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Fabian Vincenţiu Vanghele 
 Fabian Vincentiu Vanghele - Professor of Biology and Ecologist – discovered 
cacti and succulents as a teenager. He was fascinated by the winter 
hardiness displayed by some succulent species and focused therefore on 
studying and experimenting (and ultimately becoming very passionate) with 
succulent plants being able to thrive outdoors in Romania’s temperate 
continental climate with summer temperatures often exceeding 40 degrees 
Celsius (104 F) an winter frosts of -30 degrees Celsius (-22 F). Twenty years 
later he is considered by the Romanian hardy enthusiasts the one who 
accumulated the most practical experience and owns the keys for successful 
cultivation of such plants. His practical experience will be shared with all in a 
permanent section of this magazine. He is open for any questions and 
discussions at fabian.vanghele@xerophilia.ro 

 

Opuntia fragilis (Nuttall 1811) Haworth 1819 
 

Opuntia fragilis aparține seriei Polyacanthae a genului Opuntia, serie întâlnită exclusiv în SUA, Canada şi 
nordul extrem al Mexicului. Este o miniatură, cu cladodii ovale, cilindrice sau ușor aplatizate în secțiune, 
cu dimensiuni între 1,5-4,5 cm, de culoare verde deschis până la verde închis. Prezintă spini nu foarte deși, 
culoarea variind de la alb, gălbui până la brun, lungimea de 2-4 cm. Florile sunt întotdeauna galbene, 
având în unele cazuri centrul roșiatic.  
 

Planta formează pernuțe între 30-50 cm diametru, în funcție de ecotip și condiții. În înălțime, rareori se 
înalţă peste 3-4 cladodii suprapuse vertical, și doar în cazul pernuțelor robuste de minim 30 cm diametru. 
Unele forme mai mici nu depășesc niciodată 10 cm înălțime, indiferent de diametrul coloniei. 
 

Exemplarele din Marile Câmpii au cladodii verde deschis, de talie mică, spini alb-gălbui, rareori spre brun. 
Cele din partea vestică a arealului (Munții Stâncoși) sunt mai variabile, cladodiile sunt mai mari, verde 
închis, spinii mai lungi și de culoare brun până la gri închis.  
 

  

Fig.1 Plant from Deuel, Nebraska, FDN  SB 1423                         Fig.2 Plant from Hot Springs, South Dakota 
(Photo Dag Panco)                                                                             (Photo Dag Panco)                                                                             

 

Numele este descriptiv pentru toate formele și ecotipurile speciei: cladodiile sunt extrem de ușor 
detașabile, planta înmulțindu-se astfel vegetativ cu mare ușurință. Atât de eficientă este această 
modalitate, încât în Marile Câmpii există populații de mii de exemplare, dar populațiile pot fi monoclonale. 

Fabian's Hardy Section 
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La un moment dat se presupunea că, pentru aproape tot vestul statului Kansas, toate populațiile sunt 
identice genetic, provenind dintr-o singură clonă de succes. Poate că nu chiar la o astfel de proporție, dar 
aceste populații monoclonale pot acoperi suprafețe mari, indiferent de densitatea acestora raportată la 
suprafață.  
 

Exemplarele din Marile Câmpii nu infloresc prea abundent – deși în condiții de cultură pot inflori rezonabil 
– iar fructificarea este un eveniment extrem de 
rar. 
 

Fig. 3 Barb Anderson studying O. fragilis flowers in 

Illinois, shows the sandy habitat of the sole site in 

Illinois. (Photo Dr. Eric Ribbens). 

 

Polenizări încrucișate efectuate între plante din 
diverse locații relativ apropiate nu au condus la 
fructificare; s-a observat – la microscop – 
germinarea polenului pe stigmat, procesul 
oprindu-se însă în acest punct; se speculează 
existenţa unor bariere enzimatice, iar o foarte 
plauzibilă explicație este înrudirea apropiată… 
de fapt originea monoclonală, suficient de 
recentă încât să nu fi apărut mutații vegetative 
care să permită trecerea de aceste bariere 

specifice plantelor autosterile, cum sunt multe specii de Opuntia. 
 

Turmele de bizoni și antilocapre americane, care străbăteau odată aceste preerii, au jucat un rol important 
în răspândirea speciei. De altfel, multe animale, de la rozătoare și până la coioți, chiar și păsări, pot fi 
vectori pentru propagarea vegetativă a lui O. fragilis. 
 

Spre deosebire de cazul precedent, la exemplarele din vest (Munții Stâncoși), sunt deseori observate 
fructificări, propagarea sexuată fiind – în aceste zone – la fel de eficientă ca și cea vegetativă. Acest aspect 
poate fi un argument la atribuirea originii vestice – montane – a populațiilor estice, incomparabil mai 
omogene morfologic și genetic, care au colonizat vegetativ teritorii uriașe, prin doar câteva clone de 
succes. 
În ceea ce privește existenţa unor varietăți în cadrul acestei specii, au existat câteva denumiri care – în 
final – nu au fost recunoscute.  
 

Cea mai controversată este însă O. fragilis var. brachyarthra (însemnând "articule /cladodii scurte"), uneori 
menționată eronat ca "brachyantha", denumire ce nu are sens ("floare scurtă").  

 

Arealul acestei presupuse varietăți 
coincide în mod curios, în linii mari, cu 
aria numită Podișul Colorado. 
 

Fig.4 O. fragilis Gunnison Co., Colorado   
(Photo Dag Panco). 

 

Aici, plantele au o variabilitate foarte 
mare, iar cladodiile formelor sud-
vestice sunt în general mai mari. 
Spinii sunt mai lungi și închiși la culoare, 

dar fiindcă numărul areolelor nu este mai mare decât la formele estice, par mai rari.  
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 Deși unele observații menționau 
var. brachyarthra ca având 
cladodii mai aplatizate, aceste 
plante erau mai degrabă hibrizi 
cu O. polyacantha sau alte specii 
încă nedescrise – considerate, la 
rândul lor, tot hibrizi.  
 

 

În unele cazuri, plante adunate  
sub numele "debreczyi", inclusiv 
"rutila" – unele clone cu cladodii 
foarte mari – au fost considerate ca aparținând var. brachyarthra! 
 

Personal, am constatat prezenţa unor cladodii mai aplatizate la ambele tipuri de O.fragilis – vestice și 
estice – eventual mai mult la cele 
estice!  
 

Fig.6 O. fragilis var. brachyarthra, 

Whitewater, Colorado. 
(Photo Dag Panco). 

 

 Din start, denumirea 
"brachyarthra" este nepotrivită, 
chiar dacă s-ar acorda statut de 
varietate acestor forme, fiindcă 
desemnează plante cu cladodii în 
general mai mari, nicidecum mai 
scurte. În Podișul Colorado cresc 
însă și forme mici, similare în alte 
privințe celor robuste. Aceasta este însă variabilitatea generală a speciei Opuntia fragilis. 
Chiar dacă formele estice sunt mai omogene ca aspect, acest lucru nu implică apartenenţa lor la o anumită 
varietate, mai ales considerând că, în ciuda distribuției vaste, reprezintă un număr redus de clone.  
 

Centrul genetic al speciei, implicând o variabilitate mare, ar fi situat eventual chiar în zona Podișului 
Colorado, iar populațiile estice ar 
fi de fapt o varietate, provenind 
dintr-un număr redus de clone, fie 
ele de foarte mare succes 
ecologic. 
 

Fig.7 The Michigan site is a steep 

granite slope overlooking a boreal 
 lake, and is surrounded by 

coniferous forest. 

(Photo Dr. Eric Ribbens). 
 

Criteriile inițiale fiind deci 
eronate, fiind în plus aplicate unor 

Fig.5  O. fragilis in habitat 

Cuba, Sandoval Co., New Mexico. 
(Photo Joe Shaw). 
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plante foarte diferite, nu s-a acordat un 
statut de varietate distinctă nici unei O. 
fragilis autentice.  
 

Fig.8 Opuntia „debreczyi" in cultivation. 

(Photo Dag Panco). 

 

Formele miniaturale fără spini, oarecum 
similare cu Opuntia fragilis, care pot avea 
deseori flori purpurii, incluse sub numele 
O. fragilis, ca varietățile “inermis”, 
“denudata”, sau ca hibrizi ai O. fragilis cu 
diverse forme de O. polyacantha (ex. 
“Bronze Beauty”), aparțin de fapt unei 

alte specii, provizoriu numită 'debreczyi', căreia i-ar aparține și O. 'rutila'. Aceste plante nu sunt hibrizi nici ai O. 
fragilis și nici ai O. polyacantha. Cladodiile lor sunt ferme, fără excepție, iar în cazul în care au o oarecare 
detaşabilitate, nu se compară cu cea observată la toate formele de O. fragilis. 
 
Distribuție:   
Canada: British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario;  
USA: Washington, Oregon, Idaho, California, Nevada, Utah, Colorado, Wyoming, Arizona, New Mexico, 
Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Montana, South Dakota, North Dakota, Minnesota, Wisconsin, Iowa, 
Illinois, Michigan. 
 

Caracteristici generale ale habitatelor 
Preferă zonele cu ierni mai reci și veri calde, dar nu foarte lungi și toride. De exemplu, în Texas, Oklahoma, 
Arizona și New Mexico nu poate supraviețui pe termen lung verilor din locațiile sub 1000 m. În cele mai 
calde locații temperatura medie a lunii Ianuarie este de aproximativ 00C sau doar ușor pozitivă, iar  
temperatura medie a celei mai calde luni (Iulie) este de până la 260C. Altitudinile sunt aici intre 600-1000 
m, precipitațiile de max. 500 mm/an.  
 

În cele mai reci locații, temperaturile medii pentru Ianuarie coboară spre -150C, pentru Iulie fiind intre 
160C și 200C – în funcție de latitudine de la sud la nord; și în funcție de altitudine, intre 200 și 2400 m. 
Precipitațiile variază în funcție de longitudine intre 300-800 mm/an, de la est la vest, zona vestică fiind 
semnificativ mai aridă. 
 

Câteva exemple de locații din arealul acestei specii, reprezentative pentru climatul lor  
În cea mai nordică locație, Fort Saint John,  
British Columbia, la o altitudine de cca. 600 m, 
temperatura medie a lunii Ianuarie este de -
140C, a lunii Iulie de 160C, iar precipitațiile cca. 
460 mm/an.  
 

Fig.9 Plant from Cache Creek, British 

Columbia, Canada. (Photo Dag Panco). 
 

În nordul statului Minnesota, în locația 
International Falls, 360 m altitudine, media pe 
Ianuarie este de -160C, pe Iulie de 180C,  iar 
precipitațiile de 610 mm/an. 
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La aproximativ 7 km SE de localitatea Montague, comitatul Siskiyou, California,  la o altitudine cca. 800 m, 
se găseşte singura locație din acest stat pentru Opuntia fragilis. Aici se înregistrează în Ianuarie 10C, în Iulie 
220C și 500 mm/an.  
 
În Michigan, la 30 km sud de locația Huron Mountain, comitatul Marquette, unde Opuntia fragilis creşte 
pe aflorimente de granit, în zone mai expuse, în mijlocul pădurii mixte de conifere și foioase, datele sunt  
de -110C în Ianuarie, 180C în Iulie, iar precipitațiile de 830 mm/an.  

 
Celebra locație disjunctă de pe malul 
lacului Mellon, la 11 km sud de Kaladar, 
în Ontario, la peste 1000 km est de cea 
mai estică limită a arealului, 
înregistrează în jur de -70C în Ianuarie, 
200C în Iulie, 790  mm/an. 
 

Fig.10 Plant from Est – Kaladar, Ontario, 

Canada. (Photo Dag Panco). 
 

Locaţia Chama, comitatul Rio Arriba, 
nordul statului New Mexico, la 2400 m 
altitudine, înregistrează -50C în Ianuarie, 
180C în Iulie și 543 mm/an. 
Tot în New Mexico, locația Cuba, 

comitatul Sandoval, 2000 m, se înregistrează -40C în Ianuarie, 210C în Iulie și 239 mm/an (deși cantitatea 
de precipitații este mai scăzută decât cea preferată de Opuntia fragilis, trebuie să ținem cont de 
altitudinea locației: această cantitate nu ar fi fost suficientă în zone mai joase, implicit mai calde vara). 
 
 

Fig.11  O. Fragilis in habitat. Cuba, Sandoval Co., New Mexico (Photo Joe Shaw). 
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Distribuția în Nevada este limitată la comitatul Elko; localitatea Elko, la altitudine de 1550 m, unde se 
înregistrează -30C în Ianuarie, 210C în 
Iulie, 230 mm/an. 
 

 

Fig.12  O. fragilis in habitat Cuba, Sandoval 
Co., New Mexico. (Photo Joe Shaw). 
 

Locaţia din vecinătatea lacului de 
acumulare  Flaming Gorge de pe râul 
Green River, situată în zona de graniţă a 
statelor Wyoming (comitatul 
Sweetwater) şi Utah (comitatul Daggett), 
la cca. 1800 m, înregistrează -50C în 

Ianuarie, 200C în Iulie și 300 mm/an. 
Pentru facilitatea comparației, București înregistrează o medie a lunii Ianuarie de -30C, iar a lunii Iulie de 
230C și 560 mm/an. 

Opuntia fragilis ocupă diverse tipuri de 
habitate, pe diverse tipuri de substrat, 
dar evitând întotdeauna concurenţa 
ierburilor sau umbra arborilor.  
 

Fig.13 Plant from Boulder Mts., Utah, 
FDN  LZ364.  (Photo Dag Panco). 

 

Talia extrem de mică – de maxim 15 cm, 
în cazul unei colonii extrem de robuste, 
dar de obicei de maxim 10 cm – îi impune 
speciei Opuntia fragilis vecini de genul 
mușchilor, lichenilor sau vegetației 
erbacee mărunte, limitată de lipsa 

resurselor. Cantitatea de precipitații și/sau de sol – în cazul exemplarelor care cresc pe aflorimente de roci 
vulcanice sau metamorfice, în fisuri sau în scobituri – trebuie să fie suficientă pentru cactus, dar insuficientă 
pentru a susține pe termen lung specii potențial concurente. Acestea din urmă pot germina și creşte până la un 
anumit stadiu, dar ulterior se usucă sau rămân – în astfel de situații – miniaturi la limita subzistenţei. 

Deși Opuntia fragilis tolerează o ușoară 
umbrire, acest factor trebuie să fie 
temporar, limitat la perioadele mai 
umede; altfel, coloniile involuează, prin 
etiolare și atac fungic, pierzând din ce în 
ce mai multe cladodii cu fiecare sezon 
neprielnic, independent de anotimp. 
Creșterea nouă este compromisă iar în 
final colonia poate dispărea total.  
 

Fig.14 Chisago Co rock crevice is a location  
in  eastern Minnesota. (Photo Dr. Eric 
Ribbens). 

 

În zonele în care Opuntia fragilis este la limita distribuției, unde factorii limitanți sunt precipitațiile și 
implicit concurenţa vegetației, acest tip de oscilație între pierderea de cladodii în sezoane nefavorabile și 
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refacerea în cele favorabile înclină în final spre pozitiv, coloniile persistând, dacă nu chiar crescând ca 
dimensiuni și număr. Factorii umbra și excesul de precipitații acționează oarecum similar, debilizând 
planta.  
 

Aceste situații se întâlnesc în estul arealului, unde vegetația de preerie face loc celei de pădure. În 
regiunile suficient de umede pentru a susține păduri temperate luxuriante, Opuntia fragilis este întâlnită 
exclusiv în fisuri și scobituri în roci vulcanice, sau pe suprafețe nisipoase din zona malurilor unor lacuri. 
 

 
 

Fig.15 Sprawling in Chisago county is a few meters away from this site. (Photo Dr. Eric Ribbens). 
 

În nord sau la altitudini de peste 2500 m, este evident că limitarea o impun temperaturile scăzute, fie prin 
minimele hibernale insuportabile, fie prin lipsa unei perioade estivale, suficientă dezvoltării și maturizării 
cladodiilor, deci a apariției florilor, fără a mai vorbi de o eventuală fructificare. 
În privinţa limitei impusă de ariditate, Opuntia fragilis este extrem de rar întâlnită în locații unde se 
înregistrează sub 300 mm/an, deși alte specii, de talie mai mare, rezistă și chiar prosperă. Excepțiile sunt 
zonele mai înalte sau mai nordice, dar sunt notate cu titlul de excepții. 
 

Limita impusă de temperaturile ridicate din timpul verii este și ea destul de clară. În cultură, în zona sudică 
a statului  New Mexico sau  centrul 
Texasului, la altitudini sub 1000 m, este 
literalmente “coaptă” de lungile 
perioade caniculare, unde temperaturi 
de 400C și peste, pot persista câteva 
săptămâni la rând. În general, aceste 
zone sunt cele în care media lunii Iulie 
este superioară valorii de 260C.  
 

Fig.16 Plant from Lake of the Woods, 
Ontario,  Canada. (Photo Dag Panco).        

 

Extremele negative tolerate sunt de 
minim -350C pentru exemplarele din 
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zonele cele mai calde, coborând spre -600C în locațiile cele mai reci.  
În condiții de laborator, O. fragilis a supraviețuit congelării până la -700C; desigur, este vorba de exemplare 
canadiene, deshidratate spontan(1). 
Cladodii relativ imature, dar nu tocmai crude – în luna Septembrie – au fost distruse de un ger matinal 
trecător, de numai -80C, după ce cu câteva zile în urmă maximele trecuseră de 250C. Cazul a fost constatat 
în Colorado, la poalele Munților Stâncoși. Au fost afectate și alte specii de Opuntia care prezentau cladodii 
imature. Acestea fiind turgescente, devine evident că starea de deshidratare este esențială pentru o bună 
rezistenţă la ger. 
 

În privința substratului, Opuntia fragilis este întâlnită pe argile, nisipuri, gresii, grohotișuri, stâncării.  
În Marile Câmpii preferă solurile nisipoase, cu drenaj excelent, cu iarbă scurtă și acoperire incompletă – 
vegetație “peticită”. Creşte atât pe soluri calcaroase, cât și de origine vulcanică, fie acestea cu reacție mai 
acidă sau mai alcalină.  
Toate aceste aspecte, ne arată nu numai o specie cu o adaptabilitate remarcabilă, dar și cu cerințe, cu 
specificități, cu tendințe, care nu pot fi ignorate în cultură. 
 

Opuntia fragilis în cultură 
Si totuși, este o plantă teoretic invincibilă! 
Atât datorită rezistenţei deosebite la ger și umezeală, cât și a capacității de reproducere vegetativă, 
cultivatorul poate conta pe supraviețuirea plantei sale. În caz de prăbușire a coloniei-mamă, din diverse 
cauze, pornind de la un singur cladodiu minuscul, planta poate fi regenerată; oricum acest caz este extrem 

de rar întâlnit, fiind cauzat doar de greșeli 
flagrante de cultură sau de un cumul de 
circumstanțe și condiții total improprii. 
  

Fig.17 Clinging in Montevideo is where 

a highway cuts through a rock bluff. 
(Photo Dr. Eric Ribbens). 

 

Poate fi crescută într-o stâncărie cu 
drenaj bun, unde singura problemă reală 
este concurenţa altor opuntii sau a 
buruienilor. Acestea din urmă sunt 
redutabile, fiindcă îndepărtarea lor se 
face foarte dificil, cactusul fiind un bun 

paznic. Dincolo de înțepături, buruienile smulse se vor agăţa inevitabil de cladodiile de O. fragilis, stricând 
deseori aspectul unei colonii splendide.  
 

Convolvulus arvensis – rochița rândunicii – o plantă iubitoare de soare, extrem de tenace, poate prospera 
de asemenea într-o stâncărie; incompatibilitatea cea mai mare cu fragilitatea opuntiei, este habitusul 
repent/cățărător, tulpinile subțiri, dar fibroase și rezistente, insinuându-se printre cladodii… și luând cu ele 
mare parte din pernuța de O. fragilis dacă se încearcă smulgerea ei. Această plantă nedorită din punctul 
de vedere al cultivatorului de cactuși are însă o calitate importantă pentru crescătorul de Testudo: nici o 
țestoasă nu o refuza, niciodată! 
 

Alte buruieni nu prezintă atâtea probleme, dar atât habitusul particular, aglomerat, miniatural al O. 
fragilis, cât și facilitatea desprinderii cladodiilor ei, fac ca aproape orice plantă nedorită să fie o problemă 
majoră în orice aranjament în care vrem să formăm o colonie aspectuoasă. 
 

Dacă nu se dorește o stâncărie aranjată după regulile artei, Opuntia fragilis poate fi cultivată și pe… beton. 
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Parțial sau total, trotuarul adiacent 
fundației casei poate fi încadrat pe aria 
dorită, folosindu-se diverse borduri, 
naturale sau nu, cu înălțimea de 7-10 
cm. 
 

Fig.18 Big Stone Co rock depression is a 

sprawling site in western Minnesota,  
cactus can be found for several  
where miles here and there in the rocks. 
(Photo Dr. Eric Ribbens) 

 

 Acest spațiu va fi umplut cu un amestec 
simplu de sol/nisip/pietriș mărunt, 
decorat după gust cu pietre sau alte elemente, și… aranjamentul este gata. A fost obținut un habitat 
perfect pentru Opuntia fragilis, suficient pentru nevoile ei, dar nu și pentru plantele nedorite care, deși vor 
apărea, nu vor supraviețui mult timp 
sau nu-și vor manifesta potențialul 
invaziv, rămânând “bonsai”.   
 

Fig.19 Lyon County is in northwest Iowa, 

a low ridge of exposed rock.  
(Photo Dr.Eric Ribbens) 

 

Mușchii pot însă coloniza acest tip de 
aranjament, fiind bineveniți – ei sunt 
partenerii O. fragilis în exact același gen 
de situații, unde, pe aflorimente de 
diverse origini, s-a acumulat un strat 
subțire de sol, suficient pentru cactus și 
mușchi, dar nu și pentru o concurenţă viguroasă. De asemenea, mușchii au rolul de a împiedica eroziunea 
și tasarea excesivă a solului, și se pare că, la fel ca în cazul lichenilor, au o influenţă pozitivă și în privința 
înfloririi Opuntiei fragilis. 
 

Aranjamentul poate fi populat și cu alte 
specii mici și rezistente, cum ar fi alte 
opuntii pitice, forme miniaturale de 
Cylindropuntia whipplei, Grusonia 
clavata, Escobaria vivipara, E. 
missouriensis, Echinocereus viridiflorus, 
E. reichenbachii, E. triglochidiatus. 
 

Fig.20 Plant from Wishram, Washington. 
(Photo Dag Panco)            

 

Cultura la ghiveci sau jardinieră mică este 
posibilă, și deloc incompatibilă cu o 
înflorire satisfăcătoare. Solul nu trebuie 
să fie deosebit de bogat pentru a compensa, teoretic, volumul mic disponibil plantei. Să nu uităm cazurile în 
care O. fragilis creşte în “ghivece și jardiniere” naturale, adică fisuri și scobituri în roca nudă, expusă 
elementelor! 
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Această variantă extinde posibilitatea de cultură a O. fragilis inclusiv în regiuni mai reci și mai umede, prin 
simpla plasare a ghiveciului/jardinierei pe un pervaz, unde va beneficia atât de o protecție faţă de 
precipitații, cât și de căldura zidului învecinat. 
 
Pentru aceste variante este desigur necesar un drenaj eficient, realizat simplu, prin orificii și un strat de 
pietriș de cca. 1,5-2 cm pe fundul vasului. Profunzimea vasului trebuie să fie de minim 8 cm, dar mai mult 
de 15 cm este practic inutil. 
 
Indiferent de varianta de cultură adoptată, țineți cont că esențialul este soarele direct, minim 6 ore/zi  
pentru o creștere vegetativă satisfăcătoare, și 10 ore/zi pentru a obține și flori. Cu cât mai expusă la soare, 
cu atât va fi mai rezistentă, compactă și floriferă. 
 
Succes! 
 
(1) deshidratare spontană >>> proces natural de reducere a cantității de apă din celule, declanșat de scăderea duratei 
zilei și coborârea temperaturilor, prin care suculentele de climă aspră devin capabile să suporte condiții hibernale 
foarte severe. 
 
 

 
Fig.21 Group of Opuntia fragilis 
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Opuntia fragilis (Nuttall 1811) Haworth 1819 
by Fabian Vincenţiu Vanghele, Bucharest, Romania 

 

Opuntia fragilis belongs to series Polyacanthae of the genus Opuntia, which is exclusively found in the 
U.S.A., southern Canada and the Mexican far north. It is a miniatural plant with pads having ovoidal, 
cylindrical or slightly flattened sections, 1.5 to 4.5 cm long, light green to dark green. It doesn’t have a too 
dense spination but the spines are 2 – 4 cm long with colour ranging from white to yellow to brown. The 
flowers are always yellow, sometimes with a reddish throat.  
 

The plant forms 30-50 cm large cushions, depending on the ecotype and particular conditions. It usually 
doesn’t rise more than 3-4 pads stacked vertically, and if only on robust cushions of at least 30 cm across. 
There are also some smaller forms never exceeding 10 cm, regardless of the colony diameter.   
The specimens of the Great Planes have green small white-yellow (rarely brown) spined pads.  To the west 
(Rocky Mountains) the plants are more variable, have bigger pads usually of dark green colour, and longer 
brown to dark-grey spines.  
 

The name is descriptive for all its forms and ecotypes: pads are very easily to remove, and thus the 
vegetative propagation of the plants couldn’t be easier.  Vegetative propagation is so effective that on the 
Great Planes we can have monoclonal populations of thousands. At some stage it was even assumed that, 
for almost all Western Kansas, all populations are genetically identical, originating from a single successful 
clone.  Maybe not quite at such proportions, but populations that cover large areas, regardless of their 
density relative to the surface, could be monoclonal. 
 

Clones from the Great Planes do not flower too abundantly – although in cultivation they can be 
reasonable flowerer – and fruit setting is an extremely rare event. Cross-pollinated plants from relatively 
close locations have not concluded with fruit setting; pollen germination on the stigma could be observed 
on microscope, but the process ended abruptly. One can speculate on the existence of enzymatic barriers, 
and a plausible explanation is the very close affinity due to monoclonal origin ... in fact, a sufficiently 
recent origin that didn’t give enough time for vegetative mutations to appear and shortcut  these specific 
barriers in auto sterile plants, as in several other species of Opuntia. 
 

Herds of bison and American pronghorns once traveling across the prairies, have played an important role 
in spreading the species. In fact, many animals, from rodents to coyotes, even birds, can act as vectors for 
vegetative propagation of O. fragilis. 
 

Unlike the previous case, the western specimens (Rocky Mountains) set fruit quite often. Sexual 
propagation is - in these areas - as effective as the vegetative propagation. This may be an argument for 
the Western - mountainous - origin of the Eastern populations; these are morphologically and genetically 
far more homogeneous and vast areas have been colonized only by a few successful clones. 
 

Regarding the existence of varieties within this species, there were some names that - finally – were not 
accepted. The most controversial is O. fragilis var. brachyarthra (meaning "short segments / pads"), 
sometimes referred to incorrectly as "brachyantha"  - the name that does not make any sense (means 
"Short flower"). 
 

The distribution area of this alleged variety couriously coincides generally with the area called The 
Colorado Plateau. The plants are highly variable here and the segments of the south-western forms are 
generally higher. They also have longer and darker spines, but because the number of areoles is not higher 
compared to the Eastern form, they seem bigger.   
 

Although some field studies mentioned var. brachyarthra as having more flattened pads, these plants are  
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rather hybrids with O. polyacantha or with some other species not described yet - considered, in turn, also 
hybrids. In some cases, plants collected under the name "debreczyi", including "rutile" - some very large 
padded clones - were considered as belonging to var. brachyarthra as well! 
 

Personally, I found more flattened pads in both types of O. fragilis - Western and Eastern - perhaps more 
often in the Eastern! 
At first, the name "brachyarthra" is inappropriate, even if it was granted the status of variety of these 
forms, because the name designates plants with generally larger pads, not shorter. However, in the 
Colorado Plateau there are also smaller forms as well, all but similar in other aspects with the more robust 
ones. This is nevertheless a trait of the general variability of Opuntia fragilis. 
 

Even if Eastern forms have a more convergent appearance, this does not imply that they belong to a 
certain variety, especially when considering that despite the wide distribution they are actually 
represented only by a small number of clones. The genetic center of the species is implying a large 
variability, and eventually would be located in the Colorado Plateau; in this case Eastern populations are a 
variety indeed, originating from a small number of clones, whether ecologically very successful. 
 

Therefore, with initial criteria being so wrong and being applied to a certain number of different plants, 
none of the authentic O. fragilis plants was granted a varietal status in the end. 
 

Spineless miniature forms, somewhat similar to Opuntia fragilis, which can often have purple flowers, 
included under the umbrella name O. fragilis, like the varieties 'inermis', 'denudata‘, or supposed hybrids 
of O. fragilis with different forms of O. polyacantha (e.g.. ‘Bronze Beauty’), belong actually to another 
species, provisionally called 'debreczyi', to which also O. 'rutila' should belong. These plants are actually 
not hybrids, neither of O. fragilis nor of O. polyacantha. Their pads are firm without exception, and if you 
can have some of them detaching, nothing like this can be seen in all other forms of O. fragilis. 
 

Distribution:   
Canada: British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario;  
USA: Washington, Oregon, Idaho, California, Nevada, Utah, Colorado, Wyoming, Arizona, New Mexico, Texas, 
Oklahoma, Kansas, Nebraska, Montana, South Dakota, North Dakota, Minnesota, Wisconsin, Iowa, Illinois, 
Michigan. 
 

General characteristics of the habitats 
They prefer areas with cold winters and hot summers, but not so long and not scorching hot. For example, in 
Texas, Oklahoma, Arizona and New Mexico plants can not survive long hot summers in locations below 1,000 
m. Generally in the warmest locations January average temperature is about 0 degrees Celsius (36 degrees F) 
or only slightly positive and the average temperature of the warmest months (July) is up to 26 degrees Celsius 
(79 degrees F).  Altitudes are here between 600 – 1,000m, and the maximum rainfall only 500 mm/year. 
 

In the coldest locations, the January average temperatures may go down to -15 degrees Celsius (5 degrees 
F), in July there is between 16 and 20 degrees Celsius (61 to 68 degrees F) - depending on latitude from 
south to north, and depending on altitude, which can be between 200 and 2,400 m. Rainfall varies 
between 300 – 800 mm/year depending on the longitude from east to west, western areas being 
significantly drier. 
Some examples of locations included in the species’ distribution area that are representative for their climate. 
In the northernmost location, Fort Saint John, British Columbia, at an altitude of approx. 600 m, the 
average temperature in January is -14 degrees Celsius (7 degrees F), in July 16 degrees Celsius (61 degrees 
F) and rainfall of about 460 mm/year. 
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In northern Minnesota, at International Falls, 360 m altitude, the average in January is -16 degrees Celsius 
(3 degrees F), and in July 18 degrees Celsius (64 degrees F), and rainfall of 610 mm/year. 
 

At about 7 km SE of Montague village, Siskiyou County, California, at an altitude approx. 800m, is the only 
Opuntia fragilis location in this state. January records averages of 1 degree Celsius (34 degrees F), July 22 
degrees Celsius (72 degrees F) and a rainfall of 500 mm/year. 
  

In Michigan, 30 miles south of Huron Mountain, Marquette County, where Opuntia fragilis grows on 
granite outcrops in exposed areas in a mixed coniferous and deciduous forest, records show -11 degrees 
Celsius (12 degrees F) in January, 18 degrees Celsius (64 degrees F) in July, and rainfall of 830 mm/year. 
 

In the famous disjunct location of Mellon Lake, 11 km south of Kaladar, Ontario, located over 1,000 km 
east of the easternmost limit of the distribution area, records show about -7 degrees Celsius (19 degrees 
F) in January, 20 degrees Celsius (68 degrees F) in July, and rainfall of 790 mm/year. 
 

At Chama, Rio Arriba County, northern New Mexico, at 2,400 m altitude, records show -5 degrees Celsius 
(23 degrees F) in January, 18 degrees Celsius (64 degrees F) in July and rainfall of 543 mm/year. 
 

Also in New Mexico, at Cuba, Sandoval County, at 2,000 m altitude, records show -4 degrees Celsius (25 
degrees F) in January, 21 degrees Celsius (70 degrees F) in July and rainfall of 239 mm/year (although 
rainfall is lower than commonly accepted by Opuntia fragilis, we have to take into account the higher 
altitude of this location: the same amount of water would have been not enough in lowlands with warm 
summers by default). 
In Nevada the distribution area is limited to Elko County; in Elko there is an altitude of 1,550m, records 
show -3 degrees Celsius (27 degrees F) in January, 21 degrees Celsius (70 degrees F) in July, and rainfall of 
230 mm/year. 
In the location near the Flaming Gorge reservoir on the Green River, located at the border states of Wyoming 
(Sweetwater County) and Utah (Daggett County), at approx. 1,800 m altitude records show -5 degrees Celsius 
(23 degrees F) in January, 20 degrees Celsius (68 degrees F) in July and a rainfall of 300 mm/year. 
 

For the ease of comparison, Bucharest records a January average of -3 degrees Celsius (27 degrees F), of 
23 degrees Celsius (73 degrees F) in July and a rainfall of 560 mm/year. 
 

Opuntia fragilis grows in different habitat types and on different substrate types, but always avoids 
competition of the grasses or the shade of the trees. Being extremely small in size - up to 15 cm in 
extremely robust colonies, but usually less than 10 cm - Opuntia fragilis thrives only if accompanied by 
mosses, lichens or small herbaceous plants limited by the lack of resources. The lack of available rainfall 
and/or soil - in the case of specimens grown in volcanic or metamorphic rock outcrops, in crevices, fissures 
or grooves - should be of no concern for the cactus, but proves to offer extremely limited support on a 
long term to potentially competing species. The latter can germinate and grow to a certain stage, but later 
dry out or remain - in such situations - miniatures at the edge of subsistence. 
 

Although Opuntia fragilis tolerates a light shade, this factor has be temporarily and limited to wetter 
periods only, otherwise colonies will regress because of etiolation and fungal attack, losing increasingly 
more pads with every unfavorable season, regardless the time of the year. New growth is compromised 
and eventually the colony will totally disappear. 
In areas where Opuntia fragilis reaches the borders of its distribution, where the limitating factors are 
rainfall and consequently an increased competition from other vegetation types, this type of swing 
between regress in less favourable seasons and recovery in more favourable seasons finally tilts to a 
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positive outcome, with many colonies persisting, if not increasing in size and number. However, factors 
like shade and excessive rainfall have a somewhat similar effect by debilitating the plant. 
 

These circumstances are found in eastern areas of distribution, where the forest vegetation takes over the 
prairie. In areas wet enough to support lush temperate forests, Opuntia fragilis is found only in cracks and 
grooves of volcanic rocks, or in sandy areas near the banks of lakes. 
 

It becomes obvious that in the northern areal or above 2,500 m the main limitating factor becomes the 
low temperatures, be it unbearable freezing winter temperatures, or cool short summers not allowing the 
development and  maturation of new pads – and this implies lack of flowering, not to speak of fruit 
setting. 
 

Regarding the limit imposed by draught, Opuntia fragilis is extremely rare in locations where rainfall 
measures less than 300 mm/year, although other larger Opuntia species may survive and even thrive. 
Exceptions are areas at higher altitudes or further north, but these are only notable exceptions. 
 

The limit imposed by high summer temperatures is also quite clear. In culture, in the southern New 
Mexico and central Texas, at altitudes below 1,000 m, the plant is literally "baked" during long hot spells, 
when daytime temperatures of 40 degrees Celsius (104 degrees F) and above can persist for several weeks 
in a row. Generally, in these areas the average July temperature exceeds 26 degrees Celsius (79 degrees F). 
 

Specimens from the warmer southern regions can withstand freezing temperatures of -35 degrees Celsius 
(-31 degrees F) , while specimens from the coolest locations can withstand a staggering -60 degrees 
Celsius (-76 degrees F). In labor conditions, O. fragilis survived frosts to -70 degrees Celsius (-76 degrees 
F), of course the tested plants were spontaneously dried (1) Canadian specimens. 
However, relatively immature pads were destroyed in September by a passing morning frost of only -8 
degrees Celsius (18 degrees F), few days after enjoying warm daytime temperatures of 25 degrees Celsius 
(77 degrees F). This was recorded in Colorado, at the foot of the Rocky Mountains. Some other Opuntia 
species with immature pads were affected as well. Being turgid, it becomes obvious that dehydration is 
essential for frost tolerance. 
 

Regarding its preferred substrate - Opuntia fragilis occurs on clays and sandy soils, on sandstones, rock 
rubble and rocky outcrops. 
 

On the Great Plains it prefers sandy soils with excellent drainage, and bare surface alternating with short 
grasses and vegetation “patches”. It also grows on both limestone soils and of volcanic origin, be it of acid 
or alkaline reaction. 
All this profiles us not only a species of remarcable versatility, but also having certain requirements, 
specific characteristics and tendencies that cannot be ignored when trying to cultivate O. fragilis.  
 

Opuntia fragilis in cultivation 
And yet, this plant is virtually  invincible! 
 

Because of its high resistance to both frost and moisture, and its outstanding vegetative propagation 
capability, the grower can count on the plant’s survival. If, for various reasons, the parent colony just 
collapses the plant can be regenerated from only a tiny pad; however, this disastrous  scenario is unlikely 
to happen unless is caused by reckless cultivation errors or by a number of totally inappropiate cultivation 
circumstances. 
O. fragilis can be cultivated in well drained rock garden, where the only real issue is competition from other 
opuntoids or weeds. The latter can become quite redoubtable because their removal proves to be very difficult 
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as the spiny cactus acts like some kind of guardian. Beyond the stings one would expect, pulled out weeds will 
almost unavoidable cling to the pads of O. fragilis, often destroying splendid colonies.   
 

Convolvulus arvensis – the Morning Glory  – is an extremely tenaceous sun loving plant that thrives in rock 
gardens; this plant is highly incompatible with the high fragility of our opuntoid because of its 
repent/climber habit, thin but fibrous and tough stems crawling between the pads and smothering the 
colony... if you just try to pull it out you’ll end up taking most of the O. fragilis colony with it. This is a real 
nuisance for the cactus grower, but is highly regarded by the tortoise growers: no turtle will ever refuse it, 
never! 
 

Most of the other weeds do not rise that many problems, but it’s the specific, crowded, miniature habit of 
O. fragilis, their easy detachable pads, that makes of almost any other plant growing too close a major 
problem no matter the setting if we want to grow an immaculate colony. 
 

If you don’t want or have an artistic rock garden setup, you can simply grow Opuntia fragilis on… 
concrete. The concrete sidewalk adjacent to the house foundation can be – totally or just a part of it – 
used for this purpose by simply building various 7-10 cm high borders (does not matter if from natural 
materials or not).  This space will be filled with a simple mixture of earth / sand / fine gravel, decorated 
with rocks or other decorations… and your setup is ready! It was obtained a perfect habitat for Opuntia 
fragilis, just enough for its needs, but not for the needs of most undesirable colonizing plants; although 
they might occur, long term survival rates are rather low or they won’t be able to prove their invasive 
potential, but just hang on in a  "bonsified" state. Mosses can also colonize this type of setup and are even 
welcomed – anyway they are regular companions in nature in similar situations, where on various rocky 
outcrops a thin layer of soil has been formed: just enough for the cactus and various mosses, but not for 
vigorous competition.  At the same time the mosses prevent erosion and excessive soil compaction, and it 
looks like, exactly like the lichens, they have a positive influence for Opuntia fragilis in terms of flowering. 
 

The setup can be populated also with other small and hardy species like dwarf Opuntia, miniature forms 
of Cylindropuntia whipplei, Grusonia clavata, Escobaria vivipara, E. missouriensis, Echinocereus viridiflorus, 
E. reichenbachii, E. triglochidiatus. 
 

Cultivating this plant in pots or small planters is also possible and not at all incompatible with a rewarding 
flowering. The potting mix doesn’t need to be rich in order to (theoretically) balance the small root-run 
available for the plant.   Keep in mind that quite often Opuntia fragilis grows in natural “pots and planters” 
- the fissures or grooves of barren rocks, exposed to the elements! 
 

This actually extends the possibility of outdoor cultivation of O. fragilis even in more cooler and wetter 
climates by simply placing the pot / planter on a windowsill, sheltered from rain and benefiting from the 
warmth reflected by the nearby wall.  
 

In this case the only strict requirement is an efficient drainage easily to obtain by pot-holes covered by a 
1.5 – 2.0 cm thick layer of gravel at the bottom. Pots have to be at least 8 cm deep, but more than 15 cm 
is virtually useless. 
 

Whichever your cultivating method, keep in mind that direct sun for at least 6 hour daily is essential for a 
favorable vegetative growth, and 10 hours/day to achieve flowering. The higher the sun exposure, the 
more resistant, compact and floriferous your Opuntia fragilis will be. 
 

Good luck! 
 



Xerophilia – Anul  I, nr. 1 (1) – Iunie 2012                             53  
ISSN 2285 – 3987 

(1) dehydration >>> spontaneous natural process that reduces the amount of water retained by the cells, triggered by dropping day length 
and temperatures, through which succulents growing in cold climates become able to withstand severe overwintering conditions. 
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Our Plants 

Mammillaria guelzowiana Werderm. 1928 
 

Origin: Marcel Câmpean’s collection, Mediaș, Romania, 2000.  
Actual location: Titus Simen’s collection, Sighișoara, România, since purchased. 

Age: 12 years since purchased; it 
was only 1.5 cm across at that 
time.  
Description: It is a clustering plant 
with relatively evenly growth, 19 
cm across and standing 13 cm tall. 
The plant has 17 offsets. At the 
time it was photographed the plant 
had 31 flowers on the main stem 
and on the offsets alltogether. The 
flowers borne on the offsets have 
7-8 cm across, being smaller than 
the ones on the main head, which 
have 8-9 cm across.  
Cultivation 
Pot: 20 x 20 x 15 cm. 
Potting mix: until 2010 it was 50% 
wood leaf mould and 50% mineral 
mix. Since 2010 to date the 
potting mix consists of 10% wood 
leaf mould and 90% mineral mix 
Substrate composition: mineral 

rubble collected from the mountains; reddish sand collected from a ditch; various 
rock rubble; crushed charcoal; redstone-grit designed to be used for pigeons; 
micashist; volcanic tuff; hornbeam and leech leaf mould.   
Light: direct sunlight during morning and afternoon, at noon protected by a sun 
filter sheet.    
Hydration: rainwater, unevenly, depending on the weather. 
Wintering: in a sunroom with ample glass windows, at minimum temperatures of 
12 degrees Celsius, and maximum tenmperatures of 16 degrees Celsius. From 
March to mid-November the plant is placed in a greenhouse heated only during 
the night if necessary. Daytime temperatures reach 300 C. The greenhouse has 
natural ventilation.  

 

Bits and Pieces 
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