cu excepția faptului că postulează evoluția ca fiind un vag început, finalizat abia acum. 
 

Observațiile mele în Haworthia mă conving că speciile sunt de fapt sisteme foarte complicate, care au apărut  din 

sisteme similare ca și complexitate și care încă au potențial pentru a genera alte sisteme complicate. Deci, 

caracteristicile nu înseamnă mare lucru, cu excepția unui singur aspect. Ele au fost foarte utile, într-adevăr, 

oferindu-ne un sistem care funcționează de fapt – sau cel puțin a făcut-o până în această epocă modernă. Acolo unde 

lucrurile n-au mai mers, s-a datorat faptului că tot mai mulți oameni au început să exploreze, folosind nume și scriind 

studii, iar prin acesta a devenit tot mai evident faptul că sistemul nu funcționează mereu pentru toate aceste 

materiale noi. De asemenea, tot mai mulți botaniști sunt foarte educați în ceea ce priveste tehnologia și teoria, fără a 

fi însă familiarizați în aceeași măsură cu lucrul în teren și cu plantele care cresc acolo. Identificarea plantelor 

colectate din teren s-a dovedit a fi foarte dificilă iar cea mai simplă și mai evidentă cale de a ieși din impas a fost fie 

să spună că taxonomia nu este încă pusă la punct iar planta în cauză nu poate fi identificată, fie să descrie pur și 

simplu planta cu un nou nume latin.     
 

Dar botaniștii cred că au găsit o cale de a ieși din această încurcătură prin utilizarea secvențierii ADN-ului. Deci, cu 

foarte puțină cunoaștere efectivă a plantei și luând în considerare numai problemele, ei ajung să creadă că 

rezultatele obținute printr-un exercițiu de secvențiere a ADN-ului le vor releva mult mai mult decât o fac alți botaniști 

care încearcă să se dea peste cap pentru a extrage un sens din celelalte proprietăți fizice ale plantelor. Dar ei încă tot 

nu știu ce anume este o specie. În toată această confuzie care a cuprins lumea academică, amatori în toată regula 

cum ar fi șoferi de autobuz, agenți de asigurare, artiști, muzicieni, opticieni, matematicieni, lucrători la întreținerea 

aeronavelor, ingineri, funcționari, polițiști de trafic și alții ca ei intră pe scenă și clasifică plante. De fapt, noi toți 

facem toate aceste lucruri și cred că rar să existe un colecționar care să nu creadă că știe ce este o specie ... Este în 

natura minții umane să creeze categorii (cutiuțe), pe care să le etichetăm astfel încăt să putem pune ceva deoparte, 

dar să știm ce și unde anume sunt.  
 

Despre acest lucru este vorba în multele mele cărți scrise despre Haworthia. Plantele nu se potrivesc cu un sistem 

despre care Codul Internațional privind Nomenclatura (International Code on Nomenclature) presupune că există. 

Plantele nu se potrivesc cu sistemul ierarhic bidimensional, la care se raportează rezultatele obținute din 

secvențierea ADN-ului. Raportarea nu se bazează pe o bună cunoaștere a plantelor sau a problemelor pe care le 

scoate la lumină identificarea acestora în teren. În această epocă modernă trebuie să recunoaștem și faptul că 

denumirile în limba latină ne pot servi numai și numai dacă noi le vom aplica și utiliza în mod corect. 
 

Trimit deci 6 fotografii de plante și vreau să vă asigur că toate aparțin unui singur sistem din interiorul unei secțiuni a 

genului Haworthia. Acest sistem unic este Haworthia mirabilis. Plantele sunt indivizi din populații diferite și am vizitat 

și am crescut mai multe plante de la fiecare din cele peste 200 de populații care conțin acest sistem unic. Când le 

creștem din semințe, este dificil să spunem că două plante sunt identice. Lucrurile se pot complica chiar și mai mult 

decât atât, deoarece acest sistem este interactiv cu sistemul de populații pentru care eu folosesc numele de 

Haworthia retusa. Ambele sisteme menționate interacționează cu încă și mai multe sisteme. Trebuie să recunoaștem 

că există acțiune și schimbare care se întâmplă în permanență. Rezultatul pentru colecționari este că ei trebuie să fie 

atenți cu privire la cine dă nume acestor lucruri și ce anume înseamnă cu adevărat numele respective. Acestea pot fi 

doar nume de catalog pentru lucruri interesante, care pot fi cumpărate și vândute, sau pot fi nume care să vă 

povestească ceva despre natură și despre minunea creației. 
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The search and rediscovery of an almost extinct cactus: Mammillaria tezontle 
 

by Pedro Nájera Quezada, San Luis Potosi, México 
 

Mammillaria tezontle W. Fitz Maurice & B. Fitz Maurice is a peculiar plant emerged in a discussion about its 

taxonomy; some people prefer to refer it as Mammillaria crinita ssp. leucantha (Boed.) D.R. Hunt, and plants 

collected in the field long time ago are distributed as different species. However, it grows in a distinct ecological 

niche. Igneous rocks is the only type of substrate known for both taxons to grow on, but with the important 

difference given by the specific kind of magmatic extrusion - basaltic rocks known as Lutita or Ignimbrita, these are 

the kind of rocks in areas where Mammillaria crinita ssp. leucantha (Boed.) D.R. Hunt was mostly reported. 
 

 
 

Fig.1 Typical kind of rock called “tezontle” where the taxon grows;  
the peculiar humid and shady position of the rock where the plants occur is evident. 

 

 However, I have seen this taxon growing also on calcareous rocks and on the branches of Mezquite trees (Prosopis 

laevigata). Mammillaria tezontle on the other hand is reported growing only on a very peculiar kind of magmatic 

extrusion “solidified lava froth”, locally known as tezontle, a denomination in “nahuatl” (*) for this very light stone 

that was used by the Aztecs for the construction of their temples and pyramids around the Texcoco lake, now 

Mexico City. During my observations in other unpublished works I have noticed a peculiar difference on the radial 

spines between the two; while Mammillaria crinita ssp. leucantha (Boed.) D.R. Hunt presents the typical radial 

spines, straight and apressed, M. tezontle bears very peculiar radial spines having a harpoon like shape. Because of 

the lack of access to suitably technology for the analysis of these structures, I had to reduce this proof by merely high 

quality super-macro pictures taken right in habitat. All these considerations determined me to maintain it as a 

distinct species in my present and future works.    

Contributions 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/12/Prezentare-Pedro-Najera.pdf
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-M.tezontle-Fig.01-biotop.jpg
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Fig.2,3 Mammillaria tezontle and Mammillaria crinita ssp. leucantha  - close up. 
 

Mammillaria tezontle grows only on this kind of rock and there are only two known locations, the first one being 
about 2 to 5 km apart from the original type location, on isolated tezontle intrusions along the Sierra Álvarez-San 
Pedro and Sierra el Coro in the municipalities of Soledad de Graciano Sanchez and Villa Hidalgo in the state of San 
Luis Potosí (SLP). Both form a narrow mountain range generated by magmatic intrusions that lifted up the 
calcareous-sedimentary rock and some small volcanic intrusions where the magmatic pressure went out; these types 
of phenomena are the main characteristic all along these two Sierras and the nearby unique-shaped mountains, 
locally known as “chiquihuites”, which is another kind of extrusion that is very common in the Sierras. 
 

 
 

Fig.4 Typical kind of rock “ignimbrite” where Mammillaria crinita ssp. leucantha is mostly found 
 

Since its first discovery in the municipality of Soledad de Graciano Sanchez, State of San Luis Potosí, and the 
description by Fitz Maurice, (Cact. Suc. Mex. 40(3): 59 (1995)), the taxon has suffered from several different threats, 
such as “quarry” mining on the tezontle areas. Most of these tezontle slabs have been used as decorations along the 
highways that crosses the capital city of San Luis Potosí state and still can be seen making part of the actual 
decorations within the city. Another main threat is the irresponsible plundering of the plants by cacti collectors 
without the slightest ethical concern about conservation. 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-M.tezontle-Fig.02-M.-tezontle-La-Joya-II-close-up.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-M.tezontle-Fig.03-Mammillaria-crinita-leucantha-La-Joya-II-close-up.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-M.tezontle-Fig.04-Ignimbrite.jpg
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Fig.5,6 Typical growth of Mammillaria tezontle, juvenile plants and seedlings – La Joya 

However, in recent years the taxon has been found in other locality in the vicinity of the town of Villa Hidalgo, in the 

Municipality of Villa Hidalgo in the state of SLP. One year ago, in 2012, I personally travelled to the type location 

during a field revision of the flora of the valley where the SLP capital is located only to find out that, unfortunately, 

the entire population in the type habitat was annihilated, while in the scarce population in the Villa Hidalgo locality I 

observed several dead mature plants, and only very few juveniles, about 40-50. I also couldn’t find any seedling 

during several hours of search. Two months later, during the same field revisions, this time in the geological “crater-

like” depressions known as La Joya I and La Joya II, I found another population in the place known as La Joya II on a 

very tiny tezontle extrusion on the southern face of the crater. Here I observed several mature plants, most of them 

with seedlings around them and with no apparent signs of disruption of ther habitat, mainly because the crater is in a 

private ranch. The main particularity that I found in the area is that most of the M. tezontle specimens were growing 

over a peculiar kind of lichen bed that I identified as Phaeophyscia aff. ciliata. 
 

 
 

Fig.7 A full grown Mammillaria tezontle with seedlings, in this area the abundance of lichens (Phaeophyscia aff. ciliata)  
on which this Mammillaria usually germinates is notorious. 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-M.tezontle-Fig.05-Mammillaria-tezontle-La-Joya.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-M.tezontle-Fig.06-Mammillaria-tezontle-La-Joya.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-M.tezontle-Fig.07-Mammillaria-tezontle-La-Joya.jpg
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Fig.8, 9 Sedlings growing together with Phaeophyscia aff. ciliata and Caloplaca biatornia. Adult plant with seedlings. 
 
 

 

                   
 

Fig.10,11 Mammillaria tezontle – proportion and Mammillaria crinita ssp. leucantha  
growing on Prosopis juliflora inside the crater of La Joya, Soledad de Graciano Sanchez 

 

The perspectives for its future conservation are quite uncertain because of the kind of rock on which it grows; this is 

used for commercial purposes that leaves the plant in a endless risk of extinction. On the other hand the plungering 

factor is somewhat unfeasible as far as the locals are concerned, because they don’t have any use for this plant and 

most of them don’t even know about it or don’t care about it because of the lack of economic value for the plant. 
 

                   
 

Fig.12,13 Mammillaria crinita ssp. leucantha and Mammillaria aureilanata var. alba – La Joya, Soledad de Graciano Sanchez 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-M.tezontle-Fig.08-Mammillaria-tezontle-La-Joya.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-M.tezontle-Fig.09-Mammillaria-tezontle-La-Joya.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-M.tezontle-Fig.10-Mammillaria-tezontle-La-Joya.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-M.tezontle-Fig.11-Mammillaria-crinita-leucantha-La-Joya.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-M.tezontle-Fig.12-Mammillaria-crinita-leucantha-La-Joya.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-M.tezontle-Fig.13-Mammillaria-aureilanata-alba-La-Joya.jpg
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The plungering by cacti collectors is a more significant threat, although it is not exactly a lovely plant. The specialized 

cacti collectors use to take several plants of each species they collect, while others prefer to feel less guilty by taking 

only one or two. Neverthless they are slowing decimating the already diminishing population of this Mammillaria, 

which is an on-going issue concerning almost any kind of rare cacti. 
 

The future is dark and remains uncertain at best for this plant. Even publishing papers which flag endangered species 

to be taken care of, set also a light over the localities and their rarity for the irresponsible cacti collectors that are 

willing to get this plants only for the pleasure of showing to their friends that they possess a rare plant. Because this 

is all what it is about, and even arguing they save a plant species by thinking that plant preservation occurs in a pot 

as animal conservation can be achieved in the cages of a Zoo.  
 

 Mammillaria tezontle is not the exclusive endemic plant for this area, the entire hill-range divided into two Sierras 

contain several other  species, some of them inhabiting exclusively this area, such as  Mammillaria aureilanata var. 

alba, that grows on the two Sierras, but mainly on the Álvarez-Sn Pedro Sierra, Coryphantha voghteriana is also an 

endemic cactus occurring on this area. The above mentioned area also represents a fraction of the distribution area 

of other endemic species such as Pelecyphora aselliformis, Coryphantha echinoidea, Coryphantha georgii, 

Coryphantha hintoniorum, Mammillaria erythrosperma, Mammillaria pilispina, Calibanus hookeri, Manfreda guttata, 

and Villadia cucullata. Other rare or endangered species found here are Ariocarpus retusus, Echinocactus 

platyacanthus, Ferocactus histrix, Mammilloydia candida, Bursera schlechdentalli, and Lindleya mespiloides. 
 

                   
 

Fig.14,15 Pelecyphora asseliformis - La Joya, SGS and Ariocarpus retusus - Las Guapillas, Cerro de Sn Pedro 
 

The presence of all these species can be a starting point in establishing a new federal area for the protection of 

nature (ANP). However, the political interests of the country are not to protect nature, but to protect the economical 

interests. This type of political and educational system makes it easier to be followed and accepted by civilians who 

agree to become employees on someone’s else store, rather than to invest time and money required to elaborate a 

plan to reestablish the ecosystems or to postulate a new ANP. This and the common ignorance because the 

precarious educational system makes practically impossible for us Mexicans to appreciate and acknowledge the 

absolute value and the real richness of our country. This is not a plea for the salvation of neither a plant nor of the 

above mentioned area, but for the salvation of entire biodiversity that surrounds us all over the globe and not only 

my country. 

 
(*) Nahuatl is a language of the Nahuan branch of the Uto-Aztecan language family. It is spoken by an estimated 1.5 million Nahua people, 

most of whom live in Central Mexico. (Wikipedia) 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-M.tezontle-Fig.14-Pelecyphora-aselliformis-La-Joya.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-M.tezontle-Fig.15-Ariocarpus-retusus-Las-Guapillas-Cerro-de-Sn-Pedro.jpg
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Căutarea și redescoperirea unui cactus aproape extinct: Mammillaria tezontle 
 

de Pedro Nájera Quezada, San Luis Potosi, Mexico 
 

Mammillaria tezontle W. Fitz Maurice & B. Fitz Maurice este o plantă ciudată, apărută ca urmare a unei discuții 

taxonomice; unii preferă să o numească Mammillaria crinita ssp. leucantha (Boed.) D.R. Hunt, iar plante colectate din 

teren cu mult timp în urmă au fost distribuite ca fiind specii diferite. Cert este că Mammillaria tezontle crește într-o 

nișă ecologică distinctă. Rocile magmatice sunt singurul tip de substrat pe care este cunoscut că ar crește ambii 

taxoni, cu deosebirea foarte importantă dată de felul specific de extruziune magmatică – rocile bazaltice cunoscute 

sub numele de Lutită or Ignimbrită acestea sunt tipurile de roci din zonele în care a fost consemnată în cele mai 

multe cazuri Mammillaria crinita ssp. leucantha (Boed.) D.R. Hunt. În orice caz, eu am observat acest taxon crescând 

și pe roci calcaroase sau pe ramurile copacilor Mezquite (Prosopis laevigata). Pe de altă parte, s-a raportat că 

Mammillaria tezontle ar crește numai pe un tip foarte neobișnuit de extruziune magmatică - „spumă de lavă 

solidificată“, - cunoscută la nivel local sub numele de “tezontle“, o denumire provenită din “nahuatl” (*) ce 

desemnează această rocă foarte ușoară care a fost utilizată de azteci pentru construirea templelor și piramidelor lor 

în zona lacului Texcoco, acum Mexico City.     
 

 
 

Fig.16 Mammillaria tezontle – La Joya 
 

În timpul observațiilor mele consemnate în lucrări nepublicate am remarcat o interesantă deosebire între cele două 

plante în ceea ce privește spinii radiali; în timp ce Mammillaria crinita ssp. leucantha (Boed.) D.R. Hunt are spini radiali 

tipici, drepți și liși, Mammillaria tezontle are spinii radiali foarte neobișnuiți, având forma generală a unui harpon. Din 

cauza lipsei de acces la tehnologii adecvate analizei acestor structuri, a trebuit să mă mulțumesc prezentând această 

dovadă doar prin imagini super-macro de înaltă calitate luate chiar în habitatul plantei. Toate aceste considerații mă 

determină să păstrez planta, ca specie distinctă, atât în lucrările mele prezente, cât și în cele viitoare.   

Mammillaria tezontle crește exclusiv pe acest tip de roci și sunt cunoscute doar două locații, prima fiind la 

aproximativ 2 până la 5 km distanță de locația originală a tipului, pe intruziuni izolate, de-a lungul lanțurilor Sierra 

Álvarez-San Pedro și Sierra el Coro, în municipiile Soledad de Graciano Sanchez și Villa Hidalgo din statul San Luis 

Potosí. Ambele formează un lanț montan îngust, generat de intruziuni magmatice care au elevat rocile sedimentare 

Contributions 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/12/Prezentare-Pedro-Najera.pdf
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-M.tezontle-Fig.16-Mammillaria-tezontle-La-Joya.jpg
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calcaroase și de intruziuni vulcanice mici, unde a fost eliberată presiunea magmei; aceste tipuri de fenomene sunt 

caracteristici majore de-a lungul acestor două masive montane și a înălțimilor adiacente numite de localnici 

“chiquihuites” și care au o configurație unică, dată de o altă formă de extruziune foarte comună în acesti munți.    
 

                   
 

Fig.17, 18 Mammillaria pilispina - Arroyo la Joyuela and Ariocarpus retusus - Chiquihuitillo 
 

De la prima ei descoperire în municipiul Soledad de Graciano Sanchez, statul San Luis Potosí și de la descrierea ei de 

către Fitz Maurice, (Cact. Suc. Mex. 40(3): 59 (1995)), taxonul a fost amenințat de mai multe pericole diferite, cum ar 

fi mineritul în carieră, în regiunile unde se găsește tezontle. Cele mai multe blocuri de tezontle au fost utilizate în 

trecut ca decorațiuni de-a lungul șoselei care traversează capitala statului San Luis Potosí și încă mai pot fi văzute pe 

post de ornamente în interiorul orașului. O altă amenințare este jefuirea iresponsabilă de către colectorii de plante 

care nu au au nici cea mai mică îngrijorare etică în privința conservării. 
  

Totuși, în anii din urmă taxonul a fost găsit și în altă localitate din vecinătatea orașului Villa Hidalgo, din municipiul 

Villa Hidalgo, SLP. Acum un an, în 2012, am călătorit la locația tipului, în timpul unei revizii a florei din valea unde este 

amplasată capitala statului SLP, doar pentru a descoperi, din nefericire, că întreaga populație fusese anihilată, în timp 

ce în populația redusă din localitatea Villa Hidalgo am putut observa mai multe plante adulte moarte și doar puține 

plante juvenile, cam 40-50 la număr. De asemenea nu am putut descoperi nici măcar o plantulă în timpul a mai 

multor ore de căutare. Două luni mai târziu, pe parcursul aceleiași revizii în teren, de data aceasta însă în 

depresiunile geologice ca niște „cratere“ cunoscute sub numele de La Joya I și La Joya II, am descoperit o altă 

populație – în locul numit La Joya II – pe o extruziune foarte mică de tezontle aflată pe fața sudică a „craterului“. În 

acest loc am observat mai multe plante adulte, cele mai multe având plantule răspândite în jurul lor și fără nici o 

urmă de disturbare a habitatului, în principal datorită faptului că acest „crater“ se află amplasat într-o fermă 

particulară. Cea mai importantă particularitate observată în zonă a fost că cele mai multe specimene de M. tezontle 

creșteau peste un pat de licheni de un tip neobișnuit pe care i-am identificat ca fiind  Phaeophyscia aff. ciliata. 
 

                   
 

Fig.19, 20 Calochortus aff. barbatus ssp. chihuahuaensis - Arroyo el Chiquihuitillo Cerro de Sn Pedro and 
Villadia cucullata - El Coro, Villa Hidalgo 

 

 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-M.tezontle-Fig.17-Mammillaria-pilispina-Arroyo-la-Joyuela.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-M.tezontle-Fig.18-Ariocarpus-retusus-Chiquihuitillo.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-M.tezontle-Fig.19-Calochortus-barbatus-subsp.-chihuahuaensis-Arroyo-el-Chiquihuitillo-Cerro-de-Sn-Pedro-.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-M.tezontle-Fig.20-Villadia-cucullata-S-el-Coro-Villa-Hidalgo.jpg


 

Xerophilia – Vol. 2, No. 2 (5) – June 2013                                                                                                                              41  
ISSN 2285 – 3987 

Perspectivele pentru viitorul conservării sunt destul de incerte datorită tipului de rocă pe care crește planta; această 

rocă este utilizată în scopuri comerciale ceea ce expune planta la un risc de extincție indefinit. Pe de altă parte, jaful 

produs în habitat este întrucâtva improbabil în ceea ce privește strict localnicii, deoarece aceștia nu găsesc nici o 

utilitate pentru plantă iar cei mai mulți nici măcar nu stiu că ea există sau nu le pasă de ea, din cauza lipsei de valoare 

economică. Dar, jefuirea habitatului de către colectorii de cactuși, este o amenințare cu mult mai semnificativă, chiar 

dacă în cazul nostru nu avem ceea ce am putea numi o plantă drăgălașă. Colectorii specializați obișnuiesc să ia mai 

multe exemplare din fiecare specie colectată, pe când alții preferă să se simtă mai puțin culpabili prin faptul că iau 

numai o plantă sau două. Cu toate acestea, ei decimează încet-încet o populație a acestei Mammillaria, care oricum 

este, numeric, în scădere, ceea ce este o problemă continuă care privește de altfel aproape toate speciile rare de 

cactuși. 
 

Viitorul este negru și rămâne incert în cel mai bun caz pentru această plantă. Chiar și prin publicarea de articole care 

semnalează specii periclitate ce trebuie a fi protejate, se clarifică, pentru colectorii iresponsabili de cactuși, aspecte în 

ceea ce priveste localitățile și raritatea acestora; colectorii iresponsabili vor dori să obțină planta cu orice preț, doar 

pentru plăcerea de a arăta prietenilor că posedă o plantă rară. În fond despre asta este vorba, chiar dacă ei se 

justifică prin faptul că salvează o specie, gândind că o specie de plante poate fi conservată în ghivece, de parcă 

conservarea animalelor ar fi posibilă în cuștile unei grădini zoologice.     
 

              
 

Fig.21-23 Calochorthus barbatus- Sierra El Coro, Lindleya mespiloides - Cerro Microondas, Huizache and  
Calibanus hookeri - Cerro de San Pedro. 

 

 

Mammillaria tezontle nu este singura endemică din zonă, întregul lanț montan, care este divizat în două masive, 

conține multe alte specii, unele dintre ele găsindu-se doar aici, cum ar fi Mammillaria aureilanata var. alba care 

crește în cele două masive, dar mai ales în Álvarez-Sn Pedro Sierra sau Coryphantha voghteriana care este de 

asemenea un cactus endemic din aceeași zonă. Zonele menționate mai sus reprezintă de asemenea doar o fracțiune 

din arealul de distribuție al altor specii endemice cum ar fi Pelecyphora aselliformis, Coryphantha echinoidea, 

Coryphantha georgii, Coryphantha hintoniorum, Mammillaria erythrosperma, Mammillaria pilispina, Calibanus 

hookeri, Manfreda guttata și Villadia cucullata. Alte specii rare sau periclitate găsite aici sunt Ariocarpus retusus, 

Echinocactus platyacanthus, Ferocactus histrix, Mammilloydia candida, Bursera schlechdentalli și Lindleya 

mespiloides. 
 

Prezența tuturor acestor specii ar putea fi un punct de plecare pentru stabilirea unei noi zone federale de protecție a 

naturii (ANP). În orice caz, interesele politice ale țării nu se axează pe protecția naturii ci mai degrabă pe protecția 

intereselor economice. Acest tip de sistem politic și educațional devine mai ușor de urmat și de acceptat de civilii 

care preferă să fie simpli angajați în afacerea altora decât să investească timpul și banii necesari pentru a elabora un 

plan de reabilitare a ecosistemelor sau pentru a crea un nou ANP.  Acest fapt, împreună cu ignoranța atât de comună 

datorată sistemului educațional precar, fac practic imposibil pentru noi, mexicanii, să apreciem și să recunoaștem 

adevărata valoare și reala bogație a țării noastre. Aceasta nu este o pledoarie pentru salvarea unei plante anume sau 

pentru salvarea regiunilor menționate mai sus, ci pentru salvarea întregii biodiversități care ne înconjoară, peste tot 

în lume, nu numai în țara mea. 
 

(*) Nahuatl  este o limbă a ramurii Nahuan a familiei de limbi Uto-Aztece. Este vorbită de un număr estimat la 1,5 milioane de persoane 

Nahua, cei mai mulți dintre aceștia viețuind în Mexicul central. (Wikipedia)  

 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-M.tezontle-Fig.21-Calochorthus-barbatus.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-M.tezontle-Fig.22-Lindleya-mespiloides-Kunth-C.-Microondas-Huizache-SGS.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-M.tezontle-Fig.23-Calibanus-hookeri-N-Cerro-de-Sn-Pedro.jpg
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Alexander Arzberger 
Alexander Arzberger was born in 1958 in a small township from Oberfranken (Germany), near the 

Czech border. He was interested in cacti as a teenager, and immigrated with his parents to Paraguay 

when he was 18. He finished his schooling there and started working first in the management of 

cattle farms, but few years after he started his career in computer science and technology 

consultancy, establishing his own company. His work commitments allowed him to travel all over 

Paraguay and visit several interesting habitats. After many years of observing plants, Alexander 

became interested in scientific research and conservation, wrote several papers for specialist 

journals and got in contact with important botanists and personalities of the international C&S 

community. He collected several cactus species (AA field-numbers), and one taxon – Frailea 

alexandri Metzing – was named in his honour. 

After few years of forced break from the world of cacti, in 2005 Alexander Arzberger was able to move into a new house and started 

to re-build his collection. Some of his plants no longer exists in habitat and are propagated only by seed and by grafting. He is very 

committed to collect from various localities 3 -4 endangered species and pollinated and propagated in his own collection, which in 

time became a small nursery producing plants for local markets. He is also a world-wide known seed supplier.  

His dream is to build up a reference collection of all the threatened cactus species of the region and to grow and propagate the 

plants in natural conditions. He is the Deputy Chairman of the S.O.S. Forest organization, and is a dedicated activist for the 

conservation and rehabilitation of natural habitats and protection of Paraguayan cactus species.    
 

A cacti paradise in southern Matto Grosso 
 

by Alexander Arzberger, Asuncion, Paraguay 
 

During my September 2012 study trip to the Brazilian federal state of Matto Grosso do Sul, I had the opportunity to 

visit a very interesting habitat. Only a few kilometres from Porto Murtinho the landscape seemed to sport a very 

strong ... xerophyte halo, so I had to stop and examine more closely the entire area. 
 

Even from the car massive specimens of Echinopsis sp. could be seen, standing almost a meter tall and displaying, in 

places where the plants were bathed in sunshine, a strong spination. Specimens growing in shade had a much 

weaker spination. Although I recognized some similarities with E. rhodotricha I wasn’t able to make a precise 

identification, especially because field studies on this genus in Matto Grosso are unknown to me. 
 

The loamy gravelly soil was hard as rock because of the prolonged drought. It had not rained here for two months. 

Under acacia shrubs, among patches of moss-like Selaginella, I could also find Gymnocalycium anisitsii ssp. damsii. 

This form found here is offsetting very profusely and eventually forms small colonies. Plants growing in shade were 

more dark greenish, while specimens placed more in the sun had reddish epidermis. This species is highly variable 

and there are plants growing only few spines, or have a short spination, while others are densely covered with long 

spines... and all possible transition forms in between. 
 

                   
 

Fig.1,2 Cereus kroehleinii with Acacia bushes (left) and Cleistocactus aff. baumannii (right) 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Prezentare-Alex-Arzberger.pdf
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Matto-Grosso-Fig.01Cereus-kroehleinii.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Matto-Grosso-Fig.02Cleistocactus-aff-baumannii.jpg
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Fig.3, 4 Discocactus silicicola 
 

         ,         

 

Fig.5,6 Frailea melitae and Echinopsis sp. 
 

                   
 

Fig.7, 8 Gymnocalycium anisitsii ssp. damsii 
 

 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Matto-Grosso-Fig.03-Discocactus-silicicola_1.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Matto-Grosso-Fig.05-Frailea-melitae.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Matto-Grosso-Fig.06-Echinopsis-spec-1.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Matto-Grosso-Fig.07-G.-anisitsii-ssp-damsii.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Matto-Grosso-Fig.08-G.-anisitsii-ssp-damsii.jpg
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Fig. 9,10 Frailea melitae completely withdrawn in the substrate 
 

In open areas in full sun and I could ultimately find another type of globular cactus. It is Discocactus silicicola. The 

species is included by some authors in Discocactus hartmannii, but based on some very obvious differences I disagree 

with this. Starting with a certain size, plants start offsetting and are armed with strong and really long spines. Their body 

colour has a slight bluish tinge and areoles are significantly bigger than in D. hartmannii. No accurate comparisons were 

made yet in terms of flowers and seeds. 
 

Finally, I had the opportunity to discover another little gem: Frailea melitae, growing scattered here and there. Due 

to prolonged drought, the plants were almost completely withdrawn into the ground and were hardly noticeable. It's 

just amazing how could possible withdraw this species in the rock hard substrate. After this discovery, I saw the same 

Fraileain other locations as well and it fortunately seems far from being rare, only that it is very hard to find. 
 

From the columnar cacti I have to mention Cereus kröhnleinii, what surprised me somewhat because these types of 

cacti have their distribution range within the Chaco region. In addition, isolated specimens of Stetsonia coryne were 

also suggesting the influence exerted by the Gran Chaco vegetation patterns, whose north-eastern boundary is 

probably represented here. 
 

I could also record Harrisia martinii, Cleistocactus aff. baumannii, and a Cereus which is probably close to Cereus 

stenogonus and also an unknown Opuntia species. 
 

We can only hope that this exceptional location will remain unaltered for a long time. There is some danger from the 

numerous cattle farms that have turned large tracts of land into pastures. By planting a hybrid variety of grass, the 

soil will be overgrown, and the typical vegetation will be choked and enter a slow decline. Establishing a protected 

area would be very appropriate here, in order to maintain these unique plants for posterity. 
 

                   
 

Fig.11, 12 Gymnocalycium anisitsii ssp. damsii 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Matto-Grosso-Fig.09-Frailea-melitae.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Matto-Grosso-Fig.10-Frailea-melitae.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Matto-Grosso-Fig.11-G.-anisitsii-ssp-damsii.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Matto-Grosso-Fig.12-G.-anisitsii-ssp-damsii.jpg
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Travelogues 

s 
 

Un paradis al cactușilor în sudul statului Matto Grosso 
 

de Alexander Arzberger, Asuncion, Paraguay 
 

În timpul călătoriei mele de studiu prin statul federal brazilian Matto Grosso do Sul, am avut ocazia să vizitez, în 

septembrie 2012, un habitat foarte interesant. La numai câțiva kilometri distanță de Porto Murtinho peisajul mi-a 

lăsat o impresie foarte... xerofită, astfel încât a trebuit să mă opresc ca să examinez mai îndeaproape această zonă. 

Chiar și din mașină se puteau observa exemplare masive ale unor Echinopsis sp. care ajungeau aproape la un metru 

înălțime și, în locurile scăldate în soare, arătau o spinație puternică. Exemplarele care stăteau mai în umbră aveau 

spinația mai slabă. Deși am recunoscut anumite asemănări cu E. rhodotricha nu am reușit să fac o identificare 

precisă, mai ales că nu-mi sunt cunoscute studii asupra acestui gen în Matto Grosso.  

Solul argilos, împănat cu pietriș, era foarte tare din cauza secetei prelungite.  Nu mai plouase aici de două luni. 
 

Sub tufișuri de salcâm, printre petece de Selaginella asemănătoare unor mușchi, am putut descoperi de asemenea 

Gymnocalycium anisitsii ssp. damsii. Această formă întâlnită aici lăstărește foarte puternic și formează colonii mici. 

Plantele aflate mai la umbră erau de culoare verde închis, în timp ce exemplarele aflate mai la soare aveau epiderma 

înroșită. Această specie este extrem de variabilă și pot fi întâlnite plante puțin spinoase, sau cu spinație scurtă, până 

la plante cu spini lungi și deși, în toate formele de tranziție posibile.  
 

În locuri deschise și în plin soare am putut descoperi în cele din urmă un alt tip de cactus globular. Este vorba de 

Discocactus silicicola. Specia este inclusă de unii autori în Discocactus hartmannii, dar în baza unor deosebiri foarte 

evidente resping acest lucru. Începând de la o anumită dimensiune, plantele lăstăresc și sunt armate cu spini 

puternici, cu adevărat lungi. Culoarea corpului are o ușoară nuanță albăstruie iar areolele sunt în mod sensibil mai 

mari decât în cazul D. hartmannii. Nu au fost făcute încă comparații exacte în ceea ce privește florile și semințele.  

În fine, am mai avut ocazia să întâlnesc o altă mică bijuterie: Frailea melitae, crescând răzleț. Datorită secetei 

îndelungate, plantele erau retrase în sol aproape complet și erau greu de observat. Este de-a dreptul uimitor cum s-a 

putut retrage această specie în substratul foarte dur. După această descoperire, am mai întâlnit această Frailea și în alte 

locații și este, din fericire, departe de a fi rară, numai că este foarte greu de găsit. 

Dintre cactușii columnari trebuie să menționez Cereus kröhnleinii, ceea ce m-a surprins oarecum, deoarece cactuși de 

acest tip au zona de distribuție în regiunea Chaco. În plus, exemplare izolate de Stetsonia coryne au sugerat de 

asemenea influența exercitată de tipul de vegetație din Gran Chaco, a cărui graniță nord-estică este reprezentată aici. 

Am mai putut consemna de asemenea Harrisia martinii, Cleistocactus aff. baumannii, precum și un Cereus care 

probabil este apropiat de  Cereus stenogonus, precum și o specie necunoscută de Opuntia.  
 

Nu putem decât să sperăm că această locație excepțională va rămâne în aceeași stare vreme îndelungată. Există un 

oarecare pericol din partea numeroaselor ferme de vite, care au transformat suprafețe întinse de teren în pășuni. Prin 

plantarea unui soi hibrid de iarbă solul va fi năpădit, sufocat, iar vegetația tipică va intra într-un declin lent. Crearea unei 

zone protejate ar fi foarte potrivită aici, pentru a putea menține, pentru posteritate, această vegetație unică.  

                
 

Fig.13, 14 Stesonia coryne and Discocactus silicicola 
 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Prezentare-Alex-Arzberger.pdf
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Matto-Grosso-Fig.13-Stesonia-coryne.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Matto-Grosso-Fig.14-Discocactus-silicicola.jpg
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 Haworthia for the collector by Rudolf Schulz  

(2009, Schulz Publishing, San Bruno, California, USA) 
 

by Eduart Zimer 
 

It is enough to know that it is a book was written and edited by 

Rudolf Schulz and we already have a very well defined expectation 

level in regards of the "product" quality. Is without any doubt a 

book that must be consulted not only by Haworthia, but also by all 

succulent plants enthusiasts. Virtually, there is no cacti and other 

succulents collector who didn’t  have once at least one Haworthia! 

However, the general perception of this genus has been for a long 

time quite confusing. We also must accept the fact that it is 

especially difficult to approach such a diverse and complex genus, 

and therefore extremely difficult to identify in some plants, with a 

highly controversial taxonomy, and  still to achieve a 

comprehensive work, but primarily intended for the use of regular  

collectors. It's really strange that in the midst of the passionate 

wars taxonomic the authors have simply forgotten that this already 

popular genus includes both numerous natural forms that had to be 

somehow " systematized" in order to make sense for the usual 

collector, and numerous natural and horticultural hybrids, cultivars, 

fasciated forms, etc. - a myriad of plants that required not only to 

be studied but rather brought up to the general attention. This is a prime reason why the work is very important for 

us. It should be noted that the author follows strictly Bruce Bayer’s system (1999), the remaining species ("newly 

described" after this date) are treated - very reserved – as straight forms.  

The author approaches, one by one, all topics you usually find in this kind of book: information on ecology and 

habitat, general cultivation tips in different conditions, pests and diseases, tips for overcoming various cultivation 

problems, obviously – propagation, an overview of the variegate forms, etc. The text is written in a direct and easily 

accessible style, without being loaded with sophisticated botanical terms. It is excellent illustrated, the photos - 

numerous and very suggestive – represent the main asset of the book. Thus, probably the most meritorious section 

of the book is the one dedicated to the morphological features of the genus, presented with the help of special 

macro photos, revealing details often more difficult to spot with the naked eye: windows, brushes, warts and the 

bands formed by these, leaf texture and colours, thorns, and leaf specific features. The most voluminous section - 

almost half the volume - is, as expected, dedicated to reviewing, in alphabetical order, species, forms, hybrids and 

cultivars. We believe, however, that this section is treated somewhat superficial and too briefly. Relevant comments 

on the subtle differences between all these taxons and their forms are mostly missing or are too vague and the 

reader is being given only one really useful tool: the visual comparison. Unfortunately, here too, we spotted errors, 

all but hard to accept at this professional level; for example: on pages 88 and 91 respectively, we can see the same 

picture, but according to the capture the plants have ... different name. Overall, however, the book is particularly 

useful for all those who seriously want to attempt Haworthia cultivation! 

  

Therefore our rating is  

 
 

 

The reader’s diary 
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 Haworthia for the collector de Rudolf Schulz 

(2009, Schulz Publishing, San Bruno, California, USA) 
 

Recenzie de Eduart Zimer 
 

Este suficient să știm că este o carte scrisă și produsă de Rudolf 

Schulz ca să ne fie deja foarte bine definit nivelul de așteptare față 

de calitatea „produsului“. Fără îndoială, este o carte care trebuie 

consultată în mod obligatoriu, nu numai de către pasionații genului 

Haworthia, dar și de toți iubitorii de plante suculente. Practic, nu 

există colecționar de cactuși și alte suculente care să nu fi avut 

cândva, măcar o Haworthia! Cu toate acestea, multă vreme 

percepția generală despre acest gen a fost destul de confuză. 

Trebuie să acceptăm de asemenea faptul că este deosebit de dificil 

să abordezi un gen atât de variat, complex, dificil de identificat și 

prin urmare având o taxonomie extrem de controversată și să 

realizezi o lucrare exhaustivă, dar destinată în principal 

colecționarului obișnuit. Este de-a dreptul bizar faptul că în mijlocul 

războaielor taxonomice a fost uitat faptul că acest gen, deja 

popular, cuprinde atât numeroase forme naturale care trebuiau 

cumva „sistematizate“ pe înțelesul colecționarului obisnuit, 

numeroși hibrizi naturali sau horticoli, cultivari, forme fasciate etc. – 

o pleiadă de plante care nu numai că trebuiau studiate ci mai ales 

aduse în atenția generală. Acesta este un prim motiv pentru care lucrarea este deosebit de importantă. Trebuie 

precizat faptul că autorul urmează cu strictețe sistemul Bruce Bayer (1999), restul speciilor „nou descrise“ după 

această dată fiind tratate – foarte rezervat – drept forme.  

Autorul abordează pe rând secțiunile obișnuite ale unei cărți de acest gen – ecologia și habitatul,  sfaturi generale de 

cultivare în diverse condiții, boli și dăunatori și sfaturi de rezolvare a problemelor specifice, evident – propagarea,  o 

trecere în revistă a formelor variegate, etc. Textul este scris într-un stil direct și ușor accesibil, fără a fi încărcat cu 

termeni botanici. Totul este excelent ilustrat, fotografiile – numeroase și foarte sugestive – fiind principalul atu al 

cărții. Astfel, cea mai meritorie secțiune este probabil, aceea dedicată particularităților morfologice ale speciilor 

genului – prezentate cu ajutorul unor macrofotografii deosebite, cel mai adesea detalii greu de observat cu ochiul 

liber: ferestrele, perii, perlele, benzile formate de acestea, asperitățile frunzelor, culorile, spinii, luciul frunzelor, în 

general particularitățile epidermei. Secțiunea cea mai voluminoasă – aproape jumătate din volum – este, așa cum era 

de așteptat, destinată trecerii în revistă, în ordine alfabetică, a speciilor, formelor, hibrizilor și cultivarilor. Credem 

totuși că această secțiune, este tratată oarecum superficial și mult prea succint. Lipsesc comentariile asupra 

diferențelor subtile dintre toți acești taxoni și formele lor, cititorului fiindu-i dat un singur element cu adevarat util: 

comparația vizuală. Din păcate, și aici, însă apar erori greu de acceptat la acest nivel profesional, de exemplu: la pag. 

88 și respectiv 91, apare aceeași fotografie, ilustrațiile purtând însă... nume diferite. Credem că aici se putea mult mai 

mult. În ansamblu însă cartea este deosebit de utilă pentru cei care doresc să abordeze serios cultivarea 

Haworthiilor! 

 

Ratingul nostru este de    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The reader’s diary 
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Echinocereus reichenbachii - grupul nordic (1)
 

 

de Fabian Vincențiu Vanghele, București, România 
 

Prezentare generală 

Echinocereus reichenbachii este o specie ușor de crescut; caracteristicile sale îl pot indica drept specia care întrunește 
cele mai multe calități din punctul de vedere al hobbyștilor, mai ales dacă este vorba de o colecție axată pe cele 
câteva specii “ultra-hardy”:  

 crește și înflorește mult mai repede decât spectaculoșii E. coccineus și E. triglochidiatus;  

 ciudatul aspect pectinat;  

 floarea mare, în nuanțe de roz-purpuriu, cu tubul floral de asemenea în nuanțe variate, nu trece neobservată 
nici dacă apare într-un grup de Opuntia în floare;  

 mult mai evident decât discretul E. viridiflorus;  

 rezistență mare la ger și umiditate, chiar și neprotejat. 
 

Ceea ce nu-l mai califică drept “specie ușoară” este taxonomia sa: deși oarecum ușor de recunoscut și deosebit de 
alte specii înrudite (E. pseudopectinatus, E. chisosensis, E. rigidissimus și alte specii mexicane), există multe dificultăți 
în a încadra strict multe forme intermediare sau variații locale;  chiar și principalele varietăți au fost- și sunt- subiecte 
încă supuse discuțiilor.  
Vom trata mai jos doar varietățile și formele nordice, de interes pentru cultivatorii din clime temperate. 
 

Unele clasificări mai mult sau mai puțin uzuale, mai mult sau mai puțin oficiale, nu includ, de exemplu, var. perbellus, 
asimilată varietăților învecinate, predominant var. caespitosus; altele asimilează  var. reichenbachii cu var. caespitosus 
sau includ var. albispinus în var. baileyi… sunt folosite și varietățile brunispinus, purpureus, castaneus, minor, major, 
comanchensis (cel mai probabil, toate fiind var. caespitosus)… nu voi aborda, deci, taxonomia în detaliu, cu pretenții, 
fiindcă nici experții nu s-au pus încă de acord, și oricum nu posed resursele și cunoștintele necesare.  
  

Astfel, voi folosi un sistem de referință mai accesibil nouă, hobbyștilor - cărora se și adresează aceste rânduri - și 
anume, denumirile sub care plantele circulă de obicei, corelate cu locațiile din habitat menționate în diverse 
cataloage, plus observații făcute pe plantele din propria colecție cât și pe fotografii din alte colecții. Pentru relevanță, 
aceste concluzii au fost extrase observând plante cu locație menționată fără dubii. Evident, nu va conține adevăruri 
taxonomice definitive, dar nici fantezii arbitrare cum este de exemplu Turbinicarpus klinkerianus “lilinkeuiduus”, care 
bântuie deja pe Internet.  
 

 
 

Fig.1 Echinocereus reichenbachii var. baileyi DJF1308, Granite, Greer Co., OK  Photo József Szigetvári 

Contributions 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Prezentare-Fabian-Vanghele.pdf
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/02/Poze-nr.5-Echinocereus-Fig.1-Echinocereus-reichenbachii-ssp.baileyi-DJF1308-MG.jpg
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Deși faptul că vom ține cont întotdeauna de locații poate va oferi câteva indicii utile pasionatului, variabilitatea 
acestei plante splendide și rezistente poate pune probleme de clasificare și unui expert de teren; iar atunci, cel mai 
ușor - și firesc - apare specificația “intermediar”, “intergradare”, “formă locală”…  Nu aș denumi ca “neclarități” sau 
“lipsuri” astfel de situații, ba chiar ele adaugă farmec pasiunii noastre. În fapt, scopul acestei pasiuni se leagă de ființe 
vii, și nu de denumirile atât de relative pe care le dăm acestora. 
 

Alte varietăți/subspecii aparținând lui E. reichenbachii: 
- Echinocereus reichenbachii var. reichenbachii – Mexic, în sud-estul Coahuilei: Saltillo, General Cepeda, Ramos 
Arizpe, Parras;  
- Echinocereus reichenbachii var. albertii (*) - sudul Texasului, comitatele Kleberg, Jim Wells și Refugio; intermediar 
între var. caespitosus și var. fitchii; 
- Echinocereus reichenbachii var. armatus (*) - Mexic, Nuevo Leonul central-vestic, zona Monterrey; intermediar între 
var. reichenbachii și var. fitchii; pe drept denumit astfel, datorită spinilor centrali lungi și drepți; 
- Echinocereus reichenbachii var. burrensis - Sierra del Carmen și Serranias del Burro, nordul Coahuilei, Mexic; foarte 
asemănător cu un E. rigidissimus var. rubrispinus; 
- Echinocereus reichenbachii var. fitchii (*) - sudul Texasului: comitatele Webb, Jim Hogg, Starr, Zapata; zonele 
adiacente din Mexic, în statele Nuevo Leon și Tamaulipas; 
- Echinocereus reichenbachii var. pailanus - cunoscut doar ca numărul P282 (Piltz), din Sierra Paila, Coahuila (partea 
sud-centrală a statului). 
 

 (*)- var. albertii și armatus au fost considerate ca aparținând speciei distincte Echinocereus fitchii. 
 

 
 

Fig.2 Echinocereus reichenbachii var. fitchii ‘bergmannii‘, Lucio Blanco, Villagrán, Tamaulipasps Photo M.A.Gonzalez Botello 
 

Variabilitate 
 

Dacă ar fi să descriem pe scurt E. reichenbachii (varietățile  nordice), am putea spune:  
plantă scundă, de 5-30 cm înălțime, 3-6 cm diametru, solitară sau formând colonii prin lăstărire; 10-20 de coaste 
subțiri și puțin proeminente, drepte sau ondulate; areole mai mult sau mai puțin distanțate, temporar tomentoase; 
spini centrali de obicei absenți, cei radiali (10-30) dispuși mai mult sau mai puțin pectinat, de la total comprimați pe 
tulpină până la punctând oblic spre exterior și în jos; culoarea spinilor variabilă- de la alb, gri, roz, ruginiu, brun până 
la aproape negru, uneori cu vârful diferit colorat față de bază; flori mari, roz-purpurii în diverse nuanțe, 5-9 cm 
înălțime și diametru, autosterile; stigmat verde;  apar în mai-iunie; fructul de cca. 2-2,5 cm, cu până la 300 de semințe 
negre de cca. 1mm,  se deschide vertical la maturitate, după cca. 2 luni de la polenizare. 
… dar evident nu am spune totul.  Putem însă începe să clarificăm câteva idei.  

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/02/Poze-nr.5-Echinocereus-Fig.2-E.-r.-bergmannii-a-Lucio-Blanco-Villagr+ín-Tamps.jpg
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Deși specii înrudite din seria pectinaților ajung până în San Luis Potosi, vom decide, evident, să ne limităm la taxonii – 
fie ei cât de controversați - aparținând lui Echinocereus reichenbachii.   
 

             
      

Fig.3, 4 Echinocereus reichenbachii var. caespitosus, San Antonio, TX. (left) and Echinocereus reichenbachii var. 
reichenbachii HK1133, Saltillo, COAH. (right)             Photo József Szigetvári 

 

Astfel, începând din zona de graniță cu Texasul, spre nord, formele de E. reichenbachii nu mai au, de regulă, spini 
centrali. Cu excepția var. fitchii, cu arealul său limitat la 4 comitate texane de graniță, și a var. albertii, prezentă 
destul de aproape înspre nord-est în alte 3 comitate, nu mai vorbim decât de varietățile caespitosus și baileyi, cu 
variantele lor principale perbellus și albispinus.  
 

Înainte de a prezenta ce am înțeles eu din această specie, previn cititorii că e posibil să aibă de criticat și completat mai 
mult decât mi-ar conveni, dar nu ar fi o surpriză; când cactușii mei erau în plină vegetație, ba chiar și în floare, nici nu 
mă gândeam că voi fi solicitat pentru a scrie un articol despre ei. În acel caz, m-aș fi aplecat mai mult asupra unor detalii 
morfologice, dar eu m-am limitat la a-i admira rapid, mulțumit că au trecut de încă o iarnă, și au și înflorit. 
 

Echinocereus reichenbachii var. caespitosus 
 

          
 

Fig. 5,6  Echinocereus reichenbachii. var. caespitosus, Johnston Co., OK (left)  and Echinocereus reichenbachii. var. 
caespitosus OK (right) – four years old plants, in outdoors cultivation,  without being repotted and without being fertilized 

plante tinere de patru ani, cultivate in aer liber, fara schimbarea solului si fara fertilizare 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/02/Poze-nr.5-Echinocereus-Fig.3-Echinocereus-reichenbachii-MG-247.2.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/02/Poze-nr.5-Echinocereus-Fig.4-reichenbachii-HK1133.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/02/Poze-nr.5-Echinocereus-Fig.5-E.r.-var.-caespitosus-Johnston-Co.-OK-.-plante-tinere-de-patru-ani-cultivate-in-aer-liber-fara-schimbarea-solului-si-fara-fertilizare..jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/02/Poze-nr.5-Echinocereus-Fig.6-E.r.-var.-caespitosus-OK-plante-tinere-de-patru-ani-cultivate-in-aer-liber-fara-schimbarea-solului-si-fara-fertilizare.jpg
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Înlocuind var. albertii și var. fitchii, se întinde înspre nord, prin centrul și sud-estul Texasului (comitatul Austin), prin 
zona central-sudică a Oklahomei (comitatele Johnston, Murray și Bryan), până spre nord, aproape de Kansas, în 
comitatul Kay. Limita estică este o linie aproape dreaptă.  Această varietate a inclus și var. perbellus, iar exemplarele 
din nordul Oklahomei, din comitatul Kay spre vest, au fost considerate ca perbellus - și într-adevăr, este o zonă de 
tranziție, caespitosus în sine oprindu-se ceva mai la sud, spre nord avansând intermediarii. Var. caespitosus a fost 
deseori considerată, datorită arealului foarte extins, și ca fiind varietatea nominată; astfel, încă persistă și acum ca 
“var. reichenbachii” (dar adevărata var. reichenbachii crește doar în Coahuila).  
 

Arealul var. caespitosus continuă prin sudul Oklahomei, până în comitatul Kiowa, unde găsim cea mai nord-vestică 
populație a acestei varietăți, denumită uneori var. camanchensis/comanchensis, după comitatul Comanche, aflat la sud-
vest de Kiowa, în care se găsește, de asemenea, același tip de caespitosus (posibil deja sub influența var. baileyi?).   
 

Înspre vest, în comitatul Greer, se mai găsesc caractere de caespitosus în populații care intergradează evident cu var. 
baileyi. Plantele încep să se prezinte mai ostile la atingere, fiindcă apar câțiva spini radiali într-un unghi destul de 
îndrăzneț față de epidermă.  
 

Fiindu-mi dificil să o descriu clar, pot să identific var. caespitosus ca având în general 20-30 spini/areola, deci aceștia 
apar destul de comprimați și aglomerați; rareori sunt ușor orientați înspre exterior, ceea ce face ca plantele să fie ușor 
de manipulat. Coloritul spinilor este variat, predominând totuși nuanțele deschise; de asemenea, diferența de culoare 
între bază și vârf este mai atenuată, unele plante fiind foarte uniform colorate. Cât despre flori, aș putea eventual să 
menționez că sunt oarecum mai deschise decât ale var. perbellus, dar având o culoare mai bogată decât var. albispinus. 
 

                   

 

Fig.7, 8 Echinocereus reichenbachii var. caespitosus, Eastlend Co., TX. (left) and Echinocereus reichenbachii var. perbellus 
SB2009, Beckham Co., OK. (right)      Photo József Szigetvári  

 

Var. albispinus izolează niște plante - aparținând mai degrabă var. caespitosus - care ies în evidență prin spinii 
comprimați pe tulpină, ca la orice caespitosus, dar de culoare albă. Contrastul spinilor- de la alb curat până la alb 
murdar, uneori translucizi- cu verdele epidermei, mai ales când planta este hidratată și prezintă creștere nouă, nu 
trece neobservat.  
 

Echinocereus reichenbachii var. perbellus 
 

Ar putea trece drept “un caespitosus vestic”. Este singura varietate care intră în Colorado, în sud-estul statului (înspre 
nord și vest, până în comitatele Pueblo și Las Animas); de asemenea, singura care intră în New Mexico, doar în 
treimea estică a statului, până în sud, în comitatul Eddy. În acest areal vestic specia urcă și la înălțimi de peste 1.000 
m, chiar până la 1.700 m în comitatul Las Animas, Colorado.  

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/02/Poze-nr.5-Echinocereus-Fig.7-Echinocereus-reichenbachii-ssp.caespitosus-MG-247.22.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/02/Poze-nr.5-Echinocereus-Fig.8-Echinocereus-reichenbachii-ssp.perbellus-SB2009.jpg
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Îl mai găsim în vestul Oklahomei, din comitatul Cimarron înspre est, până în comitatele Woods și Major, unde se 
oprește. De aici continuă spre sud-vest, până în comitatele Jackson și Harmon la granița texană. În comitatul Major 
există populații care prezintă și niște spini mai lungi, semn de intergradare cu var. baileyi. 
 

Este singura varietate care intră în Kansas, începând din comitatul Morton până în comitatul Barber, în ultima 
regiune plantele fiind de fapt o tranziție către var. caespitosus.  
 

În Texas, este găsit în partea de vest, ajungând înspre centru și sud până în comitatele Mason și Kimble. Deși este 
astfel listat uneori, personal cred că în acest areal mult prea sud-estic crește în realitate var. caespitosus. 
 

           
 

Fig.9,10 Echinocereus reichenbachii var. perbellus, Major Co., OK. and Echinocereus reichenbachii var. perbellus, north-TX - 
plants from year 2000 (left) and 1995 (right), in outdoors cultivation, without being repotted and without being fertilized 

 

Spinii sunt așezați într-un unghi ceva mai semnificativ decât la “blândele” forme de caespitosus dar, personal, le 
pot confunda deseori. Totuși, sunt menționați ca fiind doar între 10-20/areolă, mai puțini decât la var. caespitosus.  
Sunt mai scurți și au un colorit mai intens decât la var. caespitosus, și au frecvent vârfurile diferit colorate față de 
bază (mai închise), chiar contrastând puternic- uneori chiar negre. Areolele noi sunt cel mai puțin lânoase, 
comparând cu var. caespitosus sau baileyi.  
 

                   

 

Fig.11, 12 Echinocereus reichenbachii var. perbellus JRT408 Hall Co., TX. (left)  and Echinocereus reichenbachii var. perbellus  
'purpureus' Malaga, NM (right)        Photo József Szigetvári 

 

A defini var. perbellus ca având un aspect “mai salbatic” nu este poate de mare ajutor pentru a diferenția aceste 
două varietăți, dar asta este impresia pe care mi-o lasă. Floarea tinde să fie mai intens colorată, de fapt cel mai intens  

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/02/Poze-nr.5-Echinocereus-Fig.9-E.r.-var.-perbellus-Major-Co.-OK.-planta-din-2000-cultivata-in-aer-liber-fara-schimbarea-substratului-si-fara-fertilizare.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/02/Poze-nr.5-Echinocereus-Fig.10-E.r.-var.-perbellus-north-TX-planta-din-1995-cultivata-in-aer-liber-fara-schimbarea-substratului-si-fara-fertilizare.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/02/Poze-nr.5-Echinocereus-Fig.11-reichenbachii-perbellus-JRT408.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/02/Poze-nr.5-Echinocereus-Fig.12-reichenbachii-perbellus-purpureus-Malaga-NM.jpg
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dintre toate varietățile de reichenbachii nordici. Am putea oare specula că această pigmentare mai intensă a var. 
perbellus ar avea legatură atât cu insolația mai puternică, cât și cu temperaturile mai scăzute din arealul său, care se 
întâmplă să fie extrem pentru specie, nordic și vestic? 
 

Și în cazul var. perbellus putem vorbi, firește, de intergradări. În sud-vestul Oklahomei, în comitatul Kiowa, se găsesc 
populații mixte baileyi x perbellus, descrise și ca fiind foarte stabile. În nord, comitatul Major, var. perbellus include o 
populație cu spini mai lungi, amintind de var. baileyi. Aceste plante au fost odată numite var. purpureus, în prezent 
var. nova, așteptându-și un nume al său. Plante oarecum similare se găsesc și înspre vest, în comitatul Woodward, 
unde, datorită influenței predominante a var. perbellus, aspectul de baileyi se atenuează. Intergradarea cu var. 
caespitosus aproape că nu mai trebuie menționată, dacă ne reamintim că unii autori nu consideră perbellus decât ca 
pe un caespitosus vestic. 
 
Echinocereus reichenbachii var. baileyi  
 

Nu am cunoștință de populații de baileyi în afara Oklahomei. Este prezentă în special în sud-vestul statului, unde își 
atinge limitele nord-vestice în comitatele Kiowa, Caddo și Comanche. Înspre est, are aceleași limite ca și var. 
caespitosus - comitatele calde și ploioase Murray și Johnston.  Aici se pot găsi și plante la fel de “ciufulite” ca orice 
baileyi, dar având spinii de culoare albă - cumva influența acelui caespitosus numit și albispinus? Aceste plante cu 
spini albi, fie ele mai aproape de var. caespitosus sau de var. baileyi, au cele mai suave flori, de un roz deschis.  
 

Habitatul său tipic îl constituie aflorimentele de granit, unde colonizează fisuri și “buzunare”. 
 
 

            

 

Fig.13, 14 Echinocereus reichenbachii ssp. baileyi SB211, Quartz Mts., Kiowa Co., OK. (left) and Echinocereus  reichenbachii. 
var. caespitosus ‘albispinus‘, Tishomingo, Johnston Co., OK. (right)       Photo József Szigetvári 

 

Este varietatea cel mai ușor de identificat: ÎNȚEAPĂ.  Spinii nu mai sunt pectinați, ci lungi, orientați foarte hotărât înspre 
exterior și oblic în jos. Au uneori și spini centrali, mai scurți decât radialii. Spinii pot fi alb-murdar, roz, ruginiu, 
portocaliu, mai rar spre brun; de obicei culoarea este uniformă de la bază până la vârf, spre deosebire de var. 
caespitosus și var. perbellus, unde vârfurile pot avea deseori altă culoare, iar dacă există diferențe, contrastul este slab. 
Var. baileyi nu prezintă niciodată un aspect în benzi diferit colorate, cum se întâmplă frecvent mai ales la var. perbellus, 
dar și la var. caespitosus. Are cele mai lânoase areole dintre varietăți, iar lâna persistă ceva mai mult pe areolă. 
 

Floarea este ceva mai intens colorată față de straniile exemplare cu spini albi, dar rămâne mai palidă decât 
complexul pectinat caespitosus/perbellus. Intermediază atât cu var. caespitosus cât și cu var. perbellus.  
 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/02/Poze-nr.5-Echinocereus-Fig.13-Echinocereus-reichenbachii-ssp.baileyi-SB211.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/02/Poze-nr.5-Echinocereus-Fig.14-Echinocereus-reichenbachii-ssp.baileyi-albispinus-MG-250.51.jpg
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Echinocereus reichenbachii var. albispinus 
 

Prezent doar în comitatele Murray și Johnston din Oklahoma, unde crește exclusiv tot pe aflorimente de granit, ca și 
var. baileyi.  
 

Așa cum se poate deduce din referirile făcute în prezentarea var. baileyi și var. caespitosus, aceste plante interesante 
au spinație care poate aminti de ambele varietăți cu areal mai mare; doar albul spinilor le evidențiază în mod cert.  
Are de departe cele mai palide flori. Aceste populații sunt cele mai puțin pigmentate, atât în privința spinilor cât și a 
florilor. Nu pot să nu observ că var. albispinus este – în această privință – la cealaltă extremă față de var. perbellus. Să 
fie doar o coincidență? Este interesant faptul că și din punct de vedere geografic sunt situate la extreme - una în 
limita vestică, alta în limita estică.  
 

Climatul, cel puțin, este foarte diferit: de la grohotișurile și preeriile din sud-estul statului Colorado, lovite sever atât 
de secetă, cât și de geruri năpraznice, la habitatele cu veri umede și toride și ierni blânde, cu rare valuri de frig, de 
scurtă durată… acolo unde până acum 150 de ani se mai jucau aligatorii! Încă se mai joacă, la 200 de km est, în 
comitatul McCurtain, unde și un palmier pitic (Sabal minor) își atinge limitele nord-vestice. 
 

 
 

Fig.15 Echinocereus reichenbachii var. fitchii, borderline, NL-COAH, road Saltillo-Monterrey Photo M.A.Gonzalez Botello  
 

Climat 
 

Voi puncta câteva locații reprezentative și, pentru facilitarea comparației, mai întâi datele pentru București, apoi vom 
enumera în ordine identică datele pentru acele locații, și varietatea de E. reichenbachii din zona:   
 

București, 90 m: media ianuarie  -3°C,  iulie 23°C; 560 mm/an; recorduri absolute 43°C, -32°C. 
Saltillo, Coahuila, 1.700 m: 12°C, 23°C, 370 mm, 40°C, -14°C (var. reichenbachii) 
Corpus Christi, Kleberg Co., Texas, 13 m: 13°C, 28°C, 770 mm, 39°C, -10°C (var. alberti) 
San Angelo, Tom Green Co., Texas, 577 m:  8°C, 29°C, 496 mm, 44°C, -20°C (var. perbellus, var. caespitosus) 
Brownfield, Yoakum Co., Texas, 103 m : 5°C, 26°C, 461 mm, 45°C, -27°C (var. perbellus) 
Boise City, Cimarron Co., Oklahoma, 1.260 m : 1°C, 25°C, 443 mm, 42°C, -31°C (var. perbellus) 
La Junta, Otero Co., Colorado, 1.291 m: 0°C, 26°C, 330 mm, 43°C, -30°C (var. perbellus) 
Alva, Woods Co., Oklahoma, 448 m: 2°C, 28°C, 688 mm, 49°C, -27°C  (var. perbellus) 
Lawton, Comanche Co., Oklahoma, 338 m: 4°C, 28°C, 780 mm, 46°C, -23°C (var. baileyi) 
Tishomingo, Johnston Co., Oklahoma, 326 m: 3°C, 28°C, 1.018 mm, 48°C, -24°C (var. caespitosus, var. baileyi, var. 
albispinus). 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/02/Poze-nr.5-Echinocereus-Fig.15-E.-r.-fitchii-Borderline-NL-Coah-Road-Saltillo-Monterrey.jpg
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Observăm că distribuția sa cuprinde în mod tipic numai zone cu precipitații de peste 300 de mm/an și altitudini până 
la 1.200 de m - deci este o plantă a căldurii, dar nu și a secetei severe. Deși adaptat la condițiile din habitatul său, 
evenimente climatice extreme extirpă numeroase populații, cel puțin temporar, până la refacerea din semințe. De 
exemplu, este menționat sudul statului Colorado, unde specia era “foarte comună”, dar suferind dispariții locale din 
cauza unor secete prelungite. La fel de recent, în centrul Texasului, ploile de vară abundente au rărit considerabil 
populațiile de E. reichenbachii. Observăm că în general nu gerul, ci extremele legate de precipitații, afectează drastic 
specia.  
 

Necunoscând dinamica populațiilor de Echinocereus, nu pot afirma clar că este vorba de extirpări anormale, în masă,  
care au consecințe ireversibile (la scara vieții unui cercetător), sau că aceste evenimente s-au succedat mai mult sau 
mai puțin ciclic în trecut, populațiile refăcându-se ulterior. 
 
Solul 
 

Crește atât pe calcare cât și pe roci vulcanice. Apare deseori în “buzunare” și fisuri de roci, mai ales în partea estică a 
arealului, unde vegetația ierboasă și arborescentă (abundentă în acele locuri) nu-l pot concura. Cel mai frecvent 
preferă soluri bine drenate, cum ar fi cele nisipoase, pietroase sau argilos/pietroase (gravelly clay), caliche (calcret), 
fără a tolera bine vecinătatea vegetației ierboase.   
 
E. reichenbachii din Oklahoma central-sudică nu ar putea rezista verilor toride și umede pe vreun alt tip de substrat, 
în afară de fisurile și “buzunarele din granit”, rapid drenate și fără umezeală remanentă.  
 

        
 

Fig.16,17 Echinocereus reichenbachii var. perbellus, Beckham Co. OK. and  Echinocereus reichenbachii var. baileyi Kiowa Co., 
OK – three years old plant (left) and four years old plants in outdoors cultivation,   

without being repotted and without being fertilized  
 

În cultură 
 

Populațiile începând din nord până în treimea nordică a Texasului pot fi crescute și în sudul României cu minim de 
protecție sau chiar fără. O plasare pe o pantă cu drenaj bun, pe un pat permeabil sau chiar într-un troc de beton sau 
ghiveci cu aceeași condiție a drenajului impecabil, poate permite creșterea în liber. Desigur, pierderi vor exista, dar 
vor fi reduse după ce fiecare crescător va găsi formula pentru condițiile sale- atât climatice, cât și a materialelor și 
variantelor folosite. 
 

Nu se recomandă asocierea prea apropiată cu plante viguroase ca Opuntiile sau speciile de Sedum și 
Delosperma, de exemplu - acestea vor domina și debilita echinocereii, și pierderile vor fi amplificate, indiferent de 
sezon. Spre deosebire de Escobaria vivipara (var. vivipara) sau E. missouriensis (var. missouriensis și caespitosa), care 
pot tolera un anumit grad de umbrire și chiar de vecinătate a vegetației ierboase, E. reichenbachii pierde rapid din 
rezistență în astfel de condiții. În schimb, portulacacee mici, ca specii de Talinum și Phemeranthus (**), pot fi niște 
vecini rezonabili. 
 

(**) Aceste specii sunt plasate actualmente în fam. Talinaceae și respectiv Montiaceae, dar până la sistemul APG III (2009) au fost incluse în fam. Portulacaceae.  
Segregarea nu este unanim acceptată. 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/02/Poze-nr.5-Echinocereus-Fig.16-E.r.-var.-perbellus-Beckham-Co.-OK-plante-tinere-de-trei-ani-cultivate-in-aer-liber.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/02/Poze-nr.5-Echinocereus-Fig.17-E.r.-var.-baileyi-Kiowa-Co.-OK-plante-tinere-de-patru-ani-cultivate-in-aer-liber-fara-schimbarea-solului-si-fara-fertilizare.jpg


 

Xerophilia – Vol. 2, nr. 2 (5) – June 2013                                        56  

ISSN 2285 – 3987 

În condițiile mele de cultură, deseori calificabile drept “abuz”, am putut observa că varietățile din zonele mai uscate 
și calde cedează mai devreme sau mai târziu - de fapt, nimic surprinzător. Practic, numai locații din Oklahoma, 
Colorado și Kansas, și cele din nord-vestul extrem al Texasului (numit și Texas Panhandle = mânerul tigăii) au rezistat 
pe termen lung neprotejate, și pierderile au fost mai mult din rândul var. perbellus. Totuși, printre cele mai vechi 
plante din colecția mea se remarcă și perbellus, inclusiv câțiva texani - condiția este însă locația nordică. Cu minim de 
grijă - asigurarea drenajului și plasarea în plin soare - aceste locații sunt potrivite sudului nostru. În schimb, forme de 
perbellus din New Mexico și vestul Texasului au cedat rapid.  Cu protecție față de umezeală, fie cât de simplă, și 
aceste forme interesante pot suporta cu succes gerurile noastre. Var. fitchii și alberti, deși surprinzător de rezistente 
când ne amintim de unde provin, nu rezistă în nici un caz neprotejate, iar gerurile extreme le nimicesc în totalitate. 
Într-o seră rece însă, cred că și aceste forme pot trăi pe termen lung. 
 

Am pierdut plante și vara - atât din cauza unor lungi perioade ploioase cât și din cauza faptului că… nu am udat 
săptămâni în șir, pe timp de secetă și caniculă. Evident, plantele mici sunt cele care cedează predominant în aceste 
cazuri.  
 

În România, cunosc câțiva pasionați care țin astfel de plante în stâncării neprotejate- de exemplu Monica Călugarul 
(jud. Ilfov), Ionuț Floca (jud. Buzău) și chiar într-o zonă mult mai rece: Buia, jud. Sibiu - Lacy Szanto.  Această ultimă 
locație nu este chiar facilă pentru un cactus, fiind destul de răcoroasă și umedă! 
 

Există hobbyști care cresc specia, cu mai multe varietăți, în nordul SUA, sudul Canadei și în toată Europa. Sigur că în 
unele zone se impune o anumită protecție, având un climat impropriu. Experimente făcute în nord-estul statului 
Colorado au demonstrat că plante din Oklahoma au practic aceeași rezistență cu formele nordice din Colorado (var. 
perbellus), și anume spre -40°C. Indubitabil, climatul din Colorado are particularitățile sale, dar plantele se califică 
foarte bine pentru sudul nostru - mult mai umed, dar totuși lipsit de astfel de geruri nimicitoare. 
 

 

Înmulțire  
 

Am descoperit întâmplător o metodă de 
însămânțare cu randament excelent.  Acum mulți 
ani, primele 2 fructe mult-așteptate, rezultat al 
unei atente polenizări încrucișate (mai), au început 
să pleznească vertical (iulie). Timpul recoltei, deci! 
Am lăsat fructul să cadă spontan și să se usuce, 
apoi am curățat și spălat semințele. Uscarea s-a 
efectuat pe o farfurie, expusa cca. 3 ore soarelui, 
după care semințele au fost adunate și ținute în 
plic de hârtie. O dată pe săptămână le spălam prin 
agitare într-un recipient PET de 0,5l, urmând 
uscarea și păstrarea în aceleași condiții. Am repetat 
această rutină de 4-5 ori, apoi am semănat (în 
august). Germinația a fost rapidă, abundentă și 
uniformă, iar plantulele au fost expuse treptat 
soarelui direct după o lună. Iernarea - evident, 
afară; evident - cu succes, jardiniera fiind însă 
protejată (grosolan) cu o bucată de sticlă. Totuși, 
plantulele erau uneori acoperite cu zapada 

viscolită, care intra ușor prin spațiul de cca. 5 cm 
dintre buza vasului și bucata de sticlă. 
 
 

Deși nu este indestructibil ca Opuntia fragilis, Echinocereus reichenbachii este o vedetă necontestată în colecțiile 
hardy. De fapt, fără el nu se poate, acolo unde se poate. 
 

 “Reichenbachii  o nada!” 
[1] NOTĂ: Datorită modului în care autorul abordează nomenclatura complexului Reichenbachii în cuprinsul textului, legendele fotografiilor – 
pentru care mai mulțumim o dată tuturor celor care au contribuit la acest articol (József Szigetvári - Hungary, Miguel Anghel Gonzalez Botello - 
Mexico, Răzvan Diaconescu - România, László Ambrus - România) – au fost armonizate cu acest punct de vedere, astfel încât ilustrarea să fie 
explicativă. Punctul de vedere al autorilor fotografiilor poate fi văzut AICI. 

Fig.18 Echinocereus reichenbachii var. perbellus,  
Potter Co. TX      Photo László Ambrus 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/03/Document-explicativ-2.docx
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/02/Poze-nr.5-Echinocereus-Fig.18-Echinocereus-reichenbachii-v.-perbellus-Potter-Co.-Tx.jpg
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Echinocereus reichenbachii – the northern group (1) 
 

de Fabian Vincențiu Vanghele, Bucharest, România 
 

Overview 

Echinocereus reichenbachii is easy to grow; its features may clearly point out that it meets most required qualities, 
from the enthusiasts‘ point of view, especially if their collection is focused on the very few "ultra-hardy" species:  

 grows faster and flowers earlier than the spectacular E. coccineus and E. triglochidiatus; 

 has a strange pectinated aspect; 

 has a huge flower in pinkish-purple shades, with the floral tube also tinted in various shades, that can’t be 
overlooked, not even if it stands in a party of flowering Opuntias;  

 is more striking than the inconspicuous E. viridiflorus; 

 has a high resistance to frost and moisture, even if unprotected. 
 

What tempers the reputation of being an "easy species" is its taxonomy:  although somewhat easily recognized and 
distinguished from other related species (E. pseudopectinatus, E. chisosensis, E. rigidissimus and other Mexican 
species), there are numerous difficulties which prevent a strict  conclusion on many intermediate forms or local 
variations, even the main varieties were - and still are - subject for debates.  
 

We will consider below only the northern varieties and forms, of interest to growers in temperate climates. 
 

Some classifications, more or less customary, or more or less official, do not include for example var. perbellus, which 
is blended into neighbouring varieties, predominantly var. caespitosus;  some other merge var. reichenbachii with 
var. caespitosus or include var. albispinus in var. baileyi… varietal names like brunispinus, purpureus, castaneus, 
minor, major, comanchensis (most probably, all belonging to var. caespitosus) are also customary …  I won’t enter 
therefore into taxonomic details, raising claims, because even the experts have not agreed yet, and I lack the 
required resources and knowledge anyway. 
 

 
 

Fig.19 Echinocereus reichenbachii var. armatus, Huasteca Canyon, Santa Catarina, NL Photo M.A. Gonzalez Botello 

Contributions 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Prezentare-Fabian-Vanghele.pdf
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/02/Poze-nr.5-Echinocereus-Fig.19-E.-r.-armatus-Huasteca-Canyon-Santa-Catarina-NL.jpg
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Thus, I will use a reference system which is more appropriate for us, the hobbyists – aimed at by these words – 
namely, the names by which plants are usually traded under, correlated with the habitat locations listed in various 
catalogues, plus observations made on plants from my own collection as well as from photos from other collections. 
For relevance, these conclusions were drawn only observing plants with undoubtedly locations mentioned. 
Obviously, it won’t contain definitive taxonomic verities, but neither such arbitrary fantasies as Turbinicarpus 
klinkerianus “lilinkeuiduus”, a name which is already haunting Internet abodes. 
 

          
 

Fig.20, 21 Echinocereus reichenbachii, and Echinocereus reichenbachii var. fitchii  Photo József Szigetvári 
 

Although we will always consider the locations and this may offer some helpful hints for the enthusiast grower, the 
variability of this beautiful and strong plant can raise classification problems even for a field expert, and then the 
easiest – and most natural – escape is to employ specifications like "intermediate", "intergradation", "local form" ... I 
wouldn’t call such situations "un-clarities" or "shortcomings", on the contrary they even add magic to our 
excitement. In fact, for this passion binds to living beings, and not to such relatively names you may call them. 
 

Some other varieties/subspecies belonging to E. reichenbachii: 
 

- Echinocereus reichenbachii reichenbachii – Mexico, in south-eastern Coahuila: Saltillo, General Cepeda, Ramos 
Arizpe, Parras;  
- Echinocereus reichenbachii albertii (*) – south Texas, in the Kleberg, Jim Wells and Refugio counties; this is an 
intermediate between var. caespitosus and var. fitchii; 
- Echinocereus reichenbachii armatus (*) - Mexico, southern central Nuevo Leon, Monterrey area; an intermediate 
between var. reichenbachii and var. fitchii; rightfully named so because of the long and straight central spines;  
- Echinocereus reichenbachii burrensis - Sierra del Carmen and Serranias del Burro, northern Coahuila, Mexico; very 
similar to E. rigidissimus var. rubrispinus; 
- Echinocereus reichenbachii fitchii (*) - southern Texas: Webb, Jim Hogg, Starr and Zapata counties; the adjacent 
areas of Mexico, in the states of Nuevo Leon and Tamaulipas;   
- Echinocereus reichenbachii pailanus – known only as field number P282 (Piltz), from Sierra Paila, Coahuila (the 
south-eastern parts of the state). 
(*) - var. albertii and armatus were considered as belonging to a distinct species, namely  Echinocereus fitchii. 
 

Variability 
 

If we were to describe briefly E. reichenbachii (its northern varieties), we could say: 
 

“low growing plant, 5-30 cm tall, 3-6 cm across, solitary or forming colonies by offsetting; 10-20 narrow and less 
prominent ribs, straight or undulated; areoles more or less outlying, temporary tomentose, with central spines usually 
absent, radial spines (10-30) more or less pectinated, varying from totally compressed on the stem to point sloping 
outwards and downwards; the spine colour varies from white to grey, to pink, to rusty, to brown, to almost black, 
sometimes with the tips  coloured differently compared to the base; wide flowers, pinkish-purple in different shades, 
5-9 cm tall and wide, self-sterile; stigma green; flowering period May to June; fruit cca. 2-2.5 cm, containing up to 300 
small seeds cca. 1 mm across, splits up vertically when ripe, cca. 2 months after being pollinated. ” 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/02/Poze-nr.5-Echinocereus-Fig.20-Echinocereus-reichenbachii..jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/02/Poze-nr.5-Echinocereus-Fig.21-Echinocereus-reichenbachii-ssp.fitchii.jpg
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... but obviously, that wouldn’t tell us everything. However, we can start clarifying some ideas. 
 

Although related species from the pectinated series reach San Luis Potosi, we decided, of course, to limit ourselves 
to taxa - be they as controversial - belonging to Echinocereus reichenbachii. 
 

Thus, starting from the border with Texas, the forms of E. reichenbachii usually no longer bear central spines. 
Excepting var. fitchii, having its habitat limited to 4 counties on the Texas border, and var. albertii, occurring pretty 
close towards the north-east in other 3 counties, we can only mention the caespitosus and baileyi varieties, with 
their main variants perbellus and albispinus. 
 

But, before starting to present what I understood of this species, I have to warn readers that they might have to 
criticize and conclude more than I would agree, but this wouldn‘t come as a surprise; when my cacti were in full 
growth, and even in flower, I wouldn’t have thought that I will be asked to write an article about them. In that case, I 
would have been more attentive in some morphological details, but I was limited to admire them rapidly, being 
pleased that they survived another winter, and have also flowered. 
 

          
 

Fig.22, 23 Echinocereus reichenbachii. var. caespitosus, Johnston Co., OK (left)  and Echinocereus reichenbachii. var. 
caespitosus OK (right) – four years old plants, in outdoors cultivation, without being repotted and without being fertilized 

 
Echinocereus reichenbachii var. caespitosus 
 

This variety is replacing var. albertii and var. fitchii, and stretches further to the north, through central and south-
eastern Texas (Austin county), through central and southern areas of Oklahoma (Johnston, Murray and Bryan 
counties), up north, near Kansas, in Kay county. Its eastern limit is an almost straight line. This variety includes also 
var. perbellus, and specimens from northern Oklahoma, from Key county westwards, have been regarded as  
perbellus – and indeed, this is a transition zone, with the actual caespitosus areal stopping further south, while 
northwards only intermediate forms are located. Because the very large area covered, var. caespitosus was also 
often considered the titular variety; however, it still persists in being regarded as “var. reichenbachii” (although the 
true var. reichenbachii grows only in Coahuila). 
 

The distribution areal of var. caespitosus continues through southern  Oklahoma, until Kiowa county, where we find 
the most north-western population of this variety, sometimes referred to as var. camanchensis/comanchensis, 
named after Comanche county, located south-west of Kiowa,  where there is also the same type of caespitosus 
(possibly already in transition to var. baileyi ?). 
 

To the west, in Greer county, caespitosus characters can still be found in populations which intergrade obviously with 
var. baileyi. Plants tend to become more hostile to the touch, because of the few radial spines growing in a pretty 
daring angle to the epidermis. 
 

Being difficult for me to describe it clearly, I can identify var. caespitosus as generally having 20-30 spines per areole, 
so they appear quite compressed and crowded; rarely they are slightly pointing  outwards, making the plants easy to 
handle. The spines colour is varied, yet predominantly light shades; also the colour difference between tip and base 
is subdued, in some plants being very uniform coloured. As for the flowers, I could possibly mention that are 
somewhat lighter than in var. perbellus, but with a richer colour than in var. albispinus. 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/02/Poze-nr.5-Echinocereus-Fig.22-E.r.-var.-caespitosus-Johnston-Co.-OK-plante-tinere-de-patru-ani-cultivate-in-aer-liber-fara-schimbarea-solului-si-fara-fertilizare.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/02/Poze-nr.5-Echinocereus-Fig.23-E.r.-var.-caespitosus-OK.jpg
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Fig.24, 25 Echinocereus reichenbachii var. caespitosus Enchanted Rock, TX (left) and Mason, TX (right) Photo József Szigetvári 
 

Being difficult for me to describe it clearly, I can identify var. caespitosus as generally having 20-30 spines per areole, 
so they appear quite compressed and crowded; rarely they are slightly pointing  outwards, making the plants easy to 
handle. The spines colour is varied, yet predominantly light shades; also the colour difference between tip and base 
is subdued, in some plants being very uniform coloured. As for the flowers, I could possibly mention that are 
somewhat lighter than in var. perbellus, but with a richer colour than in var. albispinus. 
 

Var. albispinus segregates some plants - rather belonging to var. caespitosus - that stand out due to their spines 
compressed on the stem, like any caespitosus but white. The contrast between the spines – ranging from pure white 
to dirty white, sometimes translucent – and the green epidermis, especially when the plant is well hydrated and 
shows new growth, can’t go unnoticed. 
 

Echinocereus reichenbachii var. perbellus 
 

It could pass as a "western caespitosus". It is the only variety to be found in Colorado, in the south-east of the state 
(towards north and west until Pueblo and Las Animas counties); Also, the only passing into New Mexico, but only in 
the eastern third of the state, and southwards to Eddy county. In this western range the species arises to heights of 
over 1000m, even up to 1700m in Las Animas county, Colorado. 
 

          
 

Fig.26, 27 Echinocereus reichenbachii var. perbellus, Belva, woodward Co., OK  (left) and and  Major Co., OK (right)  
Plants from year 2000, in outdoors cultivation, without being repotted and without being fertilized. 

It is also found in western Oklahoma, from Cimarron county to the east, until the Woods and Major counties, where 
it discontinues. From here, it turns to the southwest, into Jackson and Harmon counties at the Texas border. In Major 
county there are populations displaying somewhat longer spines, a sign of intergrading with var. bailey. 
 

It is the only variety crossing into Kansas, from Morton county until Barber county, the plants from the last county 
being actually a transition to var. caespitosus. 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/02/Poze-nr.5-Echinocereus-Fig.24-reichenbachii-caespitosus-Enchanted-Rock-Tx.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/02/Poze-nr.5-Echinocereus-Fig.25-reichenbachii-caespitosus-Mason-Tx-MAO.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/02/Poze-nr.5-Echinocereus-Fig.26-E.r.-var.-perbellus-Belva-woodward-Co.-OK-planta-din-2000-cultivata-in-aer-liber-fara-schimbarea-substratului-si-fara-fertilizare.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/02/Poze-nr.5-Echinocereus-Fig.27-E.r.-var.-perbellus-Major-Co.-OK-planta-din-2000-cultivata-in-aer-liber-fara-schimbarea-substratului-si-fara-fertilizare.jpg
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In Texas, it is found on the western side, stretching into the central and southern parts until Mason and Kimble 
counties. Although listed as such, I personally think that this area is too far to the south-east, and actually we deal 
here with var. caespitosus. 
 

Spines are placed at a slightly more significant angle than the "gentle" forms of caespitosus,  but personally I can 
often confuse therm. However, descriptions mention only 10-20 spines per areole, less than in var. caespitosus.  They 
are shorter and display stronger colours than var. caespitosus, and often have their tips in different colours from the 
base (darker), creating even a strong contrast – sometimes being black. New areoles are the least woolly, compared 
to var. caespitosus or var. baileyi. 
 

To define var. perbellus as having a "wilder" look may not be very helpful to differentiate these two varieties, but this 
is the impression it leaves me. The flower colour tends to be more intense, in fact the most intense of all northern 
reichenbachii varieties. 
 

          
 

Fig.28, 29 Echinocereus reichenbachii var. perbellus, Pueblo Co., CO (left), and Belva, woodward Co., OK (right) .  
Three years old plants (left) and from year 2000 (right), all of them in outdoors cultivation, without being repotted  and 

without being fertilized. A spontaneously emerged Escobaria vivipara (right). 
 

Could we speculate that this more intense pigmentation of var. perbellus may be connected with both stronger 
sunstroke and cooler temperatures in the area, which happens to be the extreme boundary of the species to north 
and west? 
 

Intergrading is also true, of course, for var. perbellus. In south-western Oklahoma, in Kiowa county, there are mixed 
populations bailey x perbellus described as being very stable. To the north, in Major county, there is a var. perbellus 
population having longer spines, resembling var. baileyi. Those plants were called once var. purpureus, and currently 
var. nova, waiting for its own proper name. Somewhat similar plants can be also found to the west, in Woodward 
county, where, due to the predominant influence of var. perbellus, the appearance of var. bailey is softening. The 
intergrading with var. caespitosus is hardly worthwhile mentioning, if we remember that some authors consider var. 
perbellus nothing more than a western caespitosus. 
 
Echinocereus reichenbachii var. baileyi  
 

I have no knowledge of baileyi populations outside Oklahoma. It is spread especially in the south-western parts of 
the state, where it reaches its north-western limits in Kiowa, Caddo and Comanche counties. To the east it follows 
var. caespitosus – the warm and rainy counties of Murray and Johnston. Here one can find plants as dishevelled as 
any other baileyi, but sporting white spines - perhaps the influence of that caespitosus also known as albispinus? 
Those plants with white spines, either closer var. caespitosus or to var. bailey, have the most gentle light-pinkish 
flowers. Its typical habitat consists of granite outcrops, where it is colonizing crevices and pockets. 
 

This variety is the easiest to identify: it STINGS. The spines are no more pectinated, but long and very firmly oriented 
obliquely outwards and downwards. The spines can be dirty white, pink, rusty, orange, and more rarely brownish; 
usually the spine colour is uniform from tip to base, unlike var. caespitosus and var. perbellus, having the spine tips 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/02/Poze-nr.5-Echinocereus-Fig.28-E.r.-var.-perbellus-Pueblo-Co.-CO-plante-tinere-de-trei-ani-cultivate-in-aer-liber.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/02/Poze-nr.5-Echinocereus-Fig.29-E.r.-var.-perbellus-Belva-woodward-Co.-OK-pl-din-2000-cultiv-in-aer-liber-fara-schimb-substratului-si-fara-fertilizare-cu-Escobaria-vivipara-rasarita-spontan.jpg
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often of another colour, and if there is a difference then the contrast is wispy. Var. baileyi never displays stripes of 
different colours as it happens quite often especially in var. perbellus, but also in var. caespitosus. Of all varieties it 
has the most woolly areoles, and the hairs persist a bit longer on the areole.  
 

          
 

Fig.30, 31 Echinocereus reichenbachii var. baileyi, Caddo Co., OK (left) and  Granite, Greer Co., OK (right)  
Four years plants, in outdoors cultivation, without being repotted and without being fertilized 

 

The flower colour is more intense compared to the strange white spined specimens, but remains slightly paler than 
the caespitosus / perbellus pectinate complex. It has intermediate variants with both var. caespitosus and var. 
perbellus. 
 

Echinocereus reichenbachii var. albispinus 
 

Present only in Murray and Johnston counties of Oklahoma, where they grow exclusively on granite outcrops, exactly 
as var. bailey. 
 

As suggested above in the presentation of var. baileyi and var. caespitosus, the spination of this interesting variety 
resembles both varieties with large distribution areas, only that the white spines become definitely a highlight. It has 
by far the palest flowers. These populations are less pigmented, both spines and flowers. I cannot help noticing that 
var. albispinus is almost antagonistic in this regard with var. perbellus. Is it just a coincidence? It is interesting that 
even their inhabited areas are geographically located to the extremes of the distribution area - one to the western 
and the other to the eastern limits. 
 

          
 

Fig.32, 33  Echinocereus reichenbachii  var. albispinus Troy, Johnston Co., OK (left)  four years old plants and Echinocereus 
reichenbachii  var. caespitosus (albispinus), OK. (right) seven years old plant,  all of them in outdoors cultivation, without 

being repotted and without being fertilized. Spontaneous seedlings (right).  

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/02/Poze-nr.5-Echinocereus-Fig.30-E.r.-var.-baileyi-Caddo-Co.-OK.-plante-tinere-de-patru-ani-cultivate-in-aer-liber-fara-schimbarea-solului-si-fara-fertilizare.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/02/Poze-nr.5-Echinocereus-Fig.31-E.r.-var.-baileyi-Granite-Greer-Co.-OK-plante-tinere-de-patru-ani-cultivate-in-aer-liber-fara-schimbarea-solului-si-fara-fertilizare.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/02/Poze-nr.5-Echinocereus-Fig.32-E.r.-var.-albispinus-Troy-Johnston-Co.-OK..-plante-tinere-de-patru-ani-cultivate-in-aer-liber-fara-schimbarea-solului-si-fara-fertilizare.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/02/Poze-nr.5-Echinocereus-Fig.33-E.r.-var.-caespitosus-albispinus-OK.-planta-matura-de-sapte-ani-cultivata-in-aer-liber-fara-schimbarea-solului-si-fara-fertilizare-pui-rasariti-spontan.jpg
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The climate, at least, is very different: from the rubble slopes and prairie in southern Colorado, so severely affected by 
drought and heavy frosts, to the habitats with hot and humid summers and mild winters, rarely and only short-term 
affected by cold waves... where until 150 years ago there was a playground for alligators! There still is 200 km to the 
east, in McCurtain county, where even a dwarf palm (Sabal minor) reaches its north-western distribution limits. 
 

Climate 
 

I will point out climatic data for a few relevant locations and to facilitate a comparison, I will start with Bucharest, 
then we will list in identical order data to those locations, and the variety of E. reichenbachii inhabiting the area: 
 

Bucharest, 90m: January average  -3°C,  July 23°C; 560mm/year; absolute records 43°C, -32°C. 
Saltillo, Coahuila, 1700m: 12°C, 23°C, 370mm, 40°C, -14°C (var. reichenbachii) 
Corpus Christi, Kleberg Co., Texas, 13m: 13°C, 28°C, 770mm, 39°C, -10°C (var. alberti) 
San Angelo, Tom Green Co., Texas, 577m:  8°C, 29°C, 496mm, 44°C, -20°C (var. perbellus, var. caespitosus) 
Brownfield, Yoakum Co., Texas, 103m : 5°C, 26°C, 461mm, 45°C, -27°C (var. perbellus) 
Boise City, Cimarron Co., Oklahoma, 1260m : 1°C, 25°C, 443mm, 42°C, -31°C (var. perbellus) 
La Junta, Otero Co., Colorado, 1291m: 0°C, 26°C, 330mm, 43°C, -30°C (var. perbellus) 
Alva, Woods Co., Oklahoma, 448m: 2°C, 28°C, 688mm, 49°C, -27°C  (var. perbellus) 
Lawton, Comanche Co., Oklahoma, 338m: 4°C, 28°C, 780mm, 46°C, -23°C (var. baileyi) 
Tishomingo, Johnston Co., Oklahoma, 326m: 3°C, 28°C, 1018mm, 48°C, -24°C (var. caespitosus, var. baileyi, var. 
albispinus). 
 

We can see that its distribution typically includes only areas with precipitation over 300mm/year and altitudes up to 
1200m – it is therefore a heat loving plant, but doesn’t enjoy severe drought. However, although fairly adapted to 
the habitat conditions, extreme climatic events can entirely wipe out some populations, at least temporarily, until 
these regenerate from seed. For example, it is mentioned that in southern Colorado, where the species was "very 
common" as a result of prolonged drought it simply vanished from several locations. Just recently, in central Texas, 
heavy summer rains have significantly slashed the populations of E. reichenbachii. We can see that in general not 
only frost, but both extremes related to water availability drastically affects the wellbeing of the species. 
 

 
 

Fig.34 Echinocereus  reichenbachii var. fitchii ‘bergmannii‘, G-ral Terán, NL   Photo M.A.Gonzalez Botello 
 

Not knowing the dynamics of the Echinocereus populations, I can’t clearly state if these are abnormal mass 
extinctions with irreversible consequences (at least compared to the life span of a researcher), or all these events 
succeeded more or less cyclically in the past, and then the populations recovered later on. 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/02/Poze-nr.5-Echinocereus-Fig.34-E.-r.-bergmannii-a-General-Teraín-Nuevol-Leo¦n.jpg
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The Soil 
 

It grows on both limestone and volcanic rocks. It is often seen in “pockets”, fissures and crevices, especially in the 
eastern parts of the distribution area, where herbaceous and arborescent vegetation (the later quite abundant in 
these places) cannot compete with them. Most frequently it prefers well-draining soils, such as sandy, gravelly or 
gravelly clay, calcrete, without standing too well the vicinity of herbaceous vegetation. 
 

E. reichenbachii from the central-southern Oklahoma couldn’t possibly survive the hot and humid summers on any 
other substrate type, but the fissures, crevices and “granite pockets” draining quickly and without any moisture 
retention. 
 

In cultivation 
 

Specimens of the populations from the north to the northern third of Texas can be grown in southern Romania 
with minimal or no protection. A placement on a slope with good drainage, a permeable raised bed or in a 
concrete trough or pot allowing the same impeccable drainage condition can grant outdoor cultivation. Of course, 
there will be losses, but will be reduced after each grower will find its formula, for both climatic conditions and the 
materials or alternatives used. 
 

         
 

Fig.35,36 Echinocereus reichenbachii var. baileyi (left) and Echinocereus reichenbachii var. reichenbachii  (right)  
in outdoors cultivation getting out from the snow    Photo Răzvan Diaconescu 

 

A too close association with vigorous plants like Opuntia or species of Sedum and Delosperma is not recommended, for 
example - they will dominate and debilitate Echinocereus and losses will be amplified, no matter the season. Unlike 
Escobaria vivipara (var. vivipara) or E. missouriensis (var. missouriensis and caespitosa), which can tolerate a certain 
degree of shading and even vicinity of herbaceous vegetation, E. reichenbachii is rapidly losing vigour in such conditions. 
Instead, small portulaca plants, such as Talinum and Phemeranthus (**) species can be some reasonable neighbours. 
 

(**) These species are currently placed in fam. Talinaceae and respectively Montiaceae but prior to the segregation blessed by the APG III 
system (2009) these were included in the fam. Portulacaceae. The segregation has not been supported by all botanists. 
 

In my cultivation conditions, often labelled as "abusive", I could see that varieties originating from hotter and dryer 
areas give up sooner or later - in fact, there’s no surprise. Basically, only specimens from locations in Oklahoma, 
Colorado and Kansas, and the extreme north-west of Texas (Texas Panhandle) survived long term without protection, 
and losses were mostly among var. perbellus. However, among the oldest plants in my collection stands out var. 
perbellus, including several Texas natives - but it has to be a northern location. With minimal care - providing 
drainage and placed in full sun - these locations are suitable for our south. Instead, forms of perbellus from New 
Mexico and western Texas succumbed quickly. With protection from dampness, as simple as it is, and the interesting 
forms can successfully withstand our frosts. Var. fitchii and alberti, although remarkably resilient when we remember 
where they come from, do not resist in any way unprotected, and extreme completely frosts them destroys. 
However, I believe that grown in a cold greenhouse these forms are able to survive for a long time. 
 

I lost plants even in summer - both due to long rainy periods and because ... I didn’t water them for weeks, during 
drought and heat. Obviously, small plants are predominantly perishing in these instances. 
 

I know some Romanian enthusiasts who grow such plants unprotected in rock gardens, for example Monica 
Calugarul (Ilfov county), Ionut Floca (Buzau county) and even in a much colder area: Lacy Szanto from Buia, Sibiu 
county. This last location is not easy for a cactus, as it is quite cool and humid! 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/02/Poze-nr.5-Echinocereus-Fig.35-E.r.-bailey-Razvan-Diaconescuimg_0001.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/02/Poze-nr.5-Echinocereus-Fig.36-E.r.r-img_151.jpg-Razvan-Diaconescu.jpg
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There are enthusiasts growing this plant, actually several of its varieties, in the northern United States, southern 
Canada and throughout Europe. Sure, in some areas is required some protection because of the incompatible 
climate. Experiments performed in north-eastern Colorado have shown that Oklahoma plants have practically 
the same resistance as the northern Colorado forms (var. perbellus), namely to -40 ° C. Undoubtedly, the 
climate of Colorado has its peculiarities, but the plants are well suited for our south – which is much moister, 
yet free from such destructive frosts. 
 

Propagation 
 

I accidentally discovered a sowing method which proved to be extremely efficient. Many years ago, I had the first 
2 long awaited fruits, the result of a careful cross-pollination (May), which began to split vertically (July). Time for 
harvest! I left the fruit to fall spontaneously and dry out, then cleaned and washed the seeds. The drying was 
carried out by placing them on a plate exposed to sun for some 3 hours, after which the seeds were gathered and 
stored in a paper envelope. Once a week, I was washing them by stirring in a 0.5 litre PET bottle, followed by 
drying and storing in the same conditions. I repeated this routine 4-5 times, followed by sowing (in August). 
Germination was rapid, uniform and in abundance and seedlings have been exposed to direct sunlight gradually 
after one month. Wintering - obviously outside, and again obviously successfully, but with the planters being 
protected (roughly) by glass sheet. However, seedlings were on occasion covered with blizzard snow, which was 
easily blowing through the approx. 5cm gap between the glass sheet and planter rim. 
 

Although not indestructible like Opuntia fragilis, Echinocereus reichenbachii is an undisputed star in hardy 
collections. Actually, without it makes no sense, where possible. 
 

“Reichenbachii o nada!” 
 
References: 
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[1] NOTE: Due to the author’s view on the nomenclature of the Reichenbachii complex expressed in the present article, all photo captions – 
once again we express our thanks to all those who have contributed to this article (József Szigetvári - Hungary, Miguel Anghel Gonzalez Botello 
- México, Răzvan Diaconescu - România, László Ambrus - România) - were aligned with the author’s perspective, so that the illustration 
becomes explanatory. The stand point of the photograph’s authors can be seen HERE (link to a list of the pictures, with names as indicated by 
their authors). 
 

      
 

Fig. 37,38 Echinocereus reichenbachii var. armatus JS47, Huasteca Canyon, West of Monterrey, NL and  
Echinocereus reichenbachii var. caespitosus Mason Co, TX  Photo József Szigetvári 

 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/03/Document-explicativ-2.docx
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/02/Poze-nr.5-Echinocereus-Fig.37-Echinocereus-reichenbachii-ssp.armatus-JS47.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/02/Poze-nr.5-Echinocereus-Fig.38-Echinocereus-reichenbachii-ssp.caespitosus-MG-247.23-MG.jpg
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Our Special Guests 
 

Terry Smale 
Terry Smale is a well-known British C&S personality, who 

travelled extensively in Greece, Turkey, Cyprus, Canary Islands, 

South Africa, USA and Mexico in order to study succulent plants 

in their habitat. Since the early 1980’s Terry focused almost 

exclusively on Conophytums and became in time a remarkable 

connoisseur and grower of these plants.  He is also a long 

standing member of the British Cactus and Succulent Society 

(BCSS), and instrumental member of research grant-awarding 

bodies of the Mesemb Study Group, the British Cactus and 

Succulent Society and the Hendry Fund of the Alpine Garden 

Society. In later years Terry did also voluntary work for the Royal 

Horticultural Society (RHS) where he tried to raise the profile of 

succulents as a member of the Tender Ornamental Plant 

Committee. Not the least, Terry is a renowned propagator of Conophytums and bulbs for the connoisseur collector.  

Once again our colleague Ciprian Suta has kindly agreed to visit Terry Smale and to interview him on behalf of our 

journal. All pictures (except for Terry’s portrait) are by Ciprian Suta. 

 

Xerophilia: Terry, let’s go back in time, when your passion for succulents started. You mention on your website 

www.smale-conophytum.co.uk that, while still a University student, you bought few succulents for your windowsill. 

Why succulents, and not orchids, fuchsias or iris (all very fashionable at that time)?  
 

Terry Smale: Fuchsias need watering twice a day so too much trouble. Iris is not suitable as house plants. Orchids 

were very expensive at that time and I came from a family with little money. I like orchids very much and might well 

have started growing them seriously if I had had more money early on. There is also a collecting instinct (in a general 

sense) that many of us have. I also develop interests in things where there are knowledge gaps that you might be 

able to fill. Apart from a very few species offered by Abbey Brook and Hepworth in the 70s and early 80s there was 

not much info available on conos and many species were not available - so it satisfied the collecting and knowledge-

acquisition traits when I started moving my interest from the cacti towards these. 
 

Xerophilia: You also mentioned on your website that your interest in Conophytum started partly due to developing 

friendships with Suzanne Mace and Steven Hammer. Who else has influenced you, especially in the early years of 

collecting cacti and succulents?  
 

Terry Smale: My father was a bus driver and one of his work colleagues had a cactus collection that I visited - I had 

seen nothing like it before and was "hooked", literally on his Mammillaria zeilmanniana. Two good mesemb growers 

at the North Surrey branch were Adele Whicher and Betty Maddams (I have named cono hybrids after both).  Hazel 

Hodgson also inspired mesemb interest and advised on my first trip to South Africa. I first saw 'Makin's Plum' (*) in 

her greenhouse. 
 

Xerophilia: It is always interesting to know as you have travelled the World to study plants and their habitats: of all 

places which one has overwhelmed you most?  
 

Terry Smale: It has to be somewhere in South Africa because of the very high biodiversity in that country. Also 

everything is different to the northern hemisphere - plant families, bird song, and night sky. The Knersvlakte is I think 

my favourite place. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(*) A form of Conophytum pellucidum  

http://www.smale-conophytum.co.uk/
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Xerophilia: …and of all plants which was the ONE that left you breathless when you first saw it?   
 

Terry Smale: Conophytum burgeri on the nursery of Buys Weise in Vanrhynsdorp (1981). I had seen nothing like it 

before and had to wait until Mesa Garden started selling seeds a couple of years later to start growing it myself. My 

first couple of attempts did not work out. 
 

Xerophilia: In what extent have you been influenced in your C&S hobby by being a scientific researcher? (BTW – our 

co-editor Valentin Posea is a chemical engineer who was extensively involved in scientific research.)   
 

Terry Smale: There seems a direct link between science/technology and a love of succulents. Most of my "succulent" 

friends have this sort of background. I wonder if it is because both subjects require long-term input from you. You 

don't find many marketing people growing succulents! Succulents are so unusual and so adapted to their 

surroundings that they appeal to the enquiring mind. 
 

Xerophilia: Before switching to Conophytums and allied species, where was your main interest?  
 

Terry Smale: In the 70s and early 80s it was South American cacti. 
 

                   
 

Fig.1, 2 Conophytum and Ariocarpus 
 

Xerophilia: Which is the plant you are most proud of?  
 

Terry Smale: Probably the rather grotty and under-potted Echinocactus grusonii in the conservatory; simply because 

it was the first succulent that I managed to raise from seed. I am also rather proud of the 3cm diameter Aztekium 

ritteri that have taken me about 30 years to get to that size from seed. 
 

Xerophilia: How have you started to write about plants?  (There’s always a spark I guess…).  
 

Terry Smale: It is just part of sharing your experiences with others. I also get satisfaction when someone tells me that 

they have read my Conophytum cultivation techniques on my info sheet or web page and can now actually grow 

them. 
 

Xerophilia: Any future plans to write a book?   
 

Terry Smale: No. I don't see myself committing the necessary amount of time that this would require. 
 

Xerophilia: You have been author or co-author for several plants. Are there any other taxons you intend to describe?  
 

Terry Smale: I am not doing field work now so do not have any of my own collections to work on. Chris and Andy (**) 

seem to be quite efficient at describing their own discoveries. There are conos in circulation that need a name, e.g. 

the pellucidum from Sterkstroom or the tiny white-flowered ectypum found by Busek, but others should have the 

prerogative to describe them. 
 

Xerophilia: Other hobbies that you have? Have you ever feared that one of them can take over?  
 

Terry Smale: I have always been interested in photography but that is complementary to the plants. I am interested 

in collecting glass paperweights but that does not have a great time requirement apart from the occasional visit to an 

auction house.  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(**) Chris Rodgerson and Andy Young 
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Xerophilia: You mentioned on your website the support you’ve got from your wife Jennifer? Is she a C&S aficionado 

too?  
 

Terry Smale: She certainly is, but not at the level that I am. She has enjoyed seeing them and appreciating them in 

the wild and in cultivation. On field trips she sometimes found more than Steve (***) or me simply by not running 

around but by looking in detail at a small area, e.g. Conophytum angelicae at Pofadder. She claims not to know much 

about succulents but she actually does know quite a lot. 
 

Xerophilia: Can you please describe for us how do you grow the Conos in the UK climate and what do you recomand 

for the Romanian collectors to do, taking into account the fact that there, in summer, the temperature can reach 40 

Celsius and in winter -25 Celsius?  
 

Terry Smale: You have my cono cultivation on the web site. I would imagine that Romania has better winter light 

than in the UK, so that would be an advantage. My plants are just frost-free so you can get away with maintaining a 

minimum winter temperature in the greenhouse of about 2 degrees Celsius. Double-glazing and thermal screens 

help heat conservation. In the UK I shade conos from mid April, so obviously in Romania you need VERY good 

ventilation in the summer and some degree of shade cloth, perhaps 50%. My greenhouse can go up to 40 degrees 

Celsius in the summer in really hot weather.  
 

Xerophilia: … and in the end what would you like to say to our readers? Maybe a quintessential advice for the young 

Romanian hobbyist? Or maybe you can suggest some easier species, to start with. 
  

Terry Smale: I have Chinese customers who just purchase plants such as Conophytum burgeri, C. achabense, C. 

hammeri, C. subterraneum. These are not easy and failure is likely. Just gain experience at first with easy free-

flowering species that do not cost very much – Conophytum bilobum, C. meyeri, C. jucundum, C. flavum, C. 

pellucidum, C. praesectum, C. obcordellum, C. minimum. And make friends with each other so that you can exchange 

plants and cuttings - it is what societies are for. 
 

Xerophilia: Thank you Terry, we would like to wish you all the best in the future! 

 
 

Fig.3 Conophytum 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(***) Steven Hammer 
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Our Special Guests 

 Terry Smale 
Terry Smale este o binecunoscută personalitate din lumea C&S britanică, efectuând în timp numeroase călătorii în 

Grecia, Turcia, Cipru, Insulele Canare, Africa de Sud, SUA și Mexic pentru a studia plante suculente în habitatul lor. 

Încă de la începutul anilor ‘80 Terry s-a concentrat aproape exclusiv pe genul Conophytum și a devenit în timp un 

remarcabil cunoscător și cultivator al acestor plante. El este de asemenea un membru cu vechime al British Cactus 

and Succulent Society (BCSS) și un membru important al organismelor care acordă burse de cercetare din cadrul 

Mesemb Study Group, British Cactus and Succulent Society și Hendry Fund of the Alpine Garden Society. În anii din 

urmă Terry a efectuat de asemenea muncă voluntară pentru Royal Horticultural Society (RHS) unde a încercat să 

popularizeze plantele suculente ca membru al Tender Ornamental Plant Committee. Nu în ultimul rând, Terry este un 

renumit producator de conofitumi și bulbi pentru colecționari experți. Încă o dată colegul nostru Ciprian Suta a 

acceptat cu amabilitate să-l viziteze pe Terry Smale și să-i ia un interviu în numele revistei noastre. Toate fotografiile 

(cu excepția portretului lui Terry) au fost făcute de Ciprian Suta.       
 

Xerophilia: Terry, să ne întoarcem puțin în timp, la momentul când a început pasiunea ta pentru plantele suculente. 

Menționezi pe site-ul tău www.smale-conophytum.co.uk că, student fiind, ai cumpărat câteva suculente pentru 

pervaz. De ce suculente și nu orhidee, fuchsia sau iriși (toate fiind plante foarte la modă în acele vremuri)? 

Terry Smale: Fuchsiile au nevoie de apă de două ori pe zi și ar fi fost prea mare deranjul. Orhideele erau încă foarte 

scumpe la vremea aceea iar eu veneam dintr-o familie nu foarte înstărită. Îmi plac însă orhideele și poate că aș fi 

început serios să le cultiv dacă aș fi dispus de mai mulți bani în anii de început. Există un instinct de a colecționa (în 

sens general vorbind) pe care mulți dintre noi îl au. Eu devin de asemenea interesat de domenii în care există multe 

lacune de cunoaștere, sperând că poate le voi putea umple. Cu excepția celor câteva specii oferite la vânzare de 

Abbey Brook și Hepworth în anii ’70 și începutul anilor ’80 nu existau multe alte informații despre genul Conophytum 

iar cele mai multe specii nu erau disponibile comercial, așa că, în momentul în care interesul mi s-a deplasat de la 

cactuși spre ei, dificultatea mi-a satisfăcut atât nevoia de a colecționa, cât și trăsătura de a achiziționa ca să învăț.      

Xerophilia: Ai menționat de asemenea pe website-ul tău că interesul pentru conofitumi a început în parte datorită 

unei prietenii înfiripate cu Suzanne Mace și Steven Hammer. Cine altcineva te-a mai influențat, în mod special în anii 

de început ai colecționării de cactuși și suculente?    

Terry Smale: Tatăl meu a fost șofer de autobuz și unul din colegii lui avea o colecție de cactuși pe care s-a întâmplat 

să o vizitez – nu mai văzusem nimic în genul acesta mai înainte și am fost “agățat”, literalmente, de o Mammillaria 

zeilmanniana. Doi buni cultivatori de mesembryantheme din filiala North Surrey erau Adele Whicher și Betty 

Maddams (am numit doi hibrizi de conofitum în onoarea lor). Hazel Hodgson mi-a stârnit de asemenea interesul în 

mesembryantheme și m-a consiliat când am făcut prima excursie în Africa de Sud. Am văzut pentru prima dată 

'Makin's Plum' (*) la ea în seră.    

Xerophilia: Este mereu interesant de știut - întrucât ai colindat lumea și ai studiat plante și habitatul acestora: dintre 

toate locurile vizitate care te-a copleșit cel mai mult?   

Terry Smale: Trebuie să fie neapărat din Africa de Sud, datorită înaltei biodiversități din acea țară. De asemenea totul 

este diferit de emisfera Nordică – familiile de plante, cântecul păsărilor, cerul nopții. Regiunea Knersvlakte cred că 

este locul meu favorit.    

Xerophilia: … iar dintre toate plantele care a fost ACEEA care te-a lăsat fără suflare atunci când ai văzut-o pentru 

prima dată?   

Terry Smale: Conophytum burgeri în nurseria lui Buys Weise din Vanrhynsdorp (1981). Nu mai văzusem așa ceva mai 

înainte și a trebuit să aștept până ce Mesa Garden a început să vândă semințe doi ani mai târziu pentru a le putea 

crește eu însumi. Primele mele două încercări nu mi-au reușit.   
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(*) O formă a Conophytum pellucidum  

http://www.smale-conophytum.co.uk/
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Xerophilia: În ce măsură ai fost influențat în pasiunea pentru C&S de faptul că ești cercetător științific? (Apropo - 
coeditorul nostru Valentin Posea este un inginer chimist care a fost implicat intens în cercetarea științifică.)   
Terry Smale: Pare să existe o legătură directă între știință/tehnologie și pasiunea pentru plante suculente. Cei mai 
mulți dintre prietenii mei “suculentofili” au o pregătire asemănătoare. Mă întreb dacă nu este pentru că ambele 
domenii necesită un angajament pe termen lung de la tine. Suculentele sunt atât de neobișnuite și atât de bine 
adaptate mediului lor înconjurător încât se potrivesc cu o minte iscoditoare. 
   

Xerophilia: Mai înainte de a trece pe conofitumi și speciile aliate, care era în principal sfera ta de interes?     
Terry Smale: În anii ’70 și la începutul anilor ’80 erau cactușii sud-americani. 
  

Xerophilia: Care este planta cu care te mândrești cel mai mult? 
Terry Smale: Probabil un Echinocactus grusonii, mai degrabă urâțel și netransplantat de mult; pur și simplu pentru că 
a fost prima plantă suculentă pe care am reușit să o cresc din semințe. Mai sunt de asemenea mândru de un 
Aztekium ritteri de 3 cm diametru, care mi-a luat aproximativ 30 de ani ca să-l cresc la dimensiunea asta din sămânță. 
 

Xerophilia: Cum ai început să scrii despre plante? (Există mereu o scânteie, bănuiesc…). 
Terry Smale: A fost doar un mod de a împărtăși cu alții experiența mea. Am de asemenea satisfacții când cineva îmi 
spune că a citit sfaturile de cultivare pentru conofitumi pe pagina mea web și acum chiar reușește să îi cultive. 
 

Xerophilia: Plănuiești să scrii o carte în viitor? 
Terry Smale: Nu. Nu mă văd alocându-mi timpul necesar pentru o astfel de lucrare.   
 

Xerophilia: Ai fost autor sau coautor în descrierea mai multor plante. Mai există și alți taxoni pe care intenționezi să-i 
descrii?    
Terry Smale: Nu mai efectuez studii în teren în prezent, așa că nu mai am material colectat de mine pe care să lucrez.  
Chris and Andy (**) par să fie foarte eficienți în ceea ce privește descoperirile lor. Există însă conofitumi în circulație 
care ar avea nevoie de un nume, de exemplu pellucidum din Sterkstroom sau ectypum descoperit de Busek, cel cu 
floare minusculă, dar sunt alții care ar trebui să aibă toate prerogativele ca să le descrie.     
 

Xerophilia: Alte hobby-uri pe care le ai? Te-ai temut cumva că unul din acestea va deveni prioritar?    
Terry Smale: Am fost mereu interesat de fotografie, dar asta este complementar cu interesul pentru plante. Mai sunt 
interesat să colecționez prespapieruri din sticlă, dar asta nu este un mare consumator de timp, în afară de vizitele 
ocazionale pe la casele de licitații.     
 

Xerophilia: Ai menționat pe site-ul tău suportul primit de la Jennifer, soția ta. Este și ea pasionată de C&S?  
Terry Smale: În mod cert este pasionată, dar nu la nivelul la care sunt eu. Ea le-a apreciat și s-a bucurat văzându-le, 
atât în sălbaticie, cât și cultivate. Uneori, în deplasări în teren, a descoperit mai multe plante decât Steve (***) sau 
decât mine, prin simplul fapt că nu s-a învârtit fără rost, ci a examinat în detaliu o suprafață mică, cum s-a întâmplat 
de exemplu cu Conophytum angelicae la Pofadder. Pretinde că nu cunoaște multe despre suculente, dar în realitate 
știe chiar foarte multe.   
 
 

Xerophilia: Ne poți descrie te rog cum cultivi conofitumii în UK și ce recomandări ai avea pentru colecționarii români, 
ținând cont că, vara, temperaturile pot ajunge acolo și la 40 de grade, iar iarna la -25 de grade Celsius?  
Terry Smale: Sfaturi despre cultivarea conofitumilor sunt pe website-ul meu. Îmi imaginez că în România există mai 
multă lumină iarna decât în UK, ceea ce ar fi un avantaj. Plantele mele trebuie ferite de ger, așa că pot scăpa ușor 
menținând în seră, iarna, o temperatură minimă de aproximativ 2 grade Celsius. Panouri duble și ecranarea termică 
pot ajuta la conservarea căldurii. În UK eu umbresc plantele începând cu mijlocul lui aprilie, deci, în mod evident, în 
România veți avea nevoie de ventilație FOARTE bună și de plase de umbrire, probabil 50%. Chiar și în seră la mine se 
poate ajunge la 40 de grade Celsius pe vreme într-adevăr foarte călduroasă.  
 

Xerophilia: … și pentru final – ce ai dori să spui cititorilor noștri? Poate un sfat esențial pentru tânărul colecționar 
român? Sau poate poți sugera câteva specii mai ușoare, pentru cei care abia încep.   
Terry Smale: Am clienți chinezi care cumpără numai plante cum ar fi Conophytum burgeri, C. achabense, C. hammeri, 
C. subterraneum. Acestea nu sunt plante ușoare și probabilitatea unui eșec este mare. Câstigă mai întâi experiență cu 
speciile ușoare, care înfloresc abundent și care nici nu costă prea mult - Conophytum bilobum, C. meyeri, C. 
jucundum, C. flavum, C. pellucidum, C. praesectum, C. obcordellum, C. minimum.  Și fă-ți prieteni cu care să schimbi 
plante și butași – acesta este rolul societăților de profil.   
 

Xerophilia: Îți multumim, Terry și dorim să-ți urăm toate cele bune pentru vitor! 
   
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(**) Chris Rodgerson and Andy Young 
(***) Steven Hammer 
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Travelogues 

s 
 

Ricardo Daniel Raya Sanchez 
 

My name is Ricardo Daniel Raya Sanchez, even though my friends simply call me 
Richard. 
 

I was born and live in the city of Celaya Guanajuato, a city with booming 
industry and large agricultural production, both having a great impact on the 
environment, bordering the flora and fauna of the region remote locations. 
 

I'm a mechatronics technician and enjoy working in commercial refrigeration, but 
also enjoy small and big things in life, like a chat with friends, good beer, listen to 
music, or growing plants. In addition I am interested in photography, which is an 
extension of my eyes into the world. I like to share the wonders of my country, 
like photographing wildlife and put even more emphasis on drought tolerant 
plants which are my favorites. Thanks to this I have met great friends from various 
parts of the world, who also like to go out and see plants in habitat. 
 

My interest in xerophytes was inherited from my father, who at an early age 
instilled in me the respect and care for nature and its values; in turn I try to 
spread all this to the people around me. 
 

One of my dreams to discover some day new species of cacti. 

 

Photos of Ariocarpus kotschoubeyanus ssp. elephantidens in habitat 
 

by Richardo Danyel Raya Sanchez, Celaya, Guanajuato, México 
 

Ariocarpus kotschoubeyanus is one of the widest distributed species of the genus Ariocarpus. It can be found in 

numerous places with different geographic and climatic characteristics that have contributed to the specie’s present 

shape and variations from one locality to another, creating various forms and even two distinct subspecies. 

Ariocarpus kotschoubeyanus ssp. elephantidens is usually a solitary plant, rarely offsetting and growing flat, just a 

few millimetres above the ground, looking similar to a star. It has rough triangular tubercles of a dark olive green 

colour, with wool in the groove of the upper median side of each tubercle; it bears no spines. In summer due to the 

shortage of water this little cactus contracts itself, being virtually buried in the soil, this alone making very difficult to 

find it. The main differences between Ariocarpus kotschoubeyanus ssp. elephantidens and all the other forms within 

Ariocarpus kotschoubeyanus ssp. kotschoubeyanus are firstly the much bigger size of the first (it is considerably 

larger) and, secondly, the specific rough texture of the tubercles. 
 

Ariocarpus kotschoubeyanus ssp. elephantidens comes from the Mexican state of Querétaro in the municipality of 

Cadereyta de Montes, where it grows on flats or on very gentle slopes at an altitude of 1800-2000 meters above sea 

level. It prefers a substrate with lots of rocks or a sedimentary substrate and it can be often seen growing along with 

Coryphantha erecta, Neolloydia conoidea, Cylindropuntia imbricata, Opuntia stenopetala, Thelocactus leucacanthus 

var. schmolli, Mammillaria elongata, Echinocereus pentalophus, Echinocatus platyacanthus, Nolina sp. , to name just  

a few of the associated species.   

This plant flowers from September to November, although there are a few individuals that may flower much later. I 

have seen flowers even in late January. 
 

In my many visits in the habitat of Ariocarpus kotschoubeyanus ssp. elephantidens, I have seen the growth progress 

of these wonderful plants, which have a high density of individuals of multiple sizes in relatively small spaces, 

sometimes even more than 20 plants per square meter, which indicates that the population remains healthy, even if 

the problems caused by human activities to this habitat increase every day.  
 

Next I wish to present you this plant in three distinct moments of its yearly life cycle.  
 

Ariocarpus kotschoubeyanus ssp. elephantidens in July 2012 - after one of the biggest droughts in recent decades, 

plants demonstrate their amazing adaptation capability to this hostile environment.  

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/05/R.D.Raya-Sanchez.pdf
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Fig.1, 2 Ariocarpus kotschoubeyanus ssp. elephantidens in July 2012 
 

With the arrival of rains these plants begin to absorb as much water as possible. That is easily observed with the 

increase in size of the same plant, this being one of the best times to observe this cactus in full bloom. 

Ariocarpus kotschoubeyanus ssp. elephantidens in September 2012 - near the end of the rainy season (September) 

plants are well hydrated and have grown considerably. Now is the time when they all start to bloom; their flowers 

are deep purple coloured, with a considerable number of stamens being topped with a substantial amount of pollen. 
 

                   
 

Fig.3, 4 Ariocarpus kotschoubeyanus ssp. elephantidens in September 2012 
 

 
 

Fig.5 The habitat 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Ake-Fig.01-2012-july.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Ake-Fig.02-2012-july.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Ake-Fig.03-2012-september.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Ake-Fig.04-2012-september.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Ake-Fig.05-habitat.jpg
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Ariocarpus kotschoubeyanus ssp. elephantidens in January 2013 - boast the remains of flowering and early fruiting 

with seeds inside. The mature fruits are dehiscent (split open), dry, white and semi-translucent. 
 

 
 

Fig.6 Ariocarpus kotschoubeyanus ssp. elephantidens in January 2013 
 

 
 

Fig.7 The habitat 
 
 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Ake-Fig.06-2013-Jannuary.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Ake-Fig.07-habitat.jpg
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Fig.8, 9 Coryphantha erecta and Coryphantha radians 
 
 

 

                   
 

Fig.10, 11 Coryphantha radians and Echinocactus platyacanthus 
 

                
 

Fig.12, 13 Neolloydia conoydea and Opuntia stenopetala 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Ake-Fig.08-Coryphantha-erecta.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Ake-Fig.09-Coryphantha-radians.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Ake-Fig.10-Coryphantha-radians.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Ake-Fig.11-Echinocactus-platyacanthus.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Ake-Fig.12-Neolloydia-conoydea.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Ake-Fig.13-Opuntia-stenopetala.jpg
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Travelogues 

s 
 

Fotografii ale taxonului Ariocarpus kotschoubeyanus ssp. elephantidens, în habitat 
 

de Richardo Danyel Raya Sanchez, Celaya, Guanajuato, México 
 

Ariocarpus kotschoubeyanus se numără printre speciile cu cea mai mare arie de distribuție în cadrul genului 

Ariocarpus. Poate fi întâlnită în numeroase locuri, cu caracteristici geografice și climatice diferite care au contribuit la 

forma actuală a speciei și la apariția variațiilor existente de la o locație la alta, creând diverse forme ba chiar și două 

subspecii distincte. 

Ariocarpus kotschoubeyanus ssp. elephantidens este de regulă o plantă solitară, care lăstărește numai în cazuri rare și 

care crește aplatizată, ridicându-se numai câțiva milimetri deasupra solului, având un aspect foarte asemănător cu al 

unei stele. Are tuberculi triunghiulari aspri, de culoare verde-masliniu închis, cu lână în adâncitura mediană din 

partea superioară a fiecărui tubercul; nu poartă spini. Pe timpul verii, datorită deficitului de apă, acest cactus mic se 

contractează singur, îngropându-se pur și simplu în sol astfel că, fie și numai pentru acest lucru, devine foarte dificil 

de descoperit. Principalele diferențe între Ariocarpus kotschoubeyanus ssp. elephantidens și celelalte forme grupate 

în Ariocarpus kotschoubeyanus ssp. kotschoubeyanus sunt în primul rând dimensiunea mult mai mare a celei dintâi 

(este considerabil mai mare) și, în al doilea rând, textura aspră specifică a tuberculilor. 

Ariocarpus kotschoubeyanus ssp. kotschoubeyanus este întâlnit în statul Mexican Querétaro, anume în municipiul 

Cadereyta de Montes, unde crește în zone netede sau cel mult pe pante doar foarte ușor înclinate la altitudini de 

1.800-2.000 metri deasupra nivelului mării. Preferă un substrat care înglobează multe pietre sau un substrat 

sedimentar și poate fi deseori întâlnită crescând împreună cu Coryphantha erecta, Neolloydia conoidea, 

Cylindropuntia imbricata, Opuntia stenopetala, Thelocactus leucacanthus var. schmolli, Mammillaria elongata, 

Echinocereus pentalophus, Echinocatus platyacanthus, Nolina sp., pentru a numi numai câteva din speciile de plante 

asociate.  
 

Aceste plante înfloresc din septembrie până în noiembrie, deși există și indivizi izolați care pot produce flori mult mai 

târziu. Am văzut înfloriri chiar și la sfârșitul lui ianuarie.   

În multele vizite efectuate de mine în habitatul ocupat de Ariocarpus kotschoubeyanus ssp. elephantidens am putut 

observa cum progresează stadiile de vegetație ale acestor plante minunate, care ating o mare densitate de indivizi de 

mărimi diferite pe suprafețe relativ mici, uneori chiar peste 20 de plante pe metrul pătrat, aspect care indică faptul 

că populațiile rămân sănătoase, în ciuda problemelor din habitat cauzate de activitățile oamenilor. Acestea devin tot 

mai numeroase pe zi ce trece. 
 

                   
 

Fig.14, 15 Ariocarpus kotschoubeyanus ssp. elephantidens in July 2012 
 

 

În continuare doresc să vă prezint această plantă în trei momente distincte ale ciclului de viață anual. 
 

Ariocarpus kotschoubeyanus ssp. elephantidens în iulie 2012 – după una din cele mai severe secete din ultimile 

decenii plantele își demonstrează uimitoarea lor capacitate de adaptare la acest mediu ostil.   

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/05/R.D.Raya-Sanchez.pdf
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/05/R.D.Raya-Sanchez.pdf
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Ake-Fig.14-2012-july.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Ake-Fig.15-2012-july.jpg
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Fig.16, 17 Ariocarpus kotschoubeyanus ssp. elephantidens in September 2012 
 

Odată cu sosirea ploilor plantele încep să absoarbă cât mai multă apă posibil. Acest lucru se poate observa prin 

mărirea volumului la aceeași plantă, tot în această perioada este cel mai nimerit să se urmărească acest cactus în 

plină înflorire.   

Ariocarpus kotschoubeyanus ssp. elephantidens în septembrie 2012 – spre sfârșitul sezonului ploios (septembrie) 

plantele sunt bine hidratate și au crescut considerabil. Acum este momentul în care toate încep să înflorească; florile 

lor au culoarea purpuriu închis, iar un număr considerabil de stamine sunt încoronate cu o cantitate substanțială de 

polen.  

Ariocarpus kotschoubeyanus ssp. elephantidens în ianuarie 2013 – acum sunt expuse rămășitele - florile și fructele încă 

necoapte, dar cu semințe înăuntru. Fructele mature sunt dehiscente (se despică), albe și semi-translucide (v. Fig.6). 
 

 
 

Fig.18 The habitat 
 

 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Ake-Fig.16-2012-september.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Ake-Fig.17-2012-september.jpg
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Povestea mea cactusistică 
 

de Titus Simen, Sighișoara, România 
 

Povestea mea începe acum 14 ani. În acea perioadă aveam doar câtiva cactuși (Echinopsis, Cereus peruvianus fma. 

monstruosa, Echinocactus grusonii și câteva mamilarii) pe care îi cultivam în pământ de țelină amestecat cu nisip de 

râu. Nu aveam nici o carte din domeniul cactusistic care să mă îndrume în această privință. Știam doar că zona din 

care provin ei, are un regim pluviometric mai deficitar și în consecință îi udam mai rar. 
 

La acea vreme l-am cunoscut prin intermediul lui Arpi (un prieten cactusist, localnic), pe Marcel Câmpean din Mediaș. 

La el, am văzut pentru prima dată cum arată cactușii juniori și am cumpărat peste o sută de mici aricei. Am primit și 

câteva sfaturi de cultură în ce privește amestecul de sol. El amesteca pământ de grădină, pământ de frunze, nisip 

grosier de râu, cărbune și cărămidă pisată. Tot de la el am învățat să sterilizez termic solul, asta pentru a scăpa de 

diverși dăunatori dar și pentru a fi scutit de apariția buruienilor, care ar fi ieșit din semințele aduse odată cu 

componentele de sol. 
 

Am procedat și eu aproximativ la fel, cu excepția nisipului. Am ales în locul celui de râu, o rocă nisipoasă de culoare 

roșcată și care prezenta și ușoare urme de argilă. Aceasta era sub forma unui strat, într-o râpă din pădure. Râpa era 

formată artificial în urma săpăturilor cu buldozerul, pentru a lărgi drumul de exploatare forestieră. Mi-au plăcut de 

când am văzut acele formațiuni și le-am utilizat cu succes până în ziua de azi. 
 

Anii au trecut, plantele creșteau bine în acest amestec, prea bine chiar… ! Spun asta deoarece erau puțin cam 

“grăsuțe”. Dacă la unele le stătea bine așa, de altele eram nemulțumit din punct de vedere estetic și mă gândeam ce 

lipsește pentru ca totul să fie OK! 

 
 

Fig.1 A sunny winter afternoon lighting up the resting cacti in my greenhouse 
 

Romanian Collections 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Povesta-Fig.01-Sera.jpg
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În urmă cu aproximativ cinci ani, apariția internetului în casa mea a constituit o fereastră deschisă spre orizonturi noi 

de cunoaștere și socializare. Astfel, am vizionat și studiat o mulțime de materiale de profil. Mi-am schimbat optica 

în multe privințe, în special față de modul în care trebuie să fie un substrat bine alcătuit. Am început să pun în 

practică ce am învățat, dar m-am izbit de diverse neajunsuri cu care mă confrunt și astăzi. Menționez aici diverse roci 

pe care aș vrea să le am: granit, dacit, porfirit, andezit etc. În absența celor amintite mai sus, am căutat să asigur o 

paletă cât mai echilibrată a elementelor care constituie până astăzi amestecul de sol de la care plec, adăugând sau 

diminuând diverse componente. 
 

                   
 

Fig.2, 3 Thelocactus rinconensis and Echinopsis famatimensis (Reicheocactus pseudoreicheanus) 
 

Revenind la lumea virtuală, vreau să spun că am cunoscut multe persoane, care mai târziu mi-au devenit prieteni și în 

viața reală. Am obținut informații care m-au ajutat să găsesc răspuns la multe semne de întrebare pe care le aveam vis-

à-vis de cultivarea cactușilor. Menționez aici o parte din cei cu care am luat contact în prima fază: Monica Călugărul, 

Cristian Neciu, Marius Dumbrăian, Mircea Savu, Ioan Nevezi, Mircea Pop și mulți alții. Un capitol practic a fost și este 

vizitarea colecțiilor particulare, unde putem să stăm de vorbă și să analizăm diferite aspecte referitoare la modalități de 

cultură. Astfel, se leagă prietenii care pot constitui fixarea de noi standarde în dezvoltarea acestei pasiuni. 
 

Din tot ce am văzut pe net și am discutat cu prietenii colecționari, mi-am format o părere asupra modului în care 

trebuie cultivați cactușii. Am înțeles de ce este nevoie, dar și faptul că informațiile trebuiau raportate la posibilitățile 

de cultură ale fiecăruia. Nu toți avem aceleași spații și nici aceleași posibilități de a oferi cactușilor tot ce au nevoie. 

Important este să ne străduim să asigurăm cât de mult posibil din minimul necesar pentru o bună reușită. 
 

În urma celor văzute-auzite, am găsit răspunsuri la diferite neajunsuri cu care mă confruntam în cultura cactușilor. 

Astfel am luat decizia ca în măsura posibilitătilor pe care le aveam să schimb câte ceva. Aici mă voi referi doar la sol. 
 

                   
 

Fig.4,5 Coryphantha elephantidens ssp. elephantidens and Gymnocalycium  oenanthemum 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Povesta-Fig.02-Thelo-rinconensis.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Povesta-Fig.03-Echinopsis-famatimensis.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Povesta-Fig.04-Coryphantha-elephantidens.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Povesta-Fig.05-Gymnocalycium-oenanthemum.jpg
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Fig.6, 7 Turbinicarpus bonatzii and Mammillaria luethyi 
 

Probleme principale legate de fostul amestec de sol: 

- după un timp începea să se taseze și îmi era greu la transplantare, atât la scoaterea din ghiveci cât și la desfacerea 

balotului de sol de pe rădăcini, atunci când era cazul. Nu puteam din această cauză să schimb solul în perioada de 

repaus hibernal; eventualele răni provocate ar fi putut cauza probleme grave, chiar și pierderea plantei (cred că eu 

puneam cam mult pământ de grădină – la noi este un sol negru, greu – și acesta făcea problemele mai sus amintite); 

- rădăcinile erau foarte mici și firave în comparație cu dimensiunea plantei; 

- din cauza tasării nu era destul de aerisit; 

- primavara devreme și toamna târziu, chiar dacă udam rar și foarte rațional, solul se usca greu, riscând astfel să 

pierd plante sensibile la umezeală rece; 

- nu în ultimul rând, mă deranja și aspectul rubicond al unor plante. 
 

În urmă cu mai bine de trei ani, am luat decizia de a schimba în mare parte modul de cultură. Am optat pentru 

singura variantă posibilă, zic eu, raportată la conditiile mele, pentru a atinge scopul pe care îl doream: un amestec 

preponderent mineral, dar și cu un procent variabil de humus. Am eliminat în totalitate solul de grădină și am 

diminuat pământul de frunze în proporție de 5-20 % din amestec, acest procent variind în funcție de genul și 

necesitățile plantei. Restul este compus din amestec mineral.   

Menționez că deocamdată, nu sunt adeptul unui amestec 100 % mineral. Spun deocamdată deoarece sunt în faza 

experimentală în acest domeniu. Probabil că viitorul îmi va aduce argumente vizibile în direcția aceasta. Deocamdată 

consider că în natură, chiar dacă se vede că planta crește în piatră seacă, are în crăpătura din care iese și un minim de 

componente organice. Mă gândesc aici la diferite insecte care mor în acel spațiu, la resturi vegetale și praf, 

purtate de vânt, care se depun tot acolo și poate, chiar la excremente de pasăre sau altă vietate care sunt spălate de 

ploaie și ajung să fie o parte componentă în combinație cu cele aminitite mai sus.    

                   
 

Fig.8, 9 Rebutia arenacea and Mammillaria carmenae 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Povesta-Fig.07-Turbinicarpus-bonatzii.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Povesta-Fig.08-Mammillaria-luethyi.jpg
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Poate nu este concludent, dar aș vrea să vă întreb: ati curățat vreodată jgheabul, umplut în timp, de la streașina 

casei? Bineînteles, unul care să nu aibă înclinație mare și care a reținut mare parte din tot ce ajungea în el. Ei bine, 

acesta conține cam tot ce am enumerat mai sus, sub o formă care seamănă oarecum a compost . 
 

Noul meu amestec de sol conține: 

- piatră de râu (sfărâmată (cu barosul); 

- pietriș de carieră (consider că este mai valoros decât cel de râu, asta din cauză că nu este spalat de apă și conține 

elemente benefice plantei. Ce am găsit eu, are o culoare roșcată care îmi plăcea mult – probabil conține fier); 

- micașist (sfărâmat și acesta tot cu barosul); 

- tuf vulcanic; 

- o rocă nisipoasă de culoare roșcată și care prezenta și ușoare urme de argilă (o sfărâmam și pe ea, luând totodată  și 

nisipul grosier – provenit de la eroziune – aflat la baza râpei); 

- pământ de frunze (doar fag și carpen); 

- cărbune de lemn; 

- nisip grosier de cuarț;  

- ”Red Stone” – pietriș pentru porumbei – se găsește la magazinele cu profil columbofil și este o rocă roșie mărunțită. 
 

Cactușii plantați în acest substrat s-au dezvoltat conform așteptărilor. În funcție de necesitățile plantei (asta în 

măsura cunoștințelor mele vis-a-vis de anumite pretenții pe care știam că le au) componentele mai sus 

enunțate erau majorate sau diminuate. Ce vreau să mai spun, este faptul că nu adaug calcar (ca inhibitor de creștere) 

în amestec. Las soarele și regimul hidric mai sever să rezolve această problemă. 
 

Observații, după trei ani de cultură, legate de noul amestec: 

- solul nu se mai tasează în timp; planta se poate scoate ușor din ghiveci, mare parte din sol căzând de pe rădăcini, 

astfel transplantarea se poate face și în sezonul de repaus fără a exista pericolul eventualelor răniri; 

- sistemul radicular este mult mai bine dezvoltat și puternic; 

- fiind mai aerisit, substratul se usucă mult mai ușor; 

- și aspectul estetic a fost rezolvat – plantele fiind mult mai aproape de idealul propus; 

- deloc de neglijat, este și faptul că înfloresc mult mai abundent. 
 

Bineînteles că întotdeauna este loc și de mai bine. Orizontul se deschide largîn față și pentru a nu rătăci este bine să 

stii exact unde și de ce vrei să jungi într-un anume punct. Dar pentru aceasta este nevoie uneori și de îndrumarea 

unora care au trecut deja pe acolo. Vreau să le mulțumesc tuturor prietenilor care au fost întotdeauna gata să 

îmi ofere un răspuns la o întrebare și sfaturi bine intenționate legate de probleme care ar fi putut să apară pe 

parcurs. 

 

My cactus hobby story 
by Titus Simen 
 

Abstract 
 

In his article, Titus Simen, a Romanian hobbyist having some 14 years of experience, presents a brief overview of his 

practice as cactus grower, especially in regards with the quality of the potting mix used. In his experience this is an 

element always to be considered essential when attempting to cultivate cacti. 
 

After a long introduction in which the author recalls his first steps and friends who interferred in his early days of his 

cactophile journey, the author presents the different pottinx mix formulations used in time with all their drawbacks, 

until he developed the formulation he is currently using, with its advantages. 
 

The author specifies that he is opposing the use of mineral potting mix in cacti culture, arguing that in nature there is 

no plant growing without organic elements. 
 

All photos are of the author and present plants from his collection. 
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Xero - Arts 
 
 

 

Ján Baran and his drawings - extensions of the passion for cacti and other succulents 

 
by Eduart Zimer, Auckland, New Zeeland 
 

We continue in this issue our foray into the world of fine arts by presenting you a collector and artist from Zvolen, 

Slovakia: Ján Baran. He is a highly regarded member of Zvolen Cactus Club, attached to the Arboretum managed by 

the Technical University in Zvolen. Among the many projects the club has, we have to mention the dedicated 

Echinocereus collection which has the ultimate goal to cover all known taxa and their forms.   

 

Ján is an Echinocereus aficionado indeed, and held his own video presentations in several cactus clubs and 

associations from Europe; he also owns a small but very representative collection. Collecting and studying cacti is not 

his only hobby, we can also mention his interest for gardening in general, fishing, dogs and of course fine arts. As he 

has only 12 square meters available for the collection a first dilemma emerged: he couldn’t possibly own all the 

plants he would have liked. Some people, in the absence of real plants, collect their photos. However, Ján, helped by 

his artistic talent, discovered yet another extension of his passion for plants: the drawing! 

 

Ján Baran made, with great kindness, some of his drawings and watercolour paints available to us, of which some 

have already been published elsewhere while others will now appear in a C&S magazine for the first time. 

Unfortunately we cannot publish all of them in this issue, but only a small part.  

 

The forefront is obviously occupied by the plants themselves (and Ján has the ability to really capture their soul), but 

many of the works include other natural elements (such as insects) or habitat features. Some are crayon or pencil 

drawings, recalling in some degree the accuracy and descriptive capacity of botanical drawings, while in other works 

and particularly in its watercolour paints, Ján explores other techniques leading to a certain abstraction of forms. For 

us it was a particularly pleasant surprise when we discovered his works. But as the images cannot be replaced by 

words, I stop here leaving you in the company of Ján Baran's drawings. 

Note: The copyright of the works presented here is jointly owned by Ján Baran and Klub Kactusárov Zvolen. None of 

these images may be used for commercial purposes without the consent of the owners.  
 
 

 

                   
 

Fig.1, 2 Gymnocactus gielsdorfianus and Echinocereus triglochidiatus 
 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/05/Prezentare-Jan-Baran.pdf
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Prezentare-Eduart-Zimer.pdf
http://www.kaktusyzvolen.webnode.sk./
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Fig.3, 4 Notocactus multicostatus and Agave sp. 
 

            
 

Fig.5, 6 Astrophytum asterias and Discocactus horstii 
 

                  
 

Fig.7, 8 Agave victoriae-reginae compacta and Rebutia atrovirens MN134 
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Fig.9, 10 Aztekium hintonii and a symbol of sharing our passion 
 

 
 

Fig.11 The wonder of an Agave 
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Fig.12, 13 Cyclamen fatrense – left,  Fouquiera splendens and Peromiscus eremicus- right 
 

 
 

Fig.14 Agave titanota 
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Fig.15,16 Agave potatorum v.verschaffeltii and Pleiospilos nelii 
 

 
 

Fig.17 Melocactus sp. in habitat 
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Xero - Arts 
 

Ján Baran și desenele sale - extensii ale pasiunii pentru cactuși și alte suculente 
 

de Eduart Zimer, Auckland, Noua Zeelandă 

 

Continuăm în acest număr incursiunea în lumea artelor plastice prezentându-vă un colecționar și artist plastic din 

Zvolen, Slovacia: Ján Baran, membru proeminent al Clubului Cactusistic Zvolen, înființat pe lângă Parcul Dendrologic 

administrat de Universitatea Tehnică din Zvolen. Dintre numeroasele proiecte ale acestui club trebuie menționată 

colecția dedicată genului Echinocereus care are ca ultim scop acoperirea întregului fond de specii / subspecii și 

forme.   
 

Ján este într-adevar un împătimit al genului Echinocereus despre care a avut și câteva prezentări video în cadrul unor 

cluburi sau asociații cactusistice din Europa, și deține o mică dar foarte reprezentativă colecție. Nu este singurul său 

hobby, mai putem aminti și pasiunea pentru grădinărit în general, pescuitul, căinii și bineînteles artele plastice. 

Neavând decât 12 mp disponibili pentru colecție s-a ivit o primă dilemă: nu putea deține toate plantele pe care și le-

ar fi dorit. Unii, în lipsa unor plante adevărate, colecționează fotografiile acestora. Ján, ajutat și de talentul său 

artistic, a descoperit însă o altă extensie a pasiunii sale pentru plante: desenul! 
 

Ján Baran ne-a pus la dispoziție cu multă amabilitate câteva din desenele și acuarelele sale, unele fiind deja 

publicate, iar altele vor apărea acum în premieră într-o revistă cactusistică. Din păcate nu putem publica în acest 

număr decât o mică parte dintre ele. 
 

În prim plan sunt evident plantele (și Ján are într-adevăr capacitatea de a surprinde sufletul lor), dar multe dintre 

lucrări înglobează și alte elemente din natură (cum ar fi insectele) sau din habitat. Unele sunt desene în creion, 

amintind într-o oarecare măsură de exactitatea și capacitatea descriptivă a desenelor botanice, pe când în alte 

lucrări, în mod deosebit în acuarelele sale, Ján explorează și alte tehnici care merg până la o abstractizare a formelor. 

Pentru noi a fost o surpriză deosebit de plăcută atunci când i-am descoperit lucrările. Dar, pentru că imaginile nu pot 

fi înlocuite prin cuvinte, mă opresc aici lăsându-vă în compania desenelor lui Ján Baran.   

Notă: Copyright-ul lucrărilor prezentate aici este deținut în comun de Ján Baran și Klub Kactusárov Zvolen  Nici una 

din aceste imagini nu poate fi folosită în scopuri comerciale fără acordul proprietarilor. 

 

 
 

 

 Fig.18 Flowering Stapelia variegata x Stapelia aurea 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/05/Prezentare-Jan-Baran.pdf
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Prezentare-Eduart-Zimer.pdf
http://www.kaktusyzvolen.webnode.sk./
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Echinocereus by John Pilbeam  

(2011, The British Cactus & Succulent Society)  
by Eduart Zimer  

 

This book - which concentrates information in an almost  

unambiguous manner, that of John Pilbeam (someone has 

even coined the term pilbeamization) - is a quintessential 

lecture on Echinocereus (we wouldn’t  expect less): huge 

volume of information, clear presentation and perfectly 

comprehensible for both beginners and experts, relevant and 

very beautiful photos. 

 

 Unlike many of the author’s productions (especially the early 

ones) we must point out the attention for the artistic 

appearance of the book, which is a pictorial delight at the 

same time. This monograph appeared 26 years afterward the 

last monograph of the genus published by Nigel Taylor 

(whose classification is largely followed here) and is an 

expression of both the great interest aroused in recent years 

around this genus and a vision of all taxonomic changes and 

additions occurred over time (ratified by NCL in 2006). 

 

The sections bear the classic mark of a John Pilbeam book 

and include the genus distribution and geographic 

information (unfortunately ecology is completely overlooked 

and maps do not offer even the slightest information on possible locations or their characteristics), cultivation tips, 

classification and list of accepted names, comments on species - the latter being in fact the most consistent part of 

the book, as expected. 

 

Very summarized the latter section contains all the essential data about the discussed taxa: general comments, the 

most common synonyms, data and references relating to the types, stylized but suitably accurate descriptions, 

differences between type and subspecies if applicable, general information on the distribution. 

 

This book offers a huge amount of information and treats each and every recognized species and subspecies, in some 

cases including personal reflections of the author. Another strength of the book is the superb illustration - both 

artistically, and in the way plants are depicted  - with over 200 photographs (mostly taken in habitat) selected from a 

large number of photographers, in order to provide the best possible and characteristic images. 

 

No doubt about this – this Echinocereus monograph is very well written and produced, is beautifully illustrated and 

proves to be extremely useful for more or less specialized cactus enthusiasts. 

 

Therefore our rating is  

 
 

The reader’s diary 
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 Echinocereus by John Pilbeam  

(2011, The British Cactus & Succulent Society) 
 

 

Recenzie de Eduart Zimer 
 

Această carte – care concentrează informația într-un mod 

devenit aproape inconfundabil și care a dus la apariția 

expresiei ”pilbeamizare” – este o prezentare chintesențială a 

genului Echinocereus: un volum imens de informații, o 

prezentare perfect inteligibilă atât pentru începător, cât și 

pentru expert, și niște fotografii relevante și deosebit de 

frumoase.  

 

Față de multe din producțiile mai timpurii ale autorului, 

trebuie să subliniem grija deosebită pentru aspectul artistic, 

cartea fiind în același timp și un deliciu pictorial. Această 

monografie apare la 26 de ani distanță față de aceea 

publicată de Nigel Tylor, lucrarea lui John Pilbeam fiind atât 

expresia interesului deosebit stârnit în ultimii ani în jurul 

acestui gen, cât și susținerea unei viziuni taxonomice 

modificate în timp și ratificată de The New Cactus Lexicon în 

2006.  
 

Secțiunile monografiei sunt devenite clasice în cazul unei 

cărți de John Pilbeam și includ, pentru început, distribuția 

genului și informații geografice; din păcate ecologia genului este trecută complet sub tăcere iar hărțile nu oferă nici 

cea mai mică informație referitoare la posibilele locații sau la caracteristicile acestora. Urmează sfaturi de cultură, 

clasificare și lista speciilor acceptate. Partea cea mai consistentă a cărtii, cum și era de așteptat, este aceea 

consacrată  comentariilor despre specii.  
 

Foarte sintetic această din urmă secțiune cuprinde toate datele esențiale despre taxonii luați în discuție: comentarii 

generale, sinonime uzuale, date despre tip și referințe, descrieri stilizate dar suficient de precise, diferențieri între 

eventualele subspecii, informații generale referitoare la distribuție. 
 

Cartea cuprinde o cantitate imensă de informații și tratează absolut toate speciile și subspeciile recunoscute, la care 

se adaugă și cateva considerații personale ale autorului.  
 

Un alt atu al cărtii este ilustrația superbă, atât din punctul de vedere al impresiei artistice, cât și din punctul de 

vedere al reprezentării plantelor în cauză: peste 200 de fotografii – cele mai multe făcute în habitat – selectate de la 

un număr mare de fotografi, tocmai pentru a oferi imagini reprezentative.  
 

Fără îndoială – Echinocereus este o monografie foarte bine realizată, frumos ilustrată și extrem de utilă pentru 

iubitorii de cactuși mai mult sau mai putin specializați. 
 

 

Ratingul nostru este de    

 
 

 

 

 

 

 

 

The reader’s diary 
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Travelogues 

s Crested cacti 
 

by Cristian Perez Badillo, Guanajuato, México   
 

On most trips, I go with the intention of finding a special plant, even if most of the plants I might encounter in the 

field have been already discovered and described by others. But in the back of my mind the hope of finding either a 

new cactus species or at least a new variety or form, is always looming. Up to this moment I have not been 

successful, but the search continues. However, there is always a bonus spicing up these explorations: the discovery 

of cristate, monstrose or deformed cacti. I always feel graced to have the privilege of observing these mutations, as 

they are quite rare in the field, I could say that I found the needle in the haystack. 

            
 

Fig.1, 2 Ferocactus hamanthacantus - Viesca, Coah. and Mammillaria meiacantha – Lerdo,  Dur. 
 

                   
 

Fig.3, 4 Ephitelanta micromeris - Parras, Coah. and Mamillalia polythele ssp durispina - La Solana,  Qro. 
 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/12/Prezentare-Cristian-Perez-Badillo.pdf
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Crested-Fig.01-Ferocactus-Hamanthacantus-ViescaCoah.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Crested-Fig.02-Mamillaria-MeiacanthaLerdo-Dur.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Crested-Fig.03-Ephitelanta-micromerisParras-Coah.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Crested-Fig.04-Mamillalia-Polythele-ssp-durispinaLa-Solana-Qro.jpg
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The strange shape of the cristate cacti is somewhat enigmatic. There is no absolute clarity if its origin could be an 

incorrect growth when the plant’s central apex has been damaged, or even each areole may become damaged 

somehow and can also start abnormal growth. There is also talk of genetic mutations in the plant, which ultimately 

leads to moustruose growth of the plant or often much more elongated than its natural form. A biologist friend also 

told me that the source could be a mycoplasma (*), which is a virus-like organism, which can generate mutation of 

the DNA if located in apical areas – this is genotypic (**) cristation. Phenotypic (***) cristation is only found if the 

plant has been subject of mutilation or severe sunburn of the apex.  In simple terms, even if  a plant’s apex has been 

cut so many times, that one's offsprings will never become crested plants, but when the mutation is natural, there 

are good chances for the new (or abnormal) trait to be inherited. 
 

I found approximately 40 various cristates during my explorations, in different genera such as Ariocarpus, 

Thelocactus, Mamillaria, Neolloydia, Coryphantha, Stenocactus, Turbinicarpus, Ferocactus, Lophopora, etc. 

Unfortunateluy I lost some of the pictures or kept them in a very low quality resolution. In this article are published 

only some of the cristate specimens I have encountered out in the field. Among the largest crested cacti I have seen 

was a 3 meters tall Stenocereus queretaroensis. Some other species produce fairly large crested specimens as well, 

especially Myrtillocactus and Strombocatus, which were among the largest I have ever seen.  It is worth mentioning 

that all crested Strombocatus plants belonged to a single species: S. disciformis. 
 

Finally I have to mention that I have seen also in some different types of cacti monstrosities or dichotomies not very 

common here, especially in plants such as Ferocactus and Lophphora. More rarely I have seen a spiral shaped 

Lophophora diffusa. The purpose of this article is to present some of these beauties in their natural state. I will try to 

discover as many such specimens as I can, and present them to you in future articles. 
 

                   
 

Fig.5, 6 Neollodya conoidea - General Cepeda, Coah. and Thelocactus tulensis - Guadalcazar, SLP 
 

(*) Mycoplasma refers to a genus of bacteria that lack a cell wall. Without a cell wall, they are unaffected by many common 

antibiotics that target cell wall synthesis. Some of them can be parasitic. Not to be confused with mycobacteria. (Editor's Note) 

(**) Genotype: This is the internally coded and inheritable information carried by all living organisms. This stored information is 

used as a "blueprint" or set of instructions for building and maintaining a living creature. These instructions are found within 

almost all cells and they are written in a coded language which is the genetic code. They are copied at the time of cell division or 

reproduction and are passed from one generation to the next.  (Editor's Note) 

(***) Phenotype: This is the external or physical manifestation of an organism, expressed by all its physical parts: atoms, 

molecules, macromolecules, cells, structures, metabolic processes, energetic processes, tissues, organs, reflexes and behaviours; 

virtually anything that is part of the observable structure, function or behaviour of a living organism. (Editor's Note) 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Crested-Fig.05-Neollodya-ConoideaGeneral-Cepeda-Coah.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Crested-Fig.06-Thelocactus-TulensisGuadalcazarSLP.jpg


 

Xerophilia– Vol. 2, No. 2 (5) – June 2013                           91 

ISSN 2285 – 3987 

Travelogues 

s 
 

Cactuși cristați 
 

de Cristian Perez Badillo, Guanajuato, México   
 

În cele mai multe excursii merg cu intenția de a descoperi o plantă specială, chiar dacă majoritatea plantelor pe care 

s-ar putea să le întâlnesc în teren au fost deja descoperite și descrise de alții. Dar, undeva în adâncul minții mele, 

mereu trăiește speranța de a descoperi fie o specie nouă de cactuși, sau, în cel mai rău caz, o varietate sau o formă 

nouă. Până în acest moment nu am avut succes, dar căutările continuă. Totuși, există mereu un premiu care 

condimentează aceste explorări: descoperirea unor cactuși cristați, monstruoși sau cu deformități. Întotdeauna m-

am simțit binecuvântat când am avut privilegiul de a observa astfel de mutații, care sunt dealtminteri destul de rare 

în teren, aș putea spune ca am descoperit acul în carul cu fân.  
 

                
 

Fig.7, 8 Stenocereus ssp. - Villa de Juarez, SLP and Stenocactus sp. – La Solana, Qro 
 

Forma ciudată a cactușilor cristați este întrucâtva enigmatică. Nu există încă o clarificare absolută a originii lor; 

creșterea anormală s-ar putea datora deteriorării zonei apicale a plantei, sau poate chiar fiecare areolă ar putea fi 

deteriorată cumva și se pot genera creșteri anormale. Există multe discuții referitoare la mutații genetice ale plantei, 

care în final conduc la creșteri monstruase ale plantei sau, deseori, mult mai elongate decât este normal în forme 

naturale. Un prieten biolog mi-a spus că sursa ar putea fi o micoplasmă (*), care este un organism asemănător 

virușilor, și care poate genera mutații ale ADN-ului în cazul în care este localizat în zonele apicale – aceasta este 

cristația genotipică (**). Cristația fenotipică (***) este întâlnită dacă planta a fost supusă unor mutilări sau arsuri 

solare severe ale zonei apicale. În termeni simpli – dacă apexul unei plante a fost tăiat de foarte multe ori, urmașii 

acesteia nu vor deveni niciodată plante cristate, dar dacă mutația este naturală, există mari șanse ca această 

caracteristică nouă (sau anormală) să fie moștenită de descendenți.  
 

Am întâlnit aproximativ 40 de cristații diferite în timpul explorărilor mele, în genuri diverse cum ar fi Ariocarpus, 

Thelocactus, Mamillaria, Neolloydia, Coryphantha, Stenocactus, Turbinicarpus, Ferocactus, Lophopora, etc. Din 

nefericire am pierdut unele din fotografii sau le-am păstrat cu o rezoluție foarte slabă calitativ. În acest articol sunt 

publicate numai unele din specimenele cristate întâlnite de mine în teren. Printre cei mai mari cactuși cristați întâlniți 

de mine se numără un Stenocereus queretaroensis înalt de 3 metri. Și alte specii de cactuși produc specimene cristate 

destul de mari, în mod special Myrtillocactus și Strombocatus, care se numără printre cele mai mari întâlnite 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/12/Prezentare-Cristian-Perez-Badillo.pdf
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Crested-Fig.07-Stenocereus-SspVilla-de-JuarezSLP.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Crested-Fig.08-Stenocactus-sp-La-Solana-Qro.jpg
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vreodată. Merită să menționez faptul că toate specimenele cristate de Strombocactus întâlnite au aparținut unei 

singure specii și anume S. disciformis.  

În cele din urmă, trebuie să mai menționez că am văzut, de asemenea, la alte tipuri de cactuși diverse monstruozități 

sau dihotomii nu foarte comune aici, mai ales la plante cum ar fi Ferocactus și Lophphora. Mult mai rar am putut 

observa o formă spiralată a Lophophora diffusa. Scopul acestui articol este de a vă prezenta câteva din aceste 

frumuseți în starea lor naturală. Voi încerca în continuare să descopăr cât mai multe astfel de exemplare, pe care să 

vi le prezint în articole viitoare. 
  

                    
 

Fig 9, 10 Corhyphantha erecta - San Luis de la Paz, Gto. and Mamillaria perbella - San Luis de la Paz ,Gto. 
 

                   
 

Fig.11, 12 Thelocactus conothelos - Mathehuala, SLP and Mamillaria elongata - Sierra del Doctor, Qro. 
 

(*) Micoplasma se referă la un gen de bacterii cărora le lipsește membrana celulară. Neavând membrană, aceste organisme nu 

sunt afectate de multe dintre antibioticele comune care au ca obiectiv împiedicarea sintezei membranei celulare. Unele dintre 

ele pot fi parazitice. A nu se confunda cu micobacteria. (n. red.) 

 (**) Genotip: aceasta este informația internă, codificată, purtată de toate organismele vii. Această informație este stocată și 

utilizată ca o „matriță” sau ca un set de instrucțiuni pentru construirea și întreținerea unui organism viu. Aceste instrucțiuni se 

găsesc în aproape toate celulele și sunt exprimate într-un limbaj codificat, care este codul genetic. Ele sunt copiate în momentul 

diviziunii celulare sau al reproducerii și sunt transferate de la o generație la alta.  (n. red.) 

(***) Phenotip: aceasta este forma în care se manifestă extern sau fizic un organism și este exprimată prin toate componentele ei 

fizice: atomi, molecule, macromolecule, celule, structuri, procese metabolice, procese energetice, țesuturi, organe, reflexe și 

comportament; virtual orice componentă a structurii observabile, a funcționalității sau comportamentului unui organism viu. (n. 

red.) 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Crested-Fig.09-Corhyphanta-erectaSan-Luis-de-la-PazGto.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Crested-Fig.10-Mamillaria-PerbellaSan-Luis-de-la-PazGto.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Crested-Fig.11-Thelocactus-Conothelos-MathehualaSLP.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/06/Poze-nr.5-Crested-Fig.12-Mamillaria-elongataSierra-del-DoctorQro..jpg
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On line magazines 
 

Electronic publications appeared in the last quarter: Crassulacea – a casual  but highly interesting work containing 

miscellaneous notes and observations of the International Crassulaceae Network, edited by Margrit Bischofberger - 

containing in the latest issue an interesting proposal made by Roy Mottram:  a replacement type for Adromischus 

halesowensis; Avonia-News – monthly newsletter of the Fachgesellschaft andere Sukkulenten (containing as usually 

wonderful illustrations and various contributions in German by some prestigious names – among others Jörg Ettelt, 

Ernst J. van Jaarsveld, Louis van de Meutter, Judd Kirkel (very interesting article on the South African orchid genus 

Eulophia), Georg Fritz;  The Informative Journal Acc Aztekium (with the same interesting and varied content).    

 

Publicații electronice apărute în 

ultimul trimestru:  Crassulacea -  o 

interesantă lucrare ocazională 

cuprinzând note și observații  ale  

International Crassulaceae 

Network, editată de Margrit 

Bischofberger – conținând în 

ultimul număr o interesantă 

propunere făcută de Roy Mottram 

pentru înlocuirea tipului 

Adromischus halesowensis;  

Avonia-News – jurnal lunar al 

Fachgesellschaft andere 

Sukkulenten (ca de obicei splendid 

ilustrat), conținând contribuții în 

limba germană ale unor nume prestigioase – printre alții Jörg Ettelt, Ernst J. van Jaarsveld, Louis van de Meutter, 

Judd Kirkel (deosebit de interesant articolul despre genul de orhidee sud-africane Eulophia), Georg Fritz și alții; 

Jurnalul Acc Aztekium (cu același  conținut interesant și variat).  

In early April has appeared the second issue of the new online journal Echinocereus, dedicated to the dedicated to 

the study of these plants (classification, morphology and evolution). The Articles, in German and accompanied by 

English abstracts, are written by 

some of the great specialists of 

the genus:  Wolfgang Blum, 

Michael Lange, Werner Rischer 

and Dieter Felix. A third issue is in 

an advanced stage of editing and 

will be put online in early July.  A 

special note for the exceptional 

editorial quality of this 

publication.   
  

La începutul lunii aprilie a apărut 

al 2-lea număr al jurnalului online 

Echinocereus, dedicat studierii 

acestor plante (clasificare, 

morfologie și evoluție). Articolele, 

în germană, cu sumar în limba 

Bits and Pieces 

http://www.crassulaceae.ch/index.php?TPL=10389
http://www.fgas-sukkulenten.de/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=2&Itemid=249
http://aztekium.ro/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=149
http://www.crassulaceae.ch/index.php?TPL=10389
http://www.fgas-sukkulenten.de/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=2&Itemid=249
http://aztekium.ro/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=149
http://www.echinocereus.eu/
http://www.echinocereus.eu/
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engleză, sunt scrise de mari specialiști ai genului:  Wolfgang Blum, Michael Lange, Werner Rischer si Dieter Felix. Al 3-

lea număr este deja în stadiu avansat de pregătire și urmează a fi pus online la începutul lunii iulie. De remarcat 

calitatea editorială de excepție a acestei publicații. 

 
 

 The Cactus Explorer Journal, the first free on-line 

Journal for Cactus and Succulent Enthusiasts, returned 

with No. 8, which as we got used is very consistent and 

packed with reports on plants and their habitats or 

related topics: Matucana tuberculata, one of the best 

for cultivation (by Graham Charles), Cactus People 

Histories – Friedrich Ritter (by Chuck Staples),  The 

Sulcorebutia of Ayopaya Province (by John Carr), 

Granny’s Echinopsis (= the overlooked Echinopsis eyriesii, 

by Graham Charles), Two for Turichipa (by Martin Lowry 

and Mats Winberg) – a travelogue „describing the 

excitement of finding plants in Bolivia which have 

recently been described and remain largely unknown in 

cultivation”, only to name just a few lines from an 

extensive and highly interesting summary.  The next 

issue is announced for the month of August 2013, the 

date The Cactus Explorer will celebrate two years since 

its first release! From the beginning it was and remains a 

model for us!  
 

Nu în ultimul rând, The Cactus Explorer Journal a revenit 

cu numărul 8 și, ca de obicei, este deosebit de consistent 

și bogat în materiale extrem de interesante despre 

plante în habitat sau subiecte adiacente: 

Matucana tuberculata, unul din cei mai buni cactuși pentru cultură (de Graham Charles), Cactuși, oameni, istorii – 

Friedrich Ritter (de Chuck Staples), Sulcorebutiile din provincia Ayopaya (de John Carr), Echinopsisul bunicii (=  mult 

neglijatul Echinopsis eyriesii, de Graham Charles), Doi pentru Turichipa (de Martin Lowry si Mats Winberg) – un jurnal 

de călătorie care „descrie entuziasmul descoperirii de plante în Biolivia, plante doar recent descrise și care rămân în 

mare măsură necunoscute în cultură, pentru a aminti numai câteva din titlurile care compun acest număr amplu și 

deosebit de interesant. Următorul numar este anuntat pentru luna august 2013, dată la care Ther Cactus Explorer va 

împlini doi ani de la apariție! A fost, de la apariție, și rămâne în continuare un adevarat model pentru noi! 

 

Also in April was sent online the 5th issue of the journal edited by our francophone colleagues - Succulentopi@.  This 

latest issue includes a number of interesting articles focused specifically on the presentation and description of cacti 

and succulent plants. From this number there we mention: The vegetative reproduction in help of the populations -  

3 botanical curiosities of the cacti (by Fabrice Cedrin), a sequel of the Conophytum, Lithops & Co series, containing 

descriptions and pictures of plants in the Aizoaceae family (by Romain), and the usual encyclopaedic files – in this 

issue Ipomoea ( by J.F. Thomas). 
 

Tot în aprilie a apărut și numărul 5 al jurnalului editat de colegii noștri francofoni - Succulentopi@.  Și acest număr 

conține o serie de articole interesante axate în mod special pe prezentarea și descrierea unor cactuși și plante 

suculente. Menționăm: Reproducerea vegetativă în ajutorul populațiilor de cactuși – 3 curiozități botanice (de 

Fabrice Cedrin), seria intitulată Conophytum, Lithops & Co – cuprinzând descrieri și fotografii ale unor plante din fam. 

Aizoaceae (autor Romain), obișnuitele fișe enciclopedice – în acest număr Ipomoea (de J.F. Thomas). 

http://www.cactusexplorers.org.uk/
http://www.cactusexplorers.org.uk/
http://www.cactuspro.com/succulentopia/
http://www.cactuspro.com/succulentopia/
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On the 10th of March has 

appeared a new issue of the 

Schütziana journal, containing 

the second part of an extensive 

paper on Gymnocalycium 

bruchii (history, ecology, 

systematics) by Wolfgang 

Papsch.  Although this species 

is well known to the cactus 

hobbyist, the author considers 

this attempt to create a 

complete representation of 

this plant being essential for 

understanding it through the 

existing variations in different 

geographically separated 

populations. 
 

Pe 10 martie a apărut primul număr pe 2013 al jurnalului Schütziana care conține a doua parte a unui articol amplu 

despre Gymnocalycium bruchii (istorie, ecologie, sistematică) scris de Wolfgang Papsch. Deși este o plantă bine 

cunoscută în lumea colecționarilor de cactusi, autorul consideră ca fiind strict necesară o reprezentare completă și 

prin prisma variațiilor existente în populații separate geografic. 
 

 

 
 

The *unflowering plant* (see Pelecyphora aselliformis - Xerophilia No.2) from Basarab Popa Collection, in May 2013. 
 Photo Dag Panco 

 
 

http://www.schuetziana.org/
http://www.schuetziana.org/
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Articole-nr.2-Pelecyphora-aselliformis.pdf


 



 



 

Xerophilia– Vol. 2, No. 2 (5) – June 2013                           98 

ISSN 2285 – 3987 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


