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T
he central topic for this editorial will 
be our statement of intent against 
the main troublemakers in the plant 
trafficking issue which are, puzzlingly 
and quite unexpectedly, precisely the 
competent authorities. We should, 
however, in the first place, present 
our apologies to all Xerophilia readers 

for the huge delay our 10th issue was published. All 
that we can do after the fact, is, as we did from our 
appearance, we continue to strive in order to avoid 
such unpleasant moments. Nevertheless, our work 
is an ongoing volunteering who has only one reward, 
the satisfaction of sharing free information. There is 
not always an easy job! Therefore, the satisfaction 
indicated by our fans after completing our well 
received new multilingual layered format - grazie mille, 
Andrea! - seems to justify and compensate somewhat 
partially our poor timing of the editorial plan.

As I wrote in the beginning of the Editorial, we 
intend not only to remain firmly engaged and 
campaigning for exposing all abuses and illegalities 
committed by plants traffickers, but we decided 
to make a step forward, by setting, this time, 
more emphasis on two other issues: to awake 
the consciousness of the malicious buyers and 
generally work towards establishing a certain buyers 
morale, and - especially – to express criticism for the 
guilty indolence established within the authorized 
authorities, either in the EU, or in the United States, 
Japan and / or in any other country of the 180 affiliated 
to the CITES Convention. We still stubbornly continue 
to present tangible examples, hoping that many will 
join us in this online protest, generating a critical mass, 
potentially able to become a well perceived public 
voice. We started with Aztekium valdezii – plant we felt 
responsible for, since its formal description in our 
journal. From now on, however, we will not focus only 
on one subject. We will not be fixed on the miracle 
that is Mammillaria bertholdii, although its location 
was known only by those accredited to protect it, 
but ends up already being sold, and becoming public 
knowledge among the looters. We will not cling only to 
one species or another. From now on, we will continue 
with all possible examples for where they come our 

way. We will continue 
until the appropriate 
authorities will feel 
bound to take note of 
this ongoing protest. 
We will continue until 
the law will no longer 
be invoked pompously 
and rhetorically. We will 
continue until the law 
is applied methodically 
and consistently. And 

how could we stop anyway, since both buyers morality 
and the attitude of the officials paid from public funds, 
are more than reprehensible, are miserable, dismal, 
pathetic!

Getting online, in a timely manner, of this issue 
almost immediately after the previous one was not 
a simple task ... but we think we managed to cover 
the various sections of the magazine with interesting 
articles. However, until end of March when our next 
issue is due it’s a pretty long time… Therefore we 
may shorten the wait by producing a special issue in 
early 2015. We already have outlined several projects 
but we are still uncertain which one to choose and 
unsure if we can complete it in time, as special issues 
are sometimes more difficult to produce than the 
regular ones.

As always towards the end of the editorial - we 
want to thank, once again, to our loyal readers from 
all over the world and to all our collaborators for this 
new issue!

Now, looking forward for 2015, Xerophilia team 
wishes you at the end of 2014: Happy Holidays, and 
spend them safely with your loved ones!

Happy New Year, everyone! Feliz Año Nuevo! Guten 
Rutsch ins Neue Jahr! Bonne et heureuse nouvelle 
année à tous! Felice Anno Nuovo! Godt Nytår, alle! 
Gelukkige verjaardag!

... Și la anul și LA MULŢI ANI !! 

Eduart

Subiectul acestui Editorial este 
declaraţia noastră de intenţie faţă 
de principalii vinovaţi ai traficului de 
plante care sunt, în mod paradoxal, 
tocmai autorităţile abilitate. Trebuie 
totuși, în primul rând, să prezentăm 
scuzele echipei editoriale, adresate 
tuturor cititorilor revistei Xerophilia, 

pentru întârzierea apariţiei numărului 10. Tot 
ceea ce mai putem face, post factum, este, 
așa cum am făcut de la apariţia noastră, să ne 
străduim în continuare pentru a evita astfel de 
momente neplăcute. Munca noastră este însă 
un continuu voluntariat, care  are o singură 
remuneraţie, satisfacţia difuzării informaţiei 
gratuite. Nu este întotdeauna o muncă ușoară! 
De aceea, satisfacţia fanilor faţă de noul nostru 
format stratificat multi-lingvistic - grazie mille, 
Andrea! - pare a justifica oarecum și a compensa 
parţial, nerespectarea planului nostru editorial. 

Așa cum spuneam în debutul Editorialului, ne-
am propus, nu numai să rămânem în continuare 
ferm angajaţi și militanţi în expunerea abuzurilor 
și ilegalitaţilor comise de traficanţii de plante, ci 
suntem deciși să facem un pas înainte, punând 
de astă dată accentul pe alte două elemente 
esenţiale: trezirea conștiinţei cumpărătorului de 
rea credinţă și – mai ales – denunţarea indolenţei 
vinovate a autorităţilor competente, fie ele din 
Uniunea Europeana, fie ele din Statele Unite, 
Japonia și/sau oricare altă ţară dintre cele 180 de 
semnatare a convenţiei CITES. Ne vom încăpătâna 
să prezentăm în continuare exemple concrete, 
cu speranţa că vă veţi încolona alături de noi, 
în acest marș online, generând o masă critică, 
potenţial capabilă să devină o voce publică. Am 
început cu Aztekium valdezii – planta de care 
ne-am simţit responsabili, încă de la descrierea 
ei oficială, în paginile noastre. De acum încolo 
însă, nu vom mai particulariza. Nu ne vom fixa 
pe minunea numită Mammillaria bertholdii și a 
cărei locaţie știută doar de cei care ar fi trebuit 
s-o protejeze, este deja vândută, fiind publică 
printre looteri. Nu ne vom mai agăţa de o specie 
sau alta. De acum încolo, vom continua cu toate 

exemplele posibile, 
de unde vor veni 
ele în calea noastră. 
Vom continua până 
când cei în drept 
se vor simţi obligaţi 
să ia act de acest 
protest continuu. 
Vom continua până 
când legea nu va 
mai fi invocată 
pompos și retoric. 

Vom continua până când legea va fi aplicată, 
metodic și constant. Și cum am putea oare să ne 
oprim, când atât morala cumpărătorului, cât și 
atitudinea funcţionarului plătit din banul public, 
sunt mai mult decât reprobabile, sunt mizere, 
sunt jalnice, sunt patetice!

Ieșirea online, la termen, a acestui număr, 
aproape imediat după celalalt, n-a fost un lucru 
simplu... dar am reușit să acoperim variatele 
secţiuni ale revistei, cu articole interesante. 
Până la apariţia de la sfârșitul lunii martie, e însă 
timpul cam lung… De acea facem demersuri 
pentru a putea scurta acest interval cu un număr 
special. Avem schiţate deja mai multe proiecte 
însă suntem încă în incertitudinea alegerii lui și 
în posibilitatea finalizării sale, numerele speciale 
fiind uneori mai complicate decât cele obișnuite. 

Dorim să vă mulţumim, încă o dată, vouă, 
cititorilor noștri loiali din întreaga lume, așa cum  
le mulţumim și tuturor colaboratorilor, datorită 
cărora putem să vă prezentăm azi acest nou 
număr!
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Pedro Nájera Quezada, Jovana Jaime Hernández, & Claudia López Martínez - San Luis Potosí, SLP, Mexico.
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During the first half of 2014 we 
received information about a 
Pelecyphora strobiliformis Fric 
& Schelle locality of affected by 
mining activities, during which 
large quantities of stone material 
known locally as "Laja Stone1" 
have been removed, being used 

for construction of paved roads , fences and 
houses; then after the announcement made by 
our fellow Christian who reported the matter, we 
set out to check the place which was an unknown 
location for our team until then and we were 
surprised to learn that lies within the national 
natural protected area Wirikuta2 (Map1);

This report confirms the presence of the 
species listed in the supporting technical study for 
the establishment of protected area as Biosphere 
Reserve named "Wirikuta" (CONANP, 2012), and 
confirms the exponential increase of the number 
of individuals within the protected area; however, 

rescue and translocation of 

pelecyphora 
strobiliformis Fric & Schelle

from an area 
of high anthropogenic impact 
in the state of san luis potosi

The site is inside the statal protected area ANP2 
Wirikuta.

salvarea si translocrea unor 
pelecyphora 
strobiliformis Fric & Schelle

dintr-o zona 
de inalt impact antropogenic 
din statul san luis potosí

În prima jumătate a anului 2014 am 
primit informaţii referitoare la o locaţie 
a speciei Pelecyphora strobiliformis Fric 
& Schelle afectată de activităţi miniere, 
pe parcursul cărora mari cantităţi de 
material mineral cunoscut local sub 
numele de „piatra Laja” (1) au fost 
dislocate, fiind utilizate pentru construcţia 

de drumuri pavate, garduri și case; deci, după 
anunţul făcut de prietenul nostru Christian, care 
ne-a adus la cunoștinţă  problema, ne-am propus 
să verificăm la faţa locului, pentru că era o locaţie 
necunoscută echipei noastre și am fost surprinși 
să aflăm că se găsește în interiorul ariei natural 
protejate Wirikuta (2).

Acest raport confirmă prezenţa speciilor 
listate în studiul tehnic care suportă înfiinţarea 
Rezervaţia Biosferei numite „Wirikuta” (CONANP, 
2012) și confirmă și creșterea exponenţială a 
numărului de indivizi în interiorul ariei protejate; 

Locația se află în interiorul poligonului de 
protecție statală ANP2 Wirikuta.Durante la primera mitad 

del año 2014 recibimos 
información de una localidad 
de Pelecyphora strobiliformis 
Frić & Schelle afectada por 
actividades mineras, las cuales 
están removiendo grandes 
cantidades de material pétreo 

conocido localmente como “piedra laja” (1), la 
cual es utilizada para la construcción de caminos 
empedrados, cercos y casas; posteriormente, tras 
el aviso realizado por nuestro colega Christian 
quien reportó el asunto; Nos dispusimos a revisar 
el lugar el cual era una localidad desconocida 
para nuestro equipo hasta ese entonces y, nos 
sorprendió conocer que se encuentra dentro 
del polígono de protección del ANP(2) estatal 
Wirikuta.

Éste reporte confirma la presencia de la 
especie mencionada en el Estudio técnico 

rescate y translocación de 

pelecyphora 
strobiliformis Fric & Schelle

en un área 
de alto impacto antropogénico 
en el estado de san luis potosí

El lugar era dentro del polígono de protección del 
ANP2 estatal Wirikuta.
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the current guidelines of protection in the area 
allow the traditional use of biotic and abiotic 
resources, so it does not limit the activities of 
the quarry, which also proved to be an ejido3 
property, being exploited and commercialized 
by people of the same community and even of 
the surrounding towns. This generates a stable 
economic flow and about 25 jobs between 
carriers and masons, which are better paying jobs 
among most of the offered job opportunities in 
the area; however, on the other hand there is a 
federal protected area and, if given notice directly 
to the local authorities of PROFEPA4 , only an 

interdiction to continue work in this place would 
be achieved and that source of income for the 
surrounding suburbs would be completely lost. 
Another big surprise was the lack of action from 
the authorities, because there was given notice to 
the municipal authorities and they demonstrated 
a complete disinterest for "these biznagas" as 

1, 2 & 3 - Active quarry. Quarrying flagstone is still a 
traditional way to extract construction and paving slabs. 

cu toate acestea, normativele actuale de 
protecţie a zonei permit utilizarea tradiţională 
a resurselor biotice și abiotice, nelimitând prin 
urmare activităţile carierei, care, de asemenea, 
s-a dovedit a fi o proprietate ejido3, care 
este exploatată și comercializată de oameni 
aparţinând comunităţii locale, ba chiar și de 
locuitori ai orășelelor învecinate. Această 
activitate generează un flux economic stabil, 
creează aproximativ 25 de locuri de muncă, 
transportatori și pietrari, care sunt locuri de 
muncă mai bine plătite decât cele mai multe din 
oportunităţile de locuri de muncă oferite în zonă; 

cu toate acestea, pe de altă parte, există o zonă 
federală protejată și, dacă sunt notificate direct 
autorităţile locale din PROFEPA4, se poate obţine 
cel mult o interdicţie de a continua activitatea și 
în acest caz sursa de venituri pentru suburbiile 
înconjurătoare ar fi complet pierdute. Totuși, 

1, 2 & 3 - Cariera de piatră de unde se extrag lespezi, în 
mod tradiţional, pentru a se produce materialele necesare 
construirii și pavării drumurilor.

justificativo para el establecimiento del área 
natural protegida, Reserva de la biósfera 
“Wirikuta” (CONANP, 2012) y, aumenta de 
manera exponencial el número de individuos 
dentro del área de protección, sin embargo, 
los lineamientos actuales de protección en el 
área permiten el aprovechamiento tradicional 
de los recursos bióticos y abióticos, por lo que 
no limita a las actividades de ésta pedrera, la 
cual además resultó ser de propiedad ejidal3, 
siendo explotada y comercializada por parte 
de la gente del mismo ejido y de localidades 
aledañas; lo cual genera un flujo económico 

estable y aproximadamente 25 empleos, entre 
transportistas y pedreros, los cuales son de los 
empleos mejor remunerados entre la mayoría 
de las oportunidades laborales ofertadas en 
el área y, aunque por el otro lado existe una 
protección de carácter federal, si se le diera aviso 

1, 2 & 3 - Banco de piedra que aún se aprovecha de 
manera tradicional para la extracción de lajas para 
construcción y pavimentación. 
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they said, just as the landowners and miners have 
shown a complete disregard for the protection of 
their local flora.

For that time of the year, beginning of May, 
the plants were just starting to show their fluff 
more frizzy and white at the centre of the plant, 

which indicated to us that they were to flourish 
in just over a month; we returned home to 
continue with our work and planned what to 
do with the population. During the subsequent 
weeks all available geo-soil maps were revised 
in various information or research centres and 
also a nearby area with little chance of impact 
in the distant future was located and an annual 
extraction from the pit was estimated and, 
based on these data assumptions, a future 
compromised strip around the edges of the 
actual mine was established. Likewise the 
flowering period was determined and a review 
of weather information from various sources 
to select predictions of expected rainfall; the 

4 - All around the impacted area several hundreds of 
plants are threatened by the advancing the quarry. 5 - 
Anacampseros coahuilense, present in all Pelecyphora 
populations. 6 - Sedum wrightii, a Crassulacean 
that occurrs in several populations of Pelecyphora 
strobiliformis.

o altă mare surpriză a fost lipsa de acţiune 
din partea autorităţilor, pentru că autorităţile 
locale au fost informate dar și-au demonstrat 
dezinteresul pentru „aceste biznaga”, așa cum 
au spus ei, la fel ca și propietarii de terenuri sau 
minerii, care au arătat un dispreţ total pentru 

protejarea florei locale. 
Pentru acea dată, începutul lunii mai, plantele 

abia începeau să-și arate puful mai creţ și albicios 
din centrul plantei, ceea ce indica pentru noi 
că urmau să înflorească în puţin peste o lună; 
ne-am întors acasă ca să ne continuăm munca 
și să planificăm ce anume aveam de făcut cu 
acea populaţie. În timpul săptămânilor care au 
urmat am revizuit toate hărţile geo-pedologice 
disponibile în diverse centre de informare 
sau cercetare și, de asemenea, am localizat o 
zonă din apropiere cu puţine șanse de impact 
în viitorul îndepărtat; mai mult, am estimat și 
cantitatea extrasă anual din carieră și, pe baza 
acestor ipoteze de lucru, am stabilit o fâșie în 

4 - Peste tot în jurul zonei, sunt sute de plante ameninţate 
și afectate de extinderea carierei. 5 - Anacampseros 
coahuilense este prezent în toate populațiile de 
Pelecyphora. 6 - Sedum wrightii, o crassulacee întâlnită 
în mai multe locaţii ale P. strobiliformis.

directamente a la dependencia de PROFEPA(4) 
solo se lograría que les prohibieran seguir 
trabajando el lugar y se perdería esa fuente 
de ingresos para los ejidos aledaños; otra gran 
sorpresa fue el desinterés de las autoridades 
para hacer algo, ya que se le dio aviso a las 

autoridades municipales y mostraron desinterés 
por “esas biznagas”, de la misma manera 
los ejidatarios y trabajadores de la mina han 
mostrado completo desinterés por la protección 
de su flora local.

Para ése tiempo, inicio de Mayo, las plantas 
empezaban a mostrar su fieltro más esponjado 
y blanco al centro de la planta, lo que nos indicó 
que estaban por florecer en poco más de un 
mes, regresamos a casa a continuar con nuestras 
labores y a planear que hacer con la población; 
durante dos semanas se revisó los mapas geo-
edáficos disponibles en diversos centros de 
información e investigación y, se localizó un área 

4 - Los alrededores del área impactada constan con 
varias centenas de plantas amenazadas por el avance 
de la pedrera. 5 - Anacampseros coahuilense, presente 
en todas las poblaciones de Pelecyphora. 6 - Sedum 
wrightii, una crasulácea que crece en varias localidades 
de Pelecyphora strobiliformis.
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hurricane season in the Gulf of Mexico was 
forthcoming and although the state of San Luis 
Potosi is not on the coast, this is basically the 
only way to rise enough clouds to generate 
conspicuous showers up in the Mexican High 
Plateau. Casually three weeks later a tropical 
storm was getting closer to the coast and 
threatened to whip the coast. So, we prepared 
enough money for the expedition, plenty food 
and supplies were bought and the team was 
ready to go and expecting to perform the work of 
rescue and translocation in mid-June.

The extraction, counting and translocation of 
the specimens was carried out by Pedro Nájera 
Quezada, Claudia López Martínez and Jovana 
Jaime Hernandez; the rescue progressed without 
incident or issue, aided by the intense flowering 
synchrony of the plants, which helped us locate 
the sub-populations and subsequently also the 

7, 8, 9, 10 & 11 - Flowering Pelecyphora strobiliformis.7, 8, 9, 10 & 11 - Exemplare înflorite de Pelecyphora 
strobiliformis.

jurul minei actuale ce urma să fie compromisă 
de activităţi viitoare. De asemenea, am stabilit 
perioada de înflorire și am revizuit informaţiile 
meteorologice din diverse surse pentru a selecta 
predicţii ale precipitaţiilor ce urmau să cadă; 
sezonul uraganelor din Golful Mexic se apropia și, 
deși San Luis Potosi nu este zonă costală, aceasta 
este de fapt singura posibilitate de formare a 
unor nori suficienţi pentru a genera precipitaţii 
semnificative sus, în înaltele platouri mexicane. 
Întâmplător, trei săptămâni mai târziu, o furtună 
tropicală urma să fie în apropierea coastelor și 

ameninţa să le biciuie cu intensitate. Deci, ne-
am pregătit bani pentru expediţie, mâncare din 
belșug, alte lucruri necesare au fost cumpărate, 
iar echipa a fost gata de drum și dornică să 
efectueze lucrările de salvare și relocare pe la 
mijlocul lunii iunie. 

Extragerea, numărarea și translocarea 
specimenelor a fost efectuată de către Pedro 

cercana con poca probabilidad de impacto en 
un futuro lejano y, se determinó un rango de 
deterioro anual del tajo, a partir de éstos datos 
se seleccionó una franja a todo el contorno de 
la mina, se determinó el período de floración 
y se revisó en diversas fuentes de información 
climatológica los pronósticos de lluvias, la 
temporada de huracanes en la costa del Golfo de 
México estaba cerca y, aunque el estado de San 
Luis Potosí no está en la costa, es básicamente 
la única manera para que suban suficientes 
nubes al Altiplano Mexicano y generen lluvias 

conspicuas; casualmente a las tres semanas una 
tormenta tropical se estaba acercando a la costa 
y amenazaba con azotar las costas por lo que 
preparamos suficiente dinero para la expedición, 
compramos víveres y alistamos el equipo y 
esperamos a mediados del mes de Junio para 

7, 8, 9, 10 & 11 - Pelecyphora strobiliformis en flor.
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juvenile specimens which were not flowering yet.
During the translocation of Pelecyphora 

strobiliformis 477 specimens were collected, of 
which: 157 were adults, 88 large juveniles, 78 
medium sized juveniles, 139 small juveniles, and 
15 hypocotyls; we also got up four Ariocarpus 

retusus Scheidw., two Coryphantha glanduligera 
(Otto & A.Dietr.) Lem. and three Mammillaria aff. 
formosa; all this was moved to the site previously 
designated for its qualities as shelter and having 
exactly the same ecological characteristics as 
the original location; during the translocation of 
the above mentioned specimens, Pelecyphora 
aselliformis was also found in the area, giving us 
even more confidence to continue our rescue 
work, which ended without any problems during 
the morning of the next day and continued our 
trip anticipating the rain as previously predicted.

12 - Flowering Pelecyphora strobiliformis. 13 - Callisia 
navicularis, another species often associated with 
extremophile cacti. 14 - Mammillaria spp. translocated during 
this operation. 15 - Stenocactus spp.

Nájera Quezada, Claudia López Martínez și 
Jovana Jaime Hernandez; operaţiunea de salvare 
a progresat fără incidente sau probleme, am 
beneficiat de înflorirea sincronă a plantelor, care 
ne-a ajutat să localizăm subpopulaţiile și, ulterior, 
de asemenea, exemplarele juvenile care nu erau 
încă florifere.

Pe parcursul translocării Pelecyphorei 
strobiliformis au fost colectate 477 exemplare, 
dintre care: 157 adulţi, 88 de juvenili de talie 
mare, 78 de juvenili de talie medie, 139 juvenili 
mici și 15 hipocotili; de asemenea am mai 
translocat patru Ariocarpus retusus Scheidw., două 
Coryphantha glanduligera (Otto & A.Dietr.) Lem. 
și trei Mammillaria aff. formosa; toate acestea 
au fost mutate într-un loc stabilit în prealabil și 
care avea exact aceleași caracteristici ecologice 
ca și locaţia originală. În timpul translocării 
specimenelor menţionate mai sus au fost 

12 - Pelecyphora strobiliformis înflorită. 13 - Callisia 
navicularis, o altă specie deseori asociată cu cactacee 
extremofile. 14 - Mammillaria spp., o altă plantă translocată 
în timpul operaţiunii de salvare. 15 - Stenocactus spp.

realizar las labores de rescate y translocación.
La extracción, conteo y translocación de los 

especímenes fue realizado por Pedro Nájera 
Quezada, Claudia López Martínez y Jovana 
Jaime Hernández; el rescate procedió sin ningún 

contratiempo ni problema alguno, ayudados por 
la intensa floración y sincronía de la misma, que 
nos ayudó a localizar las sub-poblaciones y así 
ubicar mejor a los especímenes juveniles que no 
presentan floración.

Durante la translocación se recogieron 477 
ejemplares de Pelecyphora strobiliformis, de los 
cuales eran: 157 adultos, 88 juveniles grandes, 
78 juveniles medianos, 139 juveniles chicos y 15 
hipocotíleos; además se levantaron 4 Ariocarpus 
retusus Scheidw., 2 Coryphantha glanduligera (Otto 

12 - Pelecyphora strobiliformis en flor. 13 - Callisia 
navicularis, otra especie muy asociada con cactáceas 
extremófilas. 14 - Mammillaria spp. también translocada 
durante la operación. 15 - Stenocactus spp.
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Of the strip all around the quarry we 
removed entirely the specimens of Pelecyphora 
strobiliformis, but still, it was not possible 
to remove all species, for their advanced 
crypticism5, which hinders and delays the 
location of individuals when they not flowering, 
but also because of the time constraints and 
efforts that were required for removing species 
from the strip surrounding the quarry. We also 
encountered and removed a large and abundant 
population right on one of the ramps to the 
quarry, which absorbed virtually all our time 

because in this specific spot we removed about 
half of the total number of rescued plants that 
are listed in this paper. In this area of high risk 
remained an estimated number of 120-150 
individuals, this number being obtained by 
calculating the percentage of remaining surface 

16 & 17 - Pelecyphora strobiliformis, in its typical habitat. 
18,19,20 & 21 - Rescued specimens, one and a half months 
after their translocation.

16 & 17 - Pelecyphora strobiliformis, în habitatul său tipic. 
18,19,20 &21 - Exemplare salvate. la o lună și jumătate de la 
translocaarea lor.

descoperite în zonă și exemplare de Pelecyphora 
aselliformis, fapt ce ne-a dat mai multă încredere 
pentru a continua munca noastră de salvare, care 
s-a încheiat fără probleme în cursul dimineţii zilei 
următoare, după care ne-am continuat călătoria 
sub ameninţarea ploii, așa cum fusese prognozat 
anterior. 

Pe fâșia considerată compromisă care 
înconjoară cariera am îndepărtat în întregime 
specimenele de Pelecyphora strobiliformis, dar 
nu a fost posibil să translocăm toate speciile 
întâlnite, atât datorită cripticismului lor avansat, 

care împiedică și întârzie localizarea indivizilor 
atunci când nu sunt înfloriţi, dar și din cauza 
constrângerilor de timp și a eforturilor necesare 
îndepărtării specimenelor menţionate mai sus de 
pe fâșia de teren din jurul carierei. Am mai găsit și 
îndepărtat o populaţie mare și abundentă aflată 
exact pe una din rampele de acces la carieră, ceea 
ce ne-a luat virtual aproape tot timpul, întrucât 

& A.Dietr.) Lem. y 3 Mammillaria aff. formosa; todo 
esto se llevó al sitio previamente designado por 
sus aptitudes como refugio y sus características 
ecológicas exactamente iguales al lugar de 
origen; durante la plantación de los especímenes 
se encontró que en el área había también 
Pelecyphora aselliformis, lo que nos dio aún más 
confianza para seguir nuestra labor de rescate, 
la cual terminamos sin problema alguno durante 
la mañana del día siguiente y proseguimos 
nuestro camino esperando as lluvias previamente 
pronosticadas.

La franja en todo el contorno no contaba en 
su totalidad con especímenes de Pelecyphora 
strobiliformis, aun así, no se logró retirar todas 
las especies, por; su avanzado cripticismo5, lo 
cual dificulta y retrasa la ubicación de individuos 
cuando no presentan floración, así como por 
el tiempo y esfuerzo que fueron requeridos ya 

16 & 17 - Pelecyphora strobiliformis, en su hábitat típico.  
18,19,20 &21 - Ejemplares rescatados a mes y medio de su 
translocación.
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from the total and the total amount of rescued 
plants.

Population monitoring  
and subsequent evaluations
The monitoring of the location was conducted 
during August, September, October and 

November of the same year, where the survival 
of individuals and the number of deaths was 
confirmed during the subsequent five months.

The week following the rescue operation 
really heavy rains occurred across the state, 
and the area was not bypassed whatsoever. 
This sowed a seed of worry in the team since 
it was speculated that excess rain had washed 
out loose soil around the relocated plants, 
and we could not return to the area but only 
a month and a half later. During a follow-up 
research trip we analysed and corroborated 
data on the fitness of the plants and the results 

22, 23 & 24 - Large juveniles, one and a half months after 
their translocation
22, 23 &24 - Exemplare juvenile mari, salvate, la o lună și 
jumătate de la translocarea lor.

din acest loc anume au provenit aproximativ 
jumătate din numărul total de plante salvate care 
sunt listate în acest articol. În această zonă de risc 
maxim au mai rămas un număr estimat de 120-
150 indivizi, acest număr fiind calculat pornind de 
la procentajul suprafeţei de teren neacoperite din 
total, raportat la numărul total de plante salvate.

Monitorizarea populaţiei şi evaluările 
ulterioare

Monitorizarea locaţiei a fost efectuată în lunile 
august, septembrie, octombrie și noiembrie ale 
aceluiași an, când supravieţuirea indivizilor și 
numărul de plante moarte au fost confirmate în 
timpul celor cinci luni.

În săptămâna care a urmat acţiunii de salvare, 
au căzut ploi torenţiale pe tot cuprinsul statului, 
iar zona respectivă nu a fost ocolită. Acest fapt 
a adus îngrijorare în rândurile echipei, întrucât 
am speculat că ploile excesive ar fi putut să 
spele pământul afânat din jurul plantelor 
relocate, iar noi nu ne puteam întoarce în zonă 
decât o lună și jumătate mai târziu. În cursul 

que además de retirar las especies del contorno 
de la pedrera, también se encontró y retiró una 
población grande y abundante justo en una de las 
rampas de acceso a la pedrera, la cual absorbió 
prácticamente todo nuestro tiempo ya que de ahí 
se extrajeron aproximadamente la mitad de las 

plantas rescatadas que se enlistan en el presente 
trabajo, en el área de riesgo quedó una cantidad 
aproximada de 120 individuos, dato obtenido 
al calcular el porcentaje de terreno restante y la 
cantidad de plantas retiradas.

Monitoreo de la población y evaluaciones 
posteriores
El monitoreo de las localidades se efectuó 
durante Agosto, Septiembre, Octubre y 
Noviembre del mismo año, en donde se 
corroboró la sobrevivencia de los individuos 

22, 23 &24 - Ejemplares juveniles grandes rescatados a 
mes y medio de su translocación.
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were extremely favourable: all plants were in 
place and the heavy rain did not compromise 
the operation. By mid-August it was decided to 
return to the area to continue the monitoring 
of the population we recorded that there was 
no problem with the plants and only one had 
been taken from the site, probably for the same 
reason that what happened with the rescue of 
Ariocarpus kotschoubeyanus (Lem.) K.Schum. 
(Nájera el Al.2014), an animal has probably kicked 
the ground while crossing the area. In early 
September we noticed that the only one or two 
years old seedlings had died from dehydration, 
apparently because their delicate root system 
that is not well formed. During the rest the visits 
in September, October and November were 
also gradually recorded casualties among older 
individuals.

After 5 months, and after three subsequent 
visits to record the rate of survival and 
adaptation, we recorded that the survival was 
nearly 100%, only hypocotyls and 10 other plants 
failed to adapt, we assume that was because of 
the specific sensitivity in the early life stage of 
the cacti, when they did not generate yet a thick 

cuticle, nor spines and features of advanced root 
formation.

Conclusions
Again this methodology proves to be the most 
suitable for the rescue of plants of the Cactaceae 
family and certainly can also be applied to other 
families such as Asparagaceae (Agavoideae), 
Burseraceae and possibly Crassulaceae.

The use of natural resources by desert people 
is the basis of livelihood of most families in 
the region, thus precluding the restriction and 
environmental regulation, since they conduct low 
impact activities compared with industrialized 
systems, so this type of methodology is the best 
choice for areas of traditional exploitation of 
natural resources.

25, 26, 27 & 28 - Large juveniles and adults, one and a half 
months after their translocation.
25, 26, 27 & 28 - Exemplare juvenile mari și adulte salvate, la o 
lună și jumătate de la translocarea lor.

vizitei de cercetare ulterioare, am analizat și 
confirmat date privind starea plantelor iar 
rezultatele au fost extrem de favorabile:  toate 
plantele erau în regulă iar ploile intense nu 
au compromis operaţiunea. Pe la mijlocul 
lui august ne-am hotărât să ne reîntoarcem 
în zonă pentru a continua monitorizarea 
populaţiei și am constatat că nu era nici o 
problemă cu plantele, cu excepţia uneia care 
a dispărut din locul ei, probabil din același 
motiv ca și în cazul salvării plantelor Ariocarpus 
kotschoubeyanus (Lem.) K.Schum. (Nájera et 
al, 2014), un animal a scormonit probabil 
pământul când a traversat zona. La începutul 
lunii septembrie am constatat că hipocotilii au 
murit din cauza deshidratării, aparent datorită 
faptului că rădăcinile lor delicate nu au fost 
suficient de bine formate. În următoarele vizite 
din septembrie, octombrie și noiembrie am 
mai înregistrat însă și câteva pierderi în rândul 
plantelor mai în vârstă. 

După cinci luni și trei vizite ulterioare în care 
am înregistrat rata de supravieţuire și adaptare, 
am constatat că aceasta a fost aproape 100%, 
numai hipocotilii și 10 alte plante nu au reușit 

să se adapteze - e de presupus că faptul s-a 
datorat sensibilităţii lor specifice din această 
etapă timpurie de viaţă a cactușilor, când nu și-
au format încă un cuticul gros, nici spini sau un 
sistem rădăcinos mai dezvoltat.

Concluzii
Din nou, această metodologie s-a dovedit a fi cea 
mai adecvată pentru a salva plante din familia 
Cactaceae și în mod cert poate fi aplicată și altor 
familii, cum ar fi Asparagaceae (Agavoideae), 
Burseraceae și posibil Crassulaceae.

Utilizarea resurselor naturale de către oamenii 
deșertului este baza existenţei pentru marea 
majoritate a familiilor din regiune, împiedicate 
fiind astfel de restricţiile și reglementările de 
mediu, deși aceste comunităţi desfășoară 
activităţi cu impact redus prin comparaţie cu 
sistemele industrializate, astfel încât această 
metodologie este cea mai bună alegere de a 
acţiona în zonele de exploatare tradiţională a 
resurselor naturale. 

y el número de decesos durante los 5 meses 
subsecuentes;

A la semana siguiente de la operación de 
rescate se presentaron lluvias muy fuertes en 
todo el estado, y el municipio de catorce no 
fue la excepción; esto sembró una semilla de 
preocupación en el equipo ya que se especulaba 
que el exceso de lluvia hubiera sacado la tierra 
suelta de alrededor de las plantas relocalizadas, 
y no pudimos regresar al área hasta un mes 
y medio después, que durante un viaje de 
investigación se pudo pasar a corroborar las 
condiciones de las plantas y éstas resultaron en 
extremo favorables, todas las plantas estaban 
en su lugar y la lluvia no había hecho estragos, 
para mediados de agosto se regresó al área 
para continuar con el monitoreo de la población 
y se registró que no había ningún problema 
con las plantas y solo una había sido sacada 
de su sitio, probablemente por la misma razón 
que lo sucedido con el rescate de Ariocarpus 
kotschoubeyanus (Lem.) K.Schum. (Nájera el Al. 
2014), un animal probablemente haya pateado 
la planta al pasar caminando por el área; a 

principios de Septiembre los hipocotíleos habían 
muerto por deshidratación, al parecer su delicado 
sistema radicular no está bien conformado; 
Durante el resto de las visitas en septiembre, 
Octubre y Noviembre se fueron registrando 
paulatinamente las bajas entre los individuos.

A los 5 meses, tras tres visitas posteriores para 
registrar el índice de supervivencia y adaptación 
se logró registrar una sobrevivencia de casi el 
100%, solamente los hipocotíleos y 10 plantas 
fracasaron en su adaptación, suponemos que fue 
debido a lo delicado que representa esa etapa 
para la vida de as cactáceas, puesto que aún no 
genera cutícula gruesa, ni espinas ni presenta 
una avanzada constitución radicular.

Conclusiones
Una vez más ésta metodología resulta ser la más 
indicada para el rescate de plantas de la familia 

22, 23 &24 - Ejemplares juveniles grandes y adultos 
rescatados a mes y medio de su translocación.
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29 - Ariocarpus retusus growing among rocks in the area 
selected for translocation. 30 - Translocated specimen 
removed from the site, probably by grazing animals. 31 - 
Colony of P. strobiliformis living in the new location chosen 
for translocation.
Below: Table with the survival rate of translocated individuals.

Species                                                Stage Translocated Deceased Survivors Survival rate

Pelecyphora strobiliformis

Adults 157 1 156 0,993630573
Big juvenile 88 2 86 0,977272727

Medium size 
juvenile 78 1 77 0,987179487

Small juvenile 139 6 133 0,956834532
One or two 

year old 
seedlings

15 15 0 0

Ariocarpus retusus - 4 0 4 1
Coryphantha glanduligera - 2 0 2 1
Mammillaria sp. - 3 0 3 1
Total 486 25 461 0,948559671
Survival rate for all translocated Pelecyphora strobiliformis 0,782983464
Survival rate for juvenile and adult translocated Pelecyphora strobiliformis 0,97872933
Survival rate of one or two year old translocated seedlings 0

29 - Ariocarpus retusus, crescând printre pietre în zona 
selectată pentru translocare. 30 - Specimen mutat, scos din 
sol, probabil de animale care au păscut. 31 - Colonie de P. 
strobiliformis, trăind în zona aleasă pentru translocare.
Jos: Tabel cu numărătoarea supravieţuirilor.

Species                                                 Stagiu Translocate Decedate Supravieţuitoare Rata de 
supravieţuire

Pelecyphora strobiliformis

Adulte 157 1 156 0,993630573
Juvenile mari 88 2 86 0,977272727
Juvenile de 

marime medie 78 1 77 0,987179487

Juvenile mici 139 6 133 0,956834532
Plantule de 
unul sau de 

doi ani
15 15 0 0

Ariocarpus retusus - 4 0 4 1
Coryphantha glanduligera - 2 0 2 1
Mammillaria sp. - 3 0 3 1
Total 486 25 461 0,948559671
Rata de supravieţuire a tuturor exemplarelor de Pelecyphora strobiliformis translocate. 0,782983464
Rata de supravieţuire a exemplarelor juvenile și adulte de P. strobiliformis translocate. 0,97872933
Rata de supravieţuire a plantulelor translocate, cu vârste de la unul la doi ani. 0

29 - Ariocarpus retusus creciendo entre las rocas en la 
localidad seleccionada para la translocación. 30 - Especímen 
botado del lugar, probablemente por animales pastoreando. 
31 - Macollo de P. strobiliformis en el lugar escogido para el 
rescate.
Abajo: Tabla con el conteo de la sobrevivencia. 

Especies                                                 Stadio Translocados Muertos Sobrevivientes Indice de 
sobreviviencia

Pelecyphora strobiliformis

Adultos 157 1 156 0,993630573
Juveniles 
grandes 88 2 86 0,977272727

Juveniles 
medianos 78 1 77 0,987179487

Juveniles chicas 139 6 133 0,956834532
Plántulas             

de 1er a 2° año 15 15 0 0

Ariocarpus retusus - 4 0 4 1
Coryphantha glanduligera - 2 0 2 1
Mammillaria sp. - 3 0 3 1
Total 486 25 461 0,948559671
Índice de sobrevivencia para todas las Pelecyphora strobiliformis translocados. 0,782983464
Índice de sobrevivencia para juveniles y adultos de Pelecyphora strobiliformis translocados. 0,97872933
Índice de sobrevivencia de plántulas de 1er a 2° año de edad 0

co
n

te
n

ts
co

n
te

n
ts

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/11/29-IMG_1818.jpg
http://http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/11/30-IMG_1820.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/11/31-IMG_1825.jpg


13 - XEROPHILIA • Volume III, No. 4 (11), December 2014 | ISSN 2285-3987Rescue and translocation of Pelecyphora strobiliformis

32 33

m
p4

 1
93

 M
B

32 - Coryphantha spp. part of the rescued plants, with stones 
around to prevent trampling from animals. 33 - Ariocarpus 
retusus, another rescued specimen well adapted to its new 
location. 34 - Young medium size juvenile of Pelecyphora 
strobiliformis, growing on the vertical already excavated zone, 
before translocation.

34

Author’s Notes
1. “Laja Stone” or Flagstone; refers to sedimentary 

rocks that due to their structure allow fracturing in 
a single direction, permitting production of block 
like cut stone and stone plates.

2. Decree declaring historic site, cultural heritage 
and ecological conservation area under the ethnic 
group „Wirrarika” as holy places and the historic 
cultural route located in the municipalities of Villa 
de Ramos, Charcas and Catorce state of San Luis 
Potosi. 19/09/1994

3. Ejido is a rural property intended for public use
4. PROFEPA - Federal Attorney for Environmental 

Protection
5. Crypsis (crypticism) is the ability of an organism 

to adapt in order to go unnoticed to the senses of 
other organisms
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32 - Coryphantha spp., una dintre plantele salvate, cu pietre 
împrejur, pentru a împiedica animalele să calce pe ea. 33 - 
Ariocarpus retusus, alt exemplar salvat și bine adaptat la 
noua sa “adresă”.

Notele Autorului
1. “pietre Laja” sau lespezi de piatră; se referă 
la roci sedimentare care datorită structurii lor 
permit fracturarea acestora într-o singură direcţie, 
permiţănd producţia de blocuri de piatră și de dale.  
2. Decret privind declararea site-ului istoric, a pa-
trimoniului cultural și zonei de conservare ecologică  
ocupată de grupul etnic “Wirrarika”  ca locuri sacre 
și trasee cultural-istorice situate în localitatile  Villa 
de Ramos, Charcas și Catorce din statul San Luis 
Potosi. 19/09/1994. 
3. Ejido este o proprietate rurală destinată utilizării 
publice.  
4. PROFEPA – Procuratura federală pentru Protecţia 
Mediului. 
5. Cripsis (cripticism) este capacitatea unui organism 
de a se adapta, în scopul de a trece neobservat de 
simţurile altor organisme.

Cactaceae y sin duda alguna también se puede 
aplicar para otras familias, como Asparagaceae 
(Agavoideae), Burseraceae y probablemente 
Crassulaceae.

El aprovechamiento de los recursos naturales 
por parte de los pobladores del desierto es la 
base del sustento de la mayoría de las familias 
de la región, imposibilitando así la restricción 
y regulación ambiental, puesto que efectúan 
actividades de bajo impacto en comparación con 
los sistemas industrializados, por lo que éste tipo 
de metodologías resulta la mejor opción para las 
áreas de explotación tradicional de los recursos 
naturales. 

32 - Coryphantha spp. como parte del rescate, con piedras 
alrededor para prevenir el pisoteo de animales. 33 - 
Ariocarpus retusus, otro ejemplar rescatado y bien adaptado 
a su nueva ubicación.

Superíndices 
1. Piedra laja; se refiere a piedras de origen sedimentario 
que debido a su constitución se fracturan en una sola 
dirección, lo que permite cortarlas a modo de bloques y 
planchas de piedra.
2. decreto que declara sitio de patrimonio histórico, 
cultural y zona sujeta a conservación ecológica del grupo 
étnico «Wirrarika» a los lugares sagrados y a la ruta histórica 
cultural ubicada en los municipios de Villa de Ramos, 
Charcas y Catorce del estado de San Luis Potosí. 19-09-1994
3. Ejido; es una propiedad rural de uso colectivo
4. PROFEPA; Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
5. Cripsis es un fenómeno por el que un organismo presenta 
adaptaciones que lo hacen pasar inadvertido a los sentidos 
de otros animales.
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Aldo Delladdio, Rovereto, Italy.

three weeks 
in mexico

the last part 
april 14 - april 21

1 - Habitat of Turbinicarpus booleanus.What follows is the second 
and last part of the 
travelogue of my most 
recent trip to Mexico, 
the twelfth I made to this 
beautiful country, from 
April 14th 2014 to April 
21st 2014.

April 14 – From San Miguel de Allende to 
Hualahuise, Nuevo León (746 km)
We left home at 6 o’clock in the morning and 
went to Querétaro to collect my Mexican friends.

This is the day we drove the highest number 

of kilometres, since we wanted to start our 
explorations in the north ASAP. Despite this, we 
made a few stops. The first one was south of 
Entronque San Roberto, to look for Echinocereus 
sharpii. My friends found some, quite far from the 
car, while I found none. Since I had already seen it 
three days earlier, I looked around without much 
conviction.

Back on the road towards Galeana, we stopped 
south of the city to explore a gypsum hill. Initially 

Ceea ce urmează este partea a 
doua a jurnalulului de călătorie al 
celei mai recente vizite în Mexic, 
a 12-a făcută în această ţară 
frumoasă, între 14 aprilie 2014 și 
21 aprilie 2014.

Aprilie 14 – De la San Miguel de 
Allende la Hualahuise, Nuevo León (746 km)
Am plecat de acasă la 6 dimineaţa, ca să-i iau pe 
prietenii mei mexicani din Querétaro.  

În acea zi, am parcurs cel mai mare număr 
de kilometri, întrucât ardeam de dorinţa să ne 
începem, CÂT MAI CURÂND, explorările în nord. 

trei saptamani 
in mexic

a doua si ultima parte 
14 aprilie - 21 aprile

1 - Habitatul speciei Turbinicarpus booleanus.

Cu toate acestea, am făcut câteva opriri. Prima 
a fost la sud de Entronque San Roberto, ca să 
căutăm Echinocereus sharpii. Prietenii mei au găsit 
câţiva, destul de departe de mașină, eu însă nici 
unul măcar. Cum eu văzusem planta cu trei zile în 
urmă, mă uitam în jur nu foarte determinat. 

Înapoi pe drumul spre Galeana, ne-am oprit 
chiar la sud de oraș ca să explorăm un deal din 
ghips. Iniţial am găsit câteva exemplare mari 
de Turbinicarpus beguinii, după care, mai sus, 
Turbinicarpus booleanus. Am ajuns în apropiere 

tre settimane
in messico

l’ultima parte 
14 aprile - 21 aprile

1 - Habitat di Turbinicarpus booleanus.

Quanto segue è un resoconto 
de la seconda parte del mio 
viaggio più recente in Messico, 
la mia dodicesima visita a 
questo Paese meraviglioso, 
svoltosi tra il 14 Aprile e il 21 
Aprile 2014.

14 Aprile – Da San Miguel de Allende a 
Hualahuise, Nuevo León (746 km)
Sono partito da San Miguel alle 6 del mattino 
per andare a prendere i miei amici Messicani a 
Querétaro, mentre Daina ha preferito rimanere a 
casa.

Questo è il giorno in cui abbiamo percorso il 
più alto numero di km, poiché volevamo iniziare 
le nostre esplorazioni al nord prima possibile. 
Ciononostante alcune fermate le abbiamo fatte. 
La prima è stata nei pressi di Entronque San 
Roberto, per cercare Echinocereus sharpii in una 
località diversa da quella dove ero stato tre giorni 
prima. I miei amici ne hanno trovato qualcuno, 
piuttosto distanti da dove avevamo lasciato la 
macchina, mentre io non ne ho trovato nessuno. 
Avendolo già visto, ho guardato attorno senza 
molta convinzione.

Di nuovo in strada verso Galeana, ci siamo 
fermati a sud della città per esplorare una collina 

gessosa. All’inizio abbiamo trovato dei grossi 
esemplari di Turbinicarpus beguinii, ma più in 
alto abbiamo iniziato a vedere i Turbinicarpus 
booleanus (fig.39). Siamo arrivati in prossimità 
di  Hualahuises che erano le 18 circa, quindi 
abbiamo percorso un valle finché abbiamo 
dovuto lasciare la macchina. Abbiamo quindi 
camminato per più di due ore finché stava 
diventando buio e abbiamo piantato le tende. 
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The map of the last part of the expedition - by Miguel 
Angel González Botello. 2 - Turbinicarpus booleanus, 
Galeana, Nuevo León. 3- Astrophytum asterias, Lucio 
Blanco, Tamaulipas. 4 - Ariocarpus trigonus, Lucio 
Blanco, Tamaulipas. 5 - Ancistrocactus megarhizus, 
Lucio Blanco, Tamaulipas.

we found large specimens of Turbinicarpus 
beguinii, but further up we saw Turbinicarpus 
booleanus. We arrived in the proximity of 
Hualahuises at about 18 o’clock, and then drove 

up to a valley until we had to leave the car. We 
walked for more than two of hours until it was 
getting too dark, and pitched tent. 

April 15 – From Hualahuise to Linares, Nuevo 
León (135 km)
We spent most of the day walking on a canyon. 
When we returned to our car, we were tired but 
happy. We still had at least one hour of daylight, 
so we went south to Lucio Blanco, where, growing 
together on a low hill next to the road, we 
found Astrophytum asterias, Ariocarpus trigonus, 
Echinocactus texensis, and an Ancistrocactus that 

Aprilie 15 – De la Hualahuise la Linares, Nuevo 
León (135 km)
Ne-am petrecut cea mai mare parte a zilei 
parcurgând un canion. Când ne-am întors la 
mașină, eram extenuaţi, dar bucuroși. Mai 
aveam încă o oră de lumină, așa că ne-am 
îndreptat spre sud, în direcţia Lucio Blanco, 
unde am găsit, crescând împreună pe o colină, 
Astrophytum asterias (fig. 3), Ariocarpus trigonus 
(fig. 4), Echinocactus texensis și un Ancistrocactus  
despre care prietenii mei spuneau că ar putea 
fi megarhizus. Nu l-am dezgropat, desigur, ca să 
vedem dacă are o rădăcină mare, dar ar fi putut 

Harta ultimei părți a expediției - de Miguel Angel Gonzalez 
Botello. 2 - Turbinicarpus booleanus, Galeana, Nuevo 
León. 3 - Astrophytum asterias, Lucio Blanco, Tamaulipas. 
4 - Ariocarpus trigonus, Lucio Blanco, Tamaulipas. 5 - 
Ancistrocactus megarhizus, Lucio Blanco, Tamaulipas.

de Hualahuises pe la 6 seara, după care am mers 
în sus pe o vale până când a trebuit să părăsim 
mașina. Am mai mers pe jos încă 2 ore, până 
când s-a făcut prea întuneric, după care am 
instalat cortul.

La mappa della ultima parte della spedizione - di Miguel 
Angel González Botello. 2 - Turbinicarpus booleanus, 
Galeana, Nuevo León. 3- Astrophytum asterias, Lucio 
Blanco, Tamaulipas. 4 - Ariocarpus trigonus, Lucio 
Blanco, Tamaulipas. 5 - Ancistrocactus megarhizus, 
Lucio Blanco, Tamaulipas.

15 Aprile – Da Hualahuise a Linares, Nuevo 
León (135 km)
Abbiamo speso quasi tutto la giornata 
camminando in un canyon. Al ritorno eravamo 
stanchi ma soddisfatti. Avevamo ancora un’ora di 

luce, per cui ci siamo diretti a sud di Lucio Blanco, 
dove abbiamo trovato, su di una bassa collina a 
fianco della strada, Astrophytum asterias (fig.3), 
Ariocarpus trigonus (fig.4), Echinocactus texensis, 
e un Ancistrocactus che i miei amici hanno detto 
essere megarhizus (fig.5). Naturalmente non lo 
abbiamo estratto dal suolo per vedere se aveva 
delle grandi radici, ma poteva benissimo essere 
lui. 

Abbiamo dormito a Linares. La mia stanza era 
incredibilmente rumorosa a causa della vicinanza 
di quello che sembrava essere un enorme 
condizionatore, per cui ho chiesto di cambiare 
stanza. 
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6 - Epithelantha unguispina, Hidalgo, Nuevo León. 
7 - Turbinicarpus saueri ssp. septentrionalis, Hidalgo, 
Nuevo León. 8 - Epithelantha ilariae, Bustamante, Nuevo 
León. 9 - Habitat of Epithelantha ilariae, Ojo de Agua, 
Bustamante, Nuevo León. 

my friends said could have been megarhizus. We 
certainly didn’t dig it out to check whether it had a 
large root, but it could have been it.

We slept in Linares. My room was incredibly 
noisy due to the proximity of what seemed a 
giant air conditioning machine, so I asked to 
change room.

April 16 – From Linares to Sabinas, Cohauila 
(609 km)
We left the hotel at 7 o’clock and headed north. 
The first thing we had to face was the challenge 
of crossing Monterrey, which took some time. 
Three hours later we made our first stop on an 
unpaved road north of Hidalgo, Nuevo León. A 
bar was blocking the road, so we asked some 
men working nearby the permission to lift the bar 
and continue. A few kilometres later we explored 
a hill where we found Epithelantha unguispina, 
Turbinicarpus saueri ssp. septentrionalis, 
Astrophytum capricorne, Ancistrocactus scheerii, 
Acharagma roseana, Echinocereus sp., and the 
omnipresent Neolloydia conoidea. 

Back on the road, we continued north along 
the NL 1, and then turned west to Bustamante. 
Going further west for a few kilometres, on a 
road that was unpaved in 2006, but not anymore, 
there’s a tourist attraction, a thermal spring, Ojo 
de Agua, so we had to pay a small fee, 20 pesos, 

to enter the area. We weren’t interested in taking 
a bath, although it wouldn’t have been a bad 
idea. The reason we were there was to look for 
Epithelantha ilariae, a population I found with my 
friends back in 2006, well before it was described 
by Davide Donati and Carlo Zanovello in 2010 
(Piante Grasse 30(4)). We soon found it, in full 
flower. Despite the hill was heavily grazed by 
cows, there were many healthy plants, and only 
a few showed some damage, but were still alive, 
with small heads sprouting. On the same hill we 
found Escobaria duncanii, Echinocereus pectinatus 
(one was curiously growing inside a rusty iron 
trap), Echinocereus stramineus, Coryphantha sp., 
Escobaria roseana, Mammillaria sp., Astrophytum 
capricorne. At the bottom of the hill, we found 
Echinocereus (Wilcoxia) poselgeri in flower, (I’m not 
sure we would have found it without flowers), 
and another Coryphantha sp.. We returned to the 
NL 1, and drove north up to the NL 30, and then 
went west to Monclova. We made another quick 

să aibă.
Am dormit la Linares. Camera mea era 

incredibil de zgomotoasă datorită apropierii 
de ceea ce părea a fi un gigantic aparat de aer 
condiţionat, așa că am cerut alta. 

Aprilie 16 – de la Linares la Sabinas, Cohauila 
(609 km)
Am părăsit hotelul la ora 7 și ne-am îndreptat 
imediat spre nord. Prima provocare a fost să 
traversăm Monterrey, care ne-a luat ceva timp. 
Trei ore mai târziu am făcut prima oprire pe un 
drum forestier la nord de Hidalgo, Nuevo León. 
O traversă bloca drumul, așa că am cerut câtorva 
oameni care lucrau în apropiere să ne ajute să o 
îndepărtăm pentru a ne continua drumul. Câţiva 
kilometri mai departe, am explorat un deal unde 
am găsit Epithelantha unguispina, Turbinicarpus 
saueri ssp. septentrionalis, Astrophytum capricorne, 
Ancistrocactus scheerii, Acharagma roseana, 
Echinocereus sp., precum și omniprezenta 
Neolloydia conoidea. 
Din nou pe drum, mai întâi spre nord pe NL1, 
apoi spre vest până la Bustamante. Câţiva 
kilometri mai la vest, pe un drum neasfaltat în 
2006, dar nu și acum, este o atracţie turistică, 
un izvor termal, Ojo de Agua, așa că a trebuit 
să plătim o taxă mică, 20 de peso, pentru a 
putea intra în zonă. Nu eram interesaţi să facem 

baie, chiar dacă nu ar fi fost o idee tocmai rea. 
Motivul prezenţei noastre în zonă era să căutăm 
Epithelantha ilariae, o populaţie găsită împreună 
cu prietenii mei în 2006, mult mai înainte de a fi 
fost descrisă de Davide Donati și Carlo Zanovello 
în 2010 [Piante Grasse 30(4)]. Am găsit-o în plină 
floare. În ciuda faptului că dealul era pășunat 
la greu de vaci, erau multe plante sănătoase, 
numai câteva prezentau leziuni, dar încă în viaţă, 
lăstărind abundent. Pe același deal am mai 
găsit Escobaria duncanii, Echinocereus pectinatus 
(o plantă crește, în mod curios, în interiorul 
unei capcane de fier), Echinocereus stramineus, 
Coryphantha sp., Escobaria roseana, Mammillaria 
sp., Astrophytum capricorne. La poalele dealului 
am găsit Echinocereus (Wilcoxia) poselgeri  înflorită, 
(nu știu dacă am fi descoperit-o altfel) și o altă 

6 - Epithelantha unguispina, Hidalgo, Nuevo León. 
7 - Turbinicarpus saueri ssp. septentrionalis, Hidalgo, 
Nuevo León. 8 - Epithelantha ilariae, Bustamante, Nuevo 
León. 9 - Habitatul speciei Epithelantha ilariae, Ojo de 
Agua, Bustamante, Nuevo León. 

6 - Epithelantha unguispina, Hidalgo, Nuevo León. 
7 - Turbinicarpus saueri ssp. septentrionalis, Hidalgo, 
Nuevo León. 8 - Epithelantha ilariae, Bustamante, Nuevo 
León. 39 - Habitat di E. ilariae, Ojo de Agua, Bustamante, 
Nuevo León. 

16 Aprile – Da Linares a Sabinas, Cohauila (609 
km)
Abbiamo lasciato l’albergo alle 7 e ci siamo diretti 
a nord. La prima sfida della giornata è stata 
l’attraversamento di Monterrey, che ci ha portato 
via un pò di tempo. Tre ore più tardi abbiamo 
fatto la nostra prima fermata ai bordi di una 
sterrata a nord di Hidalgo, Nuevo León.  Una 
sbarra di ferro bloccava la strada per cui abbiamo 
dovuto chiedere a degli uomini che lavoravano 
nelle vicinanze il permesso di alzarla e proseguire. 
Dopo alcuni km abbiamo esplorato una collina 
dove abbiamo trovato  Epithelantha unguispina 
(fig.6), Turbinicarpus saueri ssp. septentrionalis 
(fig.7), Astrophytum capricorne, Ancistrocactus 
scheeri, Acharagma roseana, Echinocereus sp., e 
l’onnipresente Neolloydia conoidea. 

Di nuovo in strada, abbiamo continuato a 
percorrere la NL 1 in direzione nord, e ad un 
certo punto abbiamo svoltato ad ovest verso 
Bustamante. Proseguendo verso ovest per 
qualche km, su di una strada che era sterrata 
nel 2006, ma ora non più, si incontra una località 
turistica, una sorgente termale, Ojo de Agua, e 
questa volta abbiamo dovuto pagare una piccola 
quota, 20 pesos, per poter entrare. Non eravamo 
interessanti a fare il bagno, anche se non sarebbe 
stata una cattiva idea. La ragione per cui eravamo 
venuti qui era per vedere Epithelantha ilariae, una 

popolazione che avevo trovato in compagni dei 
miei amici Italiani nel 2006, ben prima che fosse 
descritta da Davide Donati e Carlo Zanovello 
nel 2010 (1). Ci abbiamo messo poco tempo 
a trovarla, ed era in piena fioritura (fig.46). 
Nonostante la collina fosse pascolata dalle 
mucche, c’erano molte piante in salute, e solo 
alcune mostravano segni di danneggiamento, 
ma erano ancora vive, come dimostravano 
le piccole teste che spuntavano dalle parti 
danneggiate. Sulla stessa collina abbiamo trovato 
Escobaria duncanii, Echinocereus pectinatus (una 
cresceva curiosamente dentro una trappola 
di ferro arrugginito), Echinocereus stramineus, 
Coryphantha sp., Acharagma roseana, Mammillaria 
sp., Astrophytum capricorne. Alla base della collina, 
abbiamo trovato Echinocereus (Wilcoxia) poselgeri 
in fiore (fig.10), (non credo lo avremmo trovato 
se fosse stato senza fiori),  e un’altra Coryphantha 
sp.. Siamo ritornati sulla NL 1, e quindi abbiamo 
proseguito in direzione nord fino alla NL 30, 
dopodiché abbiamo svoltato ad ovest verso 
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11 12
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10 - Echinocereus (Wilcoxia) poselgeri, Bustamante, 
Nuevo León. 11 - Echinocereus dasyacanthus, El 
Conejito, Coahuila. 12 - Ancistrocactus scheeri, north of 
La Muralla, Coahuila. 

stop west of Candela, and found Escobaria ilariae 
again, as well as Coryphantha sp. and Thelocactus 
bicolor.

We arrived to Monclova when it was already 
dark (21 o’clock), but decided to go as much 
further north as possible, since the following 
day would be rather tough, so we made our final 

stop for the day at Sabinas, Coahuila, where we 
arrived one hour and fifteen minutes later. We 
found a hotel and went to dinner.

April 17 – From Sabinas to Monclova,  
Coahuila (646 km)
We left the hotel at 7 o’clock, took the Highway 57 
going north, and then the NL 93 west to Muzquiz. 
We stopped briefly at Muzquiz to take pictures of 
the city’s portal, none of us had ever been here 
before, and the continued north for another 
130 kilometres. Apparently the NL 93 suddenly 
stops some kilometres later, but we took an 
unpaved, northbound road, bordering the Sierra 
del Carmén. We drove another 60 kilometres 

Coryphantha sp. Ne-am înapoiat pe NL 1 apoi am 
continuat drumul spre nord, pe NL 30, apoi spre 
vest în direcţia Monclova. Am mai făcut o oprire 
scurtă la vest de Candela, unde am găsit din nou 
Escobaria ilariae, precum și Coryphantha sp. și 
Thelocactus bicolor.

Am ajuns la Monclova pe întuneric (9 seara) 
dar am hotărât să mergem spre nord cât putem 
de mult, întrucât ziua următoare se anunţa mai 
degrabă dificilă, așa că am făcut popasul final al 
zilei la Sabinas, Coahuila, o oră și 15 minute mai 
târziu. Am găsit un hotel și am luat cina.

Aprilie 17 – de la Sabinas la Monclova, 
Coahuila (646 km)
Am părăsit hotelul la 7, am mers mai întâi spre 
nord pe Autostrada 57, apoi am luat NL 93 spre 
vest până la Muzquiz. Aici am făcut un scurt 
popas, fotografiind porţile orașului, întrucât 
nici unul dintre noi nu mai fusese aici. Ne-am 

10 - Echinocereus (Wilcoxia) poselgeri, Bustamante, 
Nuevo León. 11 - Echinocereus dasyacanthus, El 
Conejito, Coahuila. 12 - Ancistrocactus scheeri, la nord 
de La Muralla, Coahuila. 

10 - Echinocereus (Wilcoxia) poselgeri), Bustamante, 
Nuevo León. 11 - Echinocereus dasyacanthus, El 
Conejito, Coahuila. 12 - Ancistrocactus scheeri, a nord di 
La Muralla, Coahuila. 

Monclova. Abbiamo fatto un’altra breve sosta 
ad ovest di Candela, dove abbiamo nuovamente 
trovato Escobaria ilariae, assieme a Coryphantha 
sulcata e Thelocactus bicolor.

Siamo arrivati a Monclova che era già buio, alle 
21, ma abbiamo deciso di continuare e di arrivare 
più a nord possibile, poiché la strada sarebbe 
stata lunga il giorno seguente. Siamo quindi 
arrivati fino a Sabinas, Coahuila, un’ora e quindici 

minuti più tardi, e qui abbiamo fatto lo stop 
definitivo. Abbiamo trovato un albergo e siamo 
andati a cena.  

17 Aprile – Da Sabinas a Monclova, Coahuila 
(646 km)
Abbiamo lasciato l’albergo alle 7 del mattino, 
imboccato l’autostrada 57 in direzione nord, e 
quindi la NL 93 ovest, verso Muzquiz. Arrivati 
a Muzquiz, ci siamo fermati qualche secondo 
per fotografare il portale della città, visto che 
nessuno di noi era mai stato qui in precedenza. 
Quindi abbiamo proseguito in direzione nord 
per 130 km. Apparentemente la NL 93 si fermava 
improvvisamente alcuni km più avanti, ma noi 
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13 - The portal of Muzquiz, Coahuila or so crossing a beautiful area. Unfortunately 
we didn’t stop for a second, because we were 
too concentrated on the goal of the day: finding 
Mammillaria luethyi. We would take picture on 
the way back. We had independently gathered 
information about its locality; the data was 
similar but not coincident, so we thought there 
might be more than one. We decided to explore 
the nearest locality first, but when we were at 
about 5 kilometres away from the place, one of 
us saw some wild turkeys, so we immediately 
stopped the car to take pictures of them. That 
was good, because, after getting out of the 
car, I noticed that one tyre was very low, it was 
punctured actually. Had we continued, due to 
the road conditions and the low speed, we would 
have damaged it before noticing that it was flat. 
Obviously this happened at the farthest point 
away from a vulka. It was just 11 o’clock, so we 
decided we would go looking for Mammillaria 
luethyi anyway, but we replaced the wheel with 
the small spare one before starting our 5 km walk 
under the baking sun. The main difficulty wasn’t 
the distance, but the barriers formed by large 
patches of tall, spiny bushes, that at times didn’t 
allow us to see where we were going. 

We reached the hill after about 2 hours 
and started exploring. We found several 
species, Echinocereus dasyacanthus in flower, 
Coryphantha sp., Neolloydia conoidea, Echinocactus 
horizonthalonius, as well as Fouquieria splendens 
in flower and leafless, but no Mammillaria luethyi. 
After exploring the hill for about one hour we 
walked back to our car and the drove south, 
very slowly, until we reached the paved road. We 

had noticed a few houses in the morning, so we 
stopped to ask whether there was somebody 
that could fix our wheel, but the answer was that 
we had to go to Muzquiz. So, we drove another 
130 km until we arrived to the city and found 
a vulka. How we were able to drive 60 km of 
unpaved road and then another 130 km of paved 
road with a small wheel without getting another 
flat remains a mystery to me. I can only call it a 
miracle. 

The tyre repair shop was run by two rather fat 
boys, two brothers probably, and very good. In 
less than 20 minutes we were back on the road. 
We drove south until we arrived to Castaños, but 
since we couldn’t find a hotel, we went back to 
Monclova, found a rather expensive hotel and 
then went to dinner. We were back to our hotel at 
23 o’clock.

April 18 – From Monclova to La Ascensión, 
Nuevo León (538 km)
We left the hotel at 7 o’clock, and made our first 
stop south of Castaños, where we knew we would 
find Turbinicarpus valdezianus. Unfortunately the 
area was crisscrossed by several roads going to 
nearby quarries, and after one hour of trying, 
we weren’t able to find one that would take us 
past the quarries. A bird view of the area would 
have been useful in this situation. We decided 
that walking to the locality would have taken too 

continuat apoi drumul spre nord pentru 130 
de kilometri. Se pare că NL 93 se termina brusc 
peste câţiva kilometri, dar noi intrasem deja pe 
un drum desfundat, spre nord, urmărind poalele 
Sierra del Carmén. Am mai condus cam 60 de 
kilometri, traversând o zonă superbă. Din păcate 
nu am putut opri nici măcar pentru o secundă, 
întrucât eram prea concentraţi pe obiectivul zilei: 
să găsim Mammillaria luethyi. Fotografii puteam 
face și la întoarcere. Aveam informaţii colectate 
independent despre această locaţie; informaţiile 
erau similare, dar fără a coincide, așa că ne-am 
gândit că, probabil, sunt mai multe populaţii. 
Am decis deci să explorăm mai întâi cea mai 
apropiată locaţie, dar când am ajuns la 5 kilometri 
distanţă de locul în cauză, unul dintre noi a văzut 
curcani sălbatici așa că am oprit imediat mașina 
ca să-i fotografiem. A fost o idee bună, pentru 
că, ieșind din mașină, am observat că unul din 
cauciucuri era moale; era perforat de fapt. Dacă 
am fi continuat drumul, datorită condiţiilor și a 
vitezei reduse, am fi putut avaria roata până să 
observăm că avem pană de cauciuc. Evident, asta 
s-a întâmplat în punctul cel mai îndepărtat de o 
vulka. Era numai ora 11, așa că ne-am decis să 
mergem oricum în căutarea Mammillariei luethyi, 
dar am înlocuit roata cu roata mică de avarie, 
mai înainte de a începe un marș de 5 km sub 
soarele dogoritor. Nu distanţa era o problemă, 
cât barierele formate din pâlcuri de tufișuri înalte 
și spinoase, care uneori nici nu ne lăsau să vedem 
încotro mergem. 

Am ajuns la deal după aproximativ 2 ore 

și am început explorarea. Am găsit diverse 
specii, Echinocereus dasyacanthus  înflorit, 
Coryphantha sp., Neolloydia conoidea, Echinocactus 
horizonthalonius, precum și Fouquieria splendens  
înflorită dar desfrunzită, dar nici urmă de 
Mammillaria luethyi. După o oră ne-am întors la 
mașină și am pornit spre sud, foarte încet, până 
când am dat de drumul asfaltat. Observasem 
câteva case când trecusem pe acolo dimineaţa, 
așa că am oprit să întrebăm dacă există cineva 
care să ne repare roata, dar răspunsul a fost că 
trebuie să ajungem la Muzquiz. A trebuit deci să 
conducem 130 km, până am ajuns în oraș și am 
găsit o vulka. Cum am putut parcurge 60 km de 
drum de ţară și încă 130 km de drum bun cu o 
roată mică fără să mai facem o pană, a rămas 
un mister pentru mine. Pot spune că a fost un 
miracol. 
Atelierul de vulcanizare era condus de doi baieţi 
mai degrabă plinuţi, probabil fraţi, care au fost 
foarte buni. În mai puţin de 20 de minute eram 
din nou pe drum. Am mers spre sud până la 
Castaños, dar negăsind nici un hotel a trebuit să 
ne întoarcem la Monclova, unde ne-am cazat la 
un hotel cam piperat la preţ și am mers să luăm 
cina. Ne-am întors la hotel la 11 noaptea. 

13 - Portalul din  Muzquiz, Coahuila 

13 - Il portale di  Muzquiz, Coahuila abbiamo invece imboccato una sterrata diretta 
a nord, costeggiando la Sierra del Carmén. 
Abbiamo quindi percorso un’altra sessantina 
di km attraverso una zona molto scenografica. 
Purtroppo non ci siamo mai fermati perché 
eravamo troppo concentrati sull’obbiettivo 
della giornata: trovare Mammillaria luethyi. 
Avremmo scattato delle foto al ritorno. Avevamo 
acquisito delle informazioni sulla località 
indipendentemente, da due diverse fonti, I 
dati erano simili, ma non coincidenti, per cui 
abbiamo pensato ci fosse più di una località. 
Abbiamo deciso di iniziare da quella più vicina, 
ma, quando mancavano circa 5 km, uno di noi 
ha visto dei tacchini selvatici, quindi ci siamo 
immediatamente fermati per fotografarli. E’ 
stato un bene, perché, appena sceso dalla 
macchina, mi sono accreto che una gomma era 
quasi a terra. Se avessimo continuato, a causa 
della strada e della bassa velocità, avremmo 
potuto danneggiarla irreparabilmente prima di 
accorgerci che era bucata. Naturalmente questo 
è successo mentre ci trovavamo nel punto più 
distante da un gommista. Erano appena le undici, 
per cui abbiamo deciso di cercare comunque  
Mammillaria luethyi, ma non prima di aver 
sostituito la ruota con il ruotino. Abbiamo quindi 
iniziato la nostra passeggiata di 5 km sotto il 
sole a picco. Il problema principale non era la 
distanza, ma le barriere formate da macchie di 
alti cespugli spinosi, che non lasciavano vedere 
cosa c’era oltre. 

Abbiamo raggiunto la nostra meta dopo 
circa due ore ed iniziato immediatamente 
l’esplorazione della collina. Abbiamo visto 

diverse specie, Echinocereus dasyacanthus in fiore 
(fig.11), Coryphantha echinus, Neolloydia conoidea, 
Echinocactus horizonthalonius,  nonché Fouquieria 
splendens in fiore e senza foglie, ma nessuna 
Mammillaria luethyi. Dopo aver speso un’ora 
esplorando la collina, siamo ritornati sui nostri 
passi ed abbiamo iniziato, molto lentamente, il 
ritorno. La mattina, quando avevamo lasciato 
la strada asfaltata, avevamo notato delle case, 
per cui ci siamo fermati per chiedere se c’era 
qualcuno in grado di riparare la gomma, ma ci 
hanno risposto che dovevamo andare fino a 
Muzquiz. Abbiamo quindi percorso i rimanenti 
130 km che ci separavano dalla città, e qui 
finalmente abbiamo trovato un gommista. Come 
siamo riusciti a percorrere i 60 km di sterrata e gli 
ulteriori 130 km di strada asfaltata con il ruotino 
senza distruggerlo rimane un mistero per me.

Posso solo chiamarlo un miracolo.  
Il gommista, anzi i gommisti, erano due ragazzi 

cicciottelli, due fratelli probabilmente, alquanto 
abili. In poco tempo eravamo di nuovo in strada. 
Abbiamo fatto tutta una tirata verso sud, fino a  
Castaños, ma poiché non siamo riusciti a trovare 
un albergo, siamo ritornati a Monclova, dove ne 
abbiamo trovato uno un pò caro, e quindi siamo 
andati a cenare. Alle 23 eravamo di ritorno in 
albergo. 

18 Aprile – Da Monclova a La Ascensión, Nuevo 
León (538 km)
Abbiamo lasciato l’albergo alle 7 del mattino, ed 
effettuato la prima fermata a sud  Castaños, dove 
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14 - Habitat of Epithelantha greggii, north of La Muralla, 
Coahuila. 15 - Epithelantha greggii, north of La Muralla, 
Coahuila. 16 - Echinomastus mariposensis, north 
of La Muralla, Coahuila. 17 - Epithelantha greggii, 
Hipolito, Coahuila. 18 - Epithelantha pachyrhiza ssp. 
parvula, Hipolito, Coahuila. 19 - Epithelantha greggii 
and Epithelantha pachyrhiza ssp. parvula growing 
sympatrically, Hipolito, Coahuila. 

much time, so we decided to leave it for another 
time and drive further south. Our next stop was 
about 50 km later before arriving at La Muralla. 
On a very low hill next to the Highway 57, we 
saw Ancistrocactus scheeri, Mammillaria heyderi, 
Echinomastus mariposensis and many nice clumps 
of Epithelantha greggii. Back on the road again, 
after about 60 km we left Highway 57 in direction 
of Hipolito, where we arrived at 11:30 o’clock. 
In the middle of the road south of Hipolito we 
found a smashed tortoise, a Gopherus sp.. My 
friends took pictures of it, but I just couldn’t do 

Aprilie 18 – De la Monclova, la La Ascensión, 
Nuevo León (538 km)
Am părăsit hotelul la 7 dimineaţa și am făcut 
prima oprire la sud de Castaños, unde știam că 
vom găsi Turbinicarpus valdezianus. Din nefericire 
zona era traversată de mai multe drumuri care 
duceau la diverse cariere din apropiere și nu am 
reușit să găsim drumul care să ne ducă dincolo 
de cariere. O privire din aer ar fi fost utilă într-o 
asemenea situaţie. Am decis că mersul la locaţia 
respectivă ne-ar fi luat mult prea mult timp, așa 
că am hotărât să o lăsăm pentru altă dată și ne-

14 - Habitatul speciei Epithelantha greggii, la nord de  La 
Muralla, Coahuila. 15 - Epithelantha greggii, la nord de  
La Muralla, Coahuila. 16 - Echinomastus mariposensis, 
la nord de La Muralla, Coahuila. 17 - Epithelantha 
greggii, Hipolito, Coahuila. 18 - Epithelantha pachyrhiza 
ssp. parvula, Hipolito, Coahuila. 19 - Epithelantha 
greggii și Epithelantha pachyrhiza ssp. parvula crescând 
simpatric, Hipolito, Coahuila. 

14 - Habitat di Epithelantha greggii, a nord di  La 
Muralla, Coahuila. 15 - Epithelantha greggii, a nord di  
La Muralla, Coahuila. 16 - Echinomastus mariposensis, 
a nord di La Muralla, Coahuila. 17 - Epithelantha greggii, 
Hipolito, Coahuila. 18 - Epithelantha pachyrhiza ssp. 
parvula, Hipolito, Coahuila. 19 - Epithelantha greggii 
e Epithelantha pachyrhiza ssp. parvula crescente 
simpatricamente, Hipolito, Coahuila. 

sapevano crescesse Turbinicarpus valdezianus. 
Sfortunatamente la zona era solcata da un 
reticolo di stradine dirette alle cave circostanti, 
e, dopo un’ora di tentativi, non siamo riusciti 
a trovare quella che andava oltre le cave. In 
questo caso sarebbe stato utile poter avere la 
vista di un uccello. O di un drone. Avremmo 
potuto andarci a piedi, ma ciò avrebbe richiesto 
troppo tempo, quindi abbiamo deciso di 
lasciare questa esplorazione per una volta 
successiva ed abbiamo proseguito verso sud. 
Lo stop successivo è stato dopo circa 50 km, 
prima di arrivare a La Muralla. Su di una bassa 
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20 - Phituophis catenifer, common name Alicante, 
Hipolito, Coahuila. 21 - Phrynosoma modestum, the 
roundtailed horned lizard, north of La Muralla, Coahuila. 
22 - Thelocactus rinconensis ‘phymatothelos’, Arteaga, 
Coahuila.

it. Less than one km later, there was a snake in 
middle of the road, and I managed to pass over 
it without harming it. We stopped the car and 
walked back to where it was still standing still 
(Fig.56). It was a Phituophis catenifer (Alicante for 
the Mexicans, Gopher snake for the Americans). 
After taking many pictures, I searched for some 
sticks in order to lift it from the asphalt and 
moving it to the roadside, but at that point the 
snake decided it was warm enough, and moved 
off the road by its own decision. Luckily no car 
passed during those minutes. We continued 
on an unpaved south west of Hipolito and 
soon made a stop. Not far from the road we 

found Epithelantha greggii and then Epithelantha 
pachyrhiza ssp. parvula, sometimes growing a 
few cm apart from each other. In the same area 
we also found Echinomastus mariposensis. Back 
on the paved road, we continued south east until 
we reached the Highway 40 and made another 

am îndreptat mai departe spre sud. Următoarea 
oprire a fost peste 50 de kilometri, cand am 
ajuns la La Muralla. Pe o colină joasă de lângă 
autostrada 57 am văzut Ancistrocactus scheeri, 
Mammillaria heyderi,  Echinomastus mariposensis 
și mai multe grupuri frumoase de Epithelantha 
greggii. Apoi, din nou la drum. După circa 60 
de kilometri am părăsit autostrada 57 și ne-
am îndreptat spre Hipolito, unde am ajuns la 
11:30. La sud de Hipolito am întâlnit, în mijlocul 
drumului, o testoasă turtită Gopherus sp. Prietenii 
mei au fotografiat-o, dar eu nu am putut să o 
fac. Mai puţin de 1 km mai departe am văzut un 
șarpe în mijlocul drumului, pe care am reușit să-l 

depășesc fără a-i face rău. Am oprit apoi mașina 
și ne-am întors la el... încă mai stătea nemișcat. 
Era un Phituophis catenifer  (Alicante, pentru 
mexicani; Gopher snake, pentru americani). 
Am făcut mai multe fotografii și am căutat apoi 

20 -  Phituophis catenifer, nume comun Alicante, 
Hipolito, Coahuila. 21 -  Phrynosoma modestum, șopârla 
cu coarne și coadă rotundă, la nord de La Muralla, 
Coahuila. 22 -  Thelocactus rinconensis ‘phymatothelos’, 
Arteaga, Coahuila.

20 -  Phituophis catenifer, il nome comune è Alicante, 
Hipolito, Coahuila. 21 -  Phrynosoma modestum, 
la lucertola cornuta con la coda rotonda, a nord di 
La Muralla, Coahuila. 22 -  Thelocactus rinconensis 
‘phymatothelos’, Arteaga, Coahuila.

collina, a fianco dell’autostrada 57, abbiamo 
visto  Ancistrocactus scheeri, Mammillaria heyderi, 
Echinomastus mariposensis (fig.16) e molti bei 
cespi di Epithelantha greggii (fig.17). Mentre 
tornavamo alla macchina di siamo imbattuti in 
un Phrynosoma modestum, detto comunemente 
lucertola cornuta. Di nuovo in strada, dopo 
altri 60 km abbiamo lasciato l’autostrada 57 in 
direzione di Hipolito, dove siamo arrivati alle 
11:30.  Appena a sud di Hipolito, in mezzo alla 
strada, abbiamo visto una tartaruga schiacciata, 
un Gopherus sp.. I miei amici l’hanno fotografata, 
ma io ho preferito non farlo. Neanche un km 
dopo, questa volta c’era un serpente in mezzo 
alla strada, ma sono riuscito a passargli sopra 

senza fargli del male. Fermata la macchina dopo 
pochi metri, siamo scesi per fotografarlo, senza 
che accennasse minimamente a muoversi (fig.20). 
Si trattava di un Phituophis catenifer (alicante per 
i Messicani, gopher snake per gli Americani). 
Dopo aver scattato alquante foto, ho cercato dei 
rami per poterlo sollevare dall’asfalto e metterlo 
a bordo strada, ma a quel punto il serpente si 
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http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/11/55-The-roundtail-horned-lizard-Phrynosoma-modestum-north-of-La-Muralla-Coahuila.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/11/60-Thelocactus-rinconensis-phymatothelos-Arteaga-Coahuila.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/11/56-Phituophis-catenifer-common-name-Alicante-Hipolito-Coahuila.jpg
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23 - Agave nickelsiae (A. ferdinandi-regis), Arteaga, 
Coahuila. 24 - Thelocactus argenteus and Turbinicarpus 
schmiedickeanus ssp. stanikii n.n., north of Dr. Arroyo, 
Nuevo León. 25 - Turbinicarpus schmiedickeanus 
ssp. stanikii n.n., north of Dr. Arroyo, Nuevo León. 26 - 
Turbinicarpus pseudopectinatus ssp. jarmilae n.n., La 
Escondida, Nuevo León. 

stop just past La Rosa, Coahuila, where we found, 
in very little time, Ariocarpus kotschoybeyanus 
growing in muddy flats. Also growing at this 
spot: Echinocactus horizonthalonius, Thelocactus 
bicolor, Epithelantha greggii. We then followed the 
Highway 40 past Saltillo and made a stop north 
of Arteaga. Here we tried unsuccessfully to get 
close enough to the hill where we knew we could 
find Turbinicarpus valdezianus, but, as it happened 
at Castaños, we couldn’t find the right road 
going past the quarries. We settled for a nearby 
hill, where we found Thelocactus rinconensis 
‚phymatothelos’, and Agave nickelsiae (A. ferdinandi-
regis), as well as Coryphantha sp., Echinocactus 
horizonthalonius, Echinocereus pectinatus, 
Neolloydia conoidea.

We arrived at Galeana after 21 o’clock, when 
it was dark already. Unfortunately it was Good 
Friday, and we couldn’t find a single hotel room 
available, because the city was full of tourists. 
Nevertheless, we had dinner at the same good 
restaurant I had eaten with Daina the week 
before. After dinner we drove south along the 
NL 2 to La Ascensión, where we arrived at almost 
midnight. My friends were almost tempted to 
sleep in a tent near the town, but I suggested we 
should look for a hotel, since the night promised 
to be cool at 2,000 meters. Luckily we found one. 

There was only a single bathroom for the entire 
hotel, and the roof was made of Eternit, but still 
better than sleeping in the cold. 

April 19 – From La Ascensión  
to Matehuala (255 km)
We left La Ascensión at 6:30 o’clock and headed 
west. At the junction with the NL 9 we went south 
in direction of Dr. Arroyo. After about 15 km 
we stopped to explore a hill, where we found, 
growing in rock cracks, a form of Turbinicarpus 
schmiedickeanus, closely resembling the 
Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. andersonii (T. 
panarottoi) that lives 140 km south as the crow 
flies, in the State of San Luis Potosí. This plant 
is still undescribed, and has a nomen nudum 
“stanickii” attached to it. Growing with it there 
were Thelocactus conothelos ssp. argenteus, very 

niște beţe ca să-l ridic de pe asfalt și să-l pun la 
marginea drumului, dar, când să-l ridic, șarpele 
a decis că este oricum destul de cald și s-a mutat 
de pe drum de bună voie. Din fericire, nu a trecut 
nici o mașină în timpul acesta. Am continuat pe 
un drum desfundat la sud-vest de Hipolito și 
curând am făcut un popas. Nu departe de drum 
am găsit Epithelantha greggii și apoi Epithelantha 
pachyrhiza ssp. parvula, crescând uneori la 
numai câţiva centimetri una de alta. Tot aici am 
găsit și Echinomastus mariposensis. Înapoi pe 
drumul asfaltat, ne-am continuat drumul spre 
sud-est, până când am întâlnit autostrada 40 
și am mai făcut o oprire imediat după La Rosa, 
Coahuila, unde am găsit, foarte rapid, Ariocarpus 
kotschoybeyanus crescând în zone plane, 
noroioase. Tot aici: Echinocactus horizonthalonius, 
Thelocactus bicolor, Epithelantha greggii.  Am 
urmărit apoi autostrada 40 până după Saltillo 
și am mai făcut o oprire la nord de Arteaga. 
Aici am încercat, fără succes, să ne apropiem 
de dealul unde știam că vom găsi Turbinicarpus 
valdezianus, dar, așa cum s-a întâmplat și la 
Castaños, nu am reușit să găsim drumul cel bun. 
Ne-am mulţumit cu un deal din apropiere, unde 
am găsit Thelocactus rinconensis ‚phymatothelos’ 
și Agave nickelsiae (A. ferdinandi-regis), precum și 
Coryphantha sp., Echinocactus horizonthalonius, 

Echinocereus pectinatus, Neolloydia conoidea.
Am ajuns la Galeana după ora 9 seara, când 

era deja întuneric. Din nefericire era Vinerea 
Mare și nu am găsit nici o cameră la hotel, orașul 
fiind, probabil, plin de turiști. În orice caz, am 
luat cina la același restaurant unde am mâncat 
cu Daina o săptămână mai înainte. După cină am 
mai condus pe NL 2 până la La Ascensión, unde 
am ajuns aproape de miezul nopţii. Prietenii mei 
au fost aproape tentaţi să doarmă în cort, lângă 
oraș, dar am sugerat să căutam totuși un hotel 
întrucât noaptea promitea să fie rece la 2.000 de 
metri. Din fericire, am găsit unul. Avea o singură 
baie pentru tot hotelul, acoperișul era făcut din 
Eternit (4), dar tot era mai bine decât să dormim 
în frig.

23 - Agave nickelsiae (A. ferdinandi-regis), Arteaga, 
Coahuila. 24 - Thelocactus argenteus și Turbinicarpus 
schmiedickeanus ssp. stanikii n.n., la nord de Dr. Arroyo, 
Nuevo León. 25 - Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. 
stanikii n.n., la nord de Dr. Arroyo, Nuevo León. 26 - 
Turbinicarpus pseudopectinatus ssp. jarmilae n.n., La 
Escondida, Nuevo León. 

23 - Agave nickelsiae (A. ferdinandi-regis), Arteaga, 
Coahuila. 24 - Thelocactus argenteus e Turbinicarpus 
schmiedickeanus ssp. stanikii n.n., a nord di Dr. Arroyo, 
Nuevo León. 25 - T. schmiedickeanus ssp. stanikii n.n., a 
nord di Dr. Arroyo, Nuevo León. 26 - T. pseudopectinatus 
ssp. jarmilae n.n., La Escondida, Nuevo León. 

è mosso di sua volontà, sparendo rapidamente 
oltre il ciglio della strada. Fortunatamente non 
passava nessuna macchina in quel momento. 
Abbiamo quindi proseguito su una strada sterrata 
ad ovest di Hipolito e ci siamo fermati dopo pochi 
km. Non lontano dalla strada abbiamo trovato 
dapprima Epithelantha greggii  (fig.17) e quindi 
Epithelantha pachyrhiza ssp. parvula  (fig.18), a 
volte distanziate tra loro solo pochi cm (fig.19). 
Nella stessa area cresceva anche Echinomastus 
mariposensis ed Echinocereus stramineus. Di nuovo 
sulla strada asfaltata, abbiamo continuato in 
direzione sudest, finché abbiamo incrociato la  
strada 40 e quindi ci siamo fermati poco dopo 
La Rosa, Coahuila, dove in poco tempo abbiamo 
trovato Ariocarpus kotschoybeyanus crescendo 
sul tipico terreno argilloso. Nello stesso punto 
abbiamo trovato: Echinocactus horizonthalonius, 
Thelocactus bicolor, Epithelantha greggii. Abbiamo 
quindi percorso l’autostrada 40 fin oltre Saltillo 
e quindi ci siamo fermati a nord di Arteaga. Qui 
abbiamo tentato di raggiungere una collina dove 
sapevamo crescesse Turbinicarpus valdezianus,  
ma, come ci era successo a Castaños, non siamo 
riusciti a trovare una strada che proseguisse oltre 
le cave. Ci siamo quindi accontentati di esplorare 
la collina più vicina, dove abbiamo trovato 
Thelocactus rinconensis ‚phymatothelos’  (fig.22), 
Agave nickelsiae (A. ferdinandi-regis)(fig.23), nonché 

Coryphantha sp., Echinocactus horizonthalonius, 
Echinocereus pectinatus, Neolloydia conoidea.

Siamo arrivati Galeana che erano passate 
le 21, ed era già buio. Purtroppo era Venerdì 
Santo, e non siamo riusciti a trovare nemmeno 
una stanza d’albergo, perché la città era piena 
di turisti. Ciononostante, ci siamo fermati a 
mangiare nello stesso ristorante dove avevo 
cenato la settimana precedente con Daina. Dopo 
aver cenato, abbiamo proseguito verso sud sulla 
NL 2 diretti a La Ascensión, dove siamo arrivati 
che era quasi mezzanotte. I miei amici erano 
tentati di dormire in tenda, però io ho suggerito 
di cercare comunque una sistemazione, visto che 
la notte a 2.000 metri si preannunciava freddina. 
Fortunatamente siamo riusciti a trovare un 
albergo. C’era solo un bagno per tutto l’albergo 
e il tetto era di Eternit, ma sempre meglio che 
dormire al freddo. 

co
n

te
n

ts
co

n
te

n
ts

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/11/61-Agave-nickelsiae-A.-ferdinandi-regis-Arteaga-Coahuila.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/11/63-Thelocactus-argenteus-and-Turbinicarpus-schmiedickeanus-stanikii-north-of-Dr.-Arroyo-Nuevo-Leon.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/11/63-Thelocactus-argenteus-and-Turbinicarpus-schmiedickeanus-stanikii-north-of-Dr.-Arroyo-Nuevo-Leon.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/11/62-Turbinicarpus-schmiedickeanus-stanikii-north-of-Dr.-Arroyo-Nuevo-Leon.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/11/66-Turbinicarpus-pseudopectinatus-ssp.-jarmilae-La-Escondida-Nuevo-Leon.jpg
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27 - Habitat of Turbinicarpus hoferi, Joya de Bocacelly, 
Nuevo León. 28 - Turbinicarpus hoferi, Joya de Bocacelly, 
Nuevo León. 29 - Ariocarpus kotschoubeyanus growing 
on a very atypical substrate, north of Dr. Arroyo, 
Nuevo León. 30 - Ariocarpus retusus and Ariocarpus 
kotschoubeyanus growing sympatrically, north of Dr. 
Arroyo, Nuevo Leó. 31 - Ariocarpus retusus ‘elongatus’, 
south of Entronque Huizache, San Luis Potosí. 32 - 
Leuchtenbergia principis, south of Entronque Huizache, 
San Luis Potosí . 

common in this area, and a few Mammillaria 
candida, whilst at the hill’s base we found many 
Thelocactus rinconensis ssp. multicephalus, 
Echinocereus pectinatus and Stenocactus sp.. 

Back on the road, we continued south and then 
took the NL 2 north to Aramberri and then to 
Joya de Bocacelly. Here I was finally able to see, 
with a little help from my friends, Turbinicarpus 
hoferi (Fig. 64), growing on steep gypsum slopes. 
Two weeks earlier I had arrived 500 meters away 
from it. 

We returned to Aramberri and back to the 

Aprilie 19 – de la La Ascensión la Matehuala 
(255 km)
Am părăsit Ascensión la 6:30 și ne-am îndreptat 
spre vest. La joncţiunea cu NL 9 am luat-o spre 
sud, în direcţia Dr. Arroyo. După cam 15 km ne-
am oprit să explorăm un deal, unde am găsit o 
formă a Turbinicarpus schmiedickeanus, crescând 
în crăpăturile stăncilor, foarte asemănătoare cu 
Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. andersonii (T. 
panarottoi) care crește la 140 km în linie dreaptă, 
în statul San Luis Potosí. Planta nu a fost descrisă 

27 -  Habitatul speciei Turbinicarpus hoferi, Joya de 
Bocacelly, Nuevo León. 28 - Turbinicarpus hoferi, Joya de 
Bocacelly, Nuevo León. 29 - Ariocarpus kotschoubeyanus 
crescând pe un substrat foarte atipic, la nord de Dr. 
Arroyo, Nuevo León. 30 - Ariocarpus retusus și Ariocarpus 
kotschoubeyanus crescând simpatric, la nord de Dr. 
Arroyo, Nuevo Leó. 31 - Ariocarpus retusus ‘elongatus’, 
la sud de Entronque Huizache, San Luis Potosí. 32 - 
Leuchtenbergia principis, la sud de Entronque Huizache, 
San Luis Potosí . 

27 -  Habitat di Turbinicarpus hoferi, Joya de Bocacelly, 
Nuevo León. 28 - Turbinicarpus hoferi, Joya de Bocacelly, 
Nuevo León. 29 - Ariocarpus kotschoubeyanus cresce su 
un substrato molto atipico, a nord di  Dr. Arroyo, Nuevo 
León. 30 - Ariocarpus retusus e A. kotschoubeyanus  
crescente simpatricamente, a nord di Dr. Arroyo, Nuevo Leó. 
31 - A. retusus ‘elongatus’, a sud di Entronque Huizache, 
San Luis Potosí. 32 - Leuchtenbergia principis, a sud di 
Entronque Huizache, San Luis Potosí . 

19 Aprile – Da La Ascensión a Matehuala (255 
km)
Abbiamo lasciato La Ascensión alle 6:30 del 
mattino diretti ad ovest. All’incrocio con la NL 9 
abbiamo proseguito verso sud, in direzione di 
Dr. Arroyo. Dopo circa 15 km ci siamo fermati 
per esplorare una collina, dove abbiamo 
trovato, nelle fessure delle rocce, una forma di 
Turbinicarpus schmiedickeanus (fig. 25), molto 
assomigliante a Turbinicarpus schmiedickeanus 
ssp. panarottoi/andersonii che vive 140 km più a 
sud in linea d’aria, nello Stato di San Luis Potosí. 
Questa pianta non è stata ancora descritta, ma si 
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http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/11/65-Habitat-of-Turbinicarpus-hoferi-Joya-de-Bocacelly-Nuevo-Leon.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/11/68-Ariocarpus-kotschoubeyanus-growing-on-a-very-atypical-substrate-north-of-Dr.-Arroyo-Nuevo-Leon.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/11/70-Ariocarpus-retusus-elongatus-south-of-Entronque-Huizache-San-Luis-Potosi.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/11/64-Turbinicarpus-hoferi-Joya-de-Bocacelly-Nuevo-Leon.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/11/69-Ariocarpus-retusus-and-Ariocarpus-kotschoubeyanus-growing-sympatrically-north-of-Dr.-Arroyo-Nuevo-Leon.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/11/71-Leuchtenbergia-principis-south-of-Entronque-Huizache-San-Luis-Potosi.jpg
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33 - Neolloydia matehualensis, south of Entronque 
Hiuzache, San Luis Potosí. 34 - Cumarinia odorata, south 
of Entronque Hiuzache, San Luis Potosí. 35 - Mammillaria 
pilispina, south of Entronque Huizache, San Luis Potosí. 

NL 2. South of La Escondida we stopped again 
at the locality of Turbinicarpus subterraneus I 
had visited with Daina two weeks earlier, but 
this time we searched and found Turbinicarpus 
pseudopectinatus ssp. jarmilae, the red-flowered 
pseudopectinatus, hiding underneath Agave stricta. 
We also explored the nearby hills, where we 
found the very common Thelocactus bueckii in 
flower, and Mammillaria albicoma.

Continuing south to Dr. Arroyo along the NL 2, 
we made another stop to explore a muddy-ish 
area, where we found, not surprisingly, Ariocarpus 
kotschoubeyanus. We made another stop further 
south, to explore an area with a rather different 
type of soil, since it was covered by small pebbles. 
Here we found Ariocarpus kotschoubeyanus 
again, the first time I saw this species outside 
a clayish type of soil, with the exception of 
Ariocarpus kotschoubeyanus var. elephantidens. 
But the real surprise was that it was growing 
next to Ariocarpus retusus. Although we didn’t 
find any hybrids, we can’t exclude that there 
might be some. Thelocactus bicolor, Thelocactus 
rinconensis ssp. multicephalus, Ancistrocactus 
uncinatus, Lophophora williamsii, Echinocactus 

horizonthalonius and Mammillaria formosa where 
growing there as well.

We arrived to Matehuala at 22 o’clock. As it 
happened in Galeana, the city was full of tourists 
for the Holy Week, and we couldn’t find any 
room available at the hotel were we usually stay, 
but luckily we found another one that was even 
cheaper. 

April 20 – From Matehuala to San Miguel de 
Allende (534 km)
We left Matehuala at 8:30 o’clock. It was Easter 
and the city was very quiet. The following day 
I had my return flight to Italy, so I wasn’t in the 
mood for travelling in remote areas. However, 
we made an interesting stop south of Entronque 
Huizache. We left Highway 57 and drove towards 

încă și poartă atașat un nomen nudum “stanickii”. 
Tot aici creșteau și Thelocactus conothelos ssp. 
argenteus, foarte comun în zona asta, precum 
și câteva Mammillaria candida, iar la baza 
dealului o mulţime de Thelocactus rinconensis 
ssp. multicephalus, Echinocereus pectinatus și 
Stenocactus sp.  

Din nou la drum... am continuat spre sud 
apoi am intrat pe NL 2 mergând spre nord, la 
Aramberri apoi Joya de Bocacelly. Abia aici am 
reușit să văd în fine, cu puţin ajutor de la prieteni, 
Turbinicarpus hoferi, crescând pe versanţi abrupţi 
de ghips. Cu două săptămâni mai înainte fusesem 
la 500 de metri distanţă.

Ne-am întors la Aramberri și apoi din nou 
pe NL 2. La sud de La Escondida am oprit 
din nou la locaţia Turbinicarpus subterraneus 
vizitată împreună cu Daina două săptămâni mai 
devreme, de data aceasta am găsit Turbinicarpus 
pseudopectinatus ssp. jarmilae, forma cu floare 
roșie a lui pseudopectinatus, ascuns sub o Agave 
stricta. Am explorat de asemenea și dealurile 
învecinate, unde am găsit foarte comunul 
Thelocactus bueckii în floare și Mammillaria 
albicoma.

Am continuat drumul spre sud, pe NL 2 
spre Dr. Arroyo și am mai făcut o oprire ca să 
explorăm o zonă nămoloasă, unde am găsit, 
fără surprindere, Ariocarpus kotschoubeyanus. 
Mai facem încă o oprire și mai la sud, unde 
vrem să explorăm o zonă cu un teren diferit, 
acoperit de pietriș mărunt. Aici am găsit, din nou, 
Ariocarpus kotschoubeyanus, pentru prima dată 
când văd această specie crescând într-un sol 
neargilos, cu exceptia Ariocarpus kotschoubeyanus 
var. elephantidens. Dar supriza adevărată a 
constat în faptul că acesta creștea alături de 
Ariocarpus retusus (fig. 30). Deși nu am descoperit 
nici un hibrid, nu putem exclude existenţa 
lor în zonă. Thelocactus bicolor, Thelocactus 
rinconensis ssp. multicephalus, Ancistrocactus 

33 - Neolloydia matehualensis, la sud de Entronque 
Hiuzache, San Luis Potosí. 34 - Cumarinia odorata, la sud 
de Entronque Hiuzache, San Luis Potosí. 35 - Mammillaria 
pilispina, la sud de Entronque Huizache, San Luis Potosí. 

33 - Neolloydia matehualensis, a sud di Entronque 
Hiuzache, San Luis Potosí. 34 - Cumarinia odorata, a sud 
di Entronque Hiuzache, San Luis Potosí. 35 - Mammillaria 
pilispina, a sud di Entronque Huizache, San Luis Potosí. 

trova associata al nomen nudum “stanikii”. Nello 
stesso luogo cresceva Thelocactus conothelos 
ssp. argenteus (fig.24), molto comune in questa 
zona, nonché alcune Mammillaria candida, 
mentre alla base della collina abbiamo trovato 
molti Thelocactus rinconensis ssp. multicephalus, 
Echinocereus pectinatus e Stenocactus sp..  

Nuovamente in strada, abbiamo proseguito 
verso sud e quindi imboccato la NL 2 in direzione 
nord verso Aramberri e quindi Joya de Bocacelly. 
Qui finalmente sono riuscito a vedere, con 
un piccolo aiutino da parte dei mie amici, 
Turbinicarpus hoferi  (fig.28), su ripidi pendii di 
gesso. Due settimane prima ero arrivato a 500 
metri da dove si trovava. 

Siamo quindi tornati ad Aramberri e poi alla 
NL 2.  A sud di La Escondida ci siamo fermati 
alla stessa località di Turbinicarpus subterraneus 
che avevo visitato con Daina due settimane 
prima, ma questa volta abbiamo cercato, e 
trovato, Turbinicarpus pseudopectinatus ssp. 
jarmilae (fig.26), lo pseudopectinatus a fiore rosso, 
nascosto sotto Agave stricta. Abbiamo anche 
esplorato le colline circostanti, dove abbiamo 
trovato il comune Thelocactus bueckii, in fiore, e 
Mammillaria albicoma.

Continuando a sud verso Dr. Arroyo, sulla NL 2, 

ci siamo fermati per esplorare una piana argillosa, 
dove abbiamo trovato, come ci si poteva aspettare, 
Ariocarpus kotschoubeyanus. Ancora un pò più 
a sud, abbiamo esplorato un’area decisamente 
diversa, in quanto il terreno era ricoperto di 
piccole pietre. Qui abbiamo nuovamente trovato 
Ariocarpus kotschoubeyanus (fig.29), la prima volta 
che vedevo questa specie in un tipo di suolo 
diverso da quello argilloso, con l’unica eccezione 
di Ariocarpus kotschoubeyanus var. elephantidens. 
Ma la vera sorpresa è stata quella di trovarlo 
assieme ad Ariocarpus retusus (fig.30). Sebbene 
non abbiamo trovano nessun ibrido, non si può 
escludere che ve ne siano. Nello stesso luogo 
crescevano Thelocactus bicolor, Thelocactus 
rinconensis ssp. multicephalus, Ancistrocactus 
uncinatus, Lophophora williamsii, Echinocactus 
horizonthalonius e Mammillaria formosa.

Siamo arrivati a Matehuala alle 22 circa. Così 
come era successo a Galeana, la città era piena 
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36 - Hills south of La Escondida, Nuevo León.

the mountains as far as it was possible without 
risking to get stuck, and then continued on foot. 
At the mountains foot we found the ’elongatus’ 
form of Ariocarpus retusus and Astrophytum 
myriostigma.

On the mountain slope we first found 
Leuchtenbergia principis, and then, growing in 
rock cracks, almost like a turbinicarpus, we found 
Cumarinia odorata and Mammillaria pilispina. On 
the same mountain slope, but further west, we 
found Neolloydia matehualensis.

This was our last stop, but not the last thrill. 
In fact, after a good lunch at a buffet roadside 
restaurant where we ate like pigs, when we 
were almost to the city of San Luis Potosí, on 
the Highway 57, we got another puncture. Due 
to our relatively high speed, the tyre was badly 
damaged and impossible to repair. We replaced 
the wheel, but I certainly didn’t want to drive the 
remaining 350 km with the small wheel, so, since, 
quite wisely, I chose the total coverage insurance, 
we called the Car Rental company, and they 
found another car for us at the airport, which 
wasn’t far from where we were stuck. We went 
to the airport, collected our car and the drove 
to Querétaro, where I left my friends, without 
further problems. I then drove to San Miguel, 
where I arrived at 22 o’clock.

April 21 - From San Miguel de Allende 
to Ciudad de México
I spent the morning relaxing and packing my 
stuff, and then I drove to the Querétaro airport, 

Xero-notes
(1) Pulque is an alcoholic beverage made from the 

fermented sap of agave plants. It is traditional 
to central Mexico, where it has been produced 
for millennia. It has the color of milk, somewhat 
viscous consistency and a sour yeast-like taste. 
(Wikipedia) 

(2) OXXO is a primarily franchised chain of 
convenience stores from Mexico, with over 
11,000 stores across Latin America.

(3) Cabrito, a word of Spanish origin, refers 
specifically to young, milk-fed goat.

(4) „Eternit” is a generic term for fibre cement, but in 
fact it is a trademark for a brand of fibre cement. 

where I returned the car. The taxi ride from the 
airport to Querétaro Autobus Station took about 
20 minutes and 350 Pesos. One hour later the 
bus left the station directed to Terminal 1 of 
Benito Juarez International Airport in Mexico City. 
The 216 km trip took two hours and fifty-seven 
minutes.

Bibliography
1) Piante Grasse 30(4): 186 (182-183; photos). 

2010, Oct-Dec 2010.

uncinatus, Lophophora williamsii, Echinocactus 
horizonthalonius și Mammillaria formosa creșteau 
de asemenea aici. 

Am ajuns la Matehuala la 10 seara. Ca și în 
Galeana, orașul era plin de turiști veniţi pentru 
Săptămâna Sfântă și nu am găsit camere la 
hotelul unde ne cazam de obicei, dar am găsit în 
altă parte, chiar mai ieftin.

 
Aprilie 20 – de la Matehuala la San Miguel de 
Allende (534 km)
Am părăsit Matehuala la 8:30. Era Paștele și 
orașul era foarte liniștit. A doua zi urma să zbor 
înapoi în Italia, așa că nu aveam dispoziţia să 
călătoresc în zone izolate. În orice caz, am făcut o 
oprire interesantă la sud de Entronque Huizache. 
Am părăsit autostrada 57 și am condus spre 
munţi cât de departe a fost posibil fără să riscăm 
să rămânem împotmoliţi, apoi am continuat 
pe jos. La poalele munţilor am găsit forma 
‚elongatus’ a Ariocarpus retusus și Astrophytum 
myriostigma.

Pe versanţi am găsit mai întâi Leuchtenbergia 
principis, iar mai apoi, în crăpăturile stâncilor, 
crescând aproape ca un turbinicarpus, am găsit 
Cumarinia odorata și Mammillaria pilispina. 
Pe același versant, dar mai la vest, am găsit 
Neolloydia matehualensis.

Aceasta a fost ultima oprire, dar nu și ultima 
emoţie. De fapt, după un prânz bun la un bufet 
de la marginea drumului unde am mâncat ca 
porcii, pe când aproape ajunsesem în orașul 
San Luis Potosí, am avut, pe autostrada 57, încă 
o pană de cauciuc. Datorită vitezei relativ mari 
cauciucul a fost aproape distrus și imposibil de 
reparat. Am pus deci roata de avarie, dar în mod 
cert nu aveam de gând să conduc următorii 350 
km cu roata asta mică, așa că, pentru că – foarte 
înţelept – am ales asigurarea totală când am 
închiriat mașina, am sunat la firmă și au găsit 
repede o altă mașină pentru noi la aeroportul, 
care nu era prea departe de locul unde 
rămăsesem în pană. Am mers deci la aeroport 

de unde am ridicat noua mașină după care am 
plecat mai departe spre Querétaro, fără alte 
probleme. Aici mi-am lăsat prietenii, după care 
am condus până la San Miguel, ajungând la ora 
10 seara.

 
Aprilie 21 – de la San Miguel de Allende la 
Ciudad de México
Mi-am petrecut dimineaţa relaxându-mă și 
împachetând lucrurile, după care am mers 
până la aeroportul din Querétaro unde am 
returnat mașina. Cursa cu taxiul de la aeroportul 
Querétaro până la staţia de autobuz a durat cam 
20 de minute și a costat 350 de pesos. O oră mai 
târziu autobuzul a părăsit staţia îndreptându-
se direct spre Terminalul 1 al aeroportului 
internaţional Benito Juarez din Mexico City. 
Călătoria de 216 km a durat 2 ore și 57 de minute.

Bibliografie
1) Piante Grasse 30(4): 186 (182-183; photos). 

2010 [Oct-Dec 2010] 

Xero-notes
(1)  Pulque este o băutură alcoolică făcută din 

seva fermentată a plantelor de agave. Este 
tradiţională în centrul Mexicului, unde a fost 
produsă de milenii. Pulque are culoarea laptelui, 
consistenţa oarecum vâscoasă și un gust acru, de 
drojdie (Wikipedia)

(2) OXXO este un lanţ de magazine generale în 
regim de franciză din Mexic, cu peste 11.000 de 
magazine în America Latină.

(3) Cabrito, cuvânt de origine spaniolă, se referă în 
mod specific la iezi de lapte.

(4)  “Eternit” este un nume generic pentru 
azbociment, dar este de fapt și o marcă 
înregistrată de azbociment.

36 - Dealuri la sud de La Escondida, Nuevo León. 36 - Colline a sud di La Escondida, Nuevo León.di turisti per la Settimana Santa, e l’albergo dove 
ci sistemiamo di solito era pieno, ma per fortuna 
questa volta siamo riusciti a trovarne un altro, 
oltretutto ancora più economico. 

20 Aprile – Da Matehuala a San Miguel de 
Allende (534 km)
Abbiamo lasciato Matehuala alle 8:30 del 
mattino. Era il giorno di Pasqua e la città era 
quasi deserta. Il giorno dopo era il giorno del mio 
ritorno in Italia, per cui non ero molto propenso 
a visitare zone remote. Tuttavia, abbiamo fatto 
una sosta interessante a sud di Entronque 
Huizache. Abbiamo lasciato l’autostrada 57 e 
ci siamo diretti verso le montagne, cercando 
di avvicinarci il più possibile con la macchina, e 
poi abbiamo proseguito a piedi. Ai piedi delle 
montagne abbiamo trovato la forma ‚elongatus’ 
di Ariocarpus retusus (fig.31), Neolloydia conoidea e 
Astrophytum myriostigma.

Sul pendio della montagna abbiamo dapprima 
trovato Leuchtenbergia principis, e poi, nella 
fessure della roccia, Cumarinia odorata (fig.34) 
e Mammillaria pilispina. Sullo stesso pendio, ma 
più ad ovest, abbiamo infine trovato Neolloydia 
matehualensis (fig.74).

Questa era la nostra ultima fermata, ma non 
l’ultima emozione. Infatti, dopo un lauto pasto a 
buffet in una specie di autogrill pieno di Messicani 
che tornavano dalle vacanze, quando eravamo 
quasi arrivati alla città di San Luis Potosí, ancora 
sull’autostrada 57, abbiamo bucato un’altra 
volta. Poiché la nostra velocità era abbastanza 
sostenuta, prima che riuscissi a fermarmi la 
gomma si è danneggiata al punto di non essere 
riparabile. Abbiamo sostituito la ruota, ma 
non avevo nessuna intenzione di percorrere i 
rimanenti 350 chilometri con il ruotino. Avendo 
optato, molto saggiamente, per l’assicurazione a 
copertura totale, abbiamo chiamato la società di 
noleggio, che in breve tempo ci ha trovato una 
vettura sostitutiva al vicino aeroporto. Ci siamo 
quindi diretti all’aeroporto, abbiamo cambiato 

macchina e proseguito senza più problemi fino 
a  Querétaro, dove ho lasciato i miei amici. Sono 
quindi ripartito alla volta di San Miguel, dove sono 
arrivato alle 22 circa.

21 Aprile – Da San Miguel de Allende a Città 
del Messico
Ho passato la mattinata riposando e 
preparando la valigia, dopo di che mi sono 
diretto all’aeroporto di Querétaro, dove ho 
lasciato la macchina noleggiata. La corsa in taxi 
dall’aeroporto alla stazione degli autobus di 
Querétaro ha impiegato circa 20 minuti e mi è 
costata 350 pesos. Un’ora più tardi l’autobus 
diretto al Terminal 1 dell’aeroporto internazionale 
Benito Juarez di Città del Messico lasciava la 
stazione. Il viaggio di 216 chilometri è durato 2 
ore e 57 minuti.

Xero-notes

(1) Pulque è una bevanda alcolica, a base di linfa 
fermentata di agave, tradizionale del Messico centrale 
dove è prodotta da millenni. Ha il colore del latte, 
consistenza piuttosto viscosa e il gusto aspro del 
lievito. (Wikipedia)

(2) OXXO è una catena in franchising prevalentemente di 
convenience store dal Messico, con oltre 11.000 punti 
vendita in tutta l’America Latina.

(3) Cabrito, una parola di origine spagnola, si riferisce 
specificamente al capretto da latte.

(4) Eternit è un termine generico per il fibrocemento, ma 
in realtà si tratta di un marchio di fabbrica depositato.

Bibliografia
1) Piante Grasse 30(4): 186 (182-183; foto). 2010 [Ott-Dic 

2010] 
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Ionuț Mihai Floca, București, România.

2

wonderful
miniatures!
or the satisfaction of 
your own sowings 

Mammillaria theresae, first bud... ... and the first flower

minunate
 
miniaturi !
sau satisfactia propriilor semanaturi   

Mammillaria theresae, primii boboci... ... şi prima floare

minunate
 
miniaturi !
sau satisfactia propriilor semanaturi   

Mammillaria theresae, primii boboci... ... şi prima floare
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Mammillaria saboae ssp. roczekii, first bud... Mammillaria sanchez-mejoradae first buds and 
flowers.

...and the first flower

Mammillaria sanchez-mejoradae first buds 

Mammillaria saboae ssp. goldii, first buds... Turbinicarpus viereckii first flowers

... and first flower

Turbinicarpus viereckii, prima floare

...şi prima floare

... şi prima floare Mammillaria sanchez-mejoradae, primii boboci

Mammillaria sanchez-mejoradae, primii 
boboci și primele flori

Mammillaria saboae ssp. roczekii, primii 
boboci

Mammillaria saboae ssp. goldii, primii 
boboci...

Mammillaria saboae ssp. roczekii, primii 
boboci

Mammillaria sanchez-mejoradae, primii 
boboci și primele flori

... şi prima floare Mammillaria sanchez-mejoradae, primii boboci

Mammillaria saboae ssp. goldii, primii 
boboci...

Turbinicarpus viereckii, prima floare

...şi prima floare
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1

Epithelantha bokei SB416 Pelecyphora aselliformis first flower

Mammillaria hernandezii

Epithelantha bokei SB416

Turbinicarpus pseudopectinatus

Pelecyphora aselliformis, prima floare

Mammillaria hernandezii

Turbinicarpus pseudopectinatus

Pelecyphora aselliformis, prima floare

Mammillaria hernandezii

Turbinicarpus pseudopectinatus
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16

Mammillaria theresae first show

Mammillaria coahuilensis, first show Mammillaria luethyi first show

Mammillaria albiflora first show

Mammillaria albiflora first showMammillaria albiflora, primul spectacol

Mammillaria luethyi, primul spectacolMammillaria coahuilensis, primul spectacol

Mammillaria theresae, la primul spectacolMammillaria theresae, la primul spectacol

Mammillaria coahuilensis, primul spectacol Mammillaria luethyi, primul spectacol

Mammillaria albiflora, primul spectacol
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Eduart Zimer, Auckland, New Zealand. Photos: Vlad Zimer & Eduart Zimer

whakaari 
white island

Whakaari - White Island 
- is not the kind of 
South Pacific island you 
would like to spend 
your holiday on, it is 
mostly barren and 
inhospitable. It is after 
all an active volcano 

with fumaroles, boiling mud pools, steam, gas 
and ash emissions and astrictive sulphur smell, 
rumbling and sending out tremors on a daily 
basis. However, my recent trip there (April 2014) 
was quite memorable to say the least: it was my 
ultimate New Zealand volcanic experience. As a 
matter of fact people have worked and lived here 
from time to time, even in the times prior to the 
European colonization... but not only themselves.

New Zealand’s largest volcanic structure
Whakaari is an 150,000 – 200,000 years old active 
volcano, part of the Taupo volcanic field, 48 km 
off Bay of Plenty coast, opposite Whakatane. The 
238 ha island is rising to 321 m above sea level 
and it happens to be only a small part of the 
volcanic complex climbing some 1,600 m from 

1 - Approaching the steaming White Island.

Whakaari - White Island, 
(Insula Albă) - nu este 
chiar genul de insulă din 
sudul Pacificului unde 
ți-ai dori să-ți petreci 
concediul; este aproape 
stearpă și inospitalieră. 
La urma urmei, este 

un vulcan activ, cu fumarole, bazine de noroi 
clocotit, aburi, gaze și emisii de cenușă și miros 
astringent de sulf, huruind și tremurând aproape 
în fiecare zi. În orice caz, recenta mea excursie 
din aprilie 2014 rămâne una memorabilă: aici, în 
Noua Zeelandă, a fost suprema mea experiență 
vulcanică! Cândva, din când în când, oamenii 
au muncit și au trăit aici, chiar și înainte de 
colonizarea europeană...dar nu numai ei. 

Cel mai mare complex vulcanic 
din Noua Zeelandă
Whakaari este un vulcan activ, vechi de 150.000 
– 200.000 ani, parte a câmpului vulcanic Taupo, 
aflat la 48 km de coastă, în Bay of Plenty, vizavi 
de Whakatane. Insula de 238 de hectare se ridică 
până la 321 de m deasupra nivelului mării și, 

1 - Ne apropiem de White Island, învăluită în aburi

întâmplător, este numai o mică parte a celei mai 
mari structuri vulcanice din Noua Zeelandă – un 
complex care se înalță 1.600 de m de pe fundul 
oceanului și care are fante vulcanice active chiar 
și la 400 m adâncime. 

Există o lungă listă de evenimente petrecute 

Whakaari - White Island 
- is not the kind of 
South Pacific island you 
would like to spend 
your holiday on, it is 
mostly barren and 
inhospitable. It is after 
all an active volcano 

with fumaroles, boiling mud pools, steam, gas 
and ash emissions and astrictive sulphur smell, 
rumbling and sending out tremors  on a daily 
basis. However, my recent trip there (April 2014) 
was quite memorable to say the least: it was my 
ultimate New Zealand volcanic experience. As a 
matter of fact people have worked and lived here 
from time to time, even in the times prior to the 
European colonization... but not only themselves.

New Zealand’s largest volcanic structure
Whakaari is an 150,000 – 200,000 years old active 
volcano, part of the Taupo volcanic field, 48 km 
off Bay of Plenty coast, opposite Whakatane.  The 
238 ha island is rising to 321 m above sea level 
and it  happens to be only a small part of the 
volcanic complex climbing some 1,600 m from 

1 - Approaching the steaming White Island
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the sea bed and containing active volcanic vents 
up to 400 m deep underwater – it is in fact New 
Zealand’s largest volcanic structure. 

There is a long list of volcanic events of the 
past. However, the actual shape of the crater was 
largely created during the 1976-1982 eruptions 
and subsequently altered again between 1986-
1990 in the centre of the crater there is an 
acid lake with quite volatile water levels. 1976-
1991 was the longest period of intense and 
almost uninterrupted volcanic activity on the 
island, at least in known history. It is believed 
that in 1991 part of the high conduit channel 
collapsed covering the magma chambers (only 
300-400 m deep at that time) and putting the 

volcano to rest, not before to generate the 
strongest volcanic earthquake ever recorded in 
New Zealand. Subsequently there were other 
significant eruptions in 2000 (when a strombolian 
explosion occurred, covering the crater floor with 
scoriacious lava bombs) and again in 2012/2013 
while the recent background volcanic action 
suggests that another activity spike could be 

2 - White Island volcano erupting on the 20th of August 
2013 (GeoNet - photo by Alex and Jennifer Simon). 3 - 
Steam rising from the main crater lake. 4 - Fumaroles.
2 - White Island erupând pe data de 20 august 2013 
(GeoNet - foto Alex și Jennifer Simon). 3 - Aburi înălțându-
se din lacul craterului principal. 4 - Fumarole.

aici, în trecut. Totuși, în mare, forma actuală a 
craterului este rezultatul erupțiilor din 1976-1982 
și alterată ulterior între 1986-1990. În centrul 
craterului este un lac acid al cărui nivel poate 
varia mult. Anii 1976-1991 reprezintă cea mai 
îndelungată perioadă de activitate intensă și 
aproape neîntreruptă din istoria cunoscută. Se 
crede că în 1991 parte a înaltului canal vertical 
s-a prăbușit, ca rezultat al celui mai puternic 
cutremur vulcanic înregistrat vreodată în Noua 
Zeelandă, acoperind camerele de lavă, aflate la 
acea dată la numai 300-400 m adâncime. Ulterior 
au mai fost și alte erupții semnificative, ca în 
2000, când a avut loc o erupție stromboliană care 

a acoperit craterul cu proiectile din scoria sau, 
mai nou, în anii 2012 și 2013. Recentele activități 
vulcanice de fond sugerează că un alt vârf de 
activitate ar putea începe în curând. 

Emisiile gazoase sunt în principal dioxid de 
carbon și dioxid de sulf, dar ocazional se petrec 
și alte evenimente explozive de scurtă durată, 

the sea bed and containing active volcanic vents 
up to 400 m deep underwater – it is in fact New 
Zealand’s largest volcanic structure. 

There is a long list of volcanic events of the 
past. However, the actual shape of the crater was 
largely created during the 1976-1982 eruptions 
and subsequently altered again between 1986-
1990 in the centre of the crater there is an 
acid lake with quite volatile water levels. 1976-
1991 was the longest period of intense and 
almost uninterrupted volcanic activity on the 
island, at least in known history. It is believed 
that in 1991 part of the high conduit channel 
collapsed covering the magma chambers (only 
300-400 m deep at that time) and putting the 

volcano to rest, not before to generate the 
strongest volcanic earthquake ever recorded in 
New Zealand. Subsequently there were other 
significant eruptions in 2000 (when a strombolian 
explosion occurred, covering the crater floor with 
scoriacious lava bombs) and again in 2012/2013 
while the recent background volcanic action 
suggests that another activity spike could be 

2 - White Island volcano erupting on the 20th of August 
2013 (GeoNet - photo by Alex and Jennifer Simon). 3 - 
Steam rising from the main crater lake. 4 - Fumaroles
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arriving soon. Gaseous emissions are mostly 
carbon dioxide and sulphur dioxide, but on 
occasion there are short explosive events, when 
fumaroles erupt, sending jets of hot steam 
into the skies and sometimes ejecting football 
sized rocks which can land hundreds of metres 
away. After the turbulent 1976-1991 period the 
crater lake almost disappeared, but reappeared 
once the volcano settled a bit and the main 
crater cooled down. Although the water level is 
fluctuating quite a lot, fresh water wells are filling 
the lake regularly.

Big business and tragedies
The Maori used to sail regularly to the island and 
gather birds and their eggs for food and also 
to collect sulphur which they used as fertilizer. 
Captain Cook discovered the island during his 
1769 voyage and named it White Island, purely 
based on its appearance: surrounded by what 
he thought there were white clouds (he didn’t 
realize it was an active volvano). In the 1830s the 
island was bought from the Maori and in 1874 
the first small scale sulphur mining operation 
was set up, and again in 1883 on a larger scale. 
After the dramatic Mt. Tarawera eruption in 1886 
the mining on the island was abandoned, for 
fear that a devastating eruption could take place 
here as well. But not for long: in 1898 and 1913 

sulphur ore mining was resumed once again. 
However, the 1913 operation was doomed to fail, 
and in September 1914 disaster struck all of a 
sudden. When the regular supply ship returned 
on the island, the crew found that all existing 
structures had been taken by a large lahar (1) and 
no trace of the 10 workers was found; just one cat 
survived. No bodies have been ever recovered, 
even after repeated search parties. Couple of 
weeks later debris of the structures, poles, railway 
sleeps, timber and the wreckage of the three 
existing dinghies, were washed ashore on the 
mainland. Nobody knows exactly what happened. 
Fact is that part of the gigantic western flank wall 
collapsed into the crater triggering a devastating 
lahar and leaving no chance for the workers to 
escape. In 1923 was established another mining 
company, but struggled financially from the start 

5 - Fumarole with thermometer and gas analyzer. 6 - 
Steam arising from the cracks of the inner walls. 7 - Near 
the crater lake you have to put the gas mask on. 8 - At the 
main crater rim.

5 - Fumarolă cu termometru și analizator pentru gaze. 
6 - Aburi înălțându-se din fisurile pereților interiori. 7 - În 
apropiere de lacul craterului, trebuie să-ți pui masca de 
gaze. 8 - La marginea craterului principal.

când fumarolele încep să erupă, trimițând în 
înaltul cerului jeturi de gaze și cenuși fierbinți și, 
uneori, catapultând bolovani de mărimea unei 
mingi de fotbal, la sute de metri înălțime. După 
perioada turbulentă dintre 1976 și 1991, lacul 
central aproape că a dispărut, reapărând după 
ce activitatea vulcanică s-a mai potolit și craterul 
principal a început să se răcească. Deși nivelul 
apei fluctuează destul de mult, aluviuni de apă 
dulce alimentează lacul cu regularitate. 

Afaceri mari și tragedii pe măsură
Maorii obișnuiau să navigheze în mod regulat 
pe insulă pentru a captura păsări și pentru a 
aduna ouă, ca să  le mănânce și, de asemenea, 
ca să colecteze sulf, utilizat de ei ca îngrășământ. 
Capitanul Cook a descoperit insula în timpul 
voiajului din 1769 și, fiindcă nu și-a dat seama 
că este un vulcan activ, a numit-o White Island 
(Insula Albă), bazându-se exclusiv pe aspectul 
ei: înconjurată de ceea ce credea el că sunt nori 
albi. În anii 1830 insula a fost cumpărată de la 
Maori iar în 1874 a fost inaugurată prima fabrică 
de exploatare a sulfului (de mică anvergură), 
urmată în 1883 de alta, pe scară mai largă. După 
dramatica erupție a vulcanului Tarawera din 
1886, activitatea de pe insulă a fost abandonată 
de teama că o erupție devastatoare ar putea 
avea loc și aici. Nu a durat mult timp: în 1898 și 

din nou în 1913 exploatarea minereurilor de sulf 
au fost reluate. Cu toate precauțiile, operațiunea 
din 1913 a fost sortită eșecului și, în septembrie 
1914, dezastrul a lovit fără avertizare. Când nava 
de aprovizionare a revenit pe insulă, echipajul a 
constatat că toate structurile existente fuseseră 
duse în mare de un lahar (1) și nici o urmă a celor 
zece muncitori nu a mai fost găsită; doar o pisică 
a supraviețuit. Chiar și după repetate căutări, nici 
un cadavru nu a fost recuperat vreodată. După 
două săptămâni resturi ale structurilor, stâlpi, 
traverse de cale ferată, scânduri și resturile celor 
trei șalupe, acoperite de noroi, au fost spălate 
la țărm de valuri. Nu se știe cu exactitate ce 
s-a întâmplat. Cert este că o parte a imensului 
versant vestic s-a prăbușit în crater, declanșând 
un lahar-ul devastator și nelăsând nici o șansă 
de scăpare muncitorilor. În 1923 a fost înființată 
o altă companie minieră, dar aceasta a avut 
dificultăţi financiare de la bun început și a dat 
faliment în 1933. 

Resturi ale fabricii și a echipamentului din 1923 

arriving soon. Gaseous emissions are mostly 
carbon dioxide and sulphur dioxide, but on 
occasion there are short explosive events, when 
fumaroles erupt, sending jets of hot steam 
into the skies and sometimes ejecting football 
sized rocks which can land hundreds of metres 
away. After the turbulent 1976-1991 period the 
crater lake almost disappeared, but reappeared 
once the volcano settled a bit and the main 
crater cooled down. Although the water level is 
fluctuating quite a lot, fresh water wells are filling 
the lake regularly.

Big business and tragedies
The Maori used to sail regularly to the island and 
gather birds and their eggs for food and also 
to collect sulphur which they used as fertilizer. 
Captain Cook discovered the island during his 
1769 voyage and named it White Island, purely 
based on its appearance: surrounded by what 
he thought there were white clouds (he didn’t 
realize it was an active volvano). In the 1830s the 
island was bought from the Maori and in 1874 
the first small scale  sulphur mining operation 
was set up, and again in 1883 on a larger scale. 
After the dramatic Mt. Tarawera eruption in 
1886 the mining on the island was abandoned, 
for fear that a devastating eruption could take 
place here as well. But not for long: in 1898 and 

1913 sulphur ore mining was resumed once 
again. However, the 1913 operation was doomed 
to fail, and in September 1914 disaster struck 
all of a sudden. When the regular supply ship 
returned  on the island, the crew found that all 
existing structures had been taken by a large 
lahar (1)  and no trace of the 10 workers was 
found; just one cat survived. No bodies have 
been ever recovered, even after repeated search 
parties. Couple of weeks later debris of the 
structures, poles, railway sleeps, timber and the 
wreckage of the three existing dinghies, were 
washed ashore on the mainland. Nobody knows 
exactly what happened. Fact is that part of the 
gigantic western flank wall collapsed into the 
crater triggering a devastating lahar  and leaving 
no chance for the workers to escape. In 1923 
was established another mining company, but 

5 - Fumarole with thermometer and gas analyzer. 6 - 
Steam arising from the cracks of the inner walls. 7 - Near 
the crater lake you have to put the gas mask on. 8 - At the 
main crater rim.
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and finally filed for bankruptcy in 1933.
Remains of the 1923 factory and equipment 

(corroding quickly away) are still standing and 
for some very obvious reasons attract most of 
the visitors. In 1953 White Island was declared a 
private scenic reserve (2) and in 1995 access has 
been restricted.

This hell is not lifeless!
As we suggested from the start, despite the 
extreme environment and sustained volcanic 
activity, the island is not lifeless. I was quite 

9 - A worker toils at the sulphur extraction plant on White 
Island in the Bay of Plenty in the late 1920s (Photo by 
unknown photographer). 10 - A cat was the only survivor 
of the 1914 tragedy (Photo by unknown photographer). 
11 - Ruins and corroding equipment of the 1923 sulphur 
processing factory.

9 - Un muncitor lucrând la instalațiile de extracție a sulfului 
din White Island, Bay of Plenty, în anii 1920. (fotograf 
necunoscut). 10 - O pisică a fost singurul supraviețuitor 
al tragediei din 1914. (fotograf necunoscut). 11 - Ruine 
și echipament ruginit, rămas de la fabrica de extracție a 
sulfului construită în 1923.

(care se erodează rapid) mai sunt încă vizibile 
și sunt un punct de atracție evident pentru 
vizitatori. În 1953 White Island a fost declarată 
rezervație naturală privată (2) iar în 1995 accesul 
a fost restricţionat. 

Acest iad nu este lipsit de viață!
Așa cum lăsam de bănuit încă de la început, în 
ciuda mediului extrem și a activității vulcanice 
susținute, insula nu este lipsită de viață. Am 
fost chiar surprins să văd fluturi traversând 
peisajul dezolant. Cyanidium caldarium și alte 

struggled financially from the start and finally 
filed for bankruptcy in 1933.

Remains of the 1923 factory and equipment 
(corroding quickly away) are still standing and 
for some very obvious reasons attract most of 
the visitors. In 1953 White Island was declared a 
private scenic reserve (2) and in 1995 access has 
been restricted.

This hell is not lifeless!
As we suggested from the start, despite the 
extreme environment and sustained volcanic 

9 - A worker toils at the sulphur extraction plant on White 
Island in the Bay of Plenty in the late 1920s (Photo by 
unknown photographer). 10 - A cat was the only survivor 
of the 1914 tragedy (Photo by unknown photographer). 
11 - Ruins and corroding equipment of the 1923 sulphur 
processing factory.
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http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/11/10-A-cat-was-the-only-survivor-of-the-1914-tragedy.-Photo-by-unknown-photographer.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/11/11-Ruins-and-corroding-equipment-of-the-1923-sulphur-processing-factory.jpg
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surprised seeing butterflies crossing the desolate 
landscape. Cyanidium caldarium and other 
diatoms (3) (monocellular algae living in large 
colonies) have been observed in hot water 
pools near the crater. Browsing the specialized 
literature I found out that the small streams 
contain in a dissolved state compounds of most 
known chemical elements, however, most of 
them in infinitesimal, merely detectable amounts. 
No bryophytes, lichens or terrestrial algae have 
been observed in vegetation surveys. 

The vascular vegetation is quite interesting. 
Depauperate, but one of a kind. In total, 19 
species have been recorded on the island in 
vegetation surveys between 1912 and 1994, but 
due to the harsh environment no more than 13 at 
a time (in 1967). Volcanic activity wipes out every 
now and then most of the species and specimens. 

Metrosideros excelsa
The dominant species is pōhutukawa 
(Metrosideros excelsa) which forms dense and 
almost monotypic scrub and young forest 

patches of vegetation on the outer slopes of the 
cone, in sheltered positions. Volcanic ashes, acid 
rain and fumes interfere with vital processes 
(such as photosynthesis) so that large patches of 
Metrosideros are destroyed, only to regenerate 
from seed or resprouting from epicormic buds(4). 
In my opinion these are very localized events: 
I have seen an utterly destroyed pōhutukawa 
section only 300 metres from a thiving patch 
of vegetation that seemed to be completely 
unharmed.

12 - Cyanidium caldarium and other diatoms growing 
in the acid hot water pools and flows near the main 
crater. 13 - Aerial photograph of White Island with young 
Metrosideros excelsa forest on the northern outer slopes 
(Ardmore Pilot). 14 - Regenerating M. excelsa scrub after 
being wiped out by volcanic activity.

12 - Cyanidium caldarium și alte diatomee crescând în 
bălțile și pâraiele de apă termală acidă din apropierea 
craterului principal. 13 -  White Island, vedere aeriană 
a insulei, cu o pădurice de Metrosideros excelsa, pe 
versanții nordici exteriori (Ardmore Pilot). 
14 - M. excelsa  în proces de regenerare, după ce a fost 
distrusă de activitatea vulcanică.

diatomee (3) – alge unicelulare care trăiesc în 
colonii mari – au fost observate în bazine de apă 
caldă din apropierea craterului. Din literatura de 
specialitate aflăm, ca micile pâraie conțin mai 
toate elementele chimice naturale cunoscute, 
cele mai multe dintre ele dizolvate în cantități 
infinitezimale, abia detectabile. În studiile de 
vegetație nu au fost observate briofite, licheni sau 
alge terestre.

Flora vasculară este însă foarte interesantă: 
degenerată, dar unică în felul ei. Un număr de 
19 specii au fost înregistrate între 1912 și 1994, 
dar datorită mediului ambiant ostil niciodată mai 
mult de 14 o dată (în 1967). Activitatea vulcanică 
decimează din când în când cele mai multe specii 
și exemplare.

Metrosideros excelsa
Specia dominantă este pōhutukawa (Metrosideros 
excelsa), care formează pâlcuri dense și 
aproape monotipice sau chiar păduri incipiente 
pe versanții exteriori, în locuri adăpostite. 
Cenușile vulcanice, ploile acide și emisiile 

gazoase interferează cu procesele vitale, cum 
ar fi fotosinteza, astfel încât pâlcuri mari de 
Metrosideros sunt distruse, doar pentru a se 
regenera din semințe sau din muguri epicormici 
(4). În opinia mea, acestea sunt evenimente 
foarte localizate: am văzut un lot de pōhutukawa 
complet nimicit, la numai 300 de metri de un 
petec de vegetație debordantă, care părea să fie 
complet nevătămată. 

activity, the island is not lifeless. I was quite 
surprised seeing butterflies  crossing the 
desolate landscape. Cyanidium caldarium and 
other diatoms (3) (monocellular algae living in 
large colonies) have been observed in hot water 
pools near the crater. Browsing the specialized 
literature I found out that the small streams 
contain in a dissolved state compounds of most 
known chemical elements, however, most of 
them in infinitesimal, merely detectable amounts. 
No bryophytes, lichens or terrestrial algae have 
been observed in vegetation surveys. 

The vascular vegetation is quite interesting. 
Depauperate, but one of a kind. In total, 19 
species have been recorded on the island in 
vegetation surveys between 1912 and 1994, but 
due to the harsh environment no more than 13 at 
a time (in 1967). Volcanic activity wipes out every 
now and then most of the species and specimens. 

Metrosideros excelsa
The dominant species is pōhutukawa 
(Metrosideros excelsa) which forms dense and 

almost monotypic scrub and young forest 
patches of vegetation on the outer slopes of the 
cone, in sheltered positions.  Volcanic ashes, acid 
rain and fumes interfere with vital processes 
(such as photosynthesis) so that large patches of 
Metrosideros are destroyed, only to regenerate 
from seed or resprouting from epicormic buds(4). 
In my opinion these are very localized events: 
I have seen an utterly destroyed pōhutukawa 
section only 300 metres from a thiving patch 

12 - Cyanidium caldarium and other diatoms growing 
in the acid hot water pools and flows near the main 
crater. 13 - Aerial photograph of White Island with young 
Metrosideros excelsa forest on the northern outer slopes 
(Ardmore Pilot). 14 - Regenerating Metrosideros excelsa 
scrub after being wiped out by volcanic activity.
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Other established plants species 
on White Island
Another frequent occurrence is the chenopod 
Einadia trigonos ssp. trigonos. Poa anceps and 
Phormium tenax are two other species that 
survived eruptions and all the disturbances. Fig. 
16 shows an inner rock face, sparingly vegetated 
by patches of Einadia trigonos ssp. trigonos 
and the native ice plant Disphyma australe ssp. 
australe and few minute Poa anceps, Metrosideros 
excelsa and Phormium tenax individuals. Other 
casual species mentioned in vegetation surveys 
during the years are: Paronychia brasiliana, 
Cakile maritima, Cirsium vulgare, Asplenium 
northlandicum, Histiopteris incisa, Coniza albida 
and Coronopus didymus.

A succulent plant:  
Disphyma australe ssp. australe
The big expectation – quite understandable for 
a succulentophile – was to see with my own 

eyes another survivor: Disphyma australe ssp. 
australe. I knew there are large vegetation masses 
surrounding the large gannet breeding colony, 
so my first care before landing was to locate it. I 
have never seen such a large patch of Disphyma 
in my life, and I’ve seen a few. In the photos you 
can’t really tell (so you have to trust me) but the 
binoculars offered me a spectacular view.

But still I wanted to see them close. Almost 
immediately after landing and climbing up 
the plateau I noted the first patches, small but 
relatively numerous, growing between boulders 
or in the remains of the 1923 factory. Some 
were happy (with plenty of moisture available 
between and under the boulders) some were 
particularly stressed, especially few patches 
growing in cracks, with virtually no soil available, 
in the ruins of the former factory. I don’t know 
if lack of moisture was the only reason for their 
state, or gusts of acid fumes could have played an 
important role here.

I haven’t seen flowers, of course highly unlikely 
at this time of the year (April, which is autumn in 
the southern hemisphere) but few seed capsules 
were visible. Only a few – pointing out maybe the 
lack of pollinators – but definitely seed has been 
scattered in the area in the past and will be also 
scattered in the future. Another observation – 
this local form is the biggest I have seen in this 

15 - Sparingly vegetated outcrop. 16,17 & 18 - Disphyma 
australe ssp. australe.
15 - Un afloriment cu vegetație incipientă. 16,17 & 18 - 
Disphyma australe ssp. australe.

Alte specii de plante prezente pe White Island
O altă prezență frecventă este chenopodul 
Einadia trigonos ssp. trigonos. Poa anceps și 
Phormium tenax sunt alte două specii care par să 
supraviețuiască erupțiilor și perturbărilor. Fig. 16 
prezintă un versant interior vegetat sărăcăcios 
cu petece de Einadia trigonos ssp. trigonos și de 
planta de gheață nativă Disphyma australe ssp. 
australe, precum și de câteva exemplare minione 
de Poa anceps, Metrosideros excelsa și Phormium 
tenax. Alte specii ocazionale observate în timpul 
studiilor asupra vegetaţiei sunt: Paronychia 
brasiliana, Cakile maritima, Cirsium vulgare, 
Asplenium northlandicum, Histiopteris incisa, Coniza 
albida și Coronopus didymus.

O plantă suculentă: 
Disphyma australe ssp. australe
Marea mea speranță – destul de ușor de înțeles 
la un suculentofil  – a fost să văd cu ochii mei un 
alt supraviețuitor: Disphyma australe ssp. australe. 
Știam că există pături masive de vegetație în jurul 
coloniei de reproducere a gâștei de mare, așa 
că prima mea grijă înainte de a debarca a fost 
să o localizez. Trebuie să spun că nu am văzut 

niciodată în viața mea o pătura atât de întinsă 
de Disphyma și se poate spune că am văzut 
câteva. În fotografii nu se observă foarte bine, dar 
binoclul a oferit o imagine spectaculoasă. 

Dar totuși am dorit să le văd de aproape. 
Aproape imediat după ce am debarcat și am urcat 
pe platou am și observat primele petice, mici dar 
relativ numeroase, crescând printre bolovani sau 
în ruinele fabricii din 1923. Unele păreau să o 
ducă bine (având suficientă umezeală disponibilă 
între sau sub bolovani), altele păreau să fie 
deosebit de stresate, mai ales grupurile crescând 
în crăpături, practic fără nici un sol disponibil, 
în ruinele fostei fabrici. Nu știu dacă lipsa de 
umezeală era singurul motiv al stării în care se 
aflau, sau jeturi de gaze acide au putut juca un rol 
important în acest caz. 

Nu am văzut flori, desigur improbabile 
în această perioadă a anului (în aprilie este 
toamnă în emisfera sudică), dar am observat 
câteva capsule cu semințe.  Doar foarte puține 
– subliniind poate deficitul de polenizatori – dar 
în mod cert semințe au fost împrăștiate în zonă 
în trecut și vor mai fi împrăștiate și în viitor. 
Încă o observație: această formă este cea mai 

of vegetation that seemed to be completely 
unharmed.

Other established plants species   
on White Island
Another frequent occurrence is the chenopod 
Einadia trigonos ssp. trigonos. Poa anceps and 
Phormium tenax are two other species that 
survived eruptions and all the disturbances. Fig. 
16 shows an inner rock face, sparingly vegetated 
by patches of Einadia trigonos ssp. trigonos 
and the native ice plant Disphyma australe ssp. 
australe and few minute Poa anceps, Metrosideros 
excelsa and Phormium tenax individuals. Other 
casual species mentioned in vegetation surveys 
during the years are: Paronychia brasiliana, 
Cakile maritima, Cirsium vulgare, Asplenium 
northlandicum, Histiopteris incisa, Coniza albida 
and Coronopus didymus.

A succulent plant: 
Disphyma australe ssp. australe
The big expectation – quite understandable for 
a succulentophile – was to see with my own 
eyes another survivor: Disphyma australe ssp. 
australe. I knew there are large vegetation masses 
surrounding the large gannet breeding colony, 
so my first care before landing was to locate it. I 
have never seen such a large patch of Disphyma 
in my life, and I’ve seen a few. In the photos you 
can’t really tell (so you have to trust me) but the 
binoculars offered me a spectacular view.

But still I wanted to see them close. Almost 
immediately after landing and climbing up 
the plateau I noted the first patches, small but 
relatively numerous, growing between boulders 
or in the remains of the 1923 factory. Some 
were happy (with plenty of moisture available 
between and under the boulders) some were 
particularly stressed, especially few patches 
growing in cracks, with virtually no soil available, 
in the ruins of the former factory. I don’t know 
if lack of moisture was the only reason for their 
state, or gusts of acid fumes could have played an 
important role here.

I haven’t seen flowers, of course highly unlikely 
at this time of the year (April, which is autumn in 
the southern hemisphere) but few seed capsules 

15 - Sparingly vegetated outcrop. 16,17 & 18 - Disphyma 
australe ssp. australe.
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http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/11/16-Sparingly-vegetated-outcrop-to-complete-caption.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/11/17b-Disphyma-australe-ssp.-australe.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/11/17a-Disphyma-australe-ssp.-australe.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/11/17c-Disphyma-australe-ssp.-australe.jpg
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species so far, having strong stems and longer 
and thicker leaves than usual. The stems are only 
just a bit reddish on occasion (reduced amounts 
of betanine) which suggests that flowers could 
be white, not the usual pale pink. This I don’t 
know for sure. After Metrosideros excelsa this 
is the second species forming here monotypic 
vegetation patches and seems to be growing 
almost everywhere near the shore.

A surprising wildlife
Wildlife is also very limited as number of species, 
but quite surprisingly. During the visit I observed 
a butterfly and my son Vlad a couple more, 
but to our disappointment we were not able to 
take pictures. It was simply mesmerizing to see 
such delicate creatures flying above the barren 
land. I guess there is enough vegetation on the 
island to support insect life, but we haven’t been 
actually there and didn’t notice any other insects. 
I wonder how they could survive so close to the 
crater lake, where we had to put our gas masks 
on at times.

Seabirds such as the Austalasian gannet (Morus 
serrator) and Grey-faced petrel (Pterodroma 
macroptera) have breeding colonies on the island, 
but except few gannets guarding the deserted 

colony I haven’t seen any. Such a remote island 
is actually an ideal breeding ground. But more 
incredible is the passerine fauna. In times of low 
volcanic disturbances the European sparrow 
(Passer domesticus) and Chaffinch (Fringilla 
coelebs), both introduced species, have been 
reported to populate the island. I haven’t seen 
any but I guess they are spending their time 
mostly in the dense Metrosideros scrub and young 
forest. Especially the presence of the sparrow 
is quite surprisingly as it usually lives close to 
human settlements. However, this indicates that 
substantial food resources must be available on 
White Island. The Chaffinch’s diet consists more 
of seeds and vegetal materials, while chicks are 
fed almost exclusively on insects. Both passerines 
are terrestrial insectivores and that gives us a hint 
in regards to the food availability in vegetated 

19 & 20 - Disphyma australe ssp. australe. 21 & 22 - 
Stressed Disphyma australe ssp. australe in the ruins of 
the sulphur factory.

19 & 20 - Disphyma australe ssp. australe. 21 & 22 - 
Disphyma australe ssp. australe crescând stresată în 
ruinele fabricii de sulf.

masivă întâlnită de mine până în prezent, având 
tulpini puternice și frunze mai lungi și mai groase 
decât în mod obișnuit. Tulpinile sunt ocazional 
doar puțin roșietice, denotând o concentrație 
redusă de betanină, ceea ce sugerează că florile 
ar putea fi complet albe, nu roz deschis, ca de 
obicei. Desigur, nu pot ști aceasta cu siguranță. 
După Metrosideros excelsa, Disphyma australe ssp. 
australe este a doua specie care formează petice 
de vegetație monotipică și care pare să crească 
aproape peste tot în apropierea țărmului. 

O faună sălbatică surprinzătoare!
Animalele sălbatice sunt prezente de asemenea 
printr-un număr redus de specii, dar selecția lor 
e surprinzătoare. În decursul vizitei pe insulă 
am observat un fluture Kiore, iar fiul meu, 
Vlad, a văzut alți doi, dar spre marea noastră 
dezamăgire nu am reușit să-i fotografiem. A fost 
însă pur și simplu fermecător să vedem aceste 
făpturi delicate, zburând deasupra terenului 
sterp. Cred că este suficientă vegetație pe insulă 
pentru a susține prezența insectelor, dar nu am 
fost în locurile unde ele ar fi putut trăi și nici nu 

am observat alte insecte. Mă întreb totuși cum 
au putut supraviețui atât de aproape de lacul 
craterului, unde noi am trebuit să ne punem de 
câteva ori măștile de gaze. 

Păsările marine, cum ar fi Morus serrator și 
Pterodroma macroptera au colonii de reproducere 
pe insulă, dar în afară de câteva gâște de mare 
păzind colonia pustie nu am văzut altele. O astfel 
de insulă izolată este un loc propice pentru 
reproducere. Dar și mai incredibilă este fauna 
cântătoare: în vremuri de tulburări vulcanice 
reduse, pe White Island au fost semnalate vrabia 
europeană (Passer domesticus) și cinteza (Fringilla 
coelebs), ambele specii fiind introduse. Nu am 
văzut nici una dar cred că își petrec vremea 
mai ales în pâlcurile dense de Metrosideros. 
În mod special prezența vrabiei este absolut 
surprinzătoare întrucât de obicei trăiește în 
apropierea sau în interiorul așezărilor rurale sau 
urbane. În orice caz, acest fapt indică prezenţa 
unor resurse de hrană îndestulătoare aflate pe 
White Island. Dieta piţigoiului constă mai ales 
din semințe și resturi vegetale, pe când puii sunt 
alimentați aproape exclusiv cu insecte. 

were visible.  Only a few – pointing out maybe 
the lack of pollinators – but definitely seed has 
been scattered in the area in the past and will be 
also scattered in the future. Another observation 
– this local form is the biggest I have seen in this 
species so far, having strong stems and longer 
and thicker leaves than usual. The stems are only 
just a bit reddish on occasion (reduced amounts 
of betanine) which suggests that flowers could 
be white, not the usual pale pink. This I don’t 
know for sure. After Metrosideros excelsa this 
is the second species forming here monotypic 
vegetation patches and seems to be growing 
almost everywhere near the shore.

A surprising wildlife
Wildlife is also very limited as number of species, 
but quite surprisingly. During the visit I observed 
a butterfly and my son Vlad a couple more, 
but to our disappointment we were not able to 
take pictures. It was simply mesmerizing to see 
such delicate creatures flying above the barren 
land. I guess there is enough vegetation on the 
island to support insect life, but we haven’t been 
actually there and didn’t notice any other insects. 
I wonder how they could survive so close to the 
crater lake, where we had to put our gas masks 
on at times.

Seabirds such as the Austalasian gannet (Morus 
serrator) and Grey-faced petrel (Pterodroma 
macroptera) have breeding colonies on the island, 
but except few gannets guarding the deserted 
colony I haven’t seen any. Such a remote island 
is actually an ideal breeding ground. But more 
incredible is the passerine fauna. In times of low 
volcanic disturbances the European sparrow 
(Passer domesticus) and Chaffinch (Fringilla 
coelebs), both introduced species, have been 
reported to populate the island. I haven’t seen 
any but I guess they are spending their time 
mostly in the dense Metrosideros scrub and young 
forest. Especially the presence of the sparrow 
is quite surprisingly as it usually lives close to 
human settlements. However, this indicates that 
substantial food resources must be available on 
White Island. The Chaffinch’s diet  consists more 

19 & 20 - Disphyma australe ssp. australe. 21 & 22 - 
Stressed Disphyma australe ssp. australe in the ruins of 
the sulphur factory.
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http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/11/17d-Disphyma-australe-ssp.-australe.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/11/17e-Disphyma-australe-ssp.-australe.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/11/18a-Stressed-Disphyma-australe-ssp.-australe-in-the-ruins-of-the-sulphur-factory.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/11/18b-Stressed-Disphyma-australe-ssp.-australe-in-the-ruins-of-the-sulphur-factory.jpg
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areas of the island. As mentioned above, we’ve 
seen butterflies! Kiore, the Polinesian rat (Rattus 
exulans) is alo present here, quite common near 
seabird colonies as they usually prey their eggs, 
even if their diet is more varied.

Life has to hang on... or start all over again!
White Island gives us another perspective on 
how resilient life can be. I can’t stop comparing 
White Island to a very young volcanic island in 
the Hauraki Gulf: Rangitoto, Unlike White Island, 
Rangitoto is already stabilized, although it is only 
7-800 years old. As volcanic activity (small gas and 
ash emissions) stoppend competely only in the 
late 1700s we can consider that the vegetation 
and fauna of Rangitoto is merely 250-350 years 
old. Perhaps in the early days Rangitoto would 
have looked similar to White Island.... only that 
the latter’s volcano wasn’t put at rest yet and life 
has to hang on and trying to start more or less all 
over again after every significant volcanic event. 
A full lenght English version - including the 
References - is available in Annex 1.

See ya soon White Island! Xero-notes
(1) A lahar is a type of mudflow or debris flow 

composed of a slurry of pyroclastic material, 
rocky debris, and water. The material flows down 
from a volcano, typically along a river valley. 
Lahars are extremely destructive: they can flow 
tens of metres per second, be 140 metres (460 ft) 
deep, and destroy any structures in their path. 

(2) Private scenic reserve is conservation land 
still privately owned but administered by 
the Department of Conservation or jointly 
by the Local Councils and the Department 
of Conservation. On a case by case basis the 
landholders are allowed (or not) a limited use 
of the area, and typically receive some of the 
proceeds from the touristic income.

(3) Diatoms are a major group of algae, and 
are among the most common types of 
phytoplankton. Most diatoms are unicellular, 
although they can exist as colonies in the shape 
of filaments or ribbons (e.g. Fragilaria), fans (e.g. 
Meridion), zigzags (e.g. Tabellaria), or stars (e.g. 
Asterionella). Diatoms are producers within the 
food chain. A unique feature of diatom cells is 
that they are enclosed within a cell wall made of 
silica (hydrated silicon dioxide) called a frustule. 

(4) An epicormic shoot is a shoot growing from an 
epicormic bud which lies underneath the bark 
of a trunk, stem, or branch of a plant. Epicormic 
buds lie dormant beneath the bark, their growth 
suppressed by hormones from active shoots 
higher up the plant. Under certain conditions, 
they develop into active shoots, such as when 
damage occurs to higher parts of the plant, or 
light levels are increased following removal of 
nearby plants. 

(notes after Wikipedia)

La revedere și pe curând, White Island !

Pe insulă,  trăiește și șobolanul polinezian, 
Rattus exulans. El este frecvent întâlnit în 
apropierea coloniilor de păsări, întrucât adesea 
ei mănâncă ouă, chiar dacă dieta lor este, în mod 
obișnuit, mult mai variată.   

Viața trebuie să reziste
... sau să o ia de la capăt!
White Island ne oferă o nouă perspectivă despre 
câtă anduranță poate arăta viața. Nu mă pot opri 
să nu compar White Island cu o foarte tânără 
insulă vulcanică din golful Hauraki: Rangitoto. 
Spre deosebire de White Island, Rangitoto este 
deja stabilizată, deși are numai 700-800 ani. 
Cum activitatea vulcanică – mici emisii de gaze și 
de cenușă – a încetat doar pe la sfârșitul anilor 
1700, putem considera că vegetația și fauna de 
pe Rangitoto au numai 250-300 de ani vechime. 
Probabil că în zilele de început, Rangitoto arăta 
foarte asemănător cu White Island.... doar că 
aceasta este încă un vulcan activ și viața trebuie 
să mai stea în block-start-uri, tot încercând să o 
ia de la început, după fiecare eveniment vulcanic 
semnificativ. 
  
Versiune integrală a acestui articol, în limba 
engleză, inclusiv Bibliografia, poate fi găsită  în 
Anexă.

Xero-notes
(1) Lahar este un termen care provine din Indonezia 

și înseamnă „lavină de noroi”, aceasta provine 
prin amestecul materialul unei erupții vulcanice 
ca de exemplu cenușa și blocurile vulcanice 
amestecate cu apă. Curentul noroios (laharul) 
poate atinge o viteză de curgere de 100 km/h.  

(2) Rezervațiile naturale private sunt terenuri aflate 
încă în proprietate privată, dar administrate de 
Departamentul de Conservare sau în comun 
de către consiliile locale și Departamentul de 
Conservare. De la caz la caz, este permis (sau 
nu) proprietarilor să utilizeze limitat zona și, de 
obicei, primesc o parte din veniturile obținute din 
turism. 

(3) Diatomeele sunt unele din cele mai comune 
tipuri de fitoplancton. Majoritatea sunt 
unicelulare, deși pot trăi în colonii sub formă de 
filament sau funde. Ele sunt producători în lanțul 
trofic. O trăsătură aparte a celulei diatomeei 
constă în aceea că este învelită într-un perete 
celular unic, format din dioxid de siliciu hidratat.

(4) Un lăstar epicormic este un „lăstar lacom” 
care crește dintr-un mugure epicormic aflat 
sub scoarța unei tulpini sau sub ramura unei 
plante. Mugurii epicormici se află și stau în stare 
latentă sub coajă, creșterea lor fiind inhibată de 
hormonii din mugurii activi, aflați mai sus, pe 
plantă. În anumite condiții, ei se pot transforma  
în muguri activi, dacă apar distrugeri ale părților 
superioare ale plantei; sau când nivelul de 
iluminare crește, după îndepărtarea altor plante 
din apropiere. Mugurii epicormici și lăstarii 
lacomi apar la multe specii de plante lemnoase, 
dar sunt absente la altele, cum ar fi în general 
coniferele.  

(Notele după Wikipedia)

of seeds and vegetal materials, while chicks are 
fed almost exclusively on insects. Both passerines 
are terrestrial insectivores and that gives us a hint 
in regards to the food availability in vegetated 
areas of the island. As mentioned above, we’ve 
seen butterflies! Kiore, the Polinesian rat (Rattus 
exulans) is alo present here, quite common near 
seabird colonies as they usually prey their eggs, 
even if their diet is more varied.

Life has to hang on... or start all over again!
White Island gives us another perspective on 
how resilient life can be. I can’t stop comparing 
White Island to a very young  volcanic island in 
the Hauraki Gulf: Rangitoto, Unlike White Island, 
Rangitoto is already stabilized, although it is  
only 7-800 years old.  As volcanic activity (small 
gas and ash emissions) stoppend competely 
only in the late 1700s we can consider that the 
vegetation and fauna of Rangitoto is merely 250-
350 years old. Perhaps in the early days Rangitoto 
would have looked similar to White Island.... only 
that the latter’s volcano wasn’t put at rest yet and 
life has to hang on and trying to start more or 
less all over again after every significant volcanic 
event.
 A full lenght English version - including the 
References - is available in Annex 1. 

See ya soon White Island !
Xero-notes

(1) A lahar is a type of mudflow or debris flow composed of 
a slurry of pyroclastic material, rocky debris, and water. The 
material flows down from a volcano, typically along a river 
valley. Lahars are extremely destructive: they can flow tens of 
metres per second, be 140 metres (460 ft) deep, and destroy 
any structures in their path. 
(2) Private scenic reserve is conservation land still privately 
owned but administered by the Department of Conservation 
or jointly by the Local Councils and the Department of 
Conservation. On a case by case basis the landholders are 
allowed (or not) a limited use of the area, and typically 
receive some of the proceeds from the touristic income.
(3) Diatoms are a major group of algae, and are among the 
most common types of phytoplankton. Most diatoms are 
unicellular, although they can exist as colonies in the shape 
of filaments or ribbons (e.g. Fragilaria), fans (e.g. Meridion), 
zigzags (e.g. Tabellaria), or stars (e.g. Asterionella). Diatoms 
are producers within the food chain. A unique feature of 
diatom cells is that they are enclosed within a cell wall made 
of silica (hydrated silicon dioxide) called a frustule. 
(4) An epicormic shoot is a shoot growing from an epicormic 
bud which lies underneath the bark of a trunk, stem, or 
branch of a plant. Epicormic buds lie dormant beneath the 
bark, their growth suppressed by hormones from active 
shoots higher up the plant. Under certain conditions, they 
develop into active shoots, such as when damage occurs 
to higher parts of the plant, or light levels are increased 
following removal of nearby plants. 
(notes after Wikipedia)
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http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/11/19-See-ya-soon-White-Island.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/11/Eduart-White-Island-full-Annex-1-EZ-16.07.14.pdf
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/11/Eduart-White-Island-full-Annex-1-EZ-16.07.14.pdf
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/11/Eduart-White-Island-full-Annex-1-EZ-16.07.14.pdf
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Dag Panco, Tegheș, România - article text; Some pictures are screenshots of Facebook public pages:
Pavel Golubovskiy, Kiev, Ukraina - screenshots of analyzed source-cods from public web-sites; Russian translation;
Eduart Zimer, Auckland, New Zealand - English translation;
Pedro Nájera Quezada, San Luis Potosi, Mexico - Spanish translation replacing OR layer.

mammillaria bertholdii
“import snicer”

who’s “snicer”?

1 - There are only a few plants in cultivation ... and Mila, in 
the Czech Republic, has two clones...

Once upon a time, if it was 
not true, it would not be 
told, there was a beautiful 
Mammillaria, which lived 
quietly in her native Oaxaca, 
in Mexico. And there came a 
Knight, named A. Berthold, 
who found it and took it 

from there and maybe just because of this it is 
now referred as Mammillaria bertholdii, and not 
because he was lucky enough to see it flowering 
and thus become its official discoverer.

When I learned of its forthcoming description, 
I was writing an article on Aztekium valdezii and 

An international collaboration against looters
of 4 persons,
with 4 different languages,
from 4 countries,
on 3 continents!

mammillaria bertholdii
„import snicer”

care „snicer”?

1 - Sunt doar câteva plante în cultură... și Mila, în Cehia, 
are două clone...

A fost odată, ca-n povești, că dacă 
nu era, nu se povestea, o prea 
frumoasă Mammillaria, care 
trăia liniștită în Oaxaca ei natală, 
din Mexic. Și a venit un cavaler, 
unul A. Berthold și a găsit-o și a 
luat-o de acolo și, poate tocmai 
de aceea, ea se numește M. 

bertholdii, purtându-i numele, și nu fiindcă a avut 
norocul să o vadă înflorită și astfel să devină 
descoperitorul ei oficial. 

Când am aflat de apropiata ei descriere, 
scriam un articol despre Aztekium valdezii și, cu 
amărăciune în suflet, am prorocit că jaful ce va 

O colaborare internațională împotriva jafului,
a 4 persoane,
vorbind 4 limbi diferite,
din 4 țări,
de pe 3 continente!

Érase una vez, si no fuera cierto, 
no sería dicho, había una 
hermosa Mammillaria que vivía 
tranquilamente en su nativo Oaxaca, 
en México. Y entonces vino un 
caballero, llamado A. Berthold, quien 
la encontró y se la llevó, y tal vez, 
solo por eso, se le conoce como 

Mammillaria bertholdii, y no porque él tuviera la 
suerte de verla florecer en campo y convertirse 
así en su descubridor oficial.

Cuando me enteré de su próxima descripción, 
me encontraba escribiendo un artículo sobre 
Aztekium valdezii y, con la amargura en mi alma, 
profeticé que el saqueo sería enfocado ahora 
a ésta nueva especie y que, de alguna manera 
desviaría la atención en el último miembro del 
género Aztekium. 

Nuestra respuesta es un firme ¡NO!
En el artículo “The Worm” en la página 102 de 
éste revista, atraemos de nuevo la atención sobre 

1 - Solo hay unas pocas plantas en cultivo… y Mila, en la 
República Checa, tiene dos clones…

mammillaria bertholdii
„import snicer”

¿quien es „snicer”?

Una colaboración internacional en contra de saqueadores
¡por 4 personas!, 
¡de 4 países!, 
¡en 4 idiomas diferentes!, 
¡en 3 continentes!
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http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/12/1-Screenshot-2014-10-07-18.52.56-xx-for-site-upload.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Prezentare-Dag-Panco.pdf
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/12/Prezentare-Pavel-Goluboskiy.pdf
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/11/Prezentare-Eduart-Zimer-2.pdf
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/06/Pedro-N%C3%A1jera-Quezada-new-presentation-EZ.pdf
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2 - In conjunction with the statement of the same 
person, from the previous photo, this explanation is 
very interesting: ”... he got this plants to propagate, 
not for him, but for the 2 who found(f)“ - And no 
one says nothing! ... Although everyone knows who is 
involved. Everybody knows who dicovered it, for the plant 
bear his name; and everyone knows who’s that Mila that 
propagates in the Czech Republic, for only he is the best 
propagator of all of them...! In the text you will see that 
this is an argument that always returns...

3 - It is mentioned: not 
grafted, imported, from 
where, the size.

4 - It is mentioned: not 
grafted, imported, from 
where, the size.

5 - It is mentioned: not 
grafted, imported, from 
where, the size.

6 - It is mentioned: not 
grafted, imported, from 
where, the size.

invalid name - not described - n.a.

with bitterness in my soul, I prophesied that 
looting will now be turned away to this new 
species, somewhat diverting attention from the 
latest member of the genus Aztekium.

Our response is firm: NO!
In the article „The Worm ...” on page 102 of 
this issue, we draw again attention on the 
contempt of law and legality too many members 
of the community of plants and animals 
lovers and collectors display, with little to no 
embarrassment. We illustrate this contempt, 
with a particularly relevant quotation from an 
email by Hans-Jörg Voigt, written to a member of 
a German forum who dared to express the idea 
that possessing plants such as the ones shown 
in the photos above is illegal; so, the sender, 
confirms very steady what was already known 
from social networks: „Mr. Berthold personally 
brought his cacti to the Czech propagators 
[...]”. To this confession he adds, in a very 
robinhoodian manner, that the purpose is a quick 
propagation of the species, for “everyone”. 

Importing these plants in Europe is illegal!! Can 
we therefore accept a good deed done by illegal 
means? 

Our response is firm: NO!

A rhetorical question
Moreover, we are surprised by the complacent 
position adopted by Mr. Voigt in regards to the 
offence of Mr. Berthold when importing illegal 
genetic material from Mexican habitats, while 
Mammillaria bertholdii is already available on the 
market.

However, without explicitly accusing anyone – 
an almost rhetorical question arises: Who could 
sell the location of this new species, known only 
by the discoverer!? A. Berthold should respond to 
this legitimate perplexity of everyone having the 
common sense of compliance. Our pages are at 
his disposal for any explanation or right of reply.

The Ukrainian middleman
You will wonder, of course, what has this to do 
with this article. There is a simple link, the one 

2 - Coroborată cu afirmația aceleiaşi persoane, de la 
fotografia precedentă, această lămurire este extrem de 
interesantă: „...a luat această plantă ca să o propage, 
nu pentru el, ci pentru cei doi care au găsit-o“ - Si 
nimeni nu spune nimic!... deşi toată lumea ştie despre 
cine este vorba. Toate lumea știe cine a găsit-o, fiindcă 
planta îi poartă numele; şi toată lumea ştie cine e acel 
Mila care o propagă în Cehia, fiindcă doar unul este cel 
mai bun propagator de la ei...! În text veți vedea că este un 
argument care revine.

3 - Se menționeză: că nu este 
altoită, ca este de import, de unde, 
și ce dimensiuni are.

4 - Se menționeză: că nu este 
altoită, ca este de import, de unde, 
și ce dimensiuni are.

5 - Se menționeză: că nu este 
altoită, ca este de import, de unde și 
ce dimensiuni are.

6 - Se menționeză: că nu este 
altoită, ca este de import, de unde și 
ce dimensiuni are.

nume invalid - nedescris încă - n.a.

abate acum asupra acestei specii noi, deturnând 
oarecum atenţia de la ultimul membru al genului 
Aztekium. 

N-a durat mult, și ceea ce era ușor de prevăzut, 
s-a îndeplinit, așa cum aţi văzut din fotografiile 
de mai sus: au fost aduse ilegal mai multe plante 
pentru cultură „unora" și au fost duse altele două, 
în Cehia, pentru propagare. 

Răspunsul nostru este ferm: NU!
În articolul „Viemele...” de la pagina 102 a 
acestui număr, atragem din nou atenţia 
asupra dispreţului pe care prea mulţi membri 
ai comunităţii iubitorilor și colecţionarilor de 
plante și animale, îl manifestă fără pic de jenă, 
faţă de lege și legalitate. Ilustrăm acest dispreţ, 
cu un citat deosebit de relevant, făcut într-un 
e-mail, de un anume Hans-Jörg Voigt care, îi scrie 
în privat, unui membru al unui forum german 
care a îndrăznit să arate că posedarea plantelor 
din fotografiile de mai sus este ilegală; astfel, 
expeditorul, scrie apăsat, confirmând ceea ce 
apăruse deja pe reţelele de socializare: „Dl. 
Berthold, personal, a dus cactuşii săi, propagatorilor 
cehi [...]“. La această confesiune, el adaugă 
robinhoodian că, scopul este propagarea speciei, 
cât mai repede, pentru „toată lumea”. 

Importarea acestor plante în Europa, este 
ilegală!! Se poate așadar, accepta un bine, făcut 
prin metode ilegale? 

Răspunsul nostru este ferm: Nu!

O întrebare retorică
Cu atât mai mult ne miră poziţia complezentă 
a d-lui. Voigt, în favoarea ilegalităţii comise de 
dl. Berthold, prin importarea ilegală de material 
genetic din habitate mexicane, în condiţiile în care 
Mammillaria bertholdii se află deja la vânzare pe 
piaţă.

Fără să acuzăm pe nimeni în mod explicit - se 
ridică totuși o întrebare aproape retorică: CINE a 
putut vinde locaţia acestei specii noi, cunoscută 
doar de descoperitor!? A. Berthold ar trebui să 
răspundă public acestei nedumeriri legitime, pe 
care o au toţi aceia care au bunul simţ al

2 - En conjunto con las declaraciones de la misma persona 
de la foto previa, ésta explicación es muy interesante: 
“… ha tomado la planta para propagarla, no para 
él, pero para los dos que la encontraron” – ¡y nadie 
dice nada!... aunque todos saben quién está involucrado. 
Todos saben quién la encontró, pues la planta porta su 
nombre; y todos saben quién es ese Mila que cultiva en la 
República Checa, ¡ya que solo él es el mejor propagador 
de todos ellos…! En el texto notarás que es un argumento 
recurrente. 

el menosprecio a la legalidad que muestran 
muchos de los miembros de la comunidad de 
amantes y coleccionistas de plantas y animales, 
con nula o prácticamente nula vergüenza; 
Ilustramos éste desprecio, con una cita muy 
particular proveniente de un e-mail de Hans-Jörg 
Voigt, dirigido a un miembro de un foro Alemán 
que se atrevió a expresar la idea de que las 
plantas que poseen, como las mostradas en las 
imágenes previas, son ilegales; así, el remitente 
confirma muy directamente lo que ya se sabía 
por redes sociales: El Sr. Berthold personalmente 
trajo su cactácea a los productores Checos (“Mr. 
Berthold  personally brought his cacti to the 
Czech propagators […]”.); A ésta confesión le 
añade, en un sentido “Robin-hoodiano”, que el 
propósito es propagar rápidamente la especie, 
“para todos”. 
¡Importar éstas plantas en Europa es illegal!, por 
lo tanto, ¿podemos aceptar un beneficio realizado 
a través de la ilegalidad?, Nuestra respuesta es un 
firme ¡NO!

Una pregunta retórica
Así mismo, estamos sorprendidos por la posición 
complaciente del Sr. Voigt en lo que respecta 
al delito del Sr. Berthold al importar material 
genético ilegal de hábitats mexicanos, mientras 
Mammillaria bertholdii está siendo ya ofrecida en 
el mercado.

Sin embargo, sin acusar a nadie de forma 
explícita - surge una pregunta casi retórica: 
¿Quién podría vender la información de la 
localidad de ésta nueva especie, ¡conocida 
solamente por el descubridor!? A. Berthold debe 
responder a ésta interrogante legítima que todos 
tenemos y demostrar su sentido de compromiso. 
Nuestras páginas estarán siempre a disposición 
para cualquier aclaración o derecho de réplica

El intermediario Ucranianano
Te preguntarás, por supuesto, que tiene que 
ver esto con el artículo. Hay una conexión muy 
simple, la que existe entre la causa y el efecto, 
Empezamos discutiendo acerca de una especie 
recientemente descrita y, del hecho de haber sido 

3 - Se menciona: sin injertar, 
importado, el lugar y el tamaño 

4 - Se menciona: sin injertar, 
importado, el lugar y el tamaño 

5 - Se menciona: sin injertar, 
importado, el lugar y el tamaño 

6 - Se menciona: sin injertar, 
importado, el lugar y el tamaño 

nume invalid - nedescris încă - n.a.
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7, 8, 9, 10 & 11 - A simple research of the source codes, 
made by a benevolent collaborator from the Ukraine, 
Pavel Golubovskiy, made us discover a shocking detail on 
the origins of these plants...

between the cause and effect. We started by 
discussing about a newly discovered plant and 
the fact that it was illegally imported. I went on 
to say that it was already available in commercial 
offers and asked a rhetorical question in the 
preceding paragraph. We continue now by 
stating that Mammillaria bertholdii, import plant 
from Oaxaca – as the offer* reads, is for sale on 
a website registered in Ukraine, owned by Igor 
Ivanov, a controversial person and disputed by 
many members suculentophile community of 
Russian-speaking area and whose posts were 
removed from main sites in Ukraine and Russia, 
just because they were promoting sales of habitat 
plants. His relationship with the Czech Republic 
was visible from the moment he began to sell, 
and still sells as of today, Aztekium valdezii at the 
same prices the Czechs were selling and using 
the exact  same photo which have circulated via 
e-mails also originating from Czech Republic, 
photographs published by us in a previous issue 
of this magazine.

Seeing that he no longer can advertise in large 
Russian-speaking forums that have closed the 
door for him, blocking and / or banning and 
deleting his postings, Igor Ivanov built his own 
website, an online shop selling cultivated plants 
in his own name but also habitat plants, serving 
as a middleman.  He picks up the latter personally 
from the Czech Republic without hiding this fact.

I take this opportunity to praise and 
express our respect for those moderators and 
communities that do everything they can to 
discourage habitat looting. It would be nice to 
see that West European forums will follow this 
exquisite example of civilized behaviour. 

Recently, only shortly before the publication 
of this material, Igor Ivanov made the first 
plant sales of the batches he had available. 
Presumably, under pressure calls to which we 
participated actively, issue after issue, criminals 
prefer to move their dirty businesses out of the 
European Union, using middlemen, in a place 
where, so they hope, they will not be bothered by 
anyone. Noteworthy is that the greed generates 
haste and rushing brings mistakes.

„импорты шницер”
Only now, we can formulate the second question, 
this time, not a rhetorical one, but of practical 
interest: to whom the location of this new 
mammillaria has been sold?  For how much or for 
what “barter” is absolutely irrelevant to us, but, 
most likely, for parties this was a profitable deal. 

There is a transparent response. However, 
at this time, it is and remains a hypothetical 
judgment for our readers and - unfortunately 
- not to being judged by the lawmakers yet. 
Therefore, we wish you to note that one of the 
most famous connoisseurs of Mexican habitats, 
discoverer and author of new species, accused 

7, 8, 9, 10 & 11 - O simplă cercetare a codurilor sursă, 
făcută de un colaborator binevoitor din Ukraina, Pavel 
Golubovskiy, ne-a făcut să descoperim un detaliu șocant 
despre originea acestor plante... 

respectării legii. Paginile noastre îi stau la 
dipozitie pentru orice explicaţie sau drept la 
replică.

Intermediarul din Ucraina
Vă veţi întreba, desigur, ce au toate acestea cu 
titlul articolului. Au o legătură simplă - de la 
cauză la efect. Am început prin a vorbi despre 
o plantă nou descoperită și despre faptul că a 
fost importată ilegal. Am continuat afirmând că 
ea se află deja în oferte comerciale și am pus 
întrebarea retorică din paragraful precedent. 
Continuăm prin a preciza că Mammillaria 
bertholdii, plantă de import din Oaxaca - așa 
cum scrie pe ofertă*, este de vânzare pe un site 
înregistrat în Ucraina, aparținând lui Igor Ivanov, 
personalitate controversată și contestată de 
mulți membri ai comunității suculentofile din 
zona rusofonă și ale cărui postări au fost excluse 
de pe principalele site-uri din Ukraina și Rusia, 
tocmai fiindcă promova vânzarea plantelor din 
habitat. Relația lui cu Cehia a fost vizibilă încă din 
momentul în care a început să vândă și mai vinde 
și azi, Aztekium valdezii la aceleași preturi la care 
le-au vândut și cehii și folosind aceleași fotografii 
care au circulat pe e-mail în proveniență tot din 
Cehia, fotografii publicate de noi într-un număr 
anterior al acestei reviste.

Văzând că nu se mai poate promova pe 
forumurile mari rusofone care i-au închis ușa, 
blocându-i sau/și ștergându-i accesul și postările, 
Igor Ivanov și-a făcut un site propriu pe care 
vinde plante de cultură în nume propriu și plante 
din habitat, în calitate de intermediar. Pe cele din 
urmă, merge personal să le ia din Cehia, fără să 
ascundă acest fapt.

  Mă opresc aici, pentru a face elogiul și 
pentru a ne aduce respectul acelor moderatori 
și comunităţi care procedează astfel cu cei care 
încurajează lootingul. Ar fi bine ca și alte astfel de 
forumuri, din Europa de vest, să ia acest exemplu 
de civilizaţie!

Mai nou, cu foarte puțin timp înaintea publicării 
acestui material, Igor Ivanov a pus la vânzare 
ultimele plante care i-au fost oferite. Este de 
presupus că, sub presiunea apelurilor, la care 
și noi am participat, în mod activ, număr de 
număr, răufăcătorii preferă să-și mute afacerile 
murdare din Uniunea Europeană, recurgând la 
intermediari, într-un loc în care, încă pentru o 
vreme, ei speră că nu vor fi deranjați de nimeni. 
De remarcat este însă că lacomia generează 
grabă și graba aduce cu sine greșeli. 

„импорты шницер”
Abia acum, putem formula a doua întrebare, 
de astă dată, nu una retorică, ci una de interes 
practic: CUI i-a fost vîndută locația acestei noi 
mamilarii?! Cu cât sau contra „ce”, este absolut 
irelevant pentru noi, dar, mai mult ca sigur, a fost 
profitabil pentru părțile care au făcut târgul. 

ilegalmente importada; pasando por mencionar 
que se encuentra ya disponible en el comercio 
y se realizó una pregunta retórica en el párrafo 
anterior. Ahora continuamos declarando que 
ejemplares de Mammillaria bertholdii, importados 
directamente desde Oaxaca, como la oferta* 
lo refiere, se encuentran en venta en una 
página registrada en Ukrania, Propiedad de Igor 
Ivanov, una persona conocida por controversial 
y problemática dentro de la comunidad 
“suculentófila” del área de habla rusa y de quien 
fueron removidas varias publicaciones de los 
sitios principales de Ucrania y Rusia por haber 
estado promoviendo la venta y tráfico de plantas 
de hábitat. Su relación con la República Checa fue 
visible desde el momento en que inició a vender 
y, sigue vendiendo hoy en día,  ejemplares de 
Aztekium valdezii a los mismos precios en que 
los Checos estaban ofertando y estaban usando 
exactamente la misma foto que fue circulada vía 
e-mail, también originarios de la República Checa 
y fotografías publicadas por nosotros en un 
número previo de ésta misma revista.

Al ver que no podía anunciarse más en 
foros de habla rusa pues le habían cerrado 
las puertas, bloqueándolo y/o censurando y 
borrando sus publicaciones, Igor Ivanov diseñó 
su propia página web, una tienda en línea 
que vende plantas cultivadas en su nombre, 
pero también plantas de hábitat, fungiendo 
como intermediario; realizando lo último 
personalmente de la República Checa, sin ocultar 
el hecho

Aprovecho ésta oportunidad para aplaudir 
y expresar nuestro gran respeto para todos 
aquellos moderadores y miembros de las redes 
sociales que hacen todo a su alcance para 
desalentar el tráfico de especies; sería agradable 
ver que en los foros de Europa Occidental 
también tome éste ejemplo exquisito de 
comportamiento civilizado. 

Recientemente, solo justo antes de le 
publicación de éste material, Igor Ivanov realizó 
la primera venta de plantas de los lotes que tiene 
disponibles. Presumiblemente, bajo la presión y 
llamados en los que participamos activamente, 
asunto tras asunto, los criminales prefieren 
mover sus negocios turbios fuera de la Unión 
Europea, utilizando intermediarios, en lugares 
donde, como ellos esperan, no se les moleste 
más. Notorio es que la codicia genera prisa y, 
corriendo es como se cae en los errores.

„импорты шницер”
Justamente ahora, podemos formular la segunda 
pregunta, ésta vez, no una retórica, pero de 
interés práctico; ¿a quién fue vendida la localidad 
de ésta nueva Mammillaria?, el monto o el 
objeto de trueque nos parece absolutamente 
irrelevante, pero, muy probablemente, para las 
partes involucradas fue un trato muy redituable.

7, 8, 9, 10 & 11 - Una simple investigación que realizó un 
benevolente colaborador ucraniano, Pavel Golubovskyi, 
sobre los orígenes de las fuentes, nos hiso descubrir un 
detalle impactante acerca del origen de éstas plantas... 
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http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/12/8-azt2_lines.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/12/9-mam_lines.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/12/10-main.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/12/11-turb_lines.jpg


40 - XEROPHILIA • Volume III, No. 4 (11), December 2014 | ISSN 2285-3987Who's "snicer"?

России текст

by many - perhaps wrongfully - to be the 
perpetrator of numerous lootings in nature, J. 
Snicer, was already last October’s days in Oaxaca 
at the SECRET location of the species Mammillaria 
bertholdii !!

And you will see that all of our questions, both 
rhetorical and practical, become ridiculous in 
terms the relevance of everything you see in the 
illustrations of this cryptic article if we you give 
the key to interpreting images that are outlined 
in the letters of an alphabet unknown to many of 
you.

„импорты шницер” = “import snicer” 
Who’s “snicer” ?!

* Oaxaca, корнесобственные импорты разных 
размеров = Oaxaca, not grafted import of various size.

12  - Who brought this Mammillaria bertholdii in Europe 
and from where was it taken to Ukraine?

12  - Cine a adus aceasta Mammillaria bertholdii din 
imagine, în Europa de unde a fost luată în Ucraina?

Există un răspuns străveziu. În acest moment, 
el este și mai rămâne ipotetic, la judecata 
cititorilor noștri dar, din păcate, nu și la judecata 
legii. De aceea, ne mulţumim să remarcăm 
că unul dintre cei mai renumiţi cunoscători ai 
habitatelor Mexicane, descoperitor și descriptor 
de specii noi, acuzat de multă lume - poate pe 
nedrept - de a fi autorul a nenumărate jafuri din 
natură, domnul J. Snicer, a fost deja la sfârșitul 
lunii octombrie 2014, în locaţia SECRETĂ a speciei 
M. bertholdii, din Oaxaca!! 

Și, veţi vedea că toate întrebările noastre 
retorice și practice devin ridicole, prin prisma a 
tot ceea ce vedeţi în ilustraţia criptică a acestui 
articol, dacă vă dăm cheia interpretării imaginilor 

în care sunt subliniate literele unui alfabet 
complet necunoscut multora din voi.

„импорты шницер” = „import snicer“. 
Care „snicer”?!

* Oaxaca, корнесобственные импорты разных 
размеров = Oaxaca, nealtoită import de dimensiuni variate.

Para esto hay una respuesta transparente, sin 
embargo, a éstas alturas, es y sigue siendo 
un juicio hipotético para nuestros lectores y – 
desafortunadamente- aún no es juzgado por las 
autoridades. Por lo tanto, deseamos que tome en 
cuenta que uno de los más famosos conocedores 
de hábitats Mexicanos, descubridor y autor de 
nuevas especies, acusado por muchos y, quizás 
erróneamente, de haber perpetrado numerosos 
saqueos en la naturaleza, J. Snicer estuvo en 
los últimos días de octubre en Oaxaca, ¡en la 
localidad SECRETA de la Mammillaria bertholdii!

Notarás que en todas nuestras preguntas, 
tanto retóricas como prácticas, se vuelven 
ridículas en términos de relevancia de todo lo 

que se ve en las ilustraciones de éste críptico 
artículo si tuviésemos la clave para interpretar el 
texto que está subrayado en las imágenes con las 
fuentes alfabéticas desconocidas para muchos de 
ustedes. 
„импорты шницер” = “Importador snicer” 
¿Quien es “snicer”?
* Oaxaca, sin injertar, de importación y de varios tamaños

12  - ¿Quién trajo este Mammillaria bertholdii en Europa y 
de donde se trajo a Ucrania?
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Erik Holm, Herning, Denmark – Chairman of Nordisk Kaktus Selskab

1 2

BB was an excellent, generous 
and much regretted host. I will 
remember this trip for a long time, 
which unfortunately I will not be 
repeated again. As I said at the 
end of part one, of the last issue, 
I could have spent almost any 
amount of time there to take more 

pictures, but I had another visit planned for that 
day. I had to reach Mihai Ionescu, in Mangalia.

a dane visiting 
romania
a story about friendship  
and cacti

second part 

1 - I was amazed to see storks, but imagine my wonder, 
when the next road at the entrance to Mangalia, I saw 
huge flock of the Dalmatian Pelican, Pelecanus crispus, 
recognizable from a distance because of their pinkish 
feathers ...! 2 - Zoom of the group from back in the first 
picture, showing how these waders are associated with the 
large cormorant, Phalacrocorax carbo.BB  a fost o excelentă, generoasă 

și foarte regretată gazdă. Îmi voi 
aminti multă vreme această vizită, 
pe care, din păcate nu o voi mai 
putea repeta niciodată. Așa cum 
am spus la sfârșitul primei părţi, 
în numărul trecut, aș fi putut 
sta aproape oricât acolo, ca să 

fotografiez și mai multe, dar mai aveam de făcut 
o vizită în ziua aceea. Trebuia să ajungem la Mihai 
Ionescu, la Mangalia.

un danez vizitand 
românia
o poveste despre prietenie si cactusi

partea a doua

1 - Am fost uimit văzând berze, dar închipuiți-vă ce 
uimire m-a cuprins, când, lângă șosea, chiar la intrarea 
în Mangalia, am vazut un cârd enorm de pelicani creți, 
Pelecanus crispus, ușor de recunoscut de la distanță din 
cauza culorii mai roz a penajului...! 2 - Mărire a grupului 
aflat mai în spate în prima poză, în care se vede cum 
aceste păsări de baltă sunt asociate cu cormorani mari, 
Phalacrocorax carbo.

1 - I was amazed to see storks, but imagine my wonder, 
when the next road at the entrance to Mangalia, I saw 
huge flock of the Dalmatian Pelican, Pelecanus crispus, 
recognizable from a distance because of their pinkish 
feathers ...! 2  - Zoom of the group from back in the first 
picture, showing how these waders are associated with the 
large cormorant, Phalacrocorax carbo.BB was an excellent, generous 

and much regretted host. I will 
remember this trip for a long time, 
which unfortunately I will not be 
repeated again. As I said at the 
end of part one, of the last issue, 
I could have spent almost any 
amount of time there to take more 

pictures, but I had another visit planned for that 
day. I had to reach Mihai Ionescu, in Mangalia.

a dane visiting 
romania
a story about friendship  
and cacti

second part 
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Just a short drive away we came to Mihai 
Ionescu’s house in Mangalia. Mihai is a teacher, 
historian and archeologist and a wise man who 
knows a lot about many things. He was not only 
interesting to talk with, but also very kind.

He has a great collection of cacti under roof, 
but during summer without walls. I should soon 
learn that this is used by others in Romania. 
As an experience, to me, this is not a bad idea, 
because the plants benefit from good ventilation 
this way; on the other hand with the windy 
weather in Denmark it would require a very solid 

3 - Mihai Ionescu. 4- Mihai Ionescu in his open greenhouse 
searching for a plant to make cuttings from for me. 5 - A 
view through the greenhouse. 6 - Plants are everywhere! După o scurtă călătorie cu mașina, după ce 

vedem un cârd de pelicani, ajungem în Mangalia 
la Mihai Ionescu. 

Mihai este profesor, doctor în istorie și 
arheolog, dar și un tip înţelept care are vaste 
cunoștinţe în multe domenii. O discuţie cu el este 
nu numai interesantă, dar și plină de amabilitate.

Are o mare colecţie de cactuși într-o incintă 
acoperită dar, peste vară fără pereţi laterali. La 
nivel de experienţă, pentru mine, nu este o idee 

3 - Mihai Ionescu. 4 - Mihai Ionescu în sera sa deschisă, 
căutând plante de unde să taie butași pentru mine. 5 - O 
vedere prin seră. 6 - Sunt plante absolut peste tot!

Just a short drive away we came to Mihai 
Ionesco’s house in Mangalia. Mihai is a teacher, 
historian and archeologist and a wise man who 
knows a lot about many things. He was not only 
interesting to talk with, but also very kind.

He has a great collection of cacti under roof, 
but during summer without walls. I should soon 
learn that this is used by others in Romania. 
As an experience, to me, this is not a bad idea, 
because the plants benefit from good ventilation 
this way; on the other hand with the windy 
weather in Denmark it would require a very solid 

3 - Mihai Ionescu. 4 - Mihai Ionescu in his open greenhouse 
searching for a plant to make cuttings from for me. 5 - A 
view through the greenhouse. 6 - Plants are everywhere!
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10

11 12

construction of such greenhouses. Mihai also 
grows hardy cacti and have them everywhere 
he can find room for them. We had a nice stay 
with refreshments, cutting of plants and good 
conversation.

After this it was time to go to a hotel, get 
something to eat after an excellent day.

Day 2:
I woke up to a nice, but hazy morning. Dag 

picked me up at the hotel and we started a long 
ride from Constanţa to Mangalia. On the way 
there, I was again amazed by all the beautiful 

7 - A view through the greenhouse. 8 - Another view 
through the greenhouse, with Astrophytums in the front. 
9 - A big Ferocactus, living outdoor in summer, under open 
skies. 10 - On the fence to the neighbor there’s room for 
more hardy cacti. 11 - Mihai also had cacti growing on a 
rock. 12 - Astrophytum caput-medusae.

rea, plantele beneficiind în acest fel de o bună 
ventilaţie; pe de altă parte vremea vântoasă 
din Danemarca ar necesita construcţii foarte 
rezistente pentru astfel de sere. Mihai crește de 
asemenea cactuși hardy  pe care îi are răspândiţi 
oriunde poate găsi un loc pentru ei. Am avut o 
vizită plăcută, cu băuturi răcoritoare, tăieri de 
plante pentru butași și o conversaţie deosebită. 

Venise însă vremea să mergem la hotel și să 
mâncăm ceva după o zi excelentă.

7 - O vedere din seră. 8 - Altă vedere din seră, cu 
astrofitumi în primplan. 9 - Un ferocactus mare crescând 
vara, afară, sub cerul liber. 10 - Pe creasta gardului dinspre 
vecini, mai este loc pentru alți cactuși “hardy”. 11 - Și Mihai 
are cactuși crescând pe pietre. 12 - Astrophytum caput-
medusae.

construction of such greenhouses. Mihai also 
grows hardy cacti and have them everywhere 
he can find room for them. We had a nice stay 
with refreshments, cutting of plants and good 
conversation.

After this it was time to go to a hotel, get 
something to eat after an excellent day.

Day 2:
I woke up to a nice, but hazy morning. Dag 

picked me up at the hotel and we started a long 
ride from Constanţa to Mangalia. On the way 
there, I was again amazed by all the beautiful 

7 - A view through the greenhouse. 8 - Another view 
through the greenhouse, with Astrophytums in the front. 
9 - A big Ferocactus, living outdoor in summer, under open 
skies. 10 - On the fence to the neighbor there’s room for 
more hardy cacti. 11 - Mihai also had cacti growing on a 
rock. 12 - Astrophytum caput-medusae.
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13 14

15

fields of sunflowers at the top of blooming. It 
was very beautiful. Another interesting thing 
was mobile beehives. All these sunflowers need 
pollination, so the farmers keep their own bees 
and move them from field to field.

After some time the landscape began to 
change. At some point, we came to old, much 
erupted mountains, no longer wild but gentle 
curves of eruptive slopes and an occasional 
higher top. We had entered one of the areas 

13 - Fields of sunflowers at the top of blooming. 14 - 
Gentle mountain on a cloudy day. 15 - Eroded limestone 
mountain with red stripes of rock containing iron.

Day 2
M-am trezit într-o dimineaţă frumoasă dar puţin 
înceţoșată. Dag m-a luat de la hotel și am plecat 
din Constanţa, spre Brăila. Pe drum am fost 
din nou uluit de toate acele câmpuri de floarea 
soarelui aflate în plină înflorire.  A fost superb. 
Un alt fapt interesant pentru mine l-a reprezentat 
imaginea stupilor aflaţi pe platforme mobile. 
Toate aceste flori au nevoie de polenizatori așa 
încât fermierii au propriile lor colonii de albine pe 
care le mută între câmpuri.

13 - Câmpurile de floarea soarelui sunt în plină floare. 
14 - Un munte blând, într-o zi noroasă. 15 - Mal surpat 
de roci calcaroase, conţinând urme roşietice de fier.

fields of sunflowers at the top of blooming. It 
was very beautiful.  Another interesting thing 
was mobile beehives. All these sunflowers need 
pollination, so the farmers keep their own bees 
and move them from field to field.

After some time the landscape began to 
change. At some point, we came to old, much 
erupted mountains, no longer wild but gentle 
curves of eruptive slopes and an occasional 
higher top. We had entered one of the areas 

13 - Fields of sunflowers at the top of blooming. 14 - 
Gentle mountain on a cloudy day. 15 - Eroded limestone 
mountain with red stripes of rock containing iron.
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17 18

16

where Dag found mineral soils for the building of 
Basarab Popas collection.

I wish I could have taken a truck full of 
materials with me from here. It was nice to 
see with my own eyes what I had read about 
in Xerophilia. The wisdom of the Stone Eaters 
was already clear to me when I read it back in 
Denmark, but visiting this site added more depth 
to my relatively new knowledge of how to grow 
cacti properly.

We continued our trip and after a while, the 
landscape began to change again. We were 

16 - The abandoned limestone quarry of Sitorman. 
17 & 18 - Like cacti, the common plants looks different 
growing in pure mineral with limestone. They grow smaller 
and have more intensely colored flowers..

După ceva timp peisajul a început să se 
schimbe. La un moment dat am ajuns la munţi 
bătrâni ieșiţi ca din pământ, cu pante odată 
sălbatice dar acum line și rar ceva mai înalţi. Am 
intrat într-o zonă de unde Dag adunase solurile 
minerale pentru colecţia lui Basarab Popa.

L-am rugat pe Dag să ne oprim într-un loc 
unde se escavau materiale pentru construcţia 
de drumuri.  A fost un lucru interesant.  Mi-aș 
fi dorit să iau cu mine, de aici, un camion plin 
cu materiale. Ar fi fost interesant să constat cu 
proprii mei ochi ceea ce citisem in Xerophilia.  

16 - Cariera părăsită de la Sitorman. 17 & 18 - Ca și 
cactușii, plantele obișnuite, arată altfel, când cresc pe un 
sol pur mineral cu calcar. Ele sunt mai mici și au florile mai 
intens colorate.

where Dag found mineral soils for the building of 
Basarab Popas collection.

I wish I could have taken a truck full of 
materials with me from here. It was nice to 
see with my own eyes what I had read about 
in Xerophilia. The wisdom of the Stone Eaters 
was already clear to me when I read it back in 
Denmark, but visiting this site added more depth 
to my relatively new knowledge of how to grow 
cacti properly.

We continued our trip and after a while, the 
landscape began to change again. We were 

16 - The abandoned limestone quarry of Sitorman. 17 & 18 
- Like cacti, the common plants looks different growing in 
pure mineral with limestone. They grow smaller and have 
more intensely colored flowers.
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19

21

20

22

23

approaching the Danube. We have lots of ferries 
in Denmark, but the way they did things here 
were different, but efficient. Close to the river, 
we suddenly met a couple of young men who 
pointed our way to a poor dust road. I was 
puzzled. What was happening? Well, they were 
just assuring themselves that we took their little 
ferry and not a bigger one further ahead on the 
main road. No need for advertising!

On the other side of the river, our next host 
waited for our arrival. Marius Dumbraian showed 
us the way to his future home. The house is 

19 & 20 - Limestone rocks. The one in the right is the size 
of a wheelbarrow. Bothe have cracks and holes that would 
be perfect for growing cacti. 21 - The Old Danube (Dunărea 
Veche). 22 - This is probably the ferry that did not get to 
bring us across the Danube. Our ferry was much smaller. 
23 - The Danube at Brăila.

Legile din „Mâncătorii de piatră” fuseseră 
clare pentru mine încă de când le citisem în 
Danemarca dar vizitând acest sit au devenit 
mai profunde și mai de înţeles, având în vedere 
cunoștinţele mele relativ noi privind creșterea 
corectă a cactușilor.

Ne-am continuat călătoria și, după un timp, 
peisajul a început din nou să se schimbe. Ne 
apropiam de Dunăre. În Danemarca avem o 
mulţime de feriboturi dar modul în care cele 
de aici acţionează este diferit dar eficient. În 
apropierea fluviului am întâlnit pe neașteptate 

un cuplu de tineri care ne indicau un drum mic, 
prăfuit. Ce se întâmpla?  Ei bine, cei doi doar 
voiau să se convingă că vom lua feribotul lor nu 
pe cel mare la care se ajungea urmând drumul 
principal. Nu era nevoie de publicitate.

19  & 20 - Bolovani de calcar. Cel din dreapta este de 
mărimea unei roabe. Amândoi bolovanii au crăpturi și 
găuri, perfecte pentru cultura cactușilor. 21 - Dunărea 
Veche. 22 - Acesta este, probabil, bacul care nu a reușit 
să ne treacă fluviul. Al nostru a fost mult mai mic. 23 - 
Dunărea la Brăila.

approaching the Danube. We have lots of ferries 
in Denmark, but the way they did things here 
were different, but efficient. Close to the river, 
we suddenly met a couple of young men who 
pointed our way to a poor dust road. I was 
puzzled. What was happening? Well, they were 
just assuring themselves that we took their little 
ferry and not a bigger one further ahead on the 
main road. No need for advertising!

On the other side of the river, our next host 
waited for our arrival. Marius Dumbraian showed 
us the way to his future home. The house is 

19  & 20 - Limestone rocks. The one in the right is the size 
of a wheelbarrow. Bothe have cracks and holes that would 
be perfect for growing cacti. 21 - The Old Danube (Dunărea 
Veche). 22 - This is probably the ferry that did not get to 
bring us across the Danube. Our ferry was much smaller. 
23 - The Danube at Brăila.

co
n

te
n

ts
co

n
te

n
ts

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/11/Fig.-19.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/11/Fig.-21.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/11/Fig.-20.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/11/Fig.-22.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/11/Fig.-23.jpg


47 - XEROPHILIA • Volume III, No. 4 (11), December 2014 | ISSN 2285-3987A Dane visiting Romania

24

26

25

27

28 29

under construction, but the greenhouses are 
there already.

Marius has a large collection where you can see 
all kinds of cacti. What is rare and sought after 
by collectors you find here. Unlike many others, 
Marius has many cacti that need more warmth 
during winter. Lots and lots of Melocactus, 
Discocactus, Buiningia, Uebelmannia and so on. 
In addition, he has a good collection of some of 
the more rare species of Euphorbia, who need 
heating in winter like the Brazilian cacti. I spent 
an hour on studying the plants and taking many 

24 - Marius Dumbrăian backyard and greenhouse seen 
from his new house terrace. 25, 26, 27, 28 & 29 - As you 
can see, he loves Euphorbias too. All rare plants are grafted 
by himself.

Pe malul celălalt al fluviului ne aștepta 
următoarea noastră gazdă. Marius Dumbrăian 
ne-a arătat drumul către viitoarea sa casă. 
Aceasta era în construcţie dar sera era deja gata.

Marius are o colecţie mare în care poţi vedea 
toate tipurile de cactuși. Ce este rar și căutat de 
colecţionari găsești aici. Spre deosebire de mulţi 
alţii, Marius are o mulţime de cactuși ce au nevoie 
de mai multă căldură peste iarnă. O mulţime de 
Melocactus, Discocactus, Buiningia, Uebelmannia 
etc. Mai mult, Marius are o însemnată colecţie de 

24 - Curtea din spate şi sera lui Marius Dumbrăian, văzute 
de pe terasa noi sale case, încă în construcție. 25, 26, 
27, 28 & 29 - Așa cum puteți vedea lui Marius îi plac și 
euforbiile. Toate plantele rare sunt altoite de el însuși.

under construction, but the greenhouses are 
there already.

Marius has a large collection where you can see 
all kinds of cacti. What is rare and sought after 
by collectors you find here. Unlike many others, 
Marius has many cacti that need more warmth 
during winter. Lots and lots of Melocactus, 
Discocactus, Buiningia, Uebelmannia and so on. 
In addition, he has a good collection of some of 
the more rare species of Euphorbia, who needs 
heating in winter like the Brazilian cacti. I spent 
an hour on studying the plants and taking many 

24 - Marius Dumbrăian backyard and greenhouse seen 
from his new house terrace. 25, 26, 27, 28 & 29 - As you 
can see, he loves Euphorbias too. All rare plants are grafted 
by himself.
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32
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34 35

30 - In the summer some plants are outdoor in Marius’ 
backyard. 31 - Some others are directly in the soil in the 
greenhouse, as you can see this Mammillaria beiselii. 
32, 33 & 34 - The majority of the plants are in pots, 
like this beautiful Melocactus schatzlii, Mammillaria 
perezdelarosae ssp. andersdoniana or this Melocactus 
pachyacanthus. 35 - Pachycereus marginatus and others 
columnar cacti living directly in the greenhouse soil.

30 - Vara, unele plante sunt afară, în aer liber. 31 - Altele 
sunt direct în sol, în seră, așa după cum puteți vedea 
această Mammillaria beiselii. 32, 33 & 34 - Majoritatea 
plantelor sunt însă în ghivece ca Melocactus schatzlii, 
Mammillaria perezdelarosae ssp. andersdoniana sau 
acest Melocactus pachyacanthus. 35 - Pachycereus 
marginatus și alți columnari, crescând direct in sol, în seră.

30 - In summer some plants are outdoor in Marius’ 
backyard. 31 - Some others are directly in the soil in the 
greenhouse, as you can see this Mammillaria beiselii. 
32, 33 & 34 - The majority  of the plants are in pots, 
like this beautiful Melocactus schatzlii, Mammillaria 
perezdelarosae ssp. andersdoniana or this Melocactus 
pachyacanthus. 35 - Pachycereus marginatus and others 
columnar cacti living directly in the greenhouse soil.
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38

37

39

40 41

36 - Lophophora williamsii, a very old colony. 37 - 
Mammillaria gaumeri. 38 - Pelecyphora aselliformis 
colony. 39 - Turbinicarpus gielsdorfianus colony. 40 
- A table full of beautiful plants. 41 - Strombocactus 
disciformis “on the rocks”.

36 - O foarte bătrână colonie de Lophophora williamsii. 
37 - Mammillaria gaumeri. 38 - Colonie de Pelecyphora 
aselliformis. 39 - Colonie de Turbinicarpus gielsdorfianus. 
40 - O masă plină de plante deosebite. 41 - Strombocactus 
disciformis “on the rocks”.

36 - Lophophora williamsii, a very old colony. 37 - 
Mammillaria gaumeri. 38 - Pelecyphora aselliformis 
colony. 39 - Turbinicarpus gielsdorfianus colony. 40 
- A table full of beautiful plants. 41 - Strombocactus 
disciformis “on the rocks”.
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photos. After this, a very fine meal was served. 
I forgot all about the names of the food, but it 
was very tasty and was accompanied by beer 
and a taste of homemade plum brandy. After 
eating and talking a lot I took another tour in the 
greenhouse and in the yard that also is full of 
cacti and succulents. Marius gave to me quite a 
lot of goodies so I was very happy when we left.

Next stop on my cactus safari was at the home 
of Georgiana and Mihai Dunca in Fundulea. As 
always I was met with a lot of kindness both by 

42 - Melocactus intortus. 43 - Gymnocalycium saglionis. 
44 - Huge Gymnocalycium spegazzinii. 45 - Buiningia 
brevicylindrica. 46 - Marius preparing grill meat for us. 47 
- South American group of old and remarquable plants.

specii rare din genul Euphorbia care au nevoie de 
încălzire peste iarnă, la fel ca speciile de cactuși 
brazilieni. Am petrecut o oră studiind plantele și 
făcând fotografii. Apoi am servit o masă aleasă. 
Am uitat cu totul numele felurilor de mâncare, 
dar nu și faptul că au fost gustoase și udate cu 
bere și o savuroasă ţuică făcută în casă. După 
ce am mâncat și am discutat am mai făcut un 
tur prin seră și prin curtea plină de asemenea 
de cactuși și alte plante suculente. Marius mi-a 
dăruit o mulţime de bunătăţi, așa că am plecat de 
la el foarte fericit.

42 - Melocactus intortus.  43 - Gymnocalycium saglionis. 
44 - Un uriaș Gymnocalycium spegazzinii. 45 - Buiningia 
brevicylindrica. 46 - Marius fripturile și micii pentru noi. 47 
- Grup de plante deosebite, din America de Sud.

photos. After this, a very fine meal was served. 
I forgot all about the names of the food, but it 
was very tasty and was accompanied by beer 
and a taste of homemade plum brandy. After 
eating and talking a lot I took another tour in the 
greenhouse and in the yard that also is full of 
cacti and succulents. Marius gave to me quite a 
lot of goodies so I was very happy when we left.

Next stop on my cactus safari was at the home 
of Georgiana and Mihai Dunca in Fundulea. As 
always I was met with a lot of kindness both by 

42 - Melocactus intortus.  43 - Gymnocalycium saglionis. 
44 - Huge Gymnocalycium spegazzinii. 45 - Buiningia 
brevicylindrica. 46 - Marius preparing grill meat for us. 47 
- South American group of old and remarquable plants.
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49 50

48

the hosts and by a number of cats, who obviously 
were used to a lot of caressing. This time we were 
going to stay overnight, so for once Dag didn’t 
have to worry about what he drank, so he got his 
share of the beer.

The first impression of the greenhouse was 
the size. My greenhouse could easily have been 
insides Mihais more than 10 times and it was 
packed with wellgrown plants. What caught the 
eye was the large number of columnars taking up 
maybe 20-25 % of the space. 

48 - With Mihai Dunca in his greenhouse, the columnar 
section. 49 & 50 - It’s really a big place!

Următoare oprire în safari-ul meu de cactuși 
a fost la Georgiana și Mihai Dunca în localitatea 
Fundulea. Ca de fiecare dată am fost întâmpinat 
cu amabilitate de gazde, de această dată și de 
o mulţime de pisici ce și-au atras mîngâierile 
noastre. Urma să înoptăm la gazdele noastre așa 
încât, de această dată Dag nu și-a mai făcut griji 
în privinţa a ceea ce urmează să bea și și-a primit 
partea lui de bere.

Prima impresie – mărimea serei. Mica mea seră 
ar putea intra de mai bine de 10 ori în cea a lui 
Mihai care este bine „garnisită” cu cactuși. Ceea 

48 - Cu Mihai Dunca, în sera lui, în secțiunea de columnari. 
49 & 50 - Sera este chiar mare!the hosts and by a number of cats, who obviously 
were used to a lot of caressing. This time we were 
going to stay overnight, so for once Dag didn’t 
have to worry about what he drank, so he got his 
share of the beer.

The first impression of the greenhouse was 
the size. My greenhouse could easily have been 
insides Mihais more than 10 times and it was 
packed with wellgrown plants. What caught the 
eye was the large number of columnars taking up 
maybe 20-25 % of the space. 

48 - With Mihai Dunca in his greenhouse, the columnar 
section. 49 & 50 - It’s realy a big place!
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51

52 53

 After a good long tour of photo safari in Mihai’s 
greenhouse it was time to eat. Once again we had 
very tasty local dishes and a lot of beer. It was a 
hot evening, so we stayed outside all night talking 
about a lot of things like evolution, philosophy 
and of course the growing of cacti.

The long day, the heat and the beer made me 
tired as the first one, so I went to bed. I don’t 
remember my head hitting the pillow.

51 - Foggy very early morning in Mihai Dunca’s greenhouse. 
52 - a grup of big and old parodias. 53 - Big colonies 
of Mammillaria setispina. 54 - Eriosyce senilis. 55 - 
Mammillaria mazatlanensis.

54 55

ce îţi ia ochii este numărul mare de columnari ce 
ocupă cca. 20-25 % din spaţiu. 

După un lung și interesant tur de fotografii în 
sera lui Mihai a venit timpul să mâncăm. Încă 
odată am avut o masă cu feluri foarte gustoase 
stropite cu multă bere. A fost o seară fierbinte așa 
încât am rămas afară toată noaptea abordând în 
discuţii subiecte ca evoluţia, sau din filozofie și 
desigur despre creșterea cactușilor.

Lunga zi, căldura și berea m-au obosit atât 
de mult încât m-am dus la culcare. Nu-mi aduc 
aminte când am pus capul pe pernă.

54 55

51 - O dimineață cu pâcle, în sera lui Mihai. 52 - Un grup 
de parodii mari. 53 - Două mari colonii de Mammillaria 
setispina. 54 - Eriosyce senilis. 55 - Mammillaria 
mazatlanensis.  After a good long tour of photo safari in Mihai’s 

greenhouse it was time to eat. Once again we had 
very tasty local dishes and a lot of beer. It was a 
hot evening, so we stayed outside all night talking 
about a lot of things like evolution, philosophy 
and of course the growing of cacti.

The long day, the heat and the beer made me 
tired as the first one, so I went to bed. I don’t 
remember my head hitting the pillow.

54 55

51 - Foggy very early morning in Mihai Dunca’s greenhouse. 
52 - a grup of big and old Parodias. 53 - Big colonies 
of Mammillaria setispina. 54 - Eriosyce senilis. 55 - 
Mammillaria mazatlanensis.

co
n

te
n

ts
co

n
te

n
ts

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/11/Fig.-51.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/11/Fig.-52.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/11/Fig.-53.jpg
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http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/11/Fig.-55.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/11/Fig.-54.jpg
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Ada Damiani, Palermo, Italy
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1 - Part of the wall surrounding Villa Palagonia.
2 - Monster statues from the villa wall.

the anonymous 
engraver
from the monsters’s 
garden

Villa Palagonia - Bagheria, 
Palermo, is one of the most 
curious examples of Baroque 
architecture in Europe. Built 
in 1715, is known as the “Villa 
of Monsters”, for the curious 
decoration that adorns the 
exterior walls of the outbuildings, 

formed by statues in “pietra tufacea d’Aspra”, 
depicting fantastic animals, anthropomorphic 
figures, statues of ladies and knights, musicians 
and various caricatures, which horrified the poet 
Johann Wolfgang Goethe, when he visited the 
Villa in 1787.

1 - Parte a zidului care împrejmuieşte  Villa 
Palagonia. 2 - Unul din monştrii de pe zidurile vilei.

gravorul anonim
din monstri 
gradina

Vila Palagonia - Bagheria, Palermo, 
este unul dintre exemplele cele 
mai curioase de arhitectură 
barocă din Europa. Construită 
în 1715, ea este cunoscută sub 
numele de „Villa dei Monstri”, 
datorită straniei decorări 
a zidurilor exterioare ale 

dependinţelor, care sunt împodobite cu statui 
din „pietra tufacea d’Aspra”, înfăţișând animale 
fantastice, figuri antropomorfe, statui de femei 
și cavaleri, muzicieni și diverse caricaturi. Poetul 
Johann Wolfgang Goethe, a fost îngrozit de ele, 
când a vizitat vila, în 1787.

l’incisore anonimo
del  giardino 
dei mostri

1 - Parte delle mura perimetriche di Villa Palagonia. 
2 - Uno dei mostri.Villa Palagonia - Bagheria, Palermo, 

è uno dei più curiosi esempi 
d’architettura barocca d’Europa. 
Costruita nel 1715, è conosciuta 
come la „Villa dei Mostri”, per la 
curiosa decorazione che adorna 
i muri esterni dei corpi bassi, 
formata da statue in „pietra 

tufacea d’Aspra”, raffiguranti animali fantastici, 
figure antropomorfe, statue di dame e cavalieri, 
musicisti e caricature varie, che inorridirono il 
poeta Johann Wolfang Goethe, quando vi fece 
visita nel 1787.

co
n

te
n

ts
co

n
te

n
ts

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/12/AD1.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/12/AD2.jpg


54 - XEROPHILIA • Volume III, No. 4 (11), December 2014 | ISSN 2285-3987The anonymous engraver

The portrait of the guitar player scratched on an 
Opuntia ficus- indica pad, by an unknown artist, in 
Villa Palagonia courtyard. 

Portretul cântărețului la chitară zgâriat pe un 
cladodiu de Opuntia ficus- indica, de un  artist 
necunoscut, în curtea Villei Palagonia. 
Ritratto del suonatore di chitarra, inciso da un’artista 
sconosciuto su una pala di Fico d’India del giradino di 
Villa Palagonia.
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Leo Rodríguez, Salamanca, Guanajuato, Mexico. 

More than writing a scientific 
article, I would take a look 
and observe the natural 
beauty that exists in the 
south west region of the 
state of Guanajuato in 
Mexico. For over 15 years, I 
have had the opportunity to 

live in the small town of Pénjamo in Guanajuato, 
and as a pretty inquisitive admirer of nature, I 
have always tried not to avoid browsing through 
the canyons and mountains surrounding this 
village, at the border with the state of Michoacán.

The municipality is located in the west corner of 
the state of Guanajuato, and was founded more 
than 450 years ago, having a rich history which 
makes it the oldest in the country. Purépechas 
and chichimecas settlements in central and 
western parts have left important archaeological 
sites in various geographic parts of municipality; 
one of them, named Plazuelas, is one of the 
most important pieces of history built in the Late 
Post Classic style and located only 10 km from 
the county’s administrative centre, bequeathing 
an area of great beauty and archaeological 

mammillaria 
polythele, 
m. zeilmanniana
and other cacti from guanajuato

1 - Water drains from the mountains

Mai mult decât a scrie un 
articol știinţific mi-am 
propus să arunc o privire 
și să observ frumuseţea 
naturală care există în 
regiunile sud-vestice ale 
statului Guanajuato, Mexic. 
De peste 15 ani am avut 

oportunitatea să locuiesc în micul oraș Pénjamo 
din Guanajuato și, ca un foarte iscoditor iubitor 
al naturii ce sunt, nu m-am ferit să scotocesc 
canioanele și munţii care înconjoară acest orășel, 
aflat la graniţa cu statul Michoacán.

Municipiul se află în colţul de vest al statului 
Guanajuato și a fost înfiinţat cu mai bine de 
450 de ani în urmă, având o istorie bogată și 
fiind cel mai vechi din ţară. Așezări purépechas 
și chichimecas din părţile centrale și vestice au 
lăsat numeroase vestigii arheologice importante 
în diverse locuri ale municipiului; unul dintre 
ele, numit Plazuelas, este unul din cele mai 
importante vestigii istorice, construite în stilul 
postclasic întârziat și se află la numai 10 km de 
centrul administrativ, lăsând moștenire o zonă de 
mare frumuseţe și fineţe arhitecturală, împărţită 

mammillaria 
polythele, 
m. zeilmanniana
si alte cactaceae din guanajuato

1 - Apa vine dinspre munții din jur

Más que un artículo científico, 
quisiera dar un vistazo a la 
riqueza natural que existe 
en la región sur oeste del 
estado de Guanajuato en 
México. Desde hace mas 
de 15 años, he tenido la 
oportunidad de vivir en el 

pequeño municipio de Pénjamo, en Guanajuato, y 
como buen curioso y admirador de la naturaleza, 
siempre he tratado de no dejar la costumbre de 
asistir a los cañones y las sierras que ofrece este 
pueblo que limítrofe con el estado de Michoacán.

El municipio está enclavado en la esquina su 
oeste del estado de Guanajuato, su fundación 
se remite a mas de 450 años en la historia, 
convirtiéndolo en los mas antiguos del país. 
Asentamientos purépechas y chichimecas 
del centro occidente han dejado importantes 
vestigios arqueológicos en varios puntos 
geográficos del municipio, uno de ellos, 
plazuelas, es el mas importante se encuentra 
a solo 10 km de la cabecera municipal, se 
sitúa en el postclásico tardío, dejando una 
zona arqueológica de gran belleza y finesa 

mammillaria 
polythele, 
m. zeilmanniana
y otras cactaceas de guanajuato

1 - Los escurrideros de la sierra.
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architectural finesse, divided into several 
sections, or squares named ”plazas”, hence its 
name.

The name Pénjamo, comes from the 
Purépecha language, Penxamo or Penchamo, 
meaning, Cypress Place. The bald cypress or 
ahuehuete (Taxodium mucronatum) is the most 
representative tree of the country and really 
admirable and overwhelming for its beauty when 
you have the chance to see really old specimens; 
in the town you can see several trees over 500 
years old, which, thanks to their deep pervasive 
roots favours the appearance of springs, very 
common nearby and which provide clean 
water to the most remote communities in the 
mountains.

One of the places I’ve ever visited for many 
years, is the “Fuerte de los Remedios” located 
about 20 km from the city. The huge cliffs, 
which used to shelter in the past felines, deer, 

2 - Water spring in the mountains of Pénjamo. 
3 - First cliffs of the Fuerte de los Remedios.

în mai multe secţiuni, sau piaţete numite „plazas”, 
de unde și numele dat. 

Numele Pénjamo provine din limba purépecha, 
Penxamo or Penchamo, însemnând Locul 
Chiparoșilor. Chiparosul pleșuv sau ahuehuete 
(Taxodium mucronatum) este cel mai reprezentativ 
arbore al ţării, este într-adevar admirabil și 
copleșitor prin frumuseţea sa, dacă ai ocazia să 
vezi exemplare cu adevarat bătrâne; în oraș poţi 
vedea mai mulţi chiparoși având peste 500 de ani, 
care, multumită rădăcinilor adânci și penetrante 
favorizează apariţia izvoarelor în apropierea lor, 
furnizând apă curată în multe comunităţi din 
zonele montane.

Unul din locurile unde m-am reîntors timp de 
mulţi ani este „Fuerte de los Remedios”, situat 
la aproximativ 20 km de oraș. Stâncile gigantice, 
care în trecut reprezentau un adăpost pentru 
feline, căprioare, lupi și coioţi, alături de alte 
numeroase specii de animale, sunt în prezent 
asediate de „progresul” care alimentează 

2 - Izvor de apă dulce în Munţii Pénjamo. 
3 - Primele stânci ale “Fuerte de los Remedios”

arquitectónica que se distribuye en varias 
secciones o plazas, donde debe su nombre.

Pénjamo, proviene de la lengua purépecha, 
Penxamo, o Penchamo, que significa, lugar 
de sabinos. El sabino o ahuehuete (Taxodium 
mucronatum) es el árbol más representativo del 
país, y realmente es admirable y sobrecogedor 
por su belleza cuando se tiene la oportunidad 
de ver ejemplares realmente antiguos, en el 
municipio se pueden ver varios árboles con más 
de 500 años de antigüedad, que gracias a sus 
hondas raíces los nacimientos de manantiales 
son comunes y  proveen de agua limpia a las 
comunidades más lejanas de la sierra.

Uno de los lugares que siempre he visitado 
desde hace muchos años, es el “Fuerte de los 
Remedios” situado a unos 20 km de la ciudad, 
los grandes acantilados que algún dia albergaron 
a felinos, venados, lobos y coyotes, entre 
muchísimas otras especies animales, hoy sufren 
el acecho de un “progreso” que alimenta la 

2 - Manantiales Sierra Pénjamo. 
3 - Primeras peñas del “Fuerte de los Remedios”
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wolves and coyotes, among many other species 
of animals, are today under the siege of the 
“progress”, that fuels ignorance and eventually 
will end up deteriorating wild life to extinction 
in this place; it nevertheless still harbours 

several species of cacti being recorded to date 
only in other Guanajuato municipalities, quite 
dissociated from each other.

One of these species is Mammillaria 
zeilmanniana recorded only in San Miguel de 
Allende. It was quite a surprise for me seeing it 
here, on the cliffs of the mountains. More, this 
species hasn’t been seen since its description 
some 80 years ago, which made me to wonder if 
it was actually the same plant.

After analyzing some pictures I took and 
consulting with several biologists friends, it was 

4 - Habitat of Mammillaria zeilmanniana. 5 – M. 
zeilmanniana in a rock crevice.  6 - Inaccessible cliffs 
inhabited by M. zeilmanniana. 7 - Panoramic view of the 
mountains.

de distanţate una de alta. 
Una dintre aceste specii este Mammillaria 

zeilmanniana, înregistrată în prealabil numai în 
San Miguel de Allende. A fost o mare surpriză 
să o văd crescând aici, pe stâncile munţilor. Mai 
mult, această specie nu a mai fost semnalată de 
la descrierea ei, acum aproximativ 80 de ani, ceea 
ce m-a făcut să mă întreb dacă este vorba de 
aceeași plantă sau nu. 

Analizând însă fotografiile făcute și 
consultându-mă și cu mai multi prieteni biologi, 
s-a confirmat faptul că această plantă este într-

4 - Habitatul speciei Mammillaria zeilmanniana. 5 - 
M. zeilmanniana, într-o fisură a stâncii. 6 - Stâncile 
inaccesibile din habitatul M. zeilmanianna. 7 - Vedere 
panoramică.

ignoranţa și care, în final, va deteriora fauna 
sălbatică aducând-o în pragul extincţiei și în acest 
loc; cu toate acestea, încă adăpostește câteva 
specii de cactuși înregistrate până în prezent 
numai în alte câteva locaţii din Guanajuato, destul 

ignorancia y que al final termina en el deterioro 
de la fauna hasta su extinción del lugar, pero 
que sin embargo albergan especies de cactáceas 
que hasta la fecha solo se tenía registro en otros 
municipios de Guanajuato muy retirados uno de 

otro.
Una de estas especies es Mammillaria 

zeilmanniana cuyo único registro se tenía en San 
Miguel de Allende. Me dio una gran sorpresa 
cuando pude verla en los acantilados de la 
sierra. La planta en si no había sido vista desde 
su descripción hace 80 años, lo cual me llevo a 
preguntarme si efectivamente se trataba de la 
misma planta.

Luego de algunas fotografías y la consulta 
a varios amigos biólogos, pude confirmar 
que efectivamente se trataba de Mammillaria 

4 - Hábitat de Mammillaria zeilmanniana. 5 - M. 
zeilmanniana. 6 - Los acantilados inalcanzables donde 
habita Mammillaria zeilmanniana. 7 - Panoramica de la 
sierra.
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confirmed that this was indeed Mammillaria 
zeilmanniana. This fact alone brought me back 
again to this place, in order to observe more 
closely the habitat and the distribution of the 
plant. Unfortunately, my photographic equipment 
is not resistant to wet weather, and this 
prevented me to take more pictures of the plant. 
Some sources describe the plant as growing in 
a microenvironment, which was no exception 
here in Pénjamo, as the plant grows in a thin line 
of cliffs of no more than 30 meters. There are 
no more than 50 specimens, which makes it an 
extremely restricted species in the wild.

After several walks on the slopes of the 

neighbouring canyons, I was unable to find 
other locations of the same plant, practically its 
distribution is limited to a cliff line of 30 meters at 
a height of at least 7 meters on the vertical walls, 
making it virtually unreachable because of the 
precarious ground.

8, 9 & 10 - Mammillaria polythele ssp. durispina.adevăr Mammillaria zeilmanniana. Numai acest 
fapt m-a adus înapoi, în acest loc, ca să observ 
habitatul și distribuţia plantei. Din nefericire, 
echipamentul meu fotografic nu este rezistent la 
vreme ploioasă și asta m-a împiedicat să fac mai 
multe fotografii ale plantei. Unele surse o descriu 
crescând într-un micromediu, ceea ce nu este o 
excepţie aici la Pénjamo, planta crescând numai 
pe un șir de stânci pe nu mai mult de 30 de metri 
lungime. Aici există cel mult 50 de specimene, 
ceea ce este extrem de rar întâlnit în habitate.

După mai multe drumuri pe versanţii 
canioanelor învecinate nu am reușit să mai 
găsesc și alte locaţii ale acestei plante, practic 

8, 9 & 10 - Mammillaria polythele ssp. durispina.

deci aria de distribuţie este limitată la o linie de 
30 m, situată la o înălţime minimă de 7 m pe 
pereţii verticali, ceea ce o face practic inaccesibilă 
datorită terenului în stare precară. 

Dezamăgirea faptului că nu am mai găsit și alte 
populaţii ale acestei plante m-a făcut să scotocesc 
și mai mult în canion și după aproximativ două 
ore de urcuș pe pantele munţilor și printre 
stânci, am reușit să găsesc o populaţie de 

zeilmanniana, lo que me hizo volver de 
nueva cuenta al lugar para observar con más 
detenimiento el hábitat y la distribución de la 
planta, por desgracia, mi equipo fotográfico 
no es resistente al clima húmedo, lo cual me 
impidió tomar más fotografías de la planta. 
Algunas fuentes, describen a la planta en un 
microambiente, lo cual no era la excepción en 
Pénjamo ya que la planta crece en una delgada 
línea de acantilados de no más de 30 mts. Que 
cuenta con no más de 50 ejemplares, lo que la 
convierte en una planta muy restringida en su 
hábitat natural.

Después de varias caminatas por las laderas 

de los cañones vecinos, me fue imposible 
encontrar otras poblaciones de la misma planta, 
prácticamente está restringida a 30 metros de 
acantilado y a una altura de por lo menos 7 
metros en las paredes verticales, lo que la hace 
prácticamente inalcanzable por la precariedad 
del terreno. 

8, 9 & 10 - Mammillaria polythele ssp. durispina.
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The disappointment that I couldn’t find more 
populations of the same plant made me delve 
more into the canyon, and after about 2 hours 
of hiking up the slopes and on to the cliffs, I 
managed to find a population of Mammillaria 

polythele ssp. durispina “dotting” the ground, or 
scattered in various communities containing 
medium sized specimens, of no more than 6 
cm high, but in the population at “Fuerte de los 
Remedios” more robust plants having longer 
spines could be seen.

Mammillaria polythele ssp. durispina has a 
much wider distribution in its habitat, and grows 
along Echeveria agavoides, Laelia autumnalis, 
Pachyphytum, Salvia and other plants such as oaks 
and cypresses that mostly make up the entire 
ecosystem. Systematically “mapping” the plant 

11 - Laelia autumnalis and Pachyphytum brevifolium 
sharing the habitat in the mountains of Pénjamo 12 - 
The completely rocky substrate of the area sustains the 
growth of the species. 13 - Echeveria agavoides.

Mammillaria polythele ssp. durispina care „puncta” 
pur și simplu solul, sau era răzleţită în grupuri 
conţinând specimene de mărime medie, nu 
mai înalte de 6 cm, deși chiar la „Fuerte de los 
Remedios” puteau fi văzute plante mai robuste 
având spinii mai lungi. 

Mammillaria polythele ssp. durispina are o 
distribuţie mult mai amplă în habitat, unde crește 
alături de Echeveria agavoides, Laelia autumnalis, 
Pachyphytum, Salvia și alte specii de plante, 
cum ar fi stejarii și chiparoșii care alcătuiesc 
ecosistemul în cea mai mare măsură. Încercarea 
de a „cartografia” sistematic diversitatea florei din 
zonă nu este o sarcină ușoară, întrucât necesită 
în primul rând o literatură adecvată ce trebuie 
consultată, este foarte dificil să obţii date de 
referinţă demne de încredere, dar este un proiect 
care ar merita să fie întreprins în orice caz, dar pe 

11 - Laelia autumnalis și Pachyphytum brevifolium 
împărțind habitatul în munții Pénjamo. 12 - Substratul 
complet stâncos al zonei susține creșterea speciilor. 13 - 
Echeveria agavoides.

Mi decepción por no haber encontrado 
más poblaciones de la misma planta me hizo 
adentrarme más en el cañón, y a unas 2 horas 
de caminata por las laderas de los acantilados, 
pude encontrar una población de Mammillaria 
polythele ssp. durispina que había yo encontrado 

“salpicada” o esparcida en varias comunidades 
con ejemplares medianos de no más de 6 cm 
de alto, pero que en la población del Fuerte de 
los remedios, se podían apreciar plantas de más 
robustas y con espinas mas alargadas. 

La Mammillaria polythele ssp. durispina un poco 
más amplia en su hábitat, convive con Echeveria 
agavoides, Laelia autumnalis, Pachyphytum, Salvia 
y plantas como encinos, ahuehuetes que en su 
mayoría componen el ecosistema completo. La 
labor de “cartografiar” de manera sistemática la 
diversidad de plantas de la zona no es una tarea 
fácil, ya que plantea una revisión de literatura 

11 - Laelia autumnalis y Pachyphytum brevifolium  
compartiendo hábitat en sierra de Pénjamo.. 12 - 
Sustratos totalemente rocosos para el crecimiento de las 
especies de la zona. 13 - Echeveria agavoides.
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diversity of the area is not an easy task, since it 
requires first of all a literature review as it is very 
hard to get reliable data to refer to, but a project 
which is worth undertaking on a long-term 
anyway.

Some 30 km from the above mentioned 
habitat of M. zeilmanniana and M. polythele ssp. 
durispina, is a very large population of Stenocactus 
zacatecasensis; the interesting thing about this 
population is that it is the only one where you can 
see sizable specimens, of about 18 cm approx. 
diameter, their distribution is actually limited, 
because grazing on this land has forced this plant 

to withdraw in small pockets of the hundreds 
of hectares of plains of the south-western 
Guanajuato.

In the same area, you can also observe 
Mammillaria rettigiana, Mammillaria uncinata,and 
just very few specimens of Coryphantha 

14 - M. polythele ssp. durispina. 15 - Coryphantha 
elephantidens. 16 - A large  Stenocactus zacatecasensis 
population in good health.

termen lung. 
La aproximativ 30 km de habitatul M. 

zeilmanniana și M. polythele ssp. durispina 
menţionat mai sus, există o populaţie foarte mare 
de Stenocactus zacatecasensis; este interesant 
la această populaţie că e singura în care se pot 
întâlni specimene de mărime apreciabilă, de 
aproximativ 18 cm diametru; distribuţia lor este 
de fapt limitată deoarece pășunatul practicat 
în zonă a forţat plantele să se retragă, de pe 
sutele de hectare ale câmpiilor din sud-vestul 
Guanajuato, în locaţii mici. 

În aceeași zonă se mai poate observa 

Mammillaria rettigiana, Mammillaria uncinata, 
precum și foarte puţine specimene de 
Coryphantha elephantidens, printre numeroase 
opunţii și Stenocereus marginatus care, în mod 
încurajator, reușesc să prospere în aceste mici 
câmpii.

14 - M. polythele ssp. durispina. 15 - Coryphantha 
elephantidens. 16 - O populaţie numeroasă şi sănătoasă 
de Stenocactus zacatecasensis.

que es difícil de conseguir para precisar datos 
confiables, cosa que no está de más en un 
proyecto a largo plazo.

A unos 30 km del ya mencionado hábitat de 
M. zeilmanniana y M. polythele ssp. durispina, se 
encuentra una población muy abundante de 
Stenocactus zacatecasensis, lo interesante de esta 
población, es que es la única donde se pueden 
apreciar de tamaño considerable, aprox unos 
18 cm. de diámetro, su espacio es restringido, 
esto debido a que las tierras para el pastoreo 
han orillado a esta planta a una pequeña parte 
de los cientos de hectáreas que comprenden las 

llanuras del suroeste de Guanajuato.
En esta zona, se puede observar también 

Mammillaria rettigiana, Mammillaria uncinata, y 
apenas un par de ejemplares de Coryphantha 
elephantidens, que entre gran cantidad de 
Opuntias y Stenocereus marginatus logran 
prosperar de manera alentadora en esas 

14 - M. polythele ssp. durispina. 15 - Coryphantha 
elephantidens. 16 - Stenocactus zacatecasensis con 
buena salud en una población abundante..
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elephantidens, among large numbers of 
Opuntias and Stenocereus marginatus being able, 
refreshingly, to thrive in these small plains.

Mexico has a vast diversity of cacti in deserts, 
the niche of these species, which is reflected in 
all ecosystems across the country. In places like 

the southwest of Guanajuato, cactus species 
thrive in isolated corners unaffected by the 
agricultural environmental footprint (called 
“progress”), in uncertain steep slopes of the 
mountains or grassland plains just waiting to be 
used for agricultural purposes, only to become 
threatened. However, these species provide 
an interesting view on a little explored area, 
and prove, once again, that cacti will be there 
and hold on to life in places and ecosystems, 
anywhere, at any time, and with the innate 
perseverance known only to cacti.

 17 - A flowering Mammillaria rettingiana. 
18 - Mammillaria rettigiana. 19 - Echeveria agavoides. 
19 - Mammillaria uncinata. 20 - A pair of Mammillaria 
uncinata in the same area.

Mexicul cunoaște o mare diversitate de cactuși 
în zonele deșertice, acestea fiind nișele acestor 
specii, aspect reflectat în toate ecosistemele din 
ţară. În locuri precum la sud-vest de Guanajuato, 

specii de cactuși prosperă în colţuri izolate 
neafectate de amprenta activităţilor agricole 
(numită „progres”), pe pante abrupte sau 
instabile, la munte sau la câmpie, sau pe pajiști 
care oricând pot fi folosite în scopuri agricole, 
devenind astfel ameninţate. Cu toate acestea, 
aceste specii asigură o viziune interesantă 
referitoare la zone puţin explorate, dovedind, 
încă o dată, că plantele vor fi acolo și se vor agăţa 
de viaţă în diverse locuri și ecosisteme, oriunde, 
în orice moment, cu perseverenţa înnăscută 
cunoscută numai de cactuși.

17 - Mammillaria rettingiana înflorită.
18 - M. rettigiana. 19 - Echeveria agavoides.
19 - Mammillaria uncinata. 20 - O pereche de M. 
uncinata în aceeaşi zonă.

pequeñas llanuras.
México posee una vasta diversidad de especies 

de cactáceas en sus desiertos, el nicho de estas 
especies se ve reflejado en todos los ecosistemas 
a lo largo y ancho del territorio nacional. En 
lugares como el suroeste de Guanajuato, estas 

especies prosperan en rincones lejos de la 
huella del “progreso” agrícola, en aventuradas 
laderas escarpadas de las sierras o en llanuras 
de pastizales que solo aguardan la llegada de la 
industria agrícola para verse amenazadas una vez 
más. Sin embargo estas especies proporcionan 
un vistazo a una zona poco explorada, y 
demuestran que los cactus estarán ahí para 
aferrarse a la vida en los lugares y ecosistemas 
de cualquier parte, en cualquier tiempo y con la 
perseverancia innata que solo los cactus conocen.

17 - Mammillaria rettingiana  en floración. 18 - 
Mammillaria rettigiana. 19 - Mammillaria uncinata. 20 
-  Un par de Mammillaria uncinata de la misma zona.
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new records of 

allochthonous 
succulent plants
of ornamental origin in the 
province of valencia 
(valencian community, spain) 

As a result of various surveys 
conducted by the authors of 
the article in the province of 
Valencia (Valencian Community, 
Spain), is given notice of new 
records of succulent ornamental 
plants of non-native origin. 
The georeferenced quotes and 

images of the specimens cited in each of the 
localities are reported.

During the period 2001-2014 the results of 
the study of non-native succulent plants of the 
Valencian Community, by the authors of this 
article, have been embodied in the publication of 
several monographs on the genus Agave (Guillot 
& al., 2009 a), and the plant families Crassulaceae 
(Guillot & al., 2009 b), Cactaceae (Guillot & al., 

2009 c), Aloaceae (Guillot & al., 2009 d) and 
Aizoaceae/Portulacaceae (Guillot & al., 2009 e), 
along with numerous scientific articles dedicated 
to cataloging the Valencian allochthonous flora 
overall (Sanz-Elorza & al., 2011), or particular 
families, as in the case of the Cactaceae family 
(Guillot & van der Meer, 2001; Guillot, 2003 a; 
Guillot & van der Meer, 2004 c, 2006 a, b Guillot, 
2006; Guillot & al., 2008; Guillot & Lodé, 2009; 
Lodé & Guillot, 2010; Guillot, 2012; Guillot & Lodé, 
2012; Guillot, 2013 a; Guillot & Laguna, 2013; 
Gomez & al., 2013; Guillot & al., 2013; Laguna & 
al., 2013), Agavaceae and Aloaceae (Guillot & van 
der Meer, 2003 a, b, c, d; 2004b; 2005 a, b; 2008 
a, b; Guillot, 2011; Guillot & van der Meer, 2013; 
Guillot & al., 2013; Guillot, 2013 b), Crassulaceae 
(Guillot, 2003 c; 2005; Guillot & Rosselló, 2005; 

Ca urmare a diferitelor studii 
efectuate de autorii acestui 
articol în provincia Valencia 
(Comunitatea Valenciană, Spania), 
sunt semnalate noi înregistrări de 
plante suculente ornamentale de 
origine alohtonă. Sunt raportate 
datele geodezice și imaginile 

specimenelor menţionate în fiecare dintre 
localităţi. 

În perioada 2001-2014 rezultatele studiilor 
asupra plantelor suculente alohtone găsite 
pe teritoriul Comunitaţii Valenciene de autorii 
acestui articol s-au materializat în publicarea mai 
multor monografii despre genul Agave (Guillot & 
al., 2009 a), precum și despre familiile de plante 
Crassulaceae (Guillot & al., 2009 b), Cactaceae 

(Guillot & al., 2009 c), Aloaceae (Guillot & al., 
2009 d) și Aizoaceae/Portulacaceae (Guillot & al., 
2009 e), alături de numeroase articole stiinţifice 
dedicate catalogării florei alohtone din Valencia 
în general (Sanz-Elorza & al., 2011), sau anumite 
familii în special, ca în cazul familiei Cactaceae 
(Guillot & van der Meer, 2001; Guillot, 2003 a; 
Guillot & van der Meer, 2004 c, 2006 a, b Guillot, 
2006; Guillot & al., 2008; Guillot & Lodé, 2009; 
Lodé & Guillot, 2010; Guillot, 2012; Guillot & Lodé, 
2012; Guillot, 2013 a; Guillot & Laguna, 2013; 
Gomez & al., 2013; Guillot & al., 2013; Laguna & 
al., 2013), Agavaceae și Aloaceae (Guillot & van 
der Meer, 2003 a, b, c, d; 2004b; 2005 a, b; 2008 
a, b; Guillot, 2011; Guillot & van der Meer, 2013; 
Guillot & al., 2013; Guillot, 2013 b), Crassulaceae 
(Guillot, 2003 c; 2005; Guillot & Rosselló, 2005; 

noi inregistrari de 

plante 
exotice suculente 
de origine ornamentala
din provincia valencia 
(comunitatea valenciana, spania)  

nuevas citas de 

plantas aloctónas
suculentas 
de origen ornamental
en la provincia de valencia 
(comunidad valenciana, españa)  

Como resultado de diversas 
prospecciones realizadas por 
los autores del artículo en la 
provincia de Valencia (Comunidad 
Valenciana, España), se da noticia 
de nuevas citas de plantas 
alóctonas suculentas de origen 
ornamental. Se aportan las citas 

georreferenciadas e imágenes de los ejemplares 
citados en cada una de las localidades.

Durante el periodo 2001-2014 los resultados 
del estudio de la flora alóctona suculenta de la 
Comunidad Valenciana, por parte de los autores 
de este artículo, se ha ido plasmando en la 
publicación de varias monografías dedicadas 
a los géneros Agave (Guillot & al., 2009 a), y a 
las familias Crassulaceae (Guillot & al., 2009 
b), Cactaceae (Guillot & al., 2009 c), Aloaceae 

(Guillot & al., 2009 d) y Aizoaceae/Portulacaceae 
(Guillot & al., 2009 e), junto a numerosos artículos 
científicos, dedicados a la catalogación de la flora 
alóctona valenciana en general (Sanz-Elorza & al., 
2011), o a determinadas familias, como en el caso 
de las familias Cactaceae (Guillot & van der Meer, 
2001; Guillot, 2003 a; Guillot & van der Meer, 
2004 c, 2006 a, b Guillot, 2006; Guillot & al., 2008; 
Guillot & Lodé, 2009; Lodé & Guillot, 2010; Guillot, 
2012; Guillot & Lodé, 2012; Guillot, 2013 a; Guillot 
& Laguna, 2013; Gomez & al., 2013; Guillot & al., 
2013; Laguna & al., 2013), Agavaceae y Aloaceae 
(Guillot & van der Meer, 2003 a, b, c, d; 2004b; 
2005 a, b; 2008 a, b; Guillot, 2011; Guillot & van 
der Meer, 2013; Guillot & al., 2013; Guillot, 2013 
b), Crassulaceae (Guillot, 2003 c; 2005; Guillot & 
Rosselló, 2005; Guillot & Puche 2010; Roselló & 
al., 2012) y Aizoaceae (Guillot & al., 2008), junto 

co
n

te
n

ts
co

n
te

n
ts

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/09/Daniel-Guillot-Ortiz-presentation1.pdf
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/11/Pedro-Pablo-Ferrer-Gallego-presentation.pdf
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/11/Inmaculada-Ferrando-Pardo-presentation.pdf
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/11/Emilio-Laguna-Lumbreras-presentation.pdf


63 - XEROPHILIA • Volume III, No. 4 (11), December 2014 | ISSN 2285-3987New records of non-nativ succulent plants

1

2 3

1 - Aloe delaetti. 
2 - Aloe variegata.
3 - Cleistocactus samaipatanus.

Guillot & Puche 2010; Roselló & al., 2012) and 
Aizoaceae (Guillot & al., 2008), along with other 
general information on non-native plants (Guillot, 
2001; 2003 b; Guillot & van der Meer, 2004 a). 

Results

1. Aloe delaetii × Radl. (A. ciliaris Haw. × A. 
succotrina Lam.) (Aloaceae).
VALENCIA: 30S7252544395960, Segart, 281 m, on 
a bank, in an area of scrub and pine forest, with 
other allochthonous, such as Aloe arborescens, 
Senecio angulatus, Opuntia tuna etc. D. Guillot. 15-
IV-2014. 

It has been mentioned previously in Valencia 
in the province of Castellon "30SYK2933, Fanzara, 
road margin, 358 m, 1-II–2002, Guillot. 30SYK2033, 
Fuentes de Ayodar, wasteland, 600 m, 14–III–2002, 
Guillot" (Guillot & Meer, 2005) and in "30TYK5144, 
Vilafamés, near Castillo, 14-II-2005, D. Guillot" 
(Guillot & al., 2009) and in Valencia in "30SYK2605, 
Alfara de Algimia, wasteland, 234 m, 5-V- 2002, 
Guillot & Van der Meer; 30SYJ2193, Náquera, gorge, 

300 m, 3-I-2002, D. Guillot; 30SYJ2096, Serra, 
gorge, 342 m, 3-I-2002, Guillot" (Guillot & Meer, 
2005), in "30SYJ1195, Olocau, near the village La 
Lloma, scrubland, 4-II-2007, 270 m, D. Guillot; 
30SYJ1993, Náquera, Els Trencalls, scrubland, 377 
m, 18-VI-2007, D. Guillot" (Guillot & al., 2009) and 
in "30SYJ18, Bétera, facing the Green Centre, 4-II-
2011, 93 m, D. Guillot; 30SYJ17, Manises, near the 
motorway to Barcelona, 16-V-2011, 59 m, D. Guillot" 
(Guillot, 2013). In the Biodiversity Data Bank of 
the Valencian Community (2014) we also find a 
reference "E. of Laguna Lumbreras, P. Pérez Rovira 
& A. Navarro Peris. 2013. 31TBE76. 31TBE7869 
Peñíscola Castellón”.

The Daisie Database (2014) regards one of the 

Guillot & Puche 2010; Roselló & al., 2012) și 
Aizoaceae (Guillot & al., 2008), alături de alte 
informaţii generale despre plantele introduse 
(Guillot, 2001; 2003 b; Guillot & van der Meer, 
2004 a). 

Rezultate

1. Aloe × delaetii Radl. (A. ciliaris Haw. × A. 
succotrina Lam.) (Aloaceae).
VALENCIA: 30S7252544395960, Segart, 281 m, 
pe o pantă, într-o zonă cu tufișuri și pădure de 
pin, cu alte alohtone, cum ar fi Aloe arborescens, 
Senecio angulatus, Opuntia tuna etc. D. Guillot. 15-
IV-2014. 

A mai fost semnalată anterior în Valencia în 
provincia  Castellon „30SYK2933, Fanzara, margine 
de drum, 358 m, 1-II–2002, Guillot. 30SYK2033, 
Fuentes de Ayodar, teren viran, 600 m, 14–III–2002, 
Guillot” (Guillot & Meer, 2005) şi în „30TYK5144, 
Vilafamés, lângă Castillo, 14-II-2005, D. Guillot” 
(Guillot & al., 2009) şi tot în Valencia în „30SYK2605, 
Alfara de Algimia, teren viran, 234 m, 5-V- 2002, 

Guillot & Van der Meer; 30SYJ2193, Náquera, 
trecătoare, 300 m, 3-I-2002, D. Guillot; 30SYJ2096, 
Serra, trecătoare, 342 m, 3-I-2002,   Guillot” 
(Guillot & Meer, 2005), în „30SYJ1195, Olocau, 
lângă localitatea La Lloma, tufăriş, 4-II-2007, 270 
m, D. Guillot; 30SYJ1993, Náquera, Els Trencalls, 
tufăriş, 377 m, 18-VI-2007, D. Guillot” (Guillot & 
al., 2009) şi în „30SYJ18, Bétera, vizavi de Centrul 
Verde, 4-II-2011, 93 m, D. Guillot; 30SYJ17, Manises, 
lângă autostrada spre Barcelona, 16-V-2011, 59 
m, D. Guillot” (Guillot, 2013). În Baza de Date a 
Biodiversităţii a Comunităţii Valenciene (2014) 
am mai găsit o referinţă „E. de Laguna Lumbreras, 
P. Pérez Rovira & A. Navarro Peris. 2013. 31TBE76. 
31TBE7869 Peñíscola Castellón”.

a otros de carácter general sobre flora alóctona 
(Guillot, 2001; 2003 b; Guillot & van der Meer, 
2004 a). 

Resultados
1. Aloe delaetii × Radl. (A. ciliaris Haw. × A. 
succotrina Lam.) (Aloaceae).
VALENCIA: 30S7252544395960, Segart, 281 m, en 
un ribazo, en zona de monte bajo y pinada, junto 
a otras alóctonas como Aloe arborescens, Senecio 
angulatus, Opuntia tuna etc. D. Guillot. 15-IV-2014. 

Ha sido citado anteriormente en la Comunidad 
Valenciana en la provincia de Castellón en 
„30SYK2933, Fanzara, margen camino, 358 m, 
1-II–2002, Guillot. 30SYK2033, Fuentes de Ayodar, 
terreno baldío, 600 m, 14–III–2002, Guillot” (Guillot 
& Meer, 2005) y en „30TYK5144, Vilafamés, cercano 
al Castillo, 14-II-2005, D. Guillot” (Guillot & al., 
2009) y en la de Valencia en „30SYK2605, Alfara de 
Algimia, terreno baldío, 234 m, 5-V- 2002, Guillot & 
Van der Meer; 30SYJ2193, Náquera, barranco, 300 
m, 3-I-2002, D. Guillot; 30SYJ2096, Serra, barranco, 
342 m, 3-I-2002,   Guillot” (Guillot & Meer, 2005), 

en „30SYJ1195, Olocau, Urbanización La Lloma, 
monte bajo, 4-II-2007, 270 m, D. Guillot; 30SYJ1993, 
Náquera, Els Trencalls, monte bajo, 377 m, 18-VI-
2007, D. Guillot” (Guillot & al., 2009) y en „30SYJ18, 
Bétera, cercano al Centre verd, 4-II-2011, 93 m, D. 
Guillot; 30SYJ17, Manises, cercano a la autovía a 
Barcelona, 16-V-2011, 59 m, D. Guillot” (Guillot, 
2013). En el Banco de Datos de Biodiversidad de 
la Comunidad Valenciana (2014) encontramos 
una cita „E. Laguna Lumbreras, P. Pérez Rovira & A. 
Navarro Peris. 2013. 31TBE76. 31TBE7869 Peñíscola 
Castellón”.

La base de datos Daisie (2014) sitúa como 
alóctono, a uno de los parentales, Aloe ciliaris, 
en Madeira, y el otro parental, A. succotrina, en 
Francia y España. Aloe ciliaris ha sido citado en 
Gran Canaria (Kunkel, 1972).
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4 - Echinopsis pachanoi.
5 - Gasteraloe × beguinii.
6 - Portulacaria afra.

parents, Aloe ciliaris, as allochthonous in Madeira, 
and the other parent, A. succotrina, in France and 
Spain. Aloe ciliaris has been observed in Gran 
Canaria (Kunkel, 1972).

2. Aloe variegata L. (Aloaceae). 
VALENCIA: 30SYJ1194, Olocau, near village, in 
scrubland areas, various specimens, 4-V-2014, 
296 m, D. Guillot. 

It has been previously cited in the Valencian 
Community in "VALENCIA: 30SYJ2096, Serra, 
gorge, 342 m, 3-I-2002, Guillot" (Guillot & Meer, 
2005), and we also found two references in 
the Biodiversity Data Bank of Valencia (2014) 
"J. E. Oltra Benavent & A. Navarro Peris 2011. 
30SYJ12. 30SYJ1720 Xàtiva VALENCIA" and "J. E. 
Oltra Benavent. 2010. 30SYJ30. 30SYJ3700 Vall de 

Gallinera ALICANTE".
It is distributed naturally in Namibia and South 

Africa (Northern Cape, Western Cape, Free State) 
(Newton, 2001).

3. Cleistocactus samaipatanus (Cárdenas) D. R. 
Hunt (Cactaceae).
VALENCIA: 30SYJ1584, 84 m, Paterna, La Cañada, 
on the margins of a ravine with scrub and low 
pine vegetation, P.P. Ferrer & I. Ferrando, 27-I-
2014. 

First record as allochthonous for the Spanish 
and European flora. This species is widely 
distributed in the lowlands of Santa Cruz, Bolivia 
(Anderson, 2001).

4. Echinopsis pachanoi (Britton & Rose) H. 
Friedrich & G. D. Rowley (Cactaceae).
VALENCIA: 30SYJ1584, 84 m, Paterna, La Cañada, 
on the margins of a ravine with scrub and low 
pine vegetation. P. P. Ferrer & I. Ferrando, 27-I-
2014. 

It is the second reference for the Iberian 

Baza de Date Daisie (2014) consideră unul din 
părinţi, Aloe ciliaris, ca fiind alohton în Madeira, iar 
celalalt părinte, A. succotrina, în Franta și Spania. 
Aloe ciliaris a fost observată și în Gran Canaria 
(Kunkel, 1972).

2. Aloe variegata L. (Aloaceae). 
VALENCIA: 30SYJ1194, Olocau, lângă localitate, în 
tufărișuri, specimene diverse, 4-V-2014, 296 m, D. 
Guillot. 

A mai fost semnalată în prealabil în 
Comunitatea Valenciana în „VALENCIA: 30SYJ2096, 
Serra, trecătoare, 342 m, 3-I-2002, Guillot” (Guillot 
& Meer, 2005), și am mai găsit de asemenea 
două menţiuni în Baza de Date a Biodiversităţii a 
Comunităţii Valenciene (2014) „J. E. Oltra Benavent 
& A. Navarro Peris 2011. 30SYJ12. 30SYJ1720 Xàtiva 

VALENCIA” și „J. E. Oltra Benavent. 2010. 30SYJ30. 
30SYJ3700 Vall de Gallinera ALICANTE”.

Aria de distribuţie naturală este Namibia și 
Africa de Sud (Northern Cape, Western Cape, Free 
State) (Newton, 2001).

3. Cleistocactus samaipatanus (Cárdenas) D. R. 
Hunt (Cactaceae).
VALENCIA: 30SYJ1584, 84 m, Paterna, La Cañada, 
la marginea unei râpe printre tufișuri și vegetaţie 
formată din pini scunzi. P.P. Ferrer & I. Ferrando, 
27-I-2014. 

Prima înregistrare ca specie alohtonă pentru 
flora spaniolă și europeană. Această specie 
cunoaște o distribuţie vastă în câmpiile de la 
Santa Cruz, Bolivia (Anderson, 2001).

4. Echinopsis pachanoi (Britton & Rose) H. 
Friedrich & G. D. Rowley (Cactaceae).
VALENCIA: 30SYJ1584, 84 m, Paterna, La Cañada, 
la marginea unei râpe printre tufișuri și vegetaţie 
formată din pini scunzi. P. P. Ferrer & I. Ferrando, 
27-I-2014. 

Este a doua înregistrare pentru Peninsula 

2. Aloe variegata L. (Aloaceae). 
VALENCIA: 30SYJ1194, Olocau, urbanización, en 
zona de monte bajo, varios ejemplares, 4-V-2014, 
296 m, D. Guillot. 

Ha sido citado anteriormente en la Comunidad 
Valenciana en „VALENCIA: 30SYJ2096, Serra, 
barranco, 342 m, 3-I-2002, Guillot” (Guillot & Meer, 
2005), y encontramos dos referencias en el Banco 
de Datos de Biodiversidad de la Comunidad 
Valenciana (2014) „J. E. Oltra Benavent & A. Navarro 
Peris 2011. 30SYJ12. 30SYJ1720 Xàtiva VALENCIA” y 
„J. E. Oltra Benavent. 2010. 30SYJ30. 30SYJ3700 Vall 
de Gallinera ALICANTE”.

Se distribuye de manera natural en Namibia y 
la República Sudafricana (Norte del Cabo, Oeste 
del Cabo, Estado Libre) (Newton, 2001).

3. Cleistocactus samaipatanus (Cárdenas) D. R. 
Hunt (Cactaceae).
VALENCIA: 30SYJ1584, 84 m, Paterna, La Cañada, 
en los márgenes de un barranco con vegetación 
de matorral y bajo pinar, P.P. Ferrer & I. Ferrando, 
27-I-2014. 

Primera cita como alóctona para la flora 
española y europea. Especie que se distribuye 
ampliamente en tierras bajas de Santa Cruz, 
Bolivia (Anderson, 2001).

4. Echinopsis pachanoi (Britton & Rose) H. 
Friedrich & G. D. Rowley (Cactaceae).
VALENCIA: 30SYJ1584, 84 m, Paterna, La Cañada, 
en los márgenes de un barranco, con vegetación 
de matorral y bajo pinar. P. P. Ferrer & I. 
Ferrando, 27-I-2014. 

Se trata de la segunda cita en la Península 
Ibérica e Islas Baleares, habiendo sido citado 
anteriormente en „VALENCIA: 30SYJ0649, Catadau, 
220 m. P.P. Ferrer & I. Ferrando (CIEF: en cultivo). 
8-VIII-2013; 30SYJ2079, Godella, 79 m, E. Laguna & V. 
Deltoro. 12-VI-2013” (Laguna & al., 2013). 

Se distribuye por Ecuador (Jørgensen & 
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Peninsula and Balearic Islands, having been cited 
earlier in "VALENCIA: 30SYJ0649, Catadau, 220 m. 
P.P. Ferrer & I. Ferrando (CIEF: in culture). 8-VIII-
2013; 30SYJ2079, Godella, 79 m, E. Laguna & V. 
Deltoro. 12-VI-2013" (Laguna & al., 2013). 

It is distributed in Ecuador (Jørgensen & Ulloa, 
1994; Madsen, 1989; Jørgensen & León-Yáñez, 
1999; Backeberg, 1959; Anderson, 2001), Bolivia 
(Saravia, 1996) and Peru (Anderson, 2001). Britton 
& Rose (1920) indicate that this species was 
widely cultivated throughout the Andean region 
of Ecuador, where it was grown as an ornamental 
and as a hedge crop, and in one of the adjacent 
valleys of the western slopes of the Andes it 
seemed to be native, in Alausí for instance, but 
"as long as it has been widely cultivated it was 
impossible to identify the wild habitat". The same 
authors add that this species belongs to the 
high Andes, within a range of 2000-3000 meters 
altitude. It has long been used by indigenous 
people for their psychotomimetic properties 
(hallucinogenic) (Anderson, 2001), being a 
mescaline cactus (Pummangura & al., 1982) used 
in Peru for the diagnosis and cure of diseases 

(Dobkin, 1968).

5. Gasteraloe × beguinii (Radl) Guillaumin 
(Aloaceae).
VALENCIA: 30SYJ1584, 84 m, Paterna, La Cañada, 
on the margins of a ravine with scrub and low 
pine vegetation. P. P. Ferrer & I. Ferrando, 27-I-
2014. 

This is the first record for the allochthonous 
flora of Valencia, and the second for the Iberian 
Peninsula, having been previously mentioned by 
Sanz-Elorza "30TYM2253 Piracés, slope with debris 
and nitro halophytic vegetation, between the village 
and the road to Tramaced,440 m, 25-XII-2004, M. 
Sanz-Elorza, MA 726873" (cf. Sanz-Elorza. 2006).

It is a hybrid artificially obtained from crossing 
Aloe aristata Haw. × Gasteria carinata (Mill.) Duval, 

1 - Stapelia variegata. 
2 - Yucca recurvifolia.

Iberică și Insulele Baleare, fiind citată anterior în 
„VALENCIA: 30SYJ0649, Catadau, 220 m. P.P. Ferrer & 
I. Ferrando (CIEF: în cultură). 8-VIII-2013; 30SYJ2079, 
Godella, 79 m, E. Laguna & V. Deltoro. 12-VI-2013” 
(Laguna & al., 2013).   

Aria de distribuţie este în Ecuador (Jørgensen 
& Ulloa, 1994; Madsen, 1989; Jørgensen & León-
Yáñez, 1999; Backeberg, 1959; Anderson, 2001), 
Bolivia (Saravia, 1996) și Peru (Anderson, 2001). 
Britton & Rose (1920) indică faptul că specia a 
fost intens cultivată în zona andină a Ecuadorului, 
unde a fost utilizată ca plantă ornamentală și 
pentru garduri vii, iar într-una din văile adiacente 
versanţilor andini vestici părea să fie indigenă, 
în Alausí spre exemplu, dar “atâta vreme cât a 
fost intens cultivată a devenit imposibil să mai 
fie identificat habitatul natural”. Aceiași autori 
adaugă că specia este acasă în Anzii înalţi, în 
zona de 2000-3000 de metri altitudine. A fost de 
mult timp utilizată de populaţia indigenă pentru 
proprietăţile psihotomimetice (halucinogenic) 
(Anderson, 2001), fiind un cactus ce conţine 
mescalină (Pummangura & al., 1982) utilizat în 
Peru pentru diagnoza și tratarea unor afecţiuni 
(Dobkin, 1968). 

5. Gasteraloe × beguinii (Radl) Guillaumin 
(Aloaceae).
VALENCIA: 30SYJ1584, 84 m, Paterna, La Cañada, 
la marginea unei râpe printre tufișuri și vegetaţie 
formată din pini scunzi. P. P. Ferrer & I. Ferrando, 
27-I-2014. 

Aceasta este prima înregistrare pentru flora 
alohtonă din Valencia, și a doua pentru Peninsula 
Iberică, fiind menţionată anterior de Sanz-Elorza 
„30TYM2253 Piracés, pantă cu resturi de vegetaţie 
şi vegetaţie nitro-halofită, între localitate şi şoseaua 
spre Tramaced, 440 m, 25-XII-2004, M. Sanz-Elorza, 
MA 726873” (cf. Sanz-Elorza. 2006).

Este un hibrid artificial creat prin încrucișarea 
Aloe aristata Haw. × Gasteria carinata (Mill.) Duval, 
amândouă originare din sudul Africii (Cape 
Region) (Sanz-Elorza, 2006). Ca multe alte specii 

1 - Stapelia variegata. 
2 - Yucca recurvifolia.

Ulloa, 1994; Madsen, 1989; Jørgensen & León-
Yáñez, 1999; Backeberg, 1959; Anderson, 2001), 
Bolivia (Saravia, 1996) y Perú (Anderson, 2001). 
Britton & Rose (1920) indican que esta especie 
era ampliamente cultivada a lo largo de la 
región Andina de Ecuador, donde crecía como 
ornamental y como seto en los cultivos, y que 
en alguno de los valles laterales en las laderas 
de la zona oeste de los Andes parecía ser nativo, 
como por ejemplo sobre Alausí, pero „como ha 
sido largamente cultivado era imposible conocer 
su hábitat natural”. Añaden estos autores que 
esta especie pertenece a los altos Andes, en un 
rango de 2000 a 3000 metros de altitud.   Ha 
sido durante largo tiempo empleada por los 
indígenas por sus propiedades psicotomiméticas 
(alucinógenas) (Anderson, 2001), siendo un 
cactus de mescalina (Pummangura & al., 1982) 
empleado en Perú para la diagnosis y cura de 
enfermedades (Dobkin, 1968). 

5. Gasteraloe × beguinii (Radl) Guillaumin 
(Aloaceae).
VALENCIA: 30SYJ1584, 84 m, Paterna, La Cañada, 
en los márgenes de un barranco, con vegetación 

de matorral y bajo pinar. P. P. Ferrer & I. 
Ferrando, 27-I-2014.

Se trata de la primera cita para la flora alóctona 
valenciana, y la segunda en la Península Ibérica, 
habiendo sido citada anteriormente por Sanz-
Elorza „30TYM2253 Piracés, talud con escombros 
y vegetación nitrohalófila, entre el pueblo y la 
carretera a Tramaced, 440 m, 25-XII-2004, M. Sanz-
Elorza, MA 726873” (cf. Sanz-Elorza. 2006).

Se trata de un híbrido obtenido artificialmente 
a partir del cruce de Aloe aristata Haw. × Gasteria 
carinata (Mill.) Duval, ambas originarias del sur 
del continente africano (reino Capense) (Sanz-
Elorza, 2006). Al igual que muchas especies 
afines, es una planta apreciada en jardinería 
(Sanz-Elorza, 2006).

Gasteria carinata (Mill.) Duval var. verrucosa 
(Mill.) van Jaarsveld ha sido citada en la provincia 

1 - Stapelia variegata. 
2 - Yucca recurvifolia.
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9 - Yucca recurvifolia.
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both originating from southern Africa (Cape 
Region) (Sanz-Elorza, 2006). Like many related 
species, it is a valuable garden plant (Sanz-Elorza, 
2006).

Gasteria carinata (Mill.) Duval var. verrucosa 
(Mill.) van Jaarsveld has been cited in the province 
of Valencia in "30SYJ8507, Benaguacil, uncultivated 
land, 61 m, 7-V-2002, D. Guillot; 30SYJ2096, Serra, 
uncultivated land, along the highway near Serra 
Portacoeli, 342 m, 21-IV-2001, D. Guillot" (Guillot, 
2003). 

6. Portulacaria afra Jacq. (Portulacaceae).
VALENCIA: 30S7116754397404, Olocau, 280 m, 
margin of road, out of the village towards Gátova. 
D. Guillot. 14-IV-2014. 

It is distributed in the eastern parts of South 
Africa, in Eastern Cape, northern parts of 
KwaZulu-Natal, Swaziland, Mpumalanga and 
Limpopo Provinces, and Mozambique (Hankey, 
2009).

7. Stapelia variegata L. (Asclepidaceae). 
VALENCIA: 30S7116754397404, Olocau, 280 m, 
margin of road, out of the village towards Gátova. 
D. Guillot. 14-IV-2014.

This is the first record as allochthonous in 
Valencia and Spain. The plant is native to the 
Cape Province. (Jacobsen, 1954). 

8. Yucca recurvifolia Salisbury (Agavaceae).

VALENCIA: 30S7254684406741, Algar del 
Palancia, 192 m, clearing and pine forest, at the 
entrance into the village, close to the motorway 
to Mudejar, with many specimens raised from 
escaped seed , on a gentle slope. D. Guillot. 12-IV-
2014. This is the second record as allochthonous 
in Spain and Europe.

It has been mentioned earlier in "VALENCIA: 
30SYJ2092, Náquera, scrubland area, with species 
such as Pinus halepensis Mill., Pistacia lentiscus L., 
Quercus coccifera L. etc, and with other succulent 
species such as Austrocylindropuntia subulata 
(Engelm) Backeb. and Aloe saponaria (Aiton) Haw., 
close to the village Mont Ros, 200 m, D. Guillot" 
(Guillot & al., 2013). The Daisie Data Base (2014) 
mentions this species and indicates as being 
a synonym of Yucca gloriosa, a closely related 
species to Y. recurvifolia. Its treatment as a species 
or variety of Y. gloriosa depends on the author, for 
example, Sargent (1905) includes it in Y. gloriosa 
and states in regards to Y. recurvifolia and the 
other cultivars (1891-1902): “Slight variations in 
foliage and habit of young flowering stems of this 
species (Y. gloriosa) grown in gardens, have been 
taken by European botanists as evidence of distinct 
species, which has resulted in great confusion in 
the names applied to the cultivated Yuccas”. The 
major differences between the two are the most 
flexible and loose leaves, inflorescences barely 
surpassing the leaves, their smaller and erect 
fruits and autumn flowering season against 
mostly erect leaves, inflorescences arranged on 
the leaves, fruit longer and pendulous and spring 
flowering season in Y. gloriosa (Thiede, 2001). 

înrudite, este o plantă de grădină apreciată (Sanz-
Elorza, 2006).  

Gasteria carinata (Mill.) Duval var. verrucosa 
(Mill.) van Jaarsveld a mai fost menţionată în 
provincia  Valencia în „30SYJ8507, Benaguacil, teren 
necultivat, 61 m, 7-V-2002, D. Guillot; 30SYJ2096, 
Serra, teren necultivat, de-a lungul şoselei în 
apropiere de Serra Portacoeli, 342 m, 21-IV-2001, D. 
Guillot” (Guillot, 2003). 

6. Portulacaria afra Jacq. (Portulacaceae).
VALENCIA: 30S7116754397404, Olocau, 280 m, 
la marginea drumului, la ieșirea din localitate în 
direcţia Gátova. D. Guillot. 14-IV-2014.   

Aria de distribuţie se găsește în zonele estice 
ale Africii de Sud, în Eastern Cape, părţile 
nordice ale KwaZulu-Natal, Swaziland și în 
provinciile Mpumalanga și Limpopo, precum și în 
Mozambique (Hankey, 2009).   

7. Stapelia variegata L. (Asclepidaceae). 
VALENCIA: 30S7116754397404, Olocau, 280 m, 
la marginea drumului, la ieșirea din localitate în 
direcţia Gátova. D. Guillot. 14-IV-2014.

Aceasta este prima înregistrare ca specie 
alohtonă în Valencia și Spania. Planta este 
originară din Cape Province. (Jacobsen, 1954).   

 
8. Yucca recurvifolia Salisbury (Agavaceae).
VALENCIA: 30S7254684406741, Algar del Palancia, 

192 m, poieni și păduri de pin, la intrarea în 
localitate, aproape de autostrada spre Mudejar, 
cu multe specimene apărute din seminţe scăpate 
din cultură, pe o pantă lină.  D. Guillot. 12-IV-
2014. Aceasta este a doua  înregistrare ca specie 
alohtonă în Spania și Europa.

A mai fost menţionată anterior în „VALENCIA: 
30SYJ2092, Náquera, zonă cu tufişuri, împreună 
cu specii cum ar fi Pinus halepensis Mill., Pistacia 
lentiscus L., Quercus coccifera L. etc, şi alături de 
alte specii suculente cum ar fi Austrocylindropuntia 
subulata (Engelm) Backeb. şi Aloe saponaria (Aiton) 
Haw., în apropierea localităţii Mont Ros, 200 m, D. 
Guillot” (Guillot & al., 2013). Baza de Date Daisie 
(2014) menţionează această specie și indică 
faptul că este un sinonim al Yucca gloriosa, o 
specie îndeaproape înrudită cu Y. recurvifolia. 
Tratamentul ei ca specie sau ca varietate Y. 
gloriosa depinde de autor, de exmplu Sargent 
(1905) o include în Y. gloriosa și precizează 
referitor la Y. recurvifolia și ceilalţi cultivari ai 
ei  (1891-1902): “Mici variaţii în ceea ce priveşte 
foliajul şi habitul tulpinilor florale tinere la această 
specie (Y. gloriosa) cultivată în grădini, au fost 
considerate de botanişti europeni ca fiind o dovadă 
că este o specie distinctă, ceea ce a creat o mare 
confuzie la numele aplicate specimenelor de Yucca 
cultivate”. Diferenţele majore dintre cele două 
sunt frunzele mult mai flexibile și mai răsfirate, 
înflorescenţele abia depășind în înălţime frunzele, 
fructele mai mici și erecte și sezonul de înflorire 
autumnal, vizavi de frunzele mai degrabă erecte, 
înflorescenţele ordonate după frunze, fructele 
mai alungite și pendulare și sezonul de înflorire 
din primăvară în cazul Y. gloriosa (Thiede, 2001).

de Valencia en „30SYJ8507, Benaguacil, terreno 
inculto, 61 m, 7-V-2002, D. Guillot; 30SYJ2096, Serra, 
terreno inculto, cercano a la carretera de Serra a 
Portacoeli, 342 m, 21-IV-2001, D. Guillot” (Guillot, 
2003).

6. Portulacaria afra Jacq. (Portulacaceae).
VALENCIA: 30S7116754397404, Olocau, 280 m, 
margen de carretera, a la salida de la población, 
en dirección a Gátova. D. Guillot. 14-IV-2014.  

Se distribuye por el este de Sudáfrica, del Este 
del Cabo al norte en KwaZulu-Natal, Swazilandia, 
Mpumalanga y la provincia de Limpopo y 
Mozambique (Hankey, 2009). 

7. Stapelia variegata L. (Asclepidaceae). 
VALENCIA: 30S7116754397404, Olocau, 280 m, 
margen de carretera, a la salida de la población, 
en dirección a Gátova. D. Guillot. 14-IV-2014.

Se trata de la primera cita como alóctona 
en la Comunidad Valenciana y España. Planta 
originaria de la Provincia del Cabo (Jacobsen, 
1954).

 
8. Yucca recurvifolia Salisbury (Agavaceae).
VALENCIA: 30S7254684406741, Algar del Palancia, 
192 m, descampado y pinada, a la entrada de 
una urbanización, cercana a la autovía Mudéjar, 
con numerosos ejemplares nacidos de semilla 
escapados de unos ejemplares plantados junto a 

un pequeño talud. D. Guillot. 12-IV-2014. Se trata 
de la segunda cita como alóctona en España y 
Europa.

Ha sido citada anteriormente en „VALENCIA: 
30SYJ2092, Náquera, zona de monte bajo, junto 
a especies como Pinus halepensis Mill., Pistacia 
lentiscus L., Quercus coccifera L. etc, y con otras 
especies de suculentas como Austrocylindropuntia 
subulata (Engelm) Backeb. y Aloe saponaria (Aiton) 
Haw., cercano a la urbanización Mont Ros, 200 
m, D. Guillot” (Guillot & al., 2013). La base de 
datos Daisie (2014) cita esta especie, e indica 
como sinónimo Yucca gloriosa, una especie 
estrechamente relacionada con Y. recurvifolia. 
Su tratamiento como especie o variedad de Y. 
gloriosa ha variado según autores, por ejemplo, 
Sargent (1905) la incluye en Y. gloriosa e indica 
respecto de Y. recurvifolia y de otros cultivares 
(1891-1902) “Ligeras variaciones en follaje y hábito 
de los tallos floríferos jóvenes de esta especie (Y. 
gloriosa) cultivados en jardines, han sido tomados 
por los botánicos europeos como evidencias 
de especies distintas, lo que ha tenido como 
consecuencia una gran confusión en los nombres 
de las Yuccas cultivadas”. Las mayores diferencias 
entre ambas son sus hojas más flexibles y 
laxas, sus inflorescencias apenas superando a 
las hojas, sus frutos más pequeños y erectos 
y su época otoñal de floración, en contra de 
hojas principalmente erectas, inflorescencias 
dispuestas sobre las hojas, frutos más largos y 
péndulos, y época de floración en primavera en Y. 
gloriosa (Thiede, 2001).
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Cristian Perez Badillo, Guanajuato, Mexico.
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The name „Epithelantha” derives 
from the Greek words epi meaning 
“upon, on, at, over”, thele meaning 
“nipple” (denoting the tubercles), 
and anthos meaning “flower”, 
referring to the flowers are borne 
at the tip of the tubers.

This genus has a very wide 
distribution in the Chihuahuan Desert and can be 
also found in some southern states of the United 
States such as New Mexico and Texas.

However, Mexico is where you can find most 
of the locations and most of the species and 
subspecies of the genus, especially Coahuila, 
Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí; yet 
the biggest concentration is in Coahuila and 

Nuevo León. In some places you can find large 
Epithelantha populations growing together with 
some subspecies of the same and forming micro 
populations. I have to admit that this genus is not 
exciting me a lot and, on top of that, is creating 
for me some confusion in regards to some of 
its subspecies. During my travels I have seen 
variations in shape in different locations which I 
would not regard as significant. Although most 
individual plants are small, in some places it is 
awesome to see large clusters formed over the 
years. 

Therefore I’m going to mention few of the 
Epithelantha populations I have seen in my 
travels, and also comment on other species 
inhabiting the same areal. 

biznaga blanca
chilona
another habitat pictorial about 

epithelantha

biznaga blanca chilona
alt
pictorial din habitat cu

epithelantha

Numele “Epithelantha” este 
derivat din cuvintele grecești 
epi (însemnând “deasupra, 
peste, pe”), thele (însemnând  
“mamelon”) și anthos 
(însemnând “floare”), făcând 
deci referire la florile care se 
formează în vârful tuberculilor. 

Acest gen are o distribuţie foarte largă în 
deșertul Chihuahua și poate fi, de asemenea, 
întâlnit și în unele state din sudul Statelor Unite, 
cum ar fi New Mexico și Texas.

Totuși, Mexicul este ţara în care pot fi întâlnite 
majoritatea locaţiilor precum și majoritatea 
speciilor și subspeciilor aparţinând acestui gen, 
în mod special în statele Coahuila, Nuevo León, 
Zacatecas, San Luis Potosí; în orice caz, cea mai 

mare concentrare este în Coahuila și Nuevo León.
În unele locuri pot fi întâlnite mari populaţii 

de Epithelantha în care îndivizi aparţinând unei 
specii cresc alături de subspecii care formează 
micro-populaţii. Trebuie să recunosc că nu sunt 
foarte interesat de acest gen, în plus, am destule 
neclarităţi mai ales în ceeea ce privește unele 
din subspecii. Pe parcursul călătoriilor mele 
am întâlnit variaţii ale formei în diferite locaţii, 
pe care nu le-aș considera semnificative. Deși 
cea mai mare parte a indivizilor au dimensiuni 
reduse, în unele locuri pot fi văzute minunate 
colonii mari, formate în timp. 

În continuare am să menţionez câteva din 
populaţiile de Epithelantha întâlnite în călătoriile 
mele și să amintesc câteva din speciile care ocupă 
același areal.  

El nombre de Epithelantha deriva 
del griego epi, sobre, thele, pezón y 
anthos, flores, haciendo referencia a 
que las flores nacen en la punta de 
los tubérculos. 

Es una cactácea que tiene una 
distribución muy amplia en el 
desierto Chihuahuense la podemos 

encontrar en algunos estados del sur de Estados 
Unidos como es el caso de New México y Texas.

En México es donde se pueden encontrar la 
mayor parte de las localidades y  mayor número 
de especies y subespecies del género   en 
especial en los estados de Coahuila, Nuevo León, 
Zacatecas, San Luis Potosí, donde la mayor parte 
de subespecies se concentran en los estados de 

Coahuila y Nuevo león. En algunas localidades se 
pueden encontrar grandes poblaciones de este 
género y  conviviendo juntas algunas subespecies 
del mismo formando pequeños micro 
poblaciones, puedo mencionar que no es un 
género que me apasione y se me hacen confusas 
algunas subespecies, a lo largo de mis viajes he 
visto varias formas y diferentes localidades que 
no he tomado de importancia, aunque la mayoría 
de las plantas individuales son de tamaño 
pequeño en algunos lugares son impresionantes 
ver las grandes familias que se pueden formar 
al pasar de los años, a continuación nombrare 
algunas poblaciones de este género que he 
visto en algunos de mis viajes, donde también 
nombrare con que otras especies conviven.

biznaga blanca chilona
ottra
pictorica de habitat sobre 

epithelantha
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Epithelantha unguispina (Boed.) N.P.Taylor ssp. 
unguispina 
Locality: Potrero Grande, Nuevo León.

It coexists here with Turbinicarpus saueri ssp. 
septentrionalis G.F. Matuszewski & J. Snicer, 
Astrophytum capricorne (A. Dietrich) Britton & 
Rose, Escobaria dasyacantha Britton & Rose ssp. 
chaffeyi (Britton & Rose) N.P. Taylor, Echinocereus 
enneacanthus Engelmann. There are different 
micro populations in this area, most of them 
being concentrated on small hills and rocky 
outcrops.

Epithelantha unguispina  (Boed.) N.P.Taylor  
ssp. unguispina 
Localitate: Potrero Grande, Nuevo León.

Coexistă împreună cu Turbinicarpus saueri 
ssp. septentrionalis G.F. Matuszewski & J. Snicer, 
Astrophytum capricorne (A. Dietrich) Britton & 
Rose, Escobaria dasyacantha Britton & Rose 
ssp. chaffeyi (Britton & Rose) N.P. Taylor și 
Echinocereus enneacanthus Engelmann. Există mai 
multe micro-populaţii în zonă, cele mai multe 
aflându-se pe dealuri scunde sau aflorimente 
stâncoase. 

Epithelantha unguispina  (Boed.) N.P.Taylor  
ssp. unguispina 

Localidad: Potrero Grande, Nuevo León.
 Convive con Turbinicarpus saueri ssp. 

septentrionalis Matuszewski y J. Snicer, 
Astrophytum capricorne (A. Dietrich) Britton & 
Rose, Escobaria dasyacantha ssp. chaffeyi Britt. 
& Rose, Echinocereus enneacanthus Engelmann, 
existen diferentes micro poblaciones en esta 
zona donde la mayor parte se concentra en 
pequeños lomeríos y zonas rocosas de estos.
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http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/12/1-E.-unguispina-ssp.-unguispina-1.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/12/1-E.-unguispina-ssp.-unguispina-2..jpg
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Epithelantha greggii (Eng.) 
Orcutt ssp. greggii 
Locality: Cuatro Ciénegas, 
Coahuila.

Companion species 
are Ariocarpus fissuratus 
(Engelm.) K. Schum., 
Mammillaria lasiacantha 
Engelmann, Coryphantha 
echinus (Engelm.) Britton 
& Rose, Epithelantha bokei 
L.D. Benson, Escobaria 
zilziana (Boed.) Backeb., 
Echinomastus hispidus D. 
Donati & C. Zanovello, and 
Escobaria vivipara (Nutt.) 
Buxb. This species can be 
found on small rocky hills 
and near streams where it 
thrives in gravel mounds. 
It grows on a large area, 
with plants varying greatly 
in size and shape; some 
specimens reaching up to 
13 cm in height.

Epithelantha greggii (Eng.) Orcutt ssp. greggii 
Locality: Parras, Coahuila.

Companion species are Ariocarpus fissuratus K. Schum. ssp. lloydii (Rose) U. Guzmán, Echinocereus 
enneacanthus Engelmann, Astrophytum coahuilense (H. Möller) Kayser, Coryphantha poselgeriana Britton 
& Rose var. valida Heinrich ex Backeb., Coryphantha difficilis (Quehl) A. Berger. It has a very wide 
distribution, most of the specimens can be found under small shrubs, as well as on the banks of small 
dry creeks.

Epithelantha greggii (Eng.) Orcutt ssp. greggii 
Localitate:  Parras, Coahuila.

Speciile de companie sunt: Ariocarpus fissuratus K. Schum. ssp. lloydii (Rose) U. Guzmán, Echinocereus 
enneacanthus Engelmann, Astrophytum coahuilense (H. Möller) Kayser, Coryphantha poselgeriana Britton 
& Rose var. valida Heinrich ex Backeb., Coryphantha difficilis (Quehl) A. Berger. Are o distribuţie foarte 
vastă în zonă, cele mai multe specimene se află la adăpostul unor tufișuri mici, precum și pe malurile 
unor pâraie mici uscate. 

Epithelantha greggii (Eng.) 
Orcutt ssp. greggii 
Localitate: Cuatro Ciénegas, 
Coahuila.

Speciile asociate sunt:  
Ariocarpus fissuratus 
(Engelm.) K. Schum., 
Mammillaria lasiacantha 
Engelmann, Coryphantha 
echinus (Engelm.) Britton 
& Rose, Epithelantha bokei 
L.D. Benson, Escobaria 
zilziana (Boed.) Backeb., 
Echinomastus hispidus D. 
Donati & C. Zanovello și 
Escobaria vivipara (Nutt.) 
Buxb. Specia crește pe 
înălţimi stâncoase joase și 
în apropierea cursurilor de 
apă, în acumulări de pietriș. 
Este întâlnită pe suprafeţe 
extinse, plantele variind mult 
în ceea ce privește mărimea 
sau forma; unele specimene 
ating chiar 13 cm înălţime. 

Epithelantha greggii (Eng.) Orcutt ssp. greggii 
Localidad: Parras Coahuila.

Convive con Ariocarpus fissuratus var lloydii (Rose) Marshall, Lophophora williamsii (Lem. ex ex Salm-
Dyck.), Echinocereus  enneacanthus Engelmann, Echinocactus horizonthalonius Lemaire, Astrophytum 
coahuilense (H. Möller) Kayser, Coryphantha poselgeriana var. valida (Dietrich 1851) Britton & Rose, 
Coryphantha difficilis (Quehl) A.Berger, es muy amplia su distribución, la mayoría de los ejemplares 
se puede encontrar debajo de pequeños arbustos, como también en a las orillas de los pequeños 
riachuelos secos.

Epithelantha greggii (Eng.) 
Orcutt ssp. greggii 
Localidad: Quatro 
Cienegas,Coahuila.

Convive con Ariocarpus 
fissuratus (Engelm.) K. Schum, 
Mammillaria lasiacantha, 
Engelmann, Coryphantha 
echinus (Engelmann) Britton 
& Rose, Epithelantha bokei 
L.D.Benson, Escobaria 
zilziana (Bödeker) Backeberg, 
Echinomastus hispidus 
D.Donati & Zanovello, 
Escobaria vivipara (Nutt.) 
Buxb., la podemos encontrar 
en pequeñas lomas rocosas y 
riachuelos donde se detienen 
con la grava que se encuentra 
en estos crece en una amplia 
zona donde varían mucho 
de tamaño y formas, algunos 
ejemplares pueden alcanzar a 
medir 13 cm de alto.
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http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/12/5-E-greggii-ssp.-greggii.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/12/6-E.-greggii-ssp.-greggi-S-Monclova.jpg
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Epithelantha greggii (Eng.) Orcutt  
ssp. greggii
Locality: Monclova, Coahuila. 

It grows here along with Echinomastus 
mariposensis Hester, Ancistrocactus 
scheeri Britton & Rose, Lophophora 
williamsii (Lem. ex Salm-Dyck.), and 
Coryphantha ramillosa Cutak. This is a 
population where you can see large 
multi-headed specimens, some of them 
having well over 40 heads. Typically the 
plant grows on small ridges containing 
plenty of gravel. 

We actually can consider this a stable 
population.

Epithelantha greggii (Eng.) Orcutt ssp. 
greggii 
Localitate:  Monclova, Coahuila. 

Crește aici împreună cu Echinomastus 
mariposensis Hester, Ancistrocactus 
scheeri Britton & Rose, Lophophora 
williamsii (Lem. ex Salm-Dyck.) și 
Coryphantha ramillosa Cutak. Este 
o populaţie în care pot fi întâlnite 
specimene mari, cu mai multe capete, 
unele având peste 40. În mod tipic 
plantele cresc pe creste de mici 
dimensiuni, în acumulări de pietriș. 

Putem considera că este o populaţie 
stabilă. 

Epithelantha greggii (Eng.) Orcutt 
ssp. greggii 
Localidad:Monclova Coahuila.

Convive con Echinomastus 
mariposensis Hester, Ancistrocactus 
scheeri  Britton & Rose, Lophophora 
williamsii (Lem. ex ex Salm-Dyck.), 
Coryphantha ramillosa Cutak, se 
pueden ver en esta localidad grandes 
familias, ejemplares con más 40 
cabezas, crece en pequeños lomeríos 
donde hay mucha grava, actualmente 
se puede considerar una población 
estable.
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http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/12/4-E-greggi-ssp.-greggii.jpg
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Epithelantha greggii ssp. 
polycephala (Backbg) Donati & 
Zanovello
Locality: Hipolito, Coahuila.

Companion species are Thelocactus 
bicolor ssp. bicolor (Galeotti ex 
Pfeiffer) Britton & Rose, Echinocactus 
horizonthalonius Lem., Echinocereus 
pectinatus (Scheidweiler) Engelmann, 
Coryphantha difficilis (Quehl) A. 
Berger, Epithelantha pachyrhiza ssp. 
parvula D. Donati & C. Zanovello, 
Mammillaria lasiacantha Engelmann, 
Neollodya conoidea Britton & Rose, 
Astrophytum capricorne (A. Dietrich) 
Britton & Rose, Echinomastus 
mariposensis Hester, Lophophora 
williamsii (Lem. ex Salm-Dyck) J.M. 
Coult. This plant grows on small 
hillocks and is abundant in the area; 
more, their distribution seems to be 
very broad.

Epithelantha greggii ssp. 
polycephala (Backbg) Donati & 
Zanovello
Localitate:  Hipolito, Coahuila.

Speciile de companie sunt: 
Thelocactus bicolor ssp. bicolor 
(Galeotti ex Pfeiffer) Britton & Rose, 
Echinocactus horizonthalonius Lem., 
Echinocereus pectinatus (Scheidweiler) 
Engelmann, Coryphantha difficilis 
(Quehl) A. Berger, Epithelantha 
pachyrhiza ssp. parvula D. Donati 
& C. Zanovello,  Mammillaria 
lasiacantha Engelmann, Neollodya 
conoidea Britton & Rose, Astrophytum 
capricorne (A. Dietrich) Britton & 
Rose, Echinomastus mariposensis 
Hester, Lophophora williamsii (Lem. ex 
Salm-Dyck) J.M. Coult. Această specie 
crește aici pe mici coline și este 
abundentă în zonă; mai mult, pare să 
fie foarte larg răspândită. 

Epithelantha greggii ssp. 
polycephala (Backbg) Donati & 
Zanovello
Localidad: Hipolito,Coahuila. 

Convive con Thelocactus bicolor ssp. 
bicolor (Galeotti ex Pfeiffer) Britton & 
Rose, Echinocactus horizonthalonius 
Lemaire, Echinocereus pectinatus 
(Scheidweiler) Engelmann, 
Coryphantha difficilis (Quehl) A.Berger, 
Epithelantha pachyrhiza ssp. párvula 
Davide Donati & Carlo Zanovello,  
Mammillaria lasiacantha Engelmann, 
Neollodya conoidea Britton & Rose, 
Astrophytum capricorne (A. Dietrich) 
Britton & Rose, Echinomastus 
mariposensis Hester, Lophophora 
williamsii (Lem. ex. Salm-Dyck.) crece 
en pequeñas lomeríos, es abundante 
en la zona y su distribución es muy 
amplia.
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http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/12/3-E.-ilariae-Bustamante.jpg
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Epithelantha greggii (Eng.) Orcutt ssp. potosina D. Donati & C. Zanovello
Locality: Huizache, Guadalcazar, San Luis Potosí.

Grows along Astrophytum myriostigma Lem., Lophophora williamsii (Lem. ex Salm-Dyck.) J.M. Coult., 
Leuchtenbergia principis W. J. Hooker and Stenocactus spp. In this locality the plants were over collected 
for illegal sale and populations are scarce; some specimens can be found next to the beds of small dry 
creeks.

Epithelantha greggii (Eng.) Orcutt ssp. potosina D. Donati & C. Zanovello
Localitate: Huizache, Guadalcazar, San Luis Potosí.

Crește alături de Astrophytum myriostigma Lem., Lophophora williamsii (Lem. ex Salm-Dyck.) J.M. 
Coult., Leuchtenbergia principis W. J. Hooker și Stenocactus sp. În această locaţie plantele au fost 
colectate excesiv, în scopul comercializării ilegale, așa încât populaţiile sunt foarte reduse; unele 
specimene pot fi găsite crescând în albia unor mici pâraie uscate. 

Epithelantha greggii (Eng.) Orcutt ssp. potosina D. Donati & C. Zanovello
Localidad: Huizache,Guadalcazar, San Luis Potosí.

Convive con Astrophytum myriostigma Lemaire,  Lophophora williamsii (Lem. ex ex Salm-Dyck.) 
Coulter, Leuchtenbergia principis W. J. Hooker, Stenocactus spp., fue muy recolectada para venta ilegal 
y las poblaciones son muy escasas, algunos ejemplares se pueden encontrar al lado de causes de 
pequeños riachuelos secos.
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http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/12/2-E.-greggii-ssp.-potosina1.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/12/2-E.-greggii-ssp.-potosina.jpg
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Epithelantha ilariae D. Donati & C. Zanovello 
Locality: Bustamante, Nuevo León.

It grows along here with Coryphantha salinensis 
(Poselg.) A.D. Zimmermann ex R.F. Dicht & 
A.D. Lüthy and Wilcoxia poselgeri Lem. This is a 
population with only a few specimens, growing 
on a small hill. Highly likely there are more 
populations in the area, but I have to investigate 
this during future trips. However, but I’ve seen 
more specimens in Candela, Coahuila.

Epithelantha ilariae D. Donati & C. Zanovello 
Localitate: Bustamante, Nuevo León.

Crește aici împreună cu Coryphantha salinensis 
(Poselg.) A.D. Zimmermann ex R.F. Dicht & A.D. 
Lüthy și Wilcoxia poselgeri Lem. Este o populaţie 
formată din numai câteva specimene care 
cresc pe o colină. Foarte posibil să mai existe 
și alte populaţii în apropiere, dar asta rămâne 
să investighez în vizite viitoare. Mult mai multe 
specimene am întâlnit însă în Candela, Coahuila. 

Epithelantha ilariae D. Donati & C. Zanovello 
Localidad: Bustamante,Nuevo Leon.

Convive con Coryphantha salinensis (Poselg.) 
A.D.Zimmermann ex R.F.Dicht & A.D.Lüthy, 
Wilcoxia poselgeri Lemaire, es una población con 
pocos ejemplares, donde crece en una pequeña 
loma, posiblemente hay más poblaciones en 
la zona, pero en futuros viajes tendré que 
investigar, aunque también he visto más 
poblaciones  en Candela, Coahuila.
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Malcolm Grant, Auckland, New Zealand
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Abstract
A literature survey of habitat photographs 
indicates that the trifid disease in cacti occurs 
naturally in part of South America: Bolivia, 
Uruguay and northern Argentina and Chile. Up to 
1% of plants are infected.

Introduction
Trifids were identified by Rowley (2006) as di- and 
trichotomies of the apex. A population explosion 
of trifids within the author’s collection established 
that this is a communicable disease, spread by 
contaminated soil or by sap contact, eg grafting. 
(Grant 2009, 2013). Subsequent observations 
have further established that the infective agent 
is not killed by alcohol, as previously observed 
by Mattijetz (2002) in respect of virus infections 
of epiphytic cacti. Mattijetz’ summary accurately 
applies to the trifid infection:

“Mechanical transfer can be by insect bite, 
touching or scraping, or by artificial means, such 

as grafting, or transfer from cutting tools. Once 
infected, the new plant cannot be “cured” of this 
plant virus... it must live with it, or be destroyed to 
eliminate the virus. Chemical disinfection of these 
plant viruses on cutting tools is also not entirely 
possible.... the viruses can still survive after the 
application of alcohol or other chemicals. The only 
effective means to eliminate viruses from cutting 
tools, etc is by the heat method.... heating the 
surface to a high enough temperature to sterilize the 
surface, thereby destroying the virus.”

The author has observed in cactus literature 
and online galleries the occasional trifid, leading 
to the conclusion that the disease is widespread 
but uncommon. To quantify this observation, 
a survey was made of readily available 
journal literature, to establish the frequency 
of occurrence. The survey was restricted to 
occurrence in habitat, because of the possibility 
of transference in cultivation.

distributia 
maladiei cactusilor

trifizi
in habitat

Un studiu al literaturii conţinând 
fotografii din habitat indică 
faptul că la cactuși boala trifizilor 
apare în mod natural în unele 
zone din America de Sud: Bolivia, 
Uruguay și în nordul statelor 
Argentina și Chile. Până la 1% din 
plante sunt infestate.

Introducere
Trifizii au fost identificati de Rowley (2006) ca 
fiind di- și trichotomii ale apexului. O populaţie 
de trifizi din cadrul colecţiei autorului a condus la 
concluzia că aceasta este o boală transmisibilă, 
infectarea producându-se prin sol contaminat 
sau prin contact direct al sucului conţinut de 
plante, de exemplu când se altoiește (Grant 2009, 
2013). Observaţii ulterioare au stabilit că agentul 
patogen nu este distrus de alcool, așa cum a fost 
remarcat de Mattijetz (2002) în cazul infecţiilor 
virale ale epicactușilor. Dar, rezumatul făcut de 
Mattijetz este perfect aplicabil infecţiilor trifide:

„Transferul mecanic se poate produce prin 
muşcătura insectelor, atingerea sau producerea 
unor leziuni, sau prin mijloace artificiale, cum 
ar fi altoire, sau prin transferul direct de pe 
instrumentele de tăiere. Odată infectată, noua 
plantă nu mai poate fi „vindecată” de acest virus al 

plantelor... fie trebuie să trăiască cu el, fie trebuie să 
fie distrusă pentru a elimina virusul. Desinfectarea 
chimică a virusului de pe intrumentele de tăiere nu 
este, de asemenea, în întregime posibilă... virusul 
poate supravieţui şi după aplicarea de alcool sau a 
altor substanţe chimice. Singurele mijloace eficiente 
de eliminare a viruşilor de pe instrumentele de 
tăiere, etc. este prin căldură... respectiv încălzirea 
suprafeţelor la o temperatură suficient de ridicată 
pentru a le steriliza, distrugând astfel virusul”.

Autorul a observat ocazional trifizi în literatura 
cactusistică și în galeriile online, ceea ce poate 
duce la concluzia că boala este larg răspândită, 
dar mai putin frecventă. Pentru a cuantifica 
aceste observaţii, a fost realizat un sondaj în 
literatura disponibilă în jurnale de specialitate, 
pentru a putea stabili frecvenţa de apariţie. Acest 
sondaj a fost limitat la apariţia în habitat, datorită 
posibilităţii mai mari de transfer a virusului în 
cultivare.  

 Sondajul
Sondajul a fost efectuat pe jurnalele disponibile, 
tipărite sau publicate online. În reviste au fost 
căutate fotografii din habitat, cu cactuși globulari 
din America de Sud. Boala trifizilor este cunoscută 
ca producând simptome numai în cazul 
cactușilor globulari, deși portaltoii cereoizi par 
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Trifids were identified by Rowley (2006) as di- and 
trichotomies of the apex. A population explosion 
of trifids within the author’s collection established 
that this is a communicable disease, spread by 
contaminated soil or by sap contact, eg grafting. 
(Grant 2009, 2013). Subsequent observations 
have further established that the infective agent 
is not killed by alcohol, as previously observed 
by Mattijetz (2002) in respect of virus infections 
of epiphytic cacti. Mattijetz’ summary accurately 
applies to the trifid infection:

“Mechanical transfer can be by insect bite, 
touching or scraping, or by artificial means, such 

distribution of the

trifid disease
of cacti 
in habitat

as grafting, or transfer from cutting tools. Once 
infected, the new plant cannot be “cured” of this 
plant virus... it must live with it, or be destroyed to 
eliminate the virus. Chemical disinfection of these 
plant viruses on cutting tools is also not entirely 
possible.... the viruses can still survive after the 
application of alcohol or other chemicals. The only 
effective means to eliminate viruses from cutting 
tools, etc is by the heat method.... heating the 
surface to a high enough temperature to sterilize the 
surface, thereby destroying the virus.”

The author has observed in cactus literature 
and online galleries the occasional trifid, leading 
to the conclusion that the disease is widespread 
but uncommon. To quantify this observation, 
a survey was made of readily available 
journal literature, to establish the frequency 
of occurrence. The survey was restricted to 
occurrence in habitat, because of the possibility 
of transference in cultivation.
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1 - Parodia mammulosa (Garbarini 2014). 2 - Lobivia 
bonniae (R. Kiesling, Cactus & Succ J (US) 73 (4), 2001). 3 - 
Gymnocalycium spegazzinii (Delladio & Delladio 2011). 

The survey
A survey was made of available published 
journals, paper or online. The journals were 
surveyed for habitat photos of globular cacti 
in South America. The trifid disease is only 
known to create symptoms in globular cacti, 
although cereoid grafting stocks do apparently 
carry the disease with no apparent symptoms. 
Observations in habitat are also found only from 
South America.

A photograph was included in the survey if the 
apex was visible, so that it could be seen if growth 
was normal. Many images were marginal for 
this purpose but in case of doubt the photo was 

included in the tally. The journals were surveyed 
are listed in Table 1 below.

In addition, there is reported in Cactus & Succ J 
(US) v81 no3, p112, observation in Eastern Brazil 
of Uebelmannia gummifera developing “a strange 

să fie purtători, fără însă a manifesta simptome 
evidente. Plantele din habitat observate ca fiind 
infestate provin, de asemenea, doar din America 
de Sud.

O fotografie a fost introdusă în rezultatul 
sondajului numai în cazul în care apexul era 
vizibil, astfel încât să se poată observa dacă 
creșterea era normală. Multe imagini au fost 
marginale acestui scop, dar în caz de dubiu 
fotografia afost luată în calcul. Jurnalele studiate 
sunt listate în Tabelul 1, mai jos: 

În plus, a fost raportat în Cactus & Succ J (SUA)

Nr. 3, Vol. 81, pag. 112, că au fost observate 
în estul Braziliei specimene de Uebelmannia 
gummifera dezvoltând „un model ciudat , 
triunghiular, al areolelor,  sau creste ale apexului”, 

The survey
A survey was made of available published 
journals, paper or online. The journals were 
surveyed for habitat photos of globular cacti 
in South America. The trifid disease is only 
known to create symptoms in globular cacti, 
although cereoid grafting stocks do apparently 
carry the disease with no apparent symptoms. 
Observations in habitat are also found only from 
South America.

A photograph was included in the survey if the 
apex was visible, so that it could be seen if growth 
was normal. Many images were marginal for 
this purpose but in case of doubt the photo was 

included in the tally. The journals were surveyed 
are listed in Table 1 below.

In addition, there is reported in Cactus & Succ J 
(US) v81 no3, p112, observation in Eastern Brazil 
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http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/11/1-Parodia-mammulosa-Garbarini-2014.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/11/5-Lobivia-bonniae-R.-Kiesling-2001.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/11/3-Gymnocalycium-spegazzinii-Delladio-Delladio-2011.jpg
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* Lobivia famatimensis, N. Argentina = Photo is in 
cultivation but identified as collected in that form

Table 1 - Journals surveyed.

Table 2 - Identified trifids: There were analyzed a total of 
750 photographs. Of these, 8 were trifid.

Journal Volume No Page Fig Genus Species Country

CactusWorld
32 1 17 13 Parodia mammulosa Uruguay
27 1 36 8 Lobivia famatimensis*

N. ArgentinaCactus 
Explorer 2 51 9 Gymnocalycium spegazzinii

Xerophilia
6 42 10

(lower left) Eriosyce
napina

N. Chile
challensis

9 64 8 Gymnocalycium spegazzinii N. Argentina

Cactus&Co 2008 4 258 Lower “Weingartia 
[Sulcorebutia]” 

purpurea
Boliviasantiaginensis

Cactus & 
Succ J (US) 73

5 257 5 Sulcorebutia mentosa
4 182 4 Lobivia bonnieae N. Argentina

CactusWorld
v27(2009)
v30(2012)
v32(2014) no.1

Cactus Explorer Nos. 1-11
Xerophilia Nos. 1-9

Cactus&Co 

1999no.3
2004no.3
2006no.1
2008 nos.3&4
2010 nos.1-4

Succulentopi@ Nos. 1-9
Boletin 
Informativo de 
la SLCSS

Nos. 1-10

Cactus & Succ. 
J (US)

v65(1993)
v75(2003)
v79(2007)
v86(2014)no.2

4 - Eriosyce napina ssp. challensis (Carlos Alonso Hidalgo Villa) 
(Xerophilia 6, 2013).

* Lobivia famatimensis, N. Argentina = fotografia este din 
cultură, dar identificată ca plantă colectată în această formă. 

4 - Eriosyce napina ssp. challensis (Carlos Alonso Hidalgo Villa) 
(Xerophilia 6, 2013).jpg

Publicatia Vol. No Pag. Fig Genul Specia Tara

CactusWorld
32 1 17 13 Parodia mammulosa Uruguay
27 1 36 8 Lobivia famatimensis*

N. ArgentinaCactus 
Explorer 2 51 9 Gymnocalycium spegazzinii

Xerophilia
6 42 10

(lower left) Eriosyce
napina

N. Chile
challensis

9 64 8 Gymnocalycium spegazzinii N. Argentina

Cactus&Co 2008 4 258 Lower “Weingartia 
[Sulcorebutia]” 

purpurea
Boliviasantiaginensis

Cactus & 
Succ J (US) 73

5 257 5 Sulcorebutia mentosa
4 182 4 Lobivia bonnieae N. Argentina

CactusWorld
v27(2009)
v30(2012)
v32(2014) no.1

Cactus Explorer Nos. 1-11
Xerophilia Nos. 1-9

Cactus&Co 

1999no.3
2004no.3
2006no.1
2008 nos.3&4
2010 nos.1-4

Succulentopi@ Nos. 1-9
Boletin 
Informativo de 
la SLCSS

Nos. 1-10

Cactus & Succ. 
J (US)

v65(1993)
v75(2003)
v79(2007)
v86(2014)no.2

Tabel 1 Jurnale studiate. 

Tabel 2 Trifizi identificaţi. Au fost analizate un număr 
total de 750 de fotografii. Din acestea 8 au fost trifide.

* Lobivia famatimensis, N. Argentina = Photo is in 
cultivation but identified as collected in that form

Journal Volume No Page Fig Genus Species Country

CactusWorld
32 1 17 13 Parodia mammulosa Uruguay
27 1 36 8 Lobivia famatimensis*

N. ArgentinaCactus 
Explorer 2 51 9 Gymnocalycium spegazzinii

Xerophilia
6 42 10

(lower left) Eriosyce
napina

N. Chile
challensis

9 64 8 Gymnocalycium spegazzinii N. Argentina

Cactus&Co 2008 4 258 Lower “Weingartia 
[Sulcorebutia]” 

purpurea
Boliviasantiaginensis

Cactus & 
Succ J (US) 73

5 257 5 Sulcorebutia mentosa
4 182 4 Lobivia bonnieae N. Argentina

CactusWorld
v27(2009)
v30(2012)
v32(2014) no.1

Cactus Explorer Nos. 1-11
Xerophilia Nos. 1-9

Cactus&Co 

1999no.3
2004no.3
2006no.1
2008 nos.3&4
2010 nos.1-4

Succulentopi@ Nos. 1-9
Boletin 
Informativo de 
la SLCSS

Nos. 1-10

Cactus & Succ. 
J (US)

v65(1993)
v75(2003)
v79(2007)
v86(2014)no.2

Table 1 - Journals surveyed.

Table 2 - Identified trifids: There were analyzed a total of 
750 photographs. Of these, 8 were trifid.

4 - Eriosyce napina ssp. challensis (Carlos Alonso Hidalgo Villa) 
(Xerophilia 6, 2013).
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5 - Lobivia famatimensis (Damsma & Damsma 2009). 
Photo in cultivation of habitat collected plant. 6 - 
Gymnocalycium spegazzinii (Aldo Delladdio, 2014) 
(Xerophilia 9).

three-angled pattern of areoles or crests at the 
apex” but without a photo.

No survey was made of plants in cultivation 
but the author has observed the occasional 
specimen within photo galleries. It is widespread 
but uncommon, and possibly more frequent in 
European collections than American.

Conclusion
These cases show that about 1% of the wild 
stock of globular cacti is infected with the trifid 
virus, in a band across South America including 
Bolivia, Uruguay, northern Chile & Argentina, and 
possibly extending into Brazil.
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virusul trifid, într-o zonă care traversează America 
de Sud, inclusiv Bolivia, Uruguay, nordul Chile și 
Argentina și, posibil, se extinde până în Brazilia.
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three-angled pattern of areoles or crests at the 
apex” but without a photo.

No survey was made of plants in cultivation 
but the author has observed the occasional 
specimen within photo galleries. It is widespread 
but uncommon, and possibly more frequent in 
European collections than American.

Conclusion
These cases show that about 1% of the wild 
stock of globular cacti is infected with the trifid 
virus, in a band across South America including 
Bolivia, Uruguay, northern Chile & Argentina, and 
possibly extending into Brazil.
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President of Sociedad de Cactáceas y Suculentas del Estado de Nuevo León, A.C

1 2

1 & 2 - flowers sprouting from the ground

An invitation to attend, as a 
spectator, a sporting event 
in the town of Mina, was the 
perfect excuse to look for 
Ariocarpus kotschoubeyanus, but 
unfortunately it was already 5:30 
pm, too late to find any open 
flowers. 

The next day I invited my wife Margarita to 
accompany me in a quick tour to catch the show 

anthophagy  

 
antofagie

O invitaţie pentru a participa 
ca spectator la un eveniment 
sportiv în municipiul (judeţul) 
Mina, a fost scuza perfectă 
pentru a căuta Ariocarpus 
kotschoubeyanus, dar, din 
păcate, la ora 17:30 era deja 
prea târziu pentru a găsi flori 

deschise. 
În ziua următoare am invitat-o pe soţia mea 

Margarita să mi se alăture, într-un tur rapid, 

1 & 2 - Flori răsărind parcă din pământ. 1 & 2 - Flores brotando del suelo.

antofagia

Una invitación a asistir como 
espectador a un evento 
deportivo en el municipio 
de Mina, fue la excusa 
perfecta para buscar 
Ariocarpus kotschoubeyanus, 
desafortunadamente para las 
5:30 p.m. ya era demasiado 

tarde para encontrar flores abiertas. 
Al día siguiente, invité a mi esposa Margarita a 
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http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/12/Miguel-�ngel-Gonz�lez-Botello-presentation.pdf
http://www.scysnl.org/
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/12/1-Already-closed-flower-sprouting-from-the-soil.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/12/2-Flowers-sprouting-from-the-soil-in-the-sunny-afternoon.jpg
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3 - Margarita searching and photographing Ariocarpus 
kotschoubeyanus plants - shown in the photo by round 
dark circles. 4 - Flower detail. 5 & 6 - The blister beetle from 
the species Megetra cancellata makes its appearance in 
front of the camera.

which was of course just 50 minutes away using 
the toll motorway. Arriving at the site, a few 
minutes before 4 pm, I must admit that I have 
come, fearing that plants flowers were already 
closed. Undoubtedly, seeing the first specimen 
was a great relief.

My wife and I were amazed by the show 
provided by the so abundant flowering and, 
more, by the so uncommon sight of the flowers 

pentru a prinde spectacolul care era la doar 50 
de minute distanță, folosind autostrada plătită. 
Am ajuns la sit doar cu câteva minute înainte de 
ora 16:00 și trebuie să recunosc că ne-am temut 
că vom găsi deja florile închise. Fără doar și poate 
că întâlnirea primului exemplar a fost o mare 
ușurare. 

Soţia mea și cu mine ne minunam de 
spectacolul pe care îl reprezenta o înflorire atât 
de abundentă și, mai mult, de atât de neobișnuita 

3 - Margarita căutând şi fotografiind plante de Ariocarpus 
kotschoubeyanus - indicate în fotografie de cercuri 
întunecate. 4 - Detaliu de floare. 5 & 6 Gândacul burtos din 
specia Megetra cancellata își face apariția.

3 - Margarita buscando y fotografiando plantas de 
Ariocarpus kotschoubeyanus, las culales aparecian como 
circulos más obscuros, en la foto. 4 - Detalle de la flor. 5 & 
6 - El escabajo botijón de la especie Megetra cancellata 
hace su aparición en frente de la cámara.

acompañarme a emprender un recorrido rápido 
para captar el espectáculo que seguramente 
estaría a solo 50 minutos utilizando autopistas de 
cuota. Debo admitir que llegué al sitio temiendo 
que las plantas ya estarían cerrando sus flores, 
ya que arribamos al sitio unos minutos antes de 
las 4:00 p.m. Sin embargo al encontrar el primer 
individuo, sentí un gran alivio.

Mi esposa y yo estábamos maravillados de el 
espectáculo que representaba la floración tan 
abundante y mayor aún, lo inusual de ver flores 
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http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/12/4.-Details-of-the-structures-of-the-A.-kotschoubeyanus-flower.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/12/5-Megetra-cancellata-entering-in-the-camera-field.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/12/3-Margarita-searching-for-A.-kotschoubeyanusdarken-circles.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/12/6-Megetra-cancellata-entering-in-the-camera-field.jpg
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7 - The blister beetle attacks and devours an Ariocarpus 
kotschoubeyanus flower. In this photo and in the next 
one, you can easily notice that the pollen grains on leaves 
a golden dust on the insect’s body. By eating the plant’s 
pistil, as you can see in the photo of the flower after the 
attack, and in the film made by the author, the insect 
cannot play an active pollinator role.

”emerging directly from the soil”. But another 
being immediately caught my attention and 
although the beautiful plant remained the 
protagonist, however, the aiming of my camers’s 
lens at the scene was hijacked by a specimen 
of Megetra cancellata, a beetle of the Meloidae 
family, which I saw year last in exactly the same 
place, but this time feeding from an Ariocarpus 
flower.

The blister beetles of the Megetra (*) genus 
are widespread in arid and semiarid areas of 
Mexico and the United States, but mainly in the 

viziune a „nasterii lor din sol”. Dar imediat o 
altă fiinţă mi-a atras atenţia și deși planta aceea 
frumoasă rămânea protagonista, fixarea lentilei 
aparatului asupra scenei, mi-a fost deturnată de 
un exemplar de Megetra cancellata, un gândac din 
familia Meloide, pe care, anul trecut, l-am văzut în 
exact același loc, dar care de astă dată se hrănea 
dintr-o floare de Ariocarpus.

Gândacii burtoși din genul Megetra (*) sunt 
răspândiţi în regiunile aride și semiaride din 
Mexic și Statele Unite ale Americii, în principal 
în Deșertul Chihuahua. Aceste insecte produc 

7 - Gândacul burtos atacă și devorează o floare de 
Ariocarpus kotschoubeyanus. Și în această fotografie 
și în următoarea, se pot observa cu ușurință grăunțele 
de polen care se depun ca un praf auriu pe insectă. 
Mâncând pistilul plantei - așa cum se poate vedea atât 
din fotografia florii după atac, cât și din filmul realizat de 
autor, insecta nu îndeplinește un rol de polenizator activ.

7 - El escarabajo botijón devorando una flor de 
Ariocarpus kotschoubeyanus; en esta foto y en la 
sigiente, se puede notar fácilmente los granos de polen 
que deja un velo de polvo dorado en el cuerpo del insecto 
al consumir el pistilo de la planta - como se puede ver 
en la imágen de la flor después de altaque, y enel video 
hecho por el autor, el insecto no juega un rol como 
polinizador.

"naciendo del suelo". Pero rápidamente otro 
ser vivo robó mi atención, sin embargo aunque 
el protagonista de la historia dejaba de ser tan 
hermosa planta, el lente seguía captándola, ya 
que quien acaparó la atención fue un individuo 
de Megetra cancellata, un escarabajo de la familia 
Meloide, quien un año atrás había observado 
precisamente en la misma localidad, pero en 
esta ocasión éste se alimentaba de una flor del 
Ariocarpus.

Los escarabajos botijones del género Megetra 
se distribuyen en las zonas áridas y semiáridas 
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8 - The blister beetle continuing to devour the flower of A. 
kotschoubeyanus. 9 - The plant’s flowers after the attack; it is 
quite visible that one of the pistils was eaten and therefore the 
plant will miss out a valuable fruit..

Chihuahuan Desert. These insects produce a 
toxin called cantharidin (**) which can become as 
toxic as cyanide or strychnine. Cantharidin causes 
inflammation, colic, fatigue, fever, depression, 
rapid heart rate and accelerated breathing, 
dehydration, sweating and diarrhoea. Only 10 mg 
is enough to cause the death of a human.

So now, having peculiar story of beetle, I think 
it might be interesting to share some photos 
and a short video, in which you can see how, 
in less than two minutes, the insect could eat 
half of a flower; unfortunately, the film is a bit 
underexposed and slightly out of focus – but still 
worth seeing.

The location is situated approximately 3 km 
south east of Boca de Potrerillos archaeological 
area, known for its petroglyphs dating back nearly 
8,000 years.

o toxină, numită cantaridină (**) care poate fi 
la fel de toxică precum cianurile sau stricnina. 
Cantaridina provoacă inflamaţii, colici, epuizare, 
febră, depresie, accelerarea pulsului și a 
respiraţiei, deshidratare, transpiraţie și diaree. 
Numai 10 mg sunt suficiente pentru a cauza 
moartea unei fiinţe umane.

Deci acum, având ciudata poveste a gândacului, 
cred că ar putea fi interesant să vă arăt câteva 
fotografii și un mic video, în care se observă cum, 
în mai puţin de două minute, insecta a putut 
mânca jumătatea unei flori; din păcate, filmul 
este un pic subexpus și ușor defocalizat dar 
merită totuși văzut. 

Locaţia este situată la aproximativ 3 km sud 
est de zona arheologică Boca de Potrerillos, 
binecunoscută pentru petroglifele sale care 
datează de aproape 8.000 de ani. 

8 - Gândacul burtos continuând să devoreze floarea de A. 
kotschoubeyanus. 9 - Florile plantei după atac - se vede bine 
cum unul dintre pistile a fost mâncat, ceea ce lipsește planta 
de un fruct prețios.

8 - El escarabajo botijón devorando aún mas la flor de A. 
kotschoubeyanus. 9 - Las flores de la planta después del 
ataque, es claramente visible que uno de los pistilos ha sido 
devorado y la planta perderá así un valioso fruto.

de México y Estados Unidos, principalmente 
en el Desierto Chihuahuense. Estos insectos 
producen un veneno llamado cantaridina, el cual 
puede llegar a ser tan tóxico como el cianuro o 
la estricnina. La cantaridina provoca inflamación, 
cólicos, agotamiento, temperatura elevada, 
depresión, aceleración del pulso cardiaco y 
respiración, deshidratación, sudoración y diarrea. 
Tan solo 10mg son suficientes para causar la 
muerte en humanos.

Así que teniendo tan peculiares antecedentes 
del bicho, creí que podía ser interesante 
compartir fotografías y un pequeño video en 
donde en menos de dos minutos se observa 
como pudo comerse la mitad de una flor, 
desafortunadamente se ve un poco subexpuesto 
y ligeramente desenfocado. 

La localidad se encuentra ubicada unos 3 
Km. al sureste de la Zona arqueológica Boca 
de Potrerillos, conocido ampliamente por sus 
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According to some observations in the field 
and based on satellite images, the Ariocarpus 
kotschoubeyanus local population is estimated 
to cover at least 60 hectares. Considering the 
plants have uniform distribution and the distance 
between the individuals would be of 10 m, on one 
hectare would be 100 plants, which would mean 
something like 6,000 plants in total; however, 
if this distance would be 5 m, on 60 ha the 
population would reach 24,000 plants; however, 
in most populations, the distribution is clustered 
and in order to estimate the population size 
systematic collection of data and remote sensing 
technologies have to be employed, the results 
of such estimation will be released soon in this 
magazine.

Location map of Ariocarpus  kotschoubeyanus population, 
Mi Mina, municipality, northeastern Monterrey, Nuevo León - 
map by the author.

Xero-notes
(*) The “blister beetle” (genus Megetra, fam. 

Meloidae) is a beetle that, when alarmed or 
crushed, gives off a substance called cantharidin, 
a highly toxic chemical that causes blistering 
upon contact with skin and mucus membranes. 
The larvae are typically parasites of other insects.

(**) Cantharidin (C10H12O4) is a toxic substance 
extracted from ash tree beetle known as 
cantharide in French (Lytta vesicatoria - fam. 
Meloidae). The ash tree beetle contains about 
5% cantharidin. The liquid is produced and 
then secreted by its abdominal glands, it is a 
substance that - in contact with skin or mucous 
membranes – is causing irritation, burning, 
blistering and sometimes, if ingested, even 
death. Cantharidin is the oldest local aphrodisiac 
substance known in Europe, being used from 
ancient Rome to ... China. The aphrodisiac action 
of cantharidin is due to local effects produced by 
it, through long-term irritation and inflammation 
of glands and genital mucosa, which generates 
a higher and faster afflux of blood to the sexual 
organs. Cantharidin is produced and insect 
males of the family Meloidae during copulation 
and has a stimulating effect on the female. 
(adapted from Wikipedia) 

ATTENTION! 
Do not use cantharidin - danger of injury or even 

death !!

Potrivit cu câteva observații la faţa locului și 
în baza unor imagini din satelit, populația locală 
de Ariocarpus kotschoubeyanus se estimează 
a fi pe cel puțin 60 de hectare. În cazul în care 
distribuirea plantelor ar fi uniformă și distanţa 
dintre indivizi ar fi de 10 m, pe un hectar ar fi 100 
de plante, adică ceva de genul 6000 de plante, 
în total; în cazul în care această distanță ar fi de 
5 m, populația în 60 de ha ar ajunge la 24.000 
de plante; totuși, în cele mai multe populații, 
distribuția este grupată și pentru a se putea face 
estimări populaţionale sunt necesare prelevări de 
date sistematice și noi tehnologii de teledetecţie, 
ale căror rezultate vor fi difuzate în curând prin 
intermediul acestei reviste. 

10 - Harta locației de A. kotschoubeyanus, municipalitatea 
Mina, nord-vest Monterrey, Nuevo León. Hata este realizată 
de autor.

Xero-notes
(*) Genul Megetra din familia Meloidae,  este reprezentat 
de gândaci care, atunci când sunt amenintaţi, speriaţi 
sau striviţi, eliberează o substanţă foarte toxică numită 
cantaridină (**). Larvele sunt în mod tipic, paraziţii altor 
insecte.
(**) Cantaridina (C10H12O4) este o substanță toxică extrasă 
din gândacul de frasin denumit în franceză cantharide 
(Lytta vesicatoria – fam. Meloidae). Gândacul de frasin 
conține circa 5% cantaridină. Lichidul este produs și mai 
apoi secretat de glandele abdominale, fiind o substanță 
care – în contact cu pielea sau cu mucoasele – cauzează 
iritaţii, usturime, bășici și, uneori, dacă este ingerată, 
chiar moartea. Cantaridina este cea mai veche substanță 
afrodisiacă locală cunoscută în Europa, fiind folosită încă 
din antichitate, de la Roma și până în… China. Acțiunea 
afrodisiacă a cantaridinei este datorată efectului local 
pe care îl produce, prin iritația și inflamația de lungă 
durată a glandelor și mucoaselor genitale, ceea ce 
generează un aflux mai mare și mai rapid de sânge 
către organele sexuale. Cantaridina este produsă și de 
masculii insectelor familiei Meloidae, în timpul copulației 
și are un efect stimulator asupra femelei. (adaptare după 
Wikipedia)
ATENŢIE! NU folosiţi cantaridina – pericol de rănire sau 
chiar de deces!!

petroglifos que datan de hace unos 8,000 años. 
De acuerdo con unas cuantas observaciones en 
campo y con base en imágenes de satélite, se 
estima una población de al menos 60 Hectáreas. 
En caso de que la distribución de Ariocarpus 
kotschoubeyanus fuese uniforme y la distancia 
entre individuos fuese de 10m, en una hectárea 
habría cerca de 100 plantas, algo así como 6,000 
plantas en total, sin embargo, si esta distancia 
fuese de 5m, la población en las 60Ha llegaría 
a 24,000 plantas, y si estuviesen a 2m sería de 
150,000; sin embargo la distribución es agrupada 
en la mayoría de las poblaciones y para hacer 
estimaciones poblacionales se requieren hacer 
muestreos sistemáticos o bien, uso de nuevas 
tecnologías de percepción remota, las cuales 
pronto estaremos difundiendo en esta revista.

Mapa de la ubicatión de la localidad de Ariocarpus 
kotschoubeyanus, en el municipio de Mina, al noroeste de 
Monterrey, Nuevo León - mapa por el autor. 

Xero-notes
(*) El escarabajo botijón, género Megetra, Familia 

Meloideae, es un insecto que al aplastarlo o 
alarmarlo, despide una sustancia llamada 
cantaridina, un tóxico potente que causa 
ampollas al contacto con la piel o las mucosas, la 
larva es un parásito típico de otros insectos 

(**) Cantaridina: (C10H12O4) es una sustancia 
tóxica extraída del escarabajo de las cenizas, 
conocido como cantharide en Francia (Lytta 
vesicatoria fam. Meloidae). El escarabajo de las 
cenizas contiene aproximadamente un 5% de 
cantaridina, el líquido es producido por unas 
glándulas abdominales, es una sustancia que, 
en contacto con la piel o las mucosas causa 
quemaduras, ardor, ampollas e irritación e 
incluso, algunas veces, si se ingiere, puede 
causar la muerte. La cantaridina es el afrodisíaco 
conocido mas antiguo en europa, siendo 
utilizado desde la antigua roma y china. el efecto 
afrodisíaco de la cantaridina es debdo a sus 
efectos localizados, que producen irritación 
e inflamación de las glándulas y mucosas 
genitales, lo quegenera un flujo mas fuerte y 
rápido de sangre a los órganos sexuales. La 
cantaridina es producida por los insectos macho 
de la familia Meloideae, el cual tiene un efecto 
estimulante en las hembras durante la cópula.

¡PRECAUCIÓN! no utilice cantaridina por el posible 
riezgo de dańo e incluso muerte que puede ocurrir.
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Federico Centenari, Italy. 
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1 - Plant fom the author’s collection

Previously classified as Echinocactus, 
plants of the genus Copiapoa 
are native to desert areas of the 
coastal regions of northern Chile. 
Particularly resistant to drought, 
in habitat Copiapoa is obtaining 
the necessary water by absorbing 
moisture from the persistent fogs 

covering the coast of Chile during the their 
growing season (the period corresponding to 
their winter). The dry season is characterized 
instead by extreme drought, intense heat and 
merciless sun. To protect themselves from the 
strong sunlight Copiapoa species develop a white 
/ greyish waxy layer (bloom) covering the entire 
stem: this is in addition to the spines, which 
are ranging from black to gray and are thick, 
conferring to these plants a typical aspect, very 
appreciated by collectors. The phenomenon 
is particularly evident in habitat plants, but it 
also occurs in some specimens in cultivation, 
although to a lesser extent and after a much 
longer period of time.

Typical for this genus - and emblematic in 
regards to the production of the waxy layer 

protecting the plant from the sun - is Copiapoa 
cinerea. A slow-growing plant, Copiapoa cinerea 
is initially spherical (perfectly spherical from 
the seedling stage to 4-5 years old plants) and 
becomes only with time elongated, slightly 
cylindrical, even up to a meter in height in habitat. 
The spines, straight and shiny black, are sparse 
and vary in number („The radial ones to 6-7, rarely 
absent, the central 1 or 2”;”; cit. Giuseppe Lodi 
(2001), “Le mie piante grasse”, ed. Edagricole). 
They flower in old age, not earlier than 15-20 
years: yellow flowers appearing at the apex, 
about 3 centimetres wide.

a cultivation experiment

copiapoa
cinerea 

un experiment in cultura

copiapoa
cinerea 

Clasificate anterior ca Echinocactus, 
plantele din genul Copiapoa sunt 
originare din zonele deșertice 
ale regiunilor costale din nordul 
statului Chile. Deosebit de 
rezistente la secetă, în habitat 
Copiapoa își obţine apa necesară 
absorbind umezeala din 

ceaţa persistentă ce învăluie coastele statului 
Chile în perioada lor de creștere (perioada 
corespunzătoare iernii lor). În schimb, sezonul 
uscat este caracterizat prin ariditate extremă, 
caniculă intensă și soare necruţător. Pentru a se 
proteja de soarele puternic speciile de Copiapoa 
formează un strat ceros alb/cenușiu (epiderma 
glaucoasă) care acoperă întreaga tulpină: acest 
element, la care se mai adaugă și spinii, groși, 
având culori ce variază de la negru la cenușiu, 
conferă acestor plante un aspect tipic, foarte 
apreciat de colecţionari. Fenomenul este evident 
mai ales la plantele din habitat, dar apare și la 
unele exemplare cultivate, dar într-o măsură mai 
mică și după o perioadă mai lungă de timp. 

Tipic pentru acest gen – și emblematic în 
ceea ce privește producerea stratului ceros 

care protejează planta de soare – este Copiapoa 
cinerea. O plantă cu creștere lentă, Copiapoa 
cinerea este iniţial sferică (perfect sferică de la 
stadiul de plantulă până la împlinirea vârstei de  
4-5 ani) și devine numai în timp elongată, ușor 
cilindrică, atingând până la un metru înălţime în 
habitat. Spinii, drepţi și de un negru lucios, sunt 
rari și variabili ca număr (“Radialii până la 6-7, 
rareori absenţi, centrali 1 sau 2”; cit. Giuseppe Lodi 
(2001), “Le mie piante grasse”, ed. Edagricole). 
Ele înfloresc abia la o vârstă înaintată, nu mai 
devreme de 15-20 de ani. Flori galbene, de 
aproximativ 3 cm diametru, apar în zona apicală.

1 - Plantă din colecția autorului

In passato classificate come Echinocactus, le 
piante del genere Copiapoa sono originarie 
delle aree desertiche delle zone costiere 
del Cile settentrionale. Particolarmente 
resistenti alla siccità, in habitat le Copiapoa 
si approvvigionano d’acqua assorbendo 
l’umidità dalle persistenti nebbie che 
ricoprono le coste cilene durante la stagione 

vegetativa (il periodo che corrisponde al loro 
inverno). La stagione asciutta è caratterizzata 
invece da estrema siccità, caldo intenso e sole 
spietato. Per difendersi dalla forte insolazione 
alcune specie di Copiapoa sviluppano uno strato 
ceroso (pruina) bianco/grigiastro lungo tutto il 
fusto: è questo, oltre alle spine, da rade e nere 
a grigie e fitte, a conferire a queste piante un 
aspetto tipico, molto apprezzato dai collezionisti. 
Il fenomeno, particolarmente evidente nelle 
piante in habitat, si verifica anche negli esemplari 
in coltivazione, sebbene in misura ridotta e in 
tempi assai più lunghi.

Tipica di questo genere – ed emblematica 
riguardo alla produzione dello strato ceroso 
a protezione dal sole – è Copiapoa cinerea. 
Pianta a crescita lenta, Copiapoa cinerea è 

inizialmente globosa (perfettamente sferica nella 
fase da semenzale a pianta di 4-5 anni) e solo 
col tempo assume un portamento allungato, 
moderatamente cilindrico, fino a raggiungere 
il metro d’altezza in habitat. Le spine, diritte e 
di colore nero lucente, sono rade, variabili per 
numero (“le radiali da una a 6-7, raramente assenti, 
le centrali 1 o 2”; cit. Giuseppe Lodi (2001), “Le mie 
piante grasse”, ed. Edagricole). Fioriscono in età 
avanzata, non prima dei 15-20 anni: fiori gialli 
all’apice, larghi circa 3 centimetri.

un esperimento di 
cultivazione

copiapoa      
cinerea 

1 - Pianta dalla collezione dell’autore
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The experiment
The experiment was conducted in cultivation, 
over four years, on two young specimens of 
Copiapoa cinerea grown on different substrates. 
The plants were bought from the same grower 
and are part of a single sowing batch carried out 
in 2005. Both were purchased at the same time, 
in the spring of 2009: the experiment therefore 
involved two identical four years old specimens, 
at the time potted in 5.5 cm round pots.

2 - Comparison before being repotted for the first time. 3 - 
Copiapoa in marl, top view. 4 - Copiapoa in standard soil, 
top view. 5 - Copiapoa in marl, frontal view. 6 - Copiapoa in 
standard soil, frontal view.

Experimentul
Experimentul a fost efectuat în condiţii de cultură, 
timp de patru ani, asupra a două specimene 
tinere de Copiapoa cinerea crescute în tipuri de 
substrat diferite. Plantele au fost achiziţionate de 
la același crescător și făceau parte din același lot 
de însămânţări efectuate în 2005. Ambele au fost 
cumpărate în același timp, în primăvara anului 
2009; prin urmare experimentul implica două 
specimene identice având vârsta de patru ani, 
care la acea dată erau în ghivece rotunde de 5,5 
cm. 

Odată achiziţionate, plantele au fost 
transplantate imediat. Substratul “original” era cât 
se poate de obișnuit: aproape jumătate constând 
din turbă, în timp ce restul era un amestec de 
lapilli și ponce. În orice caz, rădăcinile lor păreau 

2 - Comparaţie înainte de prima transplantare. 3 - Copiapoa 
în marnă, vedere de sus. 4 - Copiapoa în sol standard, vedere 
de sus. 5 - Copiapoa în marnă, vedere frontală. 6 - Copiapoa 
în sol standard, vedere frontală.

L’esperimento
L’esperimento condotto riguarda la coltivazione 

nell’arco di quattro anni di due giovani esemplari 
di Copiapoa cinerea in differenti substrati. Le 
piante provengono dallo stesso coltivatore e 
fanno parte di un’unica semina effettuata nel 
2005. Sono state acquistate contestualmente 
nella primavera del 2009: l’esperimento ha 
dunque interessato due esemplari identici di 
4 anni, all’epoca radicati in vasi tondi da 5,5 
centimetri.

2 - Confronto precedentemente alla prima rinvaso. 3 - 
Copiapoa in marna, vista dall’alto. 4 - Copiapoa in substrato 
standard, vista dall’alto. 5 - Copiapoa in marna, vista 
frontale. 6 - Copiapoa  in substrato standard, vista frontale.
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http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/11/1-Confronto-precedentemente-alla-prima-rinvaso.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/11/4-Copiapoa-marna-vista-dallalto.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/11/5-Copiapoa-marna-vista-frontale.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/11/2-Copiapoa-standard-vista-dallalto.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/11/3-Copiapoa-standard-vista-frontale.jpg
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Once purchased, the plants were immediately 
repotted. Their „original” soil was common: up 
to about half consisting of peat, while the other 
half was a mix of lapilli and pumice. However, the 
roots of both specimens appeared to be healthy. 
They were not particularly branched, but still in 
good condition. After the roots were completely 
cleaned from the previous soil, the plants were 
left in the shadow, bare rooted, for a couple of 
days.

The potting mix
Subsequently I proceeded with repotting, placing 
both specimens in square 7 cm wide and 8 cm 
high plastic pots. For the first plant my choice was 
to prepare a substrate that is similar to its original 
environment, only with a minor change in the 
additional peat. In detail: one-third peat moss, 
one third lapilli (sifted) and third pumice (also 
sifted), thus adopting the formula considered by 
cactus aficionados the „standard” for a growing 
Cactaceae.

For the second specimen I used instead clay 
marl containing elongated small quartz particles 
(3-4 mm). In this case the marl was extracted 
from Emiliano Apennines, ranging from fine 
particles, in fact powdered clay, to coarse parts of 
one to two centimetres. Around the base of both 
specimens, once repotted, was placed sieved 
lapilli.

Insolation 
The two Copiapoa spent the next four years side 
by side, so as to ensure their identical exposure 
to sunlight, in a greenhouse exposed on three 
sides, getting direct sun from about 10.30 am 
until sunset (during March to September: we find 
ourselves in Lombardy). For filtering the sunlight 
there is only the polycarbonate roof, since the 
front part of the greenhouse is made of glass 
that wasn’t treated. Occasionally and without any 
precise schedule, both plants have been turned 
over the years, so as to ensure insolation on all 
sides.

Watering
Watering, identical in frequency and generous in 
quantity with both specimens, was made once 
a month from April to September, from above, 
but taking care not to wet the plant in order to 
prevent the impact of water on the plant’s body 
and prevent washing out the thin layer of bloom. 
Additional to the watering, there was some 
occasional misting in the late afternoon or in the 
evening. Since the end of September, a complete 
stop on watering and misting.

Fertilization 
There was little fertilization, carried out twice a 
year except for 2013 (the last year before being 
repotted again) when fertilization was avoided 
altogether.

Temperature 
From 2009 to January of 2014 the two Copiapoa 
have remained in the same place in the 
greenhouse, coming to withstand temperatures 
of up to 40 °C in summer and winter minimums 
of three and a half degrees below zero, with 
humidity levels tending to be rather high, 
sometimes exceeding 80%. In winter, the 

7 - Copiapoa in standard soil, roots. 8 - Copiapoa in marl, 
roots.să fie sănătoase. Nu erau deosebit de ramificate, 
dar, în orice caz, în condiţie bună. După ce am 
curăţat complet rădăcinile de solul anterior, 
plantele au fost lăsate la umbră, cu rădăcinile 
nude, pentru câteva zile.

Amestecul de sol
În continuare am trecut la plantarea ambelor 
specimene în ghivece pătrate din plastic, de 7 cm 
lăţime și 8 cm adâncime. Pentru prima plantă am 
optat pentru prepararea unui substrat similar 
celui original, numai cu o modificare minoră în 
ceea ce privește turba adiţională. În detaliu: o 
treime turbă, o treime lapilli (cernut) și o treime 
ponce (de asemenea cernut), adoptând prin 
urmare o formulă considerată de pasionaţii 
de cactuși ca fiind tradiţională în cultivarea 
cactaceelor.

Pentru al doilea specimen am utilizat în schimb 
marnă argiloasă care conţinea și particule mici 
de cuarţ alungite (de 3-4 mm). În acest caz marna 
era extrasă din munţii Emiliano și cuprindea atât 
particule fine, în fapt un fel de praf de argilă, 
până la bucăţi mai grunjoase de 1-2 centimetri. 
Odată transplantate, în jurul coletului am pus, la 
amândouă specimenele, lapilli cernut. 

Insolaţie
Cele două exemplare de Copiapoa și-au petrecut 
următorii patru ani una lângă alta pentru a 
asigura o expunere identică la soare, într-o seră 
expusă pe trei laturi, unde primeau soare de la 
10.30 dimineaţa până la apus (din martie până 
în septembrie: suntem doar în Lombardia). 
Lumina nu era filtrată decât prin acoperișul de 
policarbonat, partea frontală a serei fiind din 
sticlă netratată. Ocazional și fără un grafic precis 
ambele plante erau rotite, în timpul anilor, pentru 
a asigura o insolaţie venită din toate direcţiile.

Udare
Udarea, identică în ceea ce privește frecvenţa și 
generoasă cu ambele specimene, a fost făcută 
o dată pe lună din aprilie până în septembrie, 
de sus, dar având grijă să nu fie udate plantele 
pentru a preveni impactul umezelii pe tulpina 
acestora și spălarea stratului subţire de pruină. 
În plus, ocazional plantele erau pulverizate cu 
apă, în după-amiezile târzii sau spre seară. De la 
sfârșitul lunii septembrie udarea și pulverizarea 
cu apă erau complet oprite.

Fertilizare
Fertilizarea a fost ușoară, efectuată de două ori 
pe an, cu excepţia anului 2013 (anul anterior 
ultimei transplantări) când fertilizarea a fost 
evitată intenţionat.

Temperaturi
Din 2009 până în ianuarie 2014 cele două 
Copiapoa au rămas în același loc în seră, ajungând 
să înfrunte temperaturi de până la 40 °C în 
timpul verii și minime hibernale de până la trei 
și jumătate grade sub zero, dar cu umiditate 
relativă a aerului mai degrabă ridicată, uneori 
depășind 80%. Pe timpul iernii sera este închisă 
(dar o aeriseam o dată la două săptămâni) dar 
mă bazam mai mult pe un ventilator care circula 
aerul în interior.

Comparaţie la transplantare
În ianuarie 2014 cele două Copiapoa au fost 
transplantate: au petrecut alături doar cu puţin 

7 - Copiapoa în sol standard, rădăcini. 8 - Copiapoa în 
marnă, rădăcini.

Una volta acquistate, le piante sono state 
immediatamente svasate. Il terriccio “di 
provenienza” era comune: per circa metà, torba, 
per l’altra metà un mix di lapillo e pomice. Le 
radici di entrambi gli esemplari si presentavano 
sane. L’apparato non era particolarmente 
ramificato, ma era comunque in buone 
condizioni. Ripulite completamente le radici dal 
precedente terriccio, le piante sono state lasciate 
in ombra, a radice nuda per un paio di giorni. 

Composta
Successivamente si è proceduto con il rinvaso, 
ponendo entrambi gli esemplari in vasi di plastica 
quadrati da 7 centimetri di lato per 8 di altezza. 
Per una pianta si è scelta una composta simile 
a quella di provenienza, semplicemente con un 
minore apporto di torba. In dettaglio: un terzo 
torba di sfagno, un terzo lapillo (setacciato) e un 
terzo pomice (setacciata), adottando così quella 
che gli appassionati considerano la composta 
“standard” per una coltivazione base delle 
cactaceae. 

Per il secondo esemplare è stata invece 
utilizzata marna argillosa allungata con quarzite 
di piccola pezzatura (3-4 millimetri). Nel caso 
specifico la marna proveniva dall’Appennino 
Emiliano: alternava parti finissime, di fatto argilla 
polverizzata, a parti grossolane, di dimensioni 
comprese tra i due e i due centimetri e mezzo. 
Attorno al colletto di entrambi gli esemplari, una 
volta rinvasati, è stato posto del lapillo setacciato.

Insolazione 
Le due Copiapoa hanno trascorso i successivi 
quattro anni una accanto all’altra, così da 
garantire loro identica esposizione, in una serra 
esposta su tre lati, ricevendo sole diretto dalle 
10,30 circa sino al tramonto (nella stagione 
che va da marzo a settembre: ci troviamo in 
Lombardia). A filtrare i raggi solari, unicamente il 
tetto in policarbonato, poiché la parte anteriore 
della serra è realizzata in vetro non trattato. 
Sporadicamente e senza alcuna cadenza precisa, 
entrambe le piante sono state voltate nel corso 
degli anni, così da assicurare insolazione su tutti i 
lati.

Annaffiature
Le annaffiature, identiche per frequenza e 
generose per quantità con entrambi gli esemplari, 
sono state effettuate nella misura di una al mese 
da aprile a settembre, a pioggia, distanziate dalla 
pianta per evitare che l’impatto dell’acqua sul 
fusto ne asportasse il sottile strato di pruina. 
Alle innaffiature si sono aggiunte sporadiche 
nebulizzazioni nel tardo pomeriggio o in serata. 
Dalla fine di settembre, sospensione completa di 
annaffiature e nebulizzazioni.

Fertilizzazione 
Scarse le fertilizzazioni, effettuate nella misura 
di due all’anno, salvo nel corso del 2013 (ultimo 
anno prima del nuovo rinvaso), quando la 
fertilizzazione è stata del tutto evitata.

Temperature 
Dal 2009 al mese di gennaio del 2014 le due 
Copiapoa sono rimaste nella stessa posizione 
della serra, arrivando a sopportare temperature 
fino ai 40 gradi in estate con minime invernali di 
tre gradi e mezzo sotto lo zero e livelli di umidità 
tendenzialmente alti, a volte superiori all’80%. 

7 - Copiapoa  in substrato standard, radice. 8 - Copiapoa in 
marna, radice.
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greenhouse is closed (although it was aired once 
every two weeks or so) but I relied on a fan to 
move the air inside.

Comparison at repotting
In January 2014, the two Copiapoa have been 
repotted: they have spent together a little 
less than five years since the beginning of the 
experiment, and the plants are almost nine years 
of age. Both are in good health: no cold damage 
or sunburns, and the growth is proportional in 
both cases.

Both specimens have a good root system, 
healthy and well branched. Once removed the 
soil particles from the dry roots, there is a greater 
branching in the sample grown in standard 
potting soil, although for the one grown up 
in marl the primary roots appear to be more 
consistent and robust (as it actually should be for 
this kind of plant).

Differences 
After nearly five years of growing in two different 
soil types, the Copiapoa were looking substantially 
different. The first and the most apparent was 
the difference of size: the plant grown in standard 
potting mix (peat) is considerably larger than the 
one grown in marl. More in detail, diameter of 
the two plants differs by at least one centimetre. 
The second noticeable difference is in regards to 
the colour of the stem: green for the specimen 
grown in standard potting soil; light grey for 
the plant grown in marl. The reason is higher 
production of bloom in the plant grown in marl, 
although a slight waxy layer is also noticeable in 
the specimen grown in peat.

Finally, differences can be seen also in 
spination, denser in the specimen grown in 
standard potting soil (especially towards the 
apex). Both specimens have well-formed spines 
(five radial, one central), shiny black, robust, and 
not yet lapsed at the bottom, as it happens in 
adult plants.

New repotting
Once cleaned the roots of the two specimens 
from the old soil, we proceeded with the 
transplant in 7 cm wide and 10 cm high square 
pots. Even for this new repotting different 
soil types were used. For the plant grown in 
standard potting soil it was used a well-draining 
but nutrient rich mix consisting of peat, lapilli, 
pumice, zeolite, perlite and a little added fertilizer 
(bone meal). The plant grown in marl was further 
kept in a potting mix based on marl, however, 
supplemented with the addition of inert materials 
such as pumice, lapilli, zeolite and quartzite.

Conclusion
The photos speak better than any description. 
It is sufficient to note that, for this type of 
plants, a lean substrate, lacking peat and 
almost completely inert as may be the marl, 
promotes a more growth „natural”, allows to 
obtain specimens similar to those from habitats, 
compared to the results that are obtained 
with the use of a peat-based potting soil. The 
appearance of the plant grown in marl is similar 
to that observed in habitat, especially thanks to 
the higher production of bloom induced by a 
significantly slower growth (as evidenced by the 
different size of the two specimens), compared to 
that provided by a standard soil . Even the slightly 
sparser spination of the specimen grown in marl 
ensures a more „natural” look, contributing to the 
overall result.

The Copiapoa are, moreover, slow-growing 
plants, perfectly prepared to withstand long 
periods of drought (between Cactaceae, as far as I 
was able to observe, are among the least likely to 
„deflate” during the winter doldrums) and able to 
thrive well only with a limited supply of nutrients. 
Undoubtedly, the marl favours these conditions, 
supporting growth rates similar to those achieved 
by Copiapoa in nature.

9 & 10 - Both specimens after being repotted for the second 
time.

sub cinci ani, de la începutul experimentului, 
acum plantele având vârsta de aproape nouă 
ani. Ambele sunt într-o condiţie bună, nu există 
nici o deteriorare provocată de ger sau de arsuri 
solare și, în ambele cazuri, creșterea a fost 
proporţională.

Ambele plante aveau un sistem radicular 
sănătos și bine ramificat. Odată îndepărtate 
particulele de sol de pe rădăcinile uscate, se 
poate observa o ramificare mai mare la planta 
crescută în amestecul standard, chiar dacă la 
planta crescută în marnă rădăcinile primare 
păreau să fie mult mai uniforme și mai robuste 
(așa cum ar și trebui să fie pentru o plantă de 
acest tip). 

Diferenţe
După aproape cinci ani de creștere în două 
substraturi diferite, cele două Copiapoa arătau 
în mod substanţial diferit. În primul rând, cea 
mai evidentă era diferenţa în dimensiune: 
planta cultivată în substrat standard (turbă) este 
considerabil mai mare decât cea crescută în 
marnă. Mai exact, diametrul celor două plante 
diferă prin cel puţin un centimetru. A doua 
diferenţă ușor de remarcat este culoarea tulpinii: 
verde pentru specimenul cultivat în substratul 
standard, ușor cenușie pentru planta crescută în 
marnă. Motivul este o sporită producţie de pruină 
la planta crescută în marnă, deși un ușor cuticul 
ceros se poate observa și la specimenul cultivat în 
turbă. 

În fine, diferenţe observabile mai există 
și în ceea ce privește spinaţia, mai densă la 
specimenul cultivat în substratul standard (mai 
ales în zona apicală). Ambele specimene au 
spini bine formaţi (cinci radiali, un central), negri 
strălucitori, robuști, și încă fără să fi ajuns caduci 
în partea de jos, așa cum se întâmplă la plante 
adulte.

Noua transplantare
Odată rădăcinile curăţate de solul vechi, am 
trecut la transplantarea celor două plante în 
ghivece pătrate cu latura de 7 cm și de 10 cm 
adâncime. Chiar și acum au fost utilizate două 

tipuri diferite de sol. Pentru planta cultivată 
până acum în substratul standard am utilizat 
un amestec bine drenat, dar bogat în nutrienţi, 
format din turbă, lapilli, ponce, zeolit, perlit și 
puţin fertilizant adiţional (făină de oase). Planta 
crescută în marnă a fost transplantată tot într-un 
substrat bazat pe marnă care a fost suplimentat 
prin adaos de material inert cum ar fi ponce, 
lapilli, zeolit și cuarţit.

Concluzie
Fotografiile vorbesc de la sine, mai bine decât 
orice descriere. Este suficient să observăm că, 
pentru acest tip de plante, un substrat nu prea 
gras, lipsit de turbă și aproape în întregime inert 
cum este marna, promovează o creștere mult 
mai “naturală”și permite obţinerea de specimene 
similare celor din habitate, prin comparaţie cu 
rezultatele obţinute utilizând substrat bazat pe 
turbă. Aspectul plantei cultivate în marnă este 
similar cu al celor observate în habitat, în mod 
deosebit datorită producţiei sporite de pruină, 
accentuat de o creștere semnificativ mai lentă 
(așa cum se observă din mărimea diferită a celor 
două specimene) faţă de cea indusă de utilizarea 
unui substrat standard. Chiar și spinaţia ceva 
mai rară în cazul specimenului cultivat în marnă 
asigură un aspect mult mai “natural”, contribuind 
în ansamblu la rezultatul obţinut.

Copiapoa sunt în plus plante cu creștere 
lentă, perfect adaptate să reziste în condiţii de 
secetă foarte îndelungată (în ceea ce privește 
cactaceele, sunt printre cele mai puţin probabile 
a se “dezumfla” în timpul iernilor deprimante și 
sunt capabile să prospere chiar și numai cu un 
aport limitat de nutrient. Fără îndoială, marna 
favorizează aceste condiţii, susţinând ritmuri de 
creștere similare cu cele obţinute de Copiapoa în 
natură. 

9 & 10 - Ambele exemplare după ce au fost transplantate a 
doua oară.

In inverno la serra rimane chiusa (sebbene 
arieggiata una volta ogni due settimane) ed entra 
in funzione una ventola per muovere l’aria.

Confronto al rinvaso
Nel mese di gennaio 2014 le due Copiapoa sono 
state rinvasate: dall’inizio dell’esperimento sono 
trascorsi poco meno di cinque anni e le piante 
hanno quasi nove anni d’età. Si presentano 
entrambe in ottima salute: non hanno danni 
da freddo né scottature e la crescita appare 
proporzionata in entrambi i casi. 

Tutti e due gli esemplari possiedono un buon 
apparato radicale, sano e ramificato. Una volta 
scrollate le radici secche, si nota una maggiore 
ramificazione nell’esemplare coltivato in terriccio 
standard, sebbene in quello cresciuto in marna le 
radici primarie appaiano più consistenti e robuste 
(come deve essere per questo genere di pianta).

Differenze 
Dopo quasi cinque anni di crescita in due diversi 
terricci, le Copiapoa presentano differenze 
sostanziali. La prima e più apparente divergenza 
riguarda le dimensioni: la pianta coltivata in 
terriccio standard (con torba) è sensibilmente 
più grossa rispetto a quella coltivata in marna. 
Più in dettaglio, diametro delle due piante 
differisce di almeno un centimetro. La seconda, 
evidente divergenza riguarda il colore del fusto: 
verde quello dell’esemplare coltivato in terriccio 
standard; grigio chiaro quello della pianta 
cresciuta in marna. La ragione sta nella maggiore 
produzione di pruina della parte coltivata in 
marna, sebbene un leggero strato ceroso sia 
presente anche sull’esemplare coltivato in torba.

Al raffronto si notano infine differenze anche 
nella spinagione, più fitta nell’esemplare coltivato 
in terriccio standard (specie all’apice). Entrambi 
gli esemplari hanno spine ben formate (cinque 
radiali, una centrale), di colore nero brillante, 
robuste e non ancora caduche nella parte bassa, 
come avviene negli esemplari adulti.

Nuovi rinvasi 
Una volta ripulite le radici dei due esemplari 

dal terriccio, si è proceduto con il rinvaso in vasi 

quadrati da 9 centimetri di lato per 10 di altezza. 
Anche per questo nuovo rinvaso sono stati 
usati terricci differenti. Per la pianta coltivata in 
terriccio standard è stata usata una composta 
ben drenante ma nutriente, con torba, lapillo, 
pomice, zeolite, perlite e un poco di fertilizzante 
(cornunghia). La pianta coltivata in marna è 
stata invasata in una composta ancora a base di 
marna, con aggiunta di inerti quali pomice, lapillo, 
zeolite e quarzite.

Conclusioni
Le foto parlano meglio di qualsiasi descrizione. E’ 
sufficiente constatare che, per quanto riguarda 
questo genere di piante, una composta magra, 
priva di torba e quasi del tutto inerte come 
può essere la marna, favorisce una crescita più 
“naturale”, consentendo di ottenere esemplari 
più simili a quelli in habitat rispetto ai risultati che 
si ottengono con l’utilizzo di un terriccio a base 
torbosa. L’aspetto della pianta cresciuta in marna 
è simile a quello delle piante osservate in habitat, 
soprattutto grazie alla maggiore produzione di 
pruina indotta da una crescita sensibilmente più 
lenta (come testimoniano le differenti dimensioni 
dei due esemplari) rispetto a quella assicurata 
da un terriccio standard. Anche la spinagione 
leggermente più rada dell’esemplare coltivato 
in marna garantisce un aspetto più “naturale”, 
contribuendo al risultato d’insieme. 

Le Copiapoa sono d’altronde piante a crescita 
lenta, predisposte per resistere perfettamente 
a lunghi periodi di siccità (tra le cactaceae, a 
quanto mi è stato possibile osservare, sono tra 
le meno inclini a “sgonfiarsi” nel periodo di stasi 
invernale) e in grado di prosperare perfettamente 
con un limitato apporto di elementi nutritivi. 
Indubbiamente la marna favorisce queste 
condizioni, accompagnando la crescita secondo 
ritmi simili a quelli che le Copiapoa seguono in 
natura.

9 & 10 - Entrambi i esemplari dopo essere rinvasate la 
seconda volta.
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http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/11/8a-Entrambi-i-esemplari-dopo-essere-rinvasate-la-seconda-volta.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/11/8b-Entrambi-i-esemplari-dopo-essere-rinvasate-la-seconda-volta.jpg
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Antonio Ibarra Pecina, San Louis Potosí, SLP, Mexico.
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Specimen of Ariocarpus retusus with 
multiple heads and a diameter of 
50 cm, which was found during a 
walk with my best friend Edgardo 
Jimenez, in the municipality of 
Soledad de Graciano Sanchez SLP, 
Mexico.

The habitat is located about 1800 
meters above sea level, on a slope formed by 
colluvial sand and limestone gravel hardened by 
carbonate beds, known as “caliche”.

The plant is associated with other cacti such 
as: Thelocactus hexaedrophorus, Echinocactus 
horizonthalonius, Mammillaria formosa, among 
other Mammillaria and different kinds of Opuntia.

Xero-Notes
Caliche - a hardened natural cement of calcium 

carbonate that binds other materials—such as 
gravel, sand, clay, and silt. It occurs worldwide, 
in aridisol and mollisol soil orders—generally 
in arid or semiarid regions, including the High 
Plains of the western USA and the Sonoran 
Desert. (Wikipedia)
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Specimen de Ariocarpus retusus 
cu multiple meristeme și cu un 
diametru de  50 de cm, care a 
fost găsit în timpul unei plimbări, 
împreună cu cel mai bun prieten 
al meu, Edgardo Jimenez, în 
municipalitatea Soledad de Graciano 
Sanchez, SLP, Mexico.

Habitatul este situat la aproximativ 1800 de m 
altitudine, pe o pantă formată din nisip coluvial 
și pietriș de calcar, având un pat de carbonați, 
numit “caliche”.

Planta este asociată cu alți cactuși ca: 
Thelocactus hexaedrophorus, Echinocactus 
horizonthalonius, Mammillaria formosa, printre 
alte mamilarii și diferite specii de Opuntia.

Xero-Notes
Caliche - este un ciment natural din carbonat de calciu, 
care leagă între ele alte materiale, cum ar fi-pietriș, nisip, 
argilă și nămol. El se găsește în toată lumea, în general în 
regiuni aride sau semiaride, cum ar fi Câmpiile Înalte din 
vestul SUA și Deșertul Sonora (după Wikipedia)

Ejemplar de Ariocarpus retusus con 
múltiples cabezas y un diámetro de 
50 cm, el cal fué encontrado durante 
una caminata con mi gran amigo 
Edgardo Jimenez, en el municipio de 
Soledad de Graciano Sanchez, SLP, 
Mx.

El hábitat está situado alrededorde 
los 1800 msnm, en una pendiente coluvial de 
arena y grava caliza con lechos endurecidos por 
carbonatos, conocidos como “caliche”.

La planta se encuentra asociada a otras 
cactáceas, como: Thelocactus hexaedrophorus, 
Echinocactus horizonthalonius, Mammillaria 
formosa, entre otras Mammillarias y diversas 
clases de Opuntia.

un gigante

ariocarpus
retusus

Xero-Notes
Caliche - es una roca sedimentaria, un cemento 
natural endurecido de carbonato de calcio que se 
une a otros materiales como grava, arena, arcilla y 
limo. Ocurre en todo el mundo, generalmente en 
regiones áridas o semiáridas, incluidos los altos 
llanos del oeste de Estados Unidos y el desierto de 
Sonora. (Wikipedia)
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 Linda Cecilia Muñoz, Monterrey, N.L., Mexico. e-Mail: lindacecilia.artwork@gmail.com
 http://inertrooting.tumblr.com/
 http://lindaceciliam.wix.com/lindacecilia
 http://lindacecilia.tumblr.com/
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a textile metaphor 
of cacti and succulents

inert rooting

My artwork is an 
introspection that 
addresses the rooting of 
oneself into the Earth; it 
is a personal reflection on 
being a part of a certain 
place and system. Being 
attached to the Earth a link 

is created to develop mechanisms to adapt to the 
environments established by nature, by society 
and by individual factors that are introduced to 
us in our life time.

When the rooting lacks an inert feeling is 
generated and it becomes difficult to adapt and 
to be part of a social system where change is the 
only unremitting reality.

My artwork is a metaphorical textile 
representation of cacti and succulents native 
to the deserts of Mexico and includes also one 
Bromeliad species native of Brazil. I carry these 
species out of their context to insert them in 
a synthetic essence that makes them lifeless 
objects, using fabric as a flexible material that 
allows multiple possibilities. It is through my 
journey in the contemplation of the deserts that 

comes my reflection and identification with the 
concept of rooting.

These pieces seek to generate a representation 
of my personal search and take something 
natural and get out of context in order to 
transmute them into something artificial, and 
therefore it loses its roots to become something 
inert, drained of the essence, of the life, and 
leaving only the aesthetic. Through the aesthetic 
of the pieces I intend to reveal feelings in 
narrative form and features, the representation 
of spines as aggressive symbols that generate 
a contrasting hostility to the fragility that exists 
behind the beautiful appearance of a cactus, 
allowing them to survive, to adapt.

Each piece is unique and is currently available 
for sale.

To the prices list Annex

o metafora textila 
despre cactusi si suculente

inradacinarea 
inerta

Lucrările mele de artă sunt o 
introspecţie care adresează 
înrădăcinarea sinelui în Pământ; este 
o reflecţie personală a apartenenţei la 
un anume loc și sistem. Fiind atașat de 
Pământ, se creează o conexiune care 
permite dezvoltarea de mecanisme 
ce permit adaptarea la medii 

înconjurătoare create de natură, de societate sau 
de factori individuali la care suntem expuși în 
timpul vieţii noastre. 

Când înrădăcinarea lipsește, se generează 
un sentiment inert și atunci devine dificil să te 
adaptezi și să devii parte a unui sistem social în 
care schimbarea este singura realitate constantă.

Lucrarile mele de artă sunt reprezentări 
metaforice textile ale unor cactuși și suculente 
indigene deșerturilor mexicane, dar includ și 
o specie de bromeliacee originară din Brazilia. 
Extrag aceste specii din contextul lor pentru 
a le introduce într-o esenţă sintetică care le 
transformă în obiecte lipsite de viaţă, utilizând 
textile ca materiale flexibile, ce permit multiple 
posibilităţi. Prin călătorii și contemplarea 
deșerturilor am ajuns la aceste reflecţii și la 

identificarea cu conceptul înrădăcinării.
Aceste piese încearcă să genereze o 

reprezentare a căutărilor mele personale și 
preiau ceva natural, îl scot din context pentru 
a-l transforma  în altceva artificial, pierzându-și 
rădăcinile și devenind, prin urmare, inert, secătuit 
de esenţa, de viaţă, menţinând numai latura 
estetica. Prin estetica pieselor intenţionez să 
dezvălui sentimentele în forma narativă și prin 
caracteristici, reprezentând spinii ca simboluri 
agresive care generează o ostilitate contrastantă 
cu fragilitatea care există dincolo de aparenţa 
minunată a cactușilor, permiţându-le  să 
supravieţuiască, să se adapteze. 

Fiecare piesă este unică și este disponibilă în 
prezent spre vânzare. 

 

Spre lista de prețuri în Anexă

Mi obra es una introspección 
que habla del arraigo, 
una reflexión personal 
hacia la pertenencia a un 
determinado espacio y 
sistema. Al estar unidos 
a la Tierra se crea un 
vínculo para desarrollar 

mecanismos de adaptación a las condiciones 
sociales, naturales y a factores individuales que 
se insertan a lo largo de nuestra vida. 

Cuando existe el desarraigo se genera un 
sentimiento inerte y surge una dificultad 
de adaptación y pertenencia para existir 
en los sistemas sociales de una realidad 
constantemente cambiante. 

Mediante una representación textil metafórica 
de cactáceas y suculentas nativas de los desiertos 
de México he llevado a estas especies fuera de 
su contexto para insertarles una esencia sintética  
que las vuelve objetos sin vida utilizando tela 
como material flexible que permite posibilidades 
moldeables. Es por medio de mi recorrido y la 
contemplación en los desiertos que surge mi 
reflexión e identificación con el concepto del 

arraigo. 
Busco generar con estas piezas una 

representación de mi búsqueda personal 
de como al descontextualizar algo natural y 
trasladarlo en algo artificial pierde su arraigo para 
convertirse en algo inerte, en algo ajeno, al cual 
se le ha retirado su esencia, su vida y quedando 
sólo la estética. En la estética de las piezas 
pretendo revelar sentimientos en la narrativa de 
su forma y características, la representación de 
espinas como símbolos agresivos que generan 
hostilidad contrapuestas a la fragilidad que existe 
detrás de la apariencia bella de un cactus para 
sobrevivir, para adaptarse. 

Cada pieza es única y se encuentran 
disponibles a la venta. 

metafora textil 
de cactaceas y suculentas

el araigo 
inerte

Para el anexo de la lista de precios
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http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/12/Linda-Cecilia-Mu�oz-presentation.pdf
mailto:lindacecilia.artwork%40gmail.com?subject=
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Metaphor of Opuntia lindheimeri 30 × 35 cm.
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Methapor of Peyote 
20 cm diam.
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Metaphor of  
Pachycereus marginatus 19 × 50 cm.
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Metaphor of Biznaga mancacaballo 30 cm diam.
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Metaphor of Agave lechuguilla
35 × 40 cm.

Metaphor of Zebra Plant 45 × 45 cm.
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Metaphor of Opuntia microdasys 
“Red Glochids” 16 × 25 cm.

Metaphor of Opuntia microdasys 
“Yellow Glochids” 16 × 25 cm.
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Metaphor of Agave salmiana 
40 × 40 cm.
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Metaphor of Biznaga Roja 30 cm diam.
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Eduart Zimer, Aukland, New Zealand 
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a new adventiv succulent 
recorded in new zealand 

beschorneria 
yuccoides

Although mentioned in a brief 
species list (Zimer, 2014), I failed 
to acknowledge at the time that 
this was also a new recorded 
species for the New Zealand 
additional flora. 

Beschorneria yuccoides K.Koch (Agavoideae in 
Asparagaceae) 
Location: Napier south, along the railway line that 
runs parallel to and between SH2 and Te Awa 
Avenue / Waitangi Road; few thickets towards the 
southern third of the stretch. 

Date: July 2011
Category: Casual (Garden discard?, Intentional 

release?)
Origin: Mexico (Hidalgo, Puebla, Veracruz) at 

relatively high elevations: 2,700 – 3,000 m above 
the sea level.

Comments: Xeric Agave and Yucca relative 
with sub-succulent leaves. Vernacular names 
are: Mexican Lily, False Red Yucca, Flamingo 
Glow, Sisi, Amole (not strictly applied to B. 

yuccoides only) and possibly few other names. 
The small genus was named in honor of the 
German botanist Friedrich Wilhelm Christian 
Beschorner.This species seems not to be very 
popular in contemporary New Zealand gardens, 
possibly due to its messy stand when unchecked 
and invasive behaviour, but still it is relatively 
common in open, old fashioned gardens. Snails 
damage prone especially in winter; as you can see 
in the pictures, the leaves are pinched in many 
places leaving unsightly marks. 

Hard to control as it propagates locally by 
rhizomes forming dense stands and smothering 
or replacing less energetic vegetation forms. 
Reportedly hardy to -4 OC and recovering after 
damage after -10 OC frost and probably the 
hardiest species in this genus . It is monocarpic 
(main rosette dies off after flowering), but masses 
of offsets take over. The bluish-green foliage and 
the nectar laden flowers are attractive for many 
birds. I have no idea if New Zealand plants form 
seed, and there’s no literature to check this detail.

In this area intentional plantings were made in 
the past, it also was (or still is?) a stretch where 
garden waste is disposed of; therefore any of the 

o noua planta suculenta 
din flora aditionala 

a noii zeelande 

beschorneria 
yuccoides

Deși menţionată fugar într-o 
succintă listă de specii (Zimer, 
2014), nu am realizat că este, 
de asemenea, o nouă specie 
suculentă din flora adiţională 
înregistrată în Noua Zeelandă.

Beschorneria yuccoides K.Koch 
(Agavoideae în Asparagaceae) 

Locatie: La sud de Napier, de-a lungul liniei de 
cale ferată aflată paralel cu și între SH2 și Te Awa 
Avenue / Waitangi Road; câteva tufișuri aflate în 
treimea sudică a secţiunii. 

Data: Iulie 2011
Categorie: Floră ocazională (deșeuri horticole?, 

eliberare intenţionată?)
Origine: Mexic (Hidalgo, Puebla, Veracruz) la 

altitudini relativ mari: 2.700 – 3.000 m deasupra 
nivelului mării.

Commentarii: Plantă xerică înrudită cu Agave 
și Yucca având frunze sub-suculente.  Nume 

vernaculare: Mexican Lily, False Red Yucca,  
Flamingo Glow, Sisi, Amole (care nu este strict 
aplicată numai la B. yuccoides) și posibil alte 
căteva nume. Acest gen minor a fost numit în 
onoarea botanistului german Friedrich Wilhelm 
Christian Beschorner. Specia discutată aici nu 
pare să fie foarte populară în grădinile neo-
zeelandeze contemporane, posibil din cauza 
aspectului dezordonat atunci când nu este 
îngrijită și a comportamentului invaziv, dar este 
încă relativ comună în grădini deschise, de modă 
veche. Este predispusă la daune provocate de 
melci, mai ales în timpul iernii; după cum puteţi 
vedea în imagini, frunzele sunt ciupite în multe 
locuri, lăsând semne inestetice. 

Este greu de controlat întrucât se propagă 
local cu ajutorul rizomilor, formând desișuri 
care sufocă sau înlocuiesc formele de vegetaţie 
mai putin energetice. După unele surse este 
rezistentă până la -4 OC și se poate reface și 
după daune cauzate de geruri de -10 OC, fiind 

o new adventiv succulent 
recorded in

new zealand 

beschorneria 
yuccoides

Although mentioned in a brief 
species list (Zimer, 2014), I failed 
to acknowledge at the time that 
this was also a new recorded 
species for the New Zealand 
additional flora. 

Beschorneria yuccoides K.Koch (Agavoideae in 
Asparagaceae) 
Location: Napier south, along the railway line that 
runs parallel to and between SH2 and Te Awa 
Avenue / Waitangi Road; few thickets towards the 
southern third of the stretch. 

Date: July 2011
Category: Casual (Garden discard?, Intentional 

release?)
Origin: Mexico (Hidalgo, Puebla, Veracruz) at 

relatively high elevations: 2,700 – 3,000 m above 
the sea level.

Comments: Xeric Agave and Yucca relative 
with sub-succulent leaves. Vernacular names 
are: Mexican Lily, False Red Yucca, Flamingo 
Glow, Sisi, Amole (not strictly applied to B. 
yuccoides only) and possibly few other names. 
The small genus was named in honor of the 
German botanist Friedrich Wilhelm Christian 
Beschorner.This species seems not to be very 
popular in contemporary New Zealand gardens, 
possibly due to its messy stand when unchecked 
and invasive behaviour, but still it is relatively 
common in open, old fashioned gardens. Snails 
damage prone especially in winter; as you can see 
in the pictures, the leaves are pinched in many 
places leaving unsightly marks. 

Hard to control as it propagates locally by 
rhizomes forming dense stands and smothering 
or replacing less energetic vegetation forms. 
Reportedly hardy to -4 OC and recovering after 
damage after -10 OC frost and probably the 
hardiest species in this genus . It is monocarpic 
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two sources seem to be plausible. It is another 
of the many alpine plants doing just well in New 
Zealand’s coastal climate. Reportedly it does well 
in deep sandy to heavy, loamy soils. According 
to www.landcareresearch.co.nz in New Zealand 
this species is present in captivity / cultivation / 
culture only. However, our account proves it is 
established as a cultivation escape on unchecked 
public land.

In October 2014 cultivation relicts of the same 
species were discovered in Paparoa, Northland, 
growing along other succulents / xerophytes, 
such as Agave americana, Opuntia ficus-indica, 
Sedum praealtum, Aloe maculata, Sedum spectabile, 

1 - A dense stand of Beschorneria yuccoides (Napier). 
2 - An invader abusing another invader: Senecio angulatus 
smothering an Opuntia monacantha 3 - Beschorneria 
yuccoides buds (Napier)

probabil cea mai rezistentă specie din acest gen. 
Este monocarpică (rozeta principală moare după 
înflorire), dar numeroși lăstari noi preiau ștafeta. 
Foliajul verde-albăstrui și florile bogate în nectar 
sunt atractive pentru numeroase păsări. Nu am 
idee dacă plantele din Noua Zeelandă formează 
seminţe și nici nu există literatură care să verifice 
acest detaliu. 

În această zonă au fost efectuate plantări 
intenţionate în trecut și a fost (sau încă mai 
este?) un loc unde s-au aruncat deșeuri horticole; 
prin urmare oricare dintre aceste două surse 
este plauzibilă. Este încă una din numeroasele 
specii alpine care prosperă în climatul costal 
din Noua Zeelandă. Se spune că prosperă în 

soluri adânci, grele, nisipoase până la argiloase. 
Conform www.landcareresearch.co.nz  în Noua 
Zeelandă această specie este întâlnită numai în 
captivitate / cultură. Cu toate acestea, evidenţa 
noastră demonstrează că se poate stabili, ca 
specie evadată din cultura, pe domenii publice cu 
vegetaţie necontrolată. 

1 - Un desiş de Beschorneria yuccoides (Napier). 2 - 
Un invadator abuzat: Opuntia monacantha sufocată 
de Senecio angulatus.   3 - Boboci de Beschorneria 
yuccoides (Napier)

(main rosette dies off after flowering), but masses 
of offsets take over. The bluish-green foliage and 
the nectar laden flowers are attractive for many 
birds. I have no idea if New Zealand plants form 
seed, and there’s no literature to check this detail.

In this area intentional plantings were made in 
the past, it also was (or still is?) a stretch where 
garden waste is disposed of; therefore any of the 
two sources seem to be plausible. It is another 
of the many alpine plants doing just well in New 
Zealand’s coastal climate. Reportedly it does well 
in deep sandy to heavy, loamy soils. According 
to www.landcareresearch.co.nz in New Zealand 
this species is present in captivity / cultivation / 

1 - A dense stand of Beschorneria yuccoides (Napier). 2 - 
An invader abusing another invader: Senecio angulatus 
smothering an Opuntia monacantha  3 - Beschorneria 
yuccoides buds (Napier)
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http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/12/2b-Beschorneria-yuccoides-flower-buds-Napier.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/12/1-A-dense-stand-of-Beschorneria-yuccoides-Napier.jpg
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Beschorneria yuccoides buds (Napier)Boboci de Beschorneria yuccoides (Napier)Beschorneria yuccoides buds (Napier)
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etc. on a seemingly abandoned section crossed 
by a driveway. Garden discard was also observed, 
so there’s no wonder that some species have 
successfully established here. 

Bibliography
Eggli, E. (ed.) (2001) Illustrated Handbook of 

Succulent Plants: Monocotyledons. Springer 
Verlag. 354 pp. 

http://www.landcareresearch.co.nz/
San Marcos Growers http://www.smgrowers.com
Zimer, E. (2014) New first records for New 

Zealand naturalized and casual succulent flora. 
Xerophilia 8: 95-106;

 5 - Beschorneria yuccoides flowers (Paparoa). 
6 - A reviving Sedum spectabile with Aloe maculata 
garden waste (Paparoa)

În octombrie 2014 relicve din cultură ale 
aceleiași specii au fost observate și la Paparoa, 
Northland, crescând alături de alte plante 
suculente / xerofite, cum ar fi Agave americana, 
Opuntia ficus-indica, Sedum praealtum, Aloe 
maculata, Sedum spectabile, etc. pe o secţiune 
de teren aparent abandonat traversat de un 
drum de acces. Au fost observate, de asemenea, 
deșeuri horticole, deci nu este de mirare că unele 
specii s-au putut stabili aici cu succes. 

 5 - Flori de Beschorneria yuccoides (Paparoa). 6 - Un 
Sedum spectabile revitalizat alături de deşeuri horticole 
de Aloe maculata (Paparoa).

culture only. However, our account proves it is 
established as a cultivation escape on unchecked 
public land.

In October 2014 cultivation relicts of the same 
species were discovered in Paparoa, Northland, 
growing along other succulents / xerophytes, 
such as Agave americana, Opuntia ficus-indica, 
Sedum praealtum, Aloe maculata, Sedum spectabile, 
etc. on a seemingly abandoned section crossed 
by a driveway. Garden discard was also observed, 
so there’s no wonder that some species have 
successfully established here. 

Bibliography
Eggli, E. (ed.) (2001) Illustrated Handbook of 

Succulent Plants: Monocotyledons. Springer 
Verlag. 354 pp. 

http://www.landcareresearch.co.nz/
San Marcos Growers http://www.smgrowers.com
Zimer, E. (2014) New first records for New 

Zealand naturalized and casual succulent flora. 
Xerophilia 8: 95-106;

 5 - Beschorneria yuccoides flowers (Paparoa). 
6 - A reviving Sedum spectabile with Aloe maculata 
garden waste (Paparoa)
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Dag Panco, Tegheș, România. 
All photos are screenshots from Facebook public pages, except for photos 10 and 11which are screenshots of 
www.cichlidae.com site editorial.
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U
ntil now, I was only 
insisting on the actions of 
the habitat looters, illegal 
collectors and unscrupulous 
merchants selling what they 
themselves or others were 
stealing, shamelessness 
of who little care about 
the consequences of their 
actions, and you will find 

another set of revealing pictures.
Truth is that I uncovered and struggled only 

against the tail...
Yes, only against the tail, because for some 

time, I am amazed by the striking similarity 
between this string - looter, smuggler, seller, 
buyer - and the image of a long, complicated, soft, 
slippery and slimy body meandering along and 
among us, leaving traces of brownish mucus on 
everything it touches.

Eventually, looking with disgust to discern this 
vermicular embodiment, I found that its body 
swoops from habitats where its confounded tail 
is, to its head having many mouths, active selling 
points to be more specific, vents nourishing the 

the worm: 

from pimps, 

to the luxury 
customers

beast and allowing to defecate at the same time, 
backed by a strange and sophisticated set of oral-
anal apertures: the buyers.

Being so switched on the ones I’ve always 
attacked in our pages, I was amazed to realize 
that I can, at least mentally, for a moment, 
imagine myself being in their skin: these 
collectors, traffickers and suppliers, these 
adventurers, bandits, pirates, looters - exactly 
like and no worthier than tomb robbers. 
Consequently, I managed, if not to accept - 
because acceptance seems impossible, at least 
to find a human motivation for their actions at 
their end of the worm: greed. I virtually shrugged 
my shoulders: we actually talk about the engine, 
not excusable, but real and present, driving all 
horrors, large and small, man has committed 
throughout its history; and, not incidentally, the 
Romanians name money the “devil’s eye”.

Is it that simple? Does the worm’s tail thrive 
only because of its greed? Nope!

Writing these lines, which may seem bizarre 
to some, and to others perhaps too virulent, I 
decided not to keep away any words and any 
representations. I have decided, therefore, to 

Până la acest număr, am tot bătut 
monedă pe acţiunile prădătorilor 
de habitate, colectori clandestini și 
negustori lipsiţi de scrupule care 
vând ceea ce ei înșiși sau alţii fură, 
cu nerușinarea celor cărora puţin le 
pasă de urmările acţiunilor lor – iar 
în Anexă, veţi găsi un alt rând de 

poze edificatoare.
Adevărul este că m-am înverșunat doar asupra 

cozii... 
Da, a cozii fiindcă de la o vreme, sunt uimit de 

asemănarea izbitoare dintre acest lanţ – jefuitor, 
traficant, vânzător, cumpărător – și imaginea a 
ceva lung, complicat, moale, lunecos și umed care 
viermuiește pe lângă și printre noi, lăsând urme 
de mucus brun pe tot ceea ce atinge.

Până la urmă, căutând cu scârbă să deslușesc 
această alcătuire vermiformă, am descoperit că 

trupul ei se întinde din habitatele, unde își are 
coada multifidă, și până la capul cu multiplele 
sale guri, de pe pieţele de desfacere, guri prin 
care se hrănește și pe unde și defecă, printr-un 
straniu și sofisticat ansamblu de orificii buco-
anale: cumpărătorii. 

Atât de pornit fiind, pe cei pe care i-am atacat 
mereu în aceste pagini, am rămas uimit să văd 
că pot, măcar mintal, o clipă, să mă imaginez, 
în pielea lor, a colectorilor, traficanţilor și 
furnizorilor, acești aventurieri, bandiţi, piraţi, 
jefuitori – exact și cu nimic mai buni decât 
jefuitorii de morminte. Astfel, am reușit, dacă 
nu să-i accept – fiindcă o acceptare mi se pare 
imposibilă, cel puţin să găsesc o motivaţie umană, 
pentru acţiunile de la capătul lor al viermelui: 
lăcomia de bani. Am ridicat virtual din umeri: de 
fapt, vorbim despre motorul, deloc scuzabil, dar 
real și prezent, al tuturor ororilor, mari sau mici, 

viermele:    
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la                        
cumparatorii de lux
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draw and portrait the worm’s head as well, in all 
its petty misery.

The head is not only “the other end of the 
worm,” but is its more spineless end, lacking any 
adventure, not the end where some money are 
earned, that alone could be justified by needs 
or simply by greed, coupled with ruthlessness. 
It is the end where stuff is only gathered, 
monopolized, hoarded, accumulated, and 
especially, the acquired possessions are only 
exhibited.

How proud can be insolence of someone who 
knows he is untouchable and almost beyond any 
punishment! How sick is the mind of someone 
parading such trophies, thereby divulging 
himself the same way, in our not so distant and 
honourable past, people of other colours were 
put on a display as oddities in museums.

The head of the worm is actually the vicious 
end of this grimy creature, that seemingly cannot 
be eradicated to any further extent.

The head end of the worm is the one which, if 
destroyed, would lead to the death of the entire 
embodyment, killing the other end, the tail, as 

1 - Habitat stolen Copiapoa cinerea plants - pictures have 
been posted without any specifications by Jürgen Kracht 
and aroused the indignation of members of the Facebook 
group “Copiapoa - Friends”, being deleted later on. 2 
& 3 - Several species of the genus Copiapoa and three 
Geohintonia mexicana (bottom left picture), old habitat 
specimens are now for sale in Thailand.

We wonder what the officials and the authorities 
who see these pictures just as we see them, actually 
do?! Are they content to eat the taxpayers’ money? 
Or waiting for the thieves apublic servants, closing 
your eyes?! If not, you are incompetent! If yes, you 
are corrupt! In both cases, you are a disgrace!

pe care omul le-a săvârșit în toată istoria lui; și, 
nu degeaba, românul îi spune banului, „ochiul 
dracului”.  

Să fie oare atât de simplu? Oare viermele 
trăiește numai din lăcomia cozii? Nope!

Scriind aceste rânduri, care pot părea unora 
bizare, iar altora prea virulente, am decis să nu-mi 
menajez nici cuvintele și nici imaginile. Am decis, 
deci, să fac și portretul capului, în toată meschina 
lui mizerie. 

Capul nu este numai „celalalt capăt al 
viermelui”, ci el este capătul moale, capătul lipsit 
de aventură, capătul unde nu se câștigă niște bani 
care pot fi justificaţi, fie de nevoi, fie de lăcomia, 
dublată de lipsa de scrupule. Este capătul unde 
doar se adună, doar se acaparează, doar se 
agonisește, doar se tezaurizează și, mai ales, doar 
se expun bunurile dobândite. 

Cât de mândră este obrăznicia celui care se 
știe aproape dincolo de orice pedeapsă! Cât de 
bolnavă este mintea celui care expune trofeele 
sale, expunându-se astfel pe sine, așa cum alţii 
din trecutul nostru prea apropiat, expuneau 

1 - Plante din specia Copiapoa cinerea, furate din habitat 
- fotografiile au fost postate fără specificaţii de către 
Jurgen Kracht şi au stârnit indignarea unor membri ai 
grupului "Copiapoa - Friends", de pe Facebook, fiind mai 
apoi şterse.  2 & 3 - Mai multe plante din specii ale genului 
Copiapoa și trei Geohintonia mexicana (foto stânga, jos), 
exemplare bătrâne din habitat, aflate acum spre vânzare 
în Thailanda.

Oare autorităţile în drept, care văd toate aceste 
fotografii, așa cum le vedem și noi, ce fac?! Se 
mulţumesc să mănânce banii contribuabililor? 
Asteaptă să li se bage hoţii în sac? Ce faceti, stimaţi 
funcţionari publici, închideţi ochii?! Dacă NU, sunteţi 
incompetenţi! Dacă DA, sunteţi corupţi! În ambele 
cazuri sunteţi o rușine!
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Cât de mândră este obrăznicia celui care se 
știe aproape dincolo de orice pedeapsă! Cât de 
bolnavă este mintea celui care expune trofeele 
sale, expunându-se astfel pe sine, așa cum alţii 
din trecutul nostru prea apropiat, expuneau 

1 - Plante din specia Copiapoa cinerea, furate din habitat 
- fotografiile au fost postate fără specificaţii de către 
Jurgen Kracht şi au stârnit indignarea unor membri ai 
grupului "Copiapoa - Friends", de pe Facebook, fiind mai 
apoi şterse.  2 & 3 - Mai multe plante din specii ale genului 
Copiapoa și trei Geohintonia mexicana (foto stânga, jos), 
exemplare bătrâne din habitat, aflate acum spre vânzare 
în Thailanda.

Oare autorităţile în drept, care văd toate aceste 
fotografii, așa cum le vedem și noi, ce fac?! Se 
mulţumesc să mănânce banii contribuabililor? 
Asteaptă să li se bage hoţii în sac? Ce faceti, stimaţi 
funcţionari publici, închideţi ochii?! Dacă NU, sunteţi 
incompetenţi! Dacă DA, sunteţi corupţi! În ambele 
cazuri sunteţi o rușine!
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well, because without an existing demand, the 
offer would fade away while the risks involved 
during such operations, would not be worth the 
effort and ingenuity put to good use. This would 
stop the feeding-defecation mechanism, leading 
to the final death of the monster.

Yes, but sadly the head of the worm, as the 
head of any earthworm or planarian, always 
regenerates! ...

I’ve been wondering which may be the drive 
that makes one to want and seek, relentless, 
particularly creatures originating from the 
habitats. In their febrile search, they get to 
bid openly - on e-Bay, or underground - in 
rather closed insider circles, and finally paying 

4 - Two visitors and the Thai nursery owner, bragging with 
a habitat extracted plant. 5 & 6 - Same nursery, several old 
caudiciforms, also extracted from habitat. 

We wonder what the officials and the authorities 
who see these pictures just as we see them, actually 
do?! Are they content to eat the taxpayers’ money? 
Or waiting for the thieves to jump in their bag? 
What do you do, dear public servants, closing your 
eyes?! If not, you are incompetent! If yes, you are 
corrupt! In both cases, you are a disgrace!

oameni de alte culori, ca exponate naturalizate 
prin muzee. 

Capul viermelui este capătul, cu adevarat vicios, 
al acestei imunde făpturi care, nicicum, nu poate 
fi eradicată. 

Capul este acel capăt al viermelui care, dacă ar 
fi distrus, ar duce la moartea întregului trup, până 
la celalalt capăt, coada, fiindcă fără cerere, oferta 
nu ar avea cui să i se adreseze și riscurile de pe 
parcursul operaţiunii, nu ar mai merita eforturile 
de ingeniozitate, puse în slujba acestui trafic. 
Astfel s-ar opri mecanismul de hrănire-defecaţie, 
ducând la moartea definitivă a monstrului.

Da, dar capul viermelui, ca și capul râmei sau al 
planariei, se regenerează mereu!...

4 - Doi vizitatori şi propietarul nurseriei din Thailanda, se 
laudă cu o plantă din habitat.  5 & 6 - Aceeași nurserie, mai 
multe plante batrâne, cu caudex, tot din habitat.   

Oare autorităţile în drept, care văd toate aceste 
fotografii, așa cum le vedem și noi, ce fac?! Se 
mulţumesc să mănânce banii contribuabililor? 
Asteaptă să li se bage hoţii în sac? Ce faceti stimaţi 
funcţionari publici, închideţi ochii?! Dacă NU, sunteţi 
incompetenţi! Dacă DA, sunteţi corupţi! În ambele 
cazuri sunteţi o rușine!
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exorbitant amounts. These are amounts no 
normal mind would consider a legitimate 
spending for establishing a collection. These are 
amounts recklessly spent. These are, above all, 
amounts paid only to brag they are the first or 
among the first to own them. These are amounts 
paid by those who, being no-one, will still be 
admired, as they would be someone. These are 
amounts paid by vainglorious up starters!

Yes, up starters, because, usually, these greedy 
“wormhead mouths” are people who can afford 
large extra bugetary expences without battling 
an eyelid, presumptuous high end hoarders, 
not real experts and plant lovers. Only that 
such buyers have always so many other options 
available and could choose any solution they 
would like, no matter how moral and, especially, 
lawful it actually is, in order to build up large and 
impressive collection, as everyone else does. 
And yet, no, they do not buy seeds; they are 
not sowing seeds; they don’t look for species in 
high demand offered by nurseries; amazingly, 
even if they have the means, they don’t buy old 
specimens from various established collections 

7, 8 & 9 - Two habitat plants, Aztekium hintonii and 
Aztekium valdezii - from the collection of dr. Sandor 
Horvath from Hungary, as shown in these screenshots of 
photos posted on Facebook.

We wonder what the officials and authorities who 
see these pictures just as we see them, actually do?! 
Are they content to eat the taxpayers’ money? Or 
waiting for the thieves to jump in their bag? What do 
you do, dear public servants, closing your eyes?! If 
not, you are incompetent! If yes, you are corrupt! In 
both cases, you are a disgrace!

M-am tot întrebat care poate fi motorul care 
îi face pe unii să vrea și să caute, cu infrigurare, 
mai ales fiinţe originare din habitat. În căutarea 
lor febrilă, ei ajung să liciteze, la vedere – pe 
e-Bay sau underground – prin relaţiile unor 
cercuri destul de închise, plătind în final sume 
exorbitante. Sunt sume pe care nicio normalitate 
nu le justifică în crearea unei colecţii. Sunt sumele 
grabei. Sunt, înainte de toate, sumele plătite ca să 
se poată făli primii sau printre primii. Sunt sumele 
plătite de unii care, nefiind nimic, vor totuși să fie 
admiraţi, ca și cum ar reprezenta ceva. Sunt sume 
plătite de vanitoși și de parveniţi! 

Da, de parveniţi, fiindcă, de regulă, aceste 
„guri ale capului viermelui”, sunt persoane care 
își permit cheltuieli extrabugetare mari, fără 
să le resimtă. Doar că astfel de cumpărători au 
întotdeauna multe alte posibilităţi și deci ar putea 
alege orice soluţie morală și, mai ales, legală, 
pentru a-și crea sau mări colecţia, așa cum face 
toată lumea. Și totuși, nu, nu cumpără seminţe; 
nu seamănă; nu cumpără speciile căutate din 

7, 8 & 9 - Două plante din habitat, Aztekium hintonii și A. 
valdezii - aflate în colecţia domnului dr. Horvath Sandor din 
Ungaria, aşa după cum reiese din aceste capturi de ecran 
ale unor fotografii de pe Facebook.

Oare autorităţile în drept, care văd toate aceste 
fotografii, așa cum le vedem și noi, ce fac?! Se 
mulţumesc să mănânce banii contribuabililor? 
Asteaptă să li se bage hoţii în sac? Ce faceti stimaţi 
funcţionari publici, închideţi ochii?! Dacă NU, sunteţi 
incompetenţi! Dacă DA, sunteţi corupţi! În ambele 
cazuri sunteţi o rușine!
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îi face pe unii să vrea și să caute, cu infrigurare, 
mai ales fiinţe originare din habitat. În căutarea 
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cercuri destul de închise, plătind în final sume 
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„guri ale capului viermelui”, sunt persoane care 
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să le resimtă. Doar că astfel de cumpărători au 
întotdeauna multe alte posibilităţi și deci ar putea 
alege orice soluţie morală și, mai ales, legală, 
pentru a-și crea sau mări colecţia, așa cum face 
toată lumea. Și totuși, nu, nu cumpără seminţe; 
nu seamănă; nu cumpără speciile căutate din 

7, 8 & 9 - Două plante din habitat, Aztekium hintonii și A. 
valdezii - aflate în colecţia domnului dr. Horvath Sandor din 
Ungaria, aşa după cum reiese din aceste capturi de ecran 
ale unor fotografii de pe Facebook.

Oare autorităţile în drept, care văd toate aceste 
fotografii, așa cum le vedem și noi, ce fac?! Se 
mulţumesc să mănânce banii contribuabililor? 
Asteaptă să li se bage hoţii în sac? Ce faceti, stimaţi 
funcţionari publici, închideţi ochii?! Dacă NU, sunteţi 
incompetenţi! Dacă DA, sunteţi corupţi! În ambele 
cazuri sunteţi o rușine!
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being sold, wholesale or retail - although there 
are plenty of sources – from people of certain 
age, who sell or give away plants they no longer 
are able to take care of, to nurseries specialized 
in specimens, such as Mondo Catus, which is 
offering for sale even if not cheap, absolutely 
superb plants and, more important, identical 
almost to confusion, to specimens illegally 
collected from nature.

And yet, the “wormhead mouths” don’t accept 
“anything”! They only want “original” specimens! 
But why?

Because not “everyone” can have them! 
Because they are the most expensive and hard 
to come by. Because this stuff is not available 
to “anyone”, but only for “some”, making them 
feel as being part of an elite. Because they want 
to be among the first who own the fashionable 
novelty, which just came out and sports such an 
expensive price tag, since it is nowhere to find! 
For that reason alone they act like lecherous old 
people - men or women - who buy the otherwise 
unaffordable virginal young body they desire, 
since they have money to pay. The “wormhead 
mouths” seek always be among the very few 
who get to have such a “gemstone” - not because 
they are beautiful but because they are rare 
and precious. Why would they not settle for a 
beautiful plant or even an old and spectacular 
plant, like everyone else? Because they dislike 
them? I don’t know what to think. 

Unquestionably is, that they want to show 
everyone “they can”, and because “they can”, 
they boast how “great” they are, the elite, clearly 
defined from “the others”, from the humble mob; 
while the “others” will look up at them with envy 
and jealousy with a mouth full of drool ... and 
their glances, and their envy, and their drool will 
rejoice “wormhead mouths”.

In a chill, the last image, suggested me a 
comparison that gives me shivering. I confess 
that the “deja vu” impression was also enhanced 
by the pictorial, containing wonderful miniatures 
prepared by our editorial colleague, Ionuţ Mihai 
Floca, published in this issue. Let me explain: 
Ionut always loves everything he does, from his 

10 & 11 - And yet, “wormhead mouths” will NOT accept 
“everything”! They want “original” specimens! But why? 
Please read the lines outlined in picture 11 by clicking on it 
or in translation in the box place below to it!

“This popular species has been widely reproduced 
in aquariums even from the very beginning. Even 
so, during Ad Konings’ frequent visits (discoverer 
of the species - Xero.n.) in its habitat, he notes with 
concern as the number of specimens began to decline 
significantly due to the pressure of aquarium fish 
collectors who had heard about this fish and where 
here to catch it and sought to cover the huge existing 
demand for wild specimens. In a visit in September 
2010, he barely managed to see some of the species 
that once inhabited the Taiwanee Reef. “
And I come back and ask rhetorically: If the species 
was bred in captivity anyway, if specimens were 
already adapted to the captivity, why have the 
“wormhead mouths” deliberately captured wild fish 
leaving the habitat almost empty...? WHY!? !!
We thank and show our respect for the team that 
began to repopulate this habitat corner!

nurserii; uimitor, având din ce și de unde, nu 
cumpără nici exemplare bătrâne, provenite din 
diverse colecţii scoase la vânzare, en gros sau en 
detail – deși sunt destule surse - de la persoane 
de o anumită vârstă, care renunţă la plantele pe 
care nu mai pot să le întreţină, și până la nurserii 
specializate pe exemplare, ca MondoCatus, care 
chiar dacă nu are preţuri derizorii, oferă mai 
ieftin decât jefuitorii, plante absolut splendide 
și absolut aidoma, până la confuzie, cu cele 
colectate ilegal în natură. 

Și totuși, NU, „gurile capului de vierme” nu vor 
„orice”! Vor exemplare „originale”! Dar, de ce 
oare? 

Fiindcă nu le poate avea „oricine”! Fiindcă sunt 
cele mai scumpe și mai greu de procurat. Fiindcă 
sunt produse pe care le pot avea doar „unii” care 
se simt a face parte dintr-o elită. Fiindcă vor să 
fie printre primii care au noutatea râvnită, abia 
ieșită pe piaţă și atât de scump platită, fiindcă 
nu poate fi procurată! Fiindcă sunt asemenea 
cu acei bătrâni libidinoși – barbaţi sau femei – 
care-și cumpără scump feciorelnicia minorului 
pe care și-l doresc, fiindcă au cu ce plăti. „Gurile 
viermelui” caută, să fie mereu, printre cei foarte 
puţini care ajung să aibă astfel de „bijuterii” – nu 
fiindcă sunt frumoase, ci fiindcă sunt rare. De ce 
nu s-ar mulţumi cu o plantă frumoasă sau chiar 
cu o plantă bătrână și spectaculoasă, ca toată 

lumea? Fiindcă nu le plac? Nu stiu ce să cred. 
Sigur însă este că ei vor să arate că „pot” și 

fiindcă „pot”, ei se laudă cu cât de „valabili” sunt 
ei, elita, faţă de „alţii”, vulgul; „alţii” care se vor 
uita la ei cu jind și cu o invidie plină de bale în 
colţul gurii... și tocmai aceasta privire, și aceasta 
invidie, și aceste bale, pe ei îi vor face să exulte. 

Într-un fior, ultima imagine, mi-a sugerat o 
comparaţie care îmi dă frisoane. Mărturisesc că 

10 & 11 - Și totusi, NU, „gurile capului de vierme” nu vor 
„orice”! Vor exemplare „originale”! Dar, de ce oare? Vă 
rugăm să citiţi rândurile subliniate în fotografia 11, dând 
click pe ea sau, în traducere, în caseta alăturată!

“Această specie atât de populară a fost larg reprodusă în 
acvarii chiar de la începuturile debutului ei. Chiar și așa, în 
timpul frecventelor vizite ale lui Ad Konings (descoperitorul 
speciei - Xero.n.) în habitatul acesteia, el a constatat cu 
îngrijorare că numărul exempolarelor a început să scadă în 
mod semnificativ, datorită presiunii exercitate de colectorii 
de pești de acvariu care aflaseră despre acest pește şi 
de unde să-l prindă şi căutau să acopere imensa cerere 
existentă pentru specimene sălbatice. Într-o vizită făcută 
în septembrie 2010, abia dacă a izbutit să vadă câteva din 
speciile care populau altădată Taiwanee Reef.”

Iar eu revin și vă întreb retoric: Dacă specia tot era 
înmulțită în captivitate, dacă tot era deja adaptată la acea 
captivitate, de ce “gurile capului de vierme” au căutat cu 
tot dinadinsul pești sălbatici, lăsând habitatul aproape 
gol...? DE CE!?!!

Aducem mulţumiri şi ne arătăm respectul pentru 
echipa care a început să repopuleze acest colţ de 
habitat!

nurserii; uimitor, având din ce și de unde, nu 
cumpără nici exemplare bătrâne, provenite din 
diverse colecţii scoase la vânzare, en gros sau en 
detail – deși sunt destule surse - de la persoane 
de o anumită vârstă, care renunţă la plantele pe 
care nu mai pot să le întreţină, și până la nurserii 
specializate pe exemplare, ca Mondo Catus, care 
chiar dacă nu are preţuri derizorii, oferă mai 
ieftin decât jefuitorii, plante absolut splendide 
și absolut aidoma, până la confuzie, cu cele 
colectate ilegal în natură. 

Și totuși, NU, „gurile capului de vierme” nu vor 
„orice”! Vor exemplare „originale”! Dar, de ce 
oare? 

Fiindcă nu le poate avea „oricine”! Fiindcă sunt 
cele mai scumpe și mai greu de procurat. Fiindcă 
sunt produse pe care le pot avea doar „unii” care 
se simt a face parte dintr-o elită. Fiindcă vor să 
fie printre primii care au noutatea râvnită, abia 
ieșită pe piaţă și atât de scump platită, fiindcă 
nu poate fi procurată! Fiindcă sunt asemenea 
cu acei bătrâni libidinoși – barbaţi sau femei – 
care-și cumpără scump feciorelnicia minorului 
pe care și-l doresc, fiindcă au cu ce plăti. „Gurile 
viermelui” caută, să fie mereu, printre cei foarte 
puţini care ajung să aibă astfel de „bijuterii” – nu 
fiindcă sunt frumoase, ci fiindcă sunt rare. De ce 
nu s-ar mulţumi cu o plantă frumoasă sau chiar 
cu o plantă bătrână și spectaculoasă, ca toată 
lumea? Fiindcă nu le plac? Nu stiu ce să cred. 

Sigur însă este că ei vor să arate că „pot” și 

fiindcă „pot”, ei se laudă cu cât de „valabili” sunt 
ei, elita, faţă de „alţii”, vulgul; „alţii” care se vor 
uita la ei cu jind și cu o invidie plină de bale în 
colţul gurii... și tocmai aceasta privire, și aceasta 
invidie, și aceste bale, pe ei îi vor face să exulte. 

Într-un fior, ultima imagine, mi-a sugerat o 
comparaţie care îmi dă frisoane. Mărturisesc că 
impresia de „deja vu” este sporită și de pictorialul, 
cu minunatele miniaturi ale colegului nostru de 

10 & 11 - Și totusi, NU, „gurile capului de vierme” nu vor 
„orice”! Vor exemplare „originale”! Dar, de ce oare? Vă 
rugăm să citiţi rândurile subliniate în fotografia 11, dând 
click pe ea sau, în traducere, în caseta alăturată!

“Această specie atât de populară a fost larg reprodusă 
în acvarii chiar de la începuturile debutului ei. 
Chiar și așa, în timpul frecventelor vizite ale lui Ad 
Konings (descoperitorul speciei - Xero.n.) în habitatul 
acesteia, el a constatat cu îngrijorare că  numărul 
exempolarelor a început să scadă în mod semnificativ, 
datorită presiunii exercitate de colectorii de pești de 
acvariu care aflaseră despre acest pește şi de unde să-l 
prindă şi căutau să acopere imensa cerere existentă 
pentru specimene sălbatice. Într-o vizită făcută în 
septembrie 2010, abia dacă a izbutit să vadă câteva 
din speciile care populau altădată Taiwanee Reef.”
Iar eu revin și vă întreb retoric: Dacă specia tot era 
înmulțită în captivitate, dacă tot era deja adaptată 
la acea captivitate, de ce “gurile capului de vierme” 
au căutat cu tot dinadinsul pești sălbatici, lăsând 
habitatul aproape gol...? DE CE!?!!
Aducem mulţumiri şi ne arătăm respectul pentru 
echipa care a început să repopuleze acest colţ de 
habitat!
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work as a biologist who brushes with bacteria his 
microscope slides to his tiny seeds he is sowing 
waiting for years, anxiously, to come the day 
when, for the first time, his seedlings will thrive 
and bloom; he, Ionuţ, embodies the regenerating 
power of his seedlings. He does not need facades. 
He does not need surrogates. He does not need 
to show off and make-believe. Ionut is 100% face 
value!

However, the portrait of the “compound 
wormhead mouths” as I see it, becomes - by 

analogy and regardless of the actual age of the 
anonymised people we are talking about - the 
portrait of impotent pervert who, unable to 
arouse one’s desire, is considering buying it, only 
to be believed by others attractive, charming 
and virile; so he can boast “of his splendid 
accomplishments” ... why not Mammillaria 
bertholdii or Aztekium valdezii, to mention only 
the last two huge findings, the last two children 
– a girl and a boy – promoted by pimps on the 
market.

Yes, ladies and gentlemen, buyers of illegal 
novelty species and habitat specimens, if I may 
consider pimps being of the same kind with 
traffickers, then you are their luxury customers! 
In deep within, you are of the same ilk and just 
as miserable, as all sick bastards who encourage 
trafficking people, accepting to pay at any time, 
no matter how considerably, for the sexual 
services of painfully exploited human beings. 
Carry in you the hideous seed of those who 
would buy a toy only for lust, from a slave fair! 
Woman, man, girl, boy, child, you buy whatever 
you want, because you can afford and because 
you can ... In anticipation of the moment when 
the law will find how to eradicate such behaviour, 
without any leniency - because the law knows no 
mercy, which moreover you don’t even deserve 
– I hope at least you’ll be driven away from us, by 
the public disapproval!

12 & 13 - No surprise that Aztekium valdezii is being 
sold now on e-bay even in Hungary, but to see it in sell in 
Germany, this days, is shocking! 

We wonder what CITES officials in Gremany do? 
What the authorities who see these pictures just 
as we see them, aqctually do?! Are they content 
to eat the taxpayers’ money? Or waiting for the 
thieves to jump in their bag? What do you do, dear 
public servants, closing your eyes?! If not, you are 
incompetent! If yes, you are corrupt! In both cases, 
you are a disgrace!

112 &13 - Faptul că A. valdezii a început să fie vândut pe 
e-Bay și din Ungaria, nu va mira pe nimeni, dar să-l vezi 
vândut din Germania, zilele acestea, este de-a dreptul, 
șocant!

impresia de „deja vu” este sporită și de pictorialul, 
cu minunatele miniaturi ale colegului nostru de 
redacţie, Ionuţ Mihai Floca, material publicat 
în acest număr. Să mă explic: Ionuţ, mereu 
îndrăgostit de tot ceea ce face, de la munca lui 
de biolog care pictează cu bacterii pe lamele de 
microscop și până la minusculele seminţe pe 
care le seamănă, așteptând, timp de ani în șir, cu 
înfrigurare, să vină ziua când, pentru prima dată, 
plantulele lui vor înflori, Ionuţ are în el puterea 
regeneratoare a semănăturilor lui. Nu are nevoie 
de aparenţe. Nu are nevoie de surogate. Nu are 
nevoie să se arate și să pară. Ionuţ este!

Portretul în antiteza, pe care-l văd însă la cei 
ce sunt „gurile multiple ale capului de vierme”, 
devine – prin analogie și indiferent de vârsta 
reală a persoanelor anonime despre care 
vorbim – portretul impotentului pervers, care, 
nemaiputând să stârnească dorinţa cuiva, o caută 
de cumpărat, exhibând mai apoi persoana plătită, 
ca să fie crezut atrăgător, cuceritor și viril; ca să 
se poată lăuda cu „splendidele sale cuceriri”... de 
ce nu cu Mammillaria bertholdii sau cu Aztekium 
valdezii, ca să vorbim doar de ultimii copii – fată și 
băiat – scoși de proxeneţi, pe piaţă.  

Da, doamnelor și domnilor, cumpărători de 
noutăţi ilegale și de exemplare din habitat, dacă 
pot asimila traficanţii cu proxeneţii, atunci voi 
sunteţi clienţii lor de lux! În adâncul vostru, 
sunteţi de aceeași teapă și la fel de mizerabili, ca 
toţi bolnavii care încurajează traficul de persoane, 
primind să plătească oricând, oricât, pentru 
serviciile sexuale ale unor fiinţe umane dureros 
exploatate. Purtaţi în voi sămânţa odioasă a celor 
care și-ar cumpăra o jucărie a poftelor, dintr-un 
târg de sclavi! Femeie, bărbat, fetiţă, baieţel, copil, 
cumpăraţi orice vă doriţi, fiindcă vă permiteţi și 
fiindcă puteţi...  

În  așteptarea momentului în care legea va 
găsi cum să vă stârpească, fără nicio clemenţă 
– fiindcă legea nu cunoaște mila, pe care de 
altminteri nici n-o meritaţi – sper măcar să fiţi 
alungaţi dintre noi, de oprobiul public!

Oare ce face CITES Germania? Ce fac autorităţile 
în drept, care văd toate aceste fotografii, aşa cum le 
vedem şi noi? Ce fac?! Se mulţumesc să mănânce banii 
contribuabililor? Asteaptă să li se bage hoţii în sac?? Ce 
faceti, stimaţi funcţionari publici, închideţi ochii?! 

Dacă NU, sunteţi incompetenţi! 
Dacă DA, sunteţi corupţi! 
În ambele cazuri sunteţi o ruşine!

12 & 13 - Faptul că A. valdezii a început să fie vândut pe 
e-Bay și din Ungaria, nu va mira pe nimeni, dar să-l vezi 
vândut din Germania, zilele acestea, este de-a dreptul, 
șocant!

redacţie, Ionuţ Mihai Floca, material publicat 
în acest număr. Să mă explic: Ionuţ, mereu 
îndrăgostit de tot ceea ce face, de la munca lui 
de biolog care pictează cu bacterii pe lamele de 
microscop și până la minusculele seminţe pe 
care le seamănă, așteptând, timp de ani în șir, cu 
înfrigurare, să vină ziua când, pentru prima dată, 
plantulele lui vor înflori, Ionuţ are în el puterea 
regeneratoare a semănăturilor lui. Nu are nevoie 
de aparenţe. Nu are nevoie de surogate. Nu are 
nevoie să se arate și să pară. Ionuţ este!

Portretul în antiteza, pe care-l văd însă la cei 
ce sunt „gurile multiple ale capului de vierme”, 
devine – prin analogie și indiferent de vârsta 
reală a persoanelor anonime despre care 
vorbim – portretul impotentului pervers, care, 
nemaiputând să stârnească dorinţa cuiva, o caută 
de cumpărat, exhibând mai apoi persoana plătită, 
ca să fie crezut atrăgător, cuceritor și viril; ca să 
se poată lăuda cu „splendidele sale cuceriri”... de 
ce nu cu Mammillaria bertholdii sau cu Aztekium 
valdezii, ca să vorbim doar de ultimii copii – fată și 
băiat – scoși de proxeneţi, pe piaţă.  

Da, doamnelor și domnilor, cumpărători de 
noutăţi ilegale și de exemplare din habitat, dacă 
pot asimila traficanţii cu proxeneţii, atunci voi 
sunteţi clienţii lor de lux! În adâncul vostru, 
sunteţi de aceeași teapă și la fel de mizerabili, ca 
toţi bolnavii care încurajează traficul de persoane, 
primind să plătească oricând, oricât, pentru 
serviciile sexuale ale unor fiinţe umane dureros 
exploatate. Purtaţi în voi sămânţa odioasă a celor 
care și-ar cumpăra o jucărie a poftelor, dintr-un 
târg de sclavi! Femeie, bărbat, fetiţă, baieţel, copil, 
cumpăraţi orice vă doriţi, fiindcă vă permiteţi și 
fiindcă puteţi...  

În  așteptarea momentului în care legea va 
găsi cum să vă stârpească, fără nicio clemenţă 
– fiindcă legea nu cunoaște mila, pe care de 
altminteri nici n-o meritaţi – sper măcar să fiţi 
alungaţi dintre noi, de oprobiul public!

Oare ce face CITES Germania? Ce fac autorităţile în 
drept, care văd toate aceste fotografii, așa cum le 
vedem și noi? Ce fac?! Se mulţumesc să mănânce 
banii contribuabililor? Asteaptă să li se bage hoţii în 
sac?? Ce faceti, stimaţi funcţionari publici, închideţi 
ochii?! 
Dacă NU, sunteţi incompetenţi! 
Dacă DA, sunteţi corupţi! 
În ambele cazuri sunteţi o rușine!
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The pictures above need no explanations! There are 
obviously plants looted from habitat without even 
having roots!!
However there is good news: there are increasingly 
more people who understand and who rebel 
against “wormhead mouths”.
Here, on the right, two public messages of 
indignation, give us courage for tomorrow!

Fiore Rosso >>> Let’s stop them!!

Patrizia Teresi >>> Few are those who possess true 
culture and love, not allowing habitat destruction only 
to satisfy their own selfishness......

The Xerophilia editorial team thanks you both, 
on behalf of all those who possess the necessary 
culture and love, sharing their beliefs publicly with 
such a courage!
Meanwhile, however, officials are asleep… or turn a 
blind eye guilty of culpable misconduct!

Fotografiile de mai sus, nu au nevoie de explicații! 
Sunt în mod evident plante răpite din habitat, fără 
măcar să aibă rădăcini!! 
Totuși există o veste bună: sunt din ce în ce mai 
multe persoane care înțeleg și care se revoltă 
împotriva “gurilor viemelui”.
Iată, în dreapta, două mesaje publice de indignare, 
ce ne dau curaj pentru ziua de mâine!

Fiore Rosso >>> Să-i oprim!!

Patrizia Teresi >>> Puțini sunt cei care au adevărata 
cultură și dragoste, pentru a nu distruge un habitat ca 
să-și satisfacă propriul egoism...

Redacția revistei Xerophilia vă mulțumește 
amândurora, în numele tuturor celor care au 
cultura și dragostea necesare, pentru faptul că vă 
împărțiți public convingerile cu atâta curaj!
În tot acest timp însă, oficialii dorm... sau închid 
ochii în mod culpabil!

Fotografiile de mai sus, nu au nevoie de explicații! 
Sunt în mod evident plante răpite din habitat, fără 
măcar să aibă rădăcini!! 
Totuși există o veste bună: sunt din ce în ce mai 
multe persoane care înțeleg și care se revoltă 
împotriva “gurilor viemelui”.
Iată, în dreapta, două mesaje publice de indignare, 
ce ne dau curaj pentru ziua de mâine!

Fiore Rosso >>> Să-i oprim!!

Patrizia Teresi >>> Puțini sunt cei care au adevărata 
cultură și dragoste, pentru a nu distruge un habitat ca 
să-și satisfacă propriul egoism...

Redacția revistei Xerophilia vă mulțumește 
amândurora, în numele tuturor celor care au 
cultura și dragostea necesare, pentru faptul că vă 
împărțiți public convingerile cu atâta curaj!
În tot acest timp însă, oficialii dorm... sau închid 
ochii în mod culpabil!
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1 - Didierea madagascariensis.

Eduart Zimer, Aukland, New Zealand CSSNZ Auckland Show 2014 

cssnz 
auckland show
2014
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As usually in early November 
in even years the CSSNZ 
Auckland Show 2014 took place, 
a much anticipated event for 
exhibitors (members of the 
Auckland branch) and for many 
C&S enthusiasts and buyers 
as well. The exhibition was 

organized as usual at the Mount Albert War 
Memorial Hall, at the same premises that host 
the monthly branch’s meetings. It was a good 
opportunity for me as well to see many hundreds 
of plant specimens – cacti, succulents and other 
xerophytes – grouped in over 100 classes and 
subclasses and chat with few fellow cactophiles. 

I don’t know if the show was a success or not ... 
it was actually quite quiet in the opening hours, 
but being on a weekday this is not necessarily 
relevant, people coming in mostly during the 
weekend. I hope it was because of the ailing 
finances and falling membership of the society. 
However, being around for a decade I have some 
perspective ... not that 10 years (6 editions) is a lot 
of time, but still enough to notice some trends. 

Before the invasion of the Japanese cars in 

Ca de obicei la începutul lunii 
noiembrie din anii cu soţ a avut 
loc CSSNZ Auckland Show 2014, 
un eveniment mult așteptat atât 
de expozanţi (membri ai filialei 
Auckland) cât și de mulţi entuziaști 
C&S și cumpărători de plante în 
aceeași măsură. Ca de obicei, 

expoziţia a fost organizată la Mount Albert War 
Memorial Hall, în aceleași spaţii care găzduiesc 
ședintele lunare ale filialei. A fost o bună ocazie 
de asemenea și pentru mine ca să văd multe sute 
de specimene impozante – cactuși, suculente și 
alte xerofite – grupate în peste 100 de clase și 
subclase de concurs, și să discut cu câţiva colegi 
de asociaţie. 

As usually in early November in 
even years the CSSNZ Auckland 
Show  2014 took place, a 
much anticipated event for 
exhibitors (members of the 
Auckland branch) and for many 
C&S enthusiasts and buyers 
as well. The exhibition was 

organized as usual at the Mount Albert War 
Memorial Hall, at the same premises that host 
the monthly branch’s meetings. It was a good 
opportunity for me as well to see many hundreds 
of plant specimens  – cacti, succulents and other 
xerophytes – grouped in over 100 classes and 
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2 3

4

3 - Mammillaria melanocentra ssp. rubrograndis. 4 - 
Haworthia cymbiformis var. cymbiformis ‘Grey Ghost’. 5 
- CSSNZ Auckland Show 2014. the 1980’s, New Zealand was known as a land 

of classic cars; similarly I find that New Zealand 
collectors are still into classic cacti. There were 
even specimens in the Show I’ve known for 10 
years now... And essentially, nothing has changed 
during this period of time. This is not necessarily 
a bad thing. Now, when everyone is chasing 
novelties as a purpose in itself, it becomes really 
refreshing to see classic cacti having already 

lumea preferă să vină mai ales în weekend. Sper 
să fi fost un succes din cauza finanţelor aflate în 
dificultate și a numărului de membri în scădere. 
În orice caz, fiind alături de un deceniu am putut 
acumula o anumită perspectivă ... nu că 10 ani 
(6 ediţii) ar fi o perioadă mare de timp, dar este 
suficientă pentru a observa unele tendinţe. 

Mai înainte de invazia autoturismelor japoneze 
în anii ‘80, Noua Zeelandă era cunoscută ca o ţară 
a autoturismelor clasice; în mod similar observ 
că neo-zeelandezii sunt încă interesaţi de cactușii 

Nu ştiu încă dacă expoziţia a fost un succes 
sau nu 
În orele imediat următoare deschiderii a fost 
mai degrabă liniște, dar fiind într-o zi lucrătoare 
acest lucru nu este neapărat relevant, întrucât 

subclasses and chat with few fellow cactophiles. 
I don’t know if the show was a success or not ... 

it was actually quite quiet in the opening hours, 
but being on a weekday this is not necessarily 

relevant, people coming in mostly during the 
weekend. I hope it was because of the ailing 
finances and falling membership of the society. 
However, being around for a decade I have some  
perspective ... not that 10 years (6 editions) is a lot 
of time, but still enough to notice some trends. 

Before the invasion of the Japanese  cars in 
the 1980’s, New Zealand was known as a land 
of classic cars; similarly I find that New Zealand 
collectors are still into classic cacti. There were 
even specimens in the Show I’ve known for 
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http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/12/1-Mammillaria-melanocentra-ssp-rubrograndis.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/12/12-Haworthia-cymbiformis-var.-cymbiformis-Grey-Ghost.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/12/8-CSSNZ-Auckland-Show-2014-general-view.jpg
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6 7

5

6 - Calibanus hookeri and Haworthia ‘Emerald Cream’ of 
Maribel & Martin Walker (both runner up for Best Succulent 
in Show). 7 - Astrophytum ‘Kabuto’. 8 - Astrophytum ‘Super 
Kabuto’.

reached a honorable age and still being grown 
with passion and dedication by young and not so 
young enthusiasts. It does not smell snobbish. 
Here, downunder, you can still admire "old 
fashioned" plant specimens gone extinct in large 
and important collections of the world, out of 
the spotlight and the commercial mainstream ... 
only to be forgotten anywhere else. Of course, 
geographic isolation and the bioprotection 

clasici. Au existat exemplare expuse pe care le 
cunosc de 10 ani... În fond, nimic nu s-a schimbat 
în această perioadă de timp. Nu este neapărat 
un lucru rău. Acum, când toată lumea vânează 
noutăţi ca un scop în sine, devine cu adevărat 
reconfortant să mai vezi cactuși clasici care au 
ajuns deja la o vârstă onorabilă și care încă mai 
sunt crescuţi cu pasiune și dedicaţie de entuziaști 
tineri sau mai puţin tineri. Nu miroase a snobism. 

6 - Calibanus hookeri și Haworthia ‘Emerald Cream’ ale 
lui Maribel & Martin Walker (ambele finaliste la Cea mai 
bună Suculentă din Concurs). 7 - Astrophytum ‘Kabuto’. 8 - 
Astrophytum ‘Super Kabuto’.

10 years now... And essentially, nothing  has 
changed during this period of time. This is not 
necessarily a bad thing. Now, when everyone 
is chasing novelties as a purpose in itself, it 
becomes really refreshing to see classic cacti 
having already reached a  honorable age and 
still being grown with passion and dedication by 
young and not so young enthusiasts. It does not 
smell snobbish. Here, downunder,  you can still 

6 - Calibanus hookeri and Haworthia ‘Emerald Cream’ of 
Maribel & Martin Walker (both runner up for Best Succulent 
in Show). 7 - Astrophytum ‘Kabuto’. 8 - Astrophytum ‘Super 
Kabuto’.
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http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/12/4-Astrophytum-Kabuto.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/12/5-Astrophytum-Super-Kabuto.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/12/9-Calibanus-hookeri-Haworthia-Emerald-Cream-of-Maribel-Martin-Walker-runner-up-Best-Succ-in-show.jpg
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8 - Astrophytum ornatum

9 - Stenocactus vaupelianus.

10 - Tillandsia punctulata.

11 - Haworthia limifolia, Mozaam River form 12- Leuchtenbergia principis
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http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/12/7-Stenocactus-vaupelianus.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/12/15-Tillandsia-punctulata.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/12/2-Lobivia-thionantha-var.-glauca.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/12/13-Haworthia-limifolia-Mozaam-River-form.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/12/6-Leuchtenbergia-principis.jpg
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14 15

13

13 - Hatiora × graeseri. 14 - Crassula ausensis ssp. 
titanopsis. 15 - Pseudolithos cubiformis.

policies have played an important role. But at the 
same time, lends to the provincial flair a touch of 
depth and respect for the stable values.

Another trend I observed was that – classic or 
not – people have shifted slowly, slowly, from 
cacti to other succulent plants. I’ve travelled on 
the same path as well without even realizing it for 
a long time ... in 12 or 13 years I simply morphed 
from a hard core cactus enthusiast with barely 

sau nu  – interesul oamenilor s-a deplasat, încet-
încet, de la cactuși spre alte plante suculente. 

Şi eu am urmat acelaşi traseu fără ca să-mi 
dau seama multă vreme 
În 12 sau 13 ani m-am metamorfozat dintr-un 
exponent al nucleului dur al pasionaţilor de 

Aici, la antipozi, încă mai poţi admira plante 
de „modă veche”
Specimene deja extincte în marile și importantele 
colecţii ale lumii, sunt expuse aici, desi sunt ieșite 
din lumina reflectoarelor și din circuitul comercial 
...  uitate aproape peste tot. Desigur, izolarea 
geografică și politicile de bioprotecţie au jucat un 
rol important. Dar, în același timp, împrumută 
flerului provincial, un dram de adâncime și de 
respect pentru valorile stabile. 

Un alt aspect observat este că – fie ele clasice 

admire "old fashioned" plant specimens gone 
extinct in large and important collections of the 
world, out of the spotlight and the commercial 
mainstream ... only to be forgotten anywhere 
else.  Of course, geographic isolation and the 
bioprotection policies have played an important 
role. But at the same time, lends to the provincial 
flair a touch of depth and respect for the stable 
values.

Another trend  I observed was that – classic or 
not – people have shifted slowly, slowly,  from 

cacti to other succulent plants. I’ve travelled on 
the same path as well without even realizing it for 
a long time ... in 12 or 13 years I simply morphed 
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http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/12/16-Crassula-ausensis-ssp-titanopsis.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/12/17-Pseudolithos-cubiformis.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/12/18-White-flowering-Hatiora-x-graeseri.jpg
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16 - Lobivia tyonantha var. glauca
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http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/12/2-Lobivia-thionantha-var.-glauca.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/12/2-Lobivia-thionantha-var.-glauca.jpg
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17 - Agave guadalajarana × colimana. 18 - Cotyledon 
tomentosa ssp. ladismithiensis ‘Variegata’.

17

18

any other succulent in my collection into a more 
versatile plant lover, with interests ranging well 
over my initial square... I find now delight even in 
mosses, ferns or lichens. However, looking at the 
arrangement of the plants at the Show I realized 
that from roughly 50% back in 2004, cacti were 
now only maximum 25% of the total number of 
plants. 

There were also many thousands of young 
plants on sale (another traditional attraction of 
the show), raised and grown by society members 
... but this time, to be honest, I was tather 
disappointed by the limited offer (or maybe 
I should have returned during the weekend). 
I leave you now in the company of few of my 
favourite plants this edition, focusing more – in 
order to prove a point – on pictures of classic but 
otherwise lovely plants. 

cactuși, aproape fără alte plante suculente în 
colecţie, într-un iubitor de plante mai versatil, cu 
interese depășind bine pătrăţica mea iniţială... 
descopăr acum plăcere și interes chiar și în 
mușchi, ferigi sau licheni. Totuși, uitându-mă 
anul acesta la aranjamentul plantelor expuse 
am observat că de la aproximativ 50% în 2004, 
cactușii abia mai reprezintă 25% din numărul 
total de plante.

Mai multe mii de plante tinere 
A fost, de asemenea o altă atracţie tradiţională 
a expoziţiei: mai multe mii de plante tinere 
pentru vânzare, create și cultivate de membri ai 
societăţii, dar de data aceasta, ca să fiu cinstit, 
am fost mai degrabă dezamăgit de oferta 
oarecum... limitată; sau poate că ar fi trebuit să 
vin totuși și în weekend. Vă las acum în compania 
câtorva din plantele mele favorite din această 
ediţie. În special, pentru a puncta afirmaţia mea 
precedentă, mă axez mai mult pe “plante clasice”, 
dar altfel încântătoare.

from a hard core cactus enthusiast with barely 
any other succulent  in my collection into a more 
versatile plant lover, with interests  ranging well 
over my initial square... I find now delight even in 
mosses, ferns or lichens.  However, looking at the 
arrangement of the plants  at the Show I realized 
that from roughly  50%  back in 2004, cacti were 
now only 25% maximum of the total number of 
plants. 

There were also many thousands of young 
plants on sale (another traditional attraction of 
the show), raised and grown by society members 
... but this time, to be honest, I was tather 
disappointed by the limited offer (or maybe I 
should have returned during the weekend).  I 
leave you now in the company of few of my 
favourite plants this edition, focusing more – in 
order to prove a point – on pictures of classic but 
otherwise lovely plants. 
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http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/12/10-Agave-guadalajarana-x-colimana.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/12/11-Cotyledon-tomentosa-ssp.-ladismithiensis-Variegata.jpg
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magazines

Acc Aztekium Journal (Romanian). 
We have been notified that, at least for the time 
being, this journal will appear bi-monthly. Last 
issue seen by us (October 2014) includes articles 
on Mammilaria by Victor Copacescu, Astrophytum 
cultivars by Melchior Lévai, and cultivation 
advices by Gavril Szabo. Next issue is due in 
December. 

Acta Succulenta (English, Italian and French) 
It cames out with the third issue of 2014, from 
the very interesting summary we mention: 
Travelogue of a photographer and a naturalist, 
Part three (by Stefano Baglioni) – spectacular 
illustrations; Peru: land of deserts, ice, cacti and 
oxygen deprivation (by Håkan Sönnermo), ; 
Cochlearia officinalis, the Cape Horners’ succulent 
(by Gérard Dumont and Antoine Mazzacurati), 

jurnale 
online 

Acc Aztekium Journal (română). 
Am fost anunțați că, cel putin temporar, jurnalul 
va apărea bilunar. Ultimul număr citit de noi 
(octombrie 2014), include: articole despre 
Mammilaria, de Victor Copacescu; cultivari de 
Astrophytum, de Melchior Lévai; și sfaturi pentru 
colecţionari, de Gavril Szabo. Următorul număr 
urmează să apară în luna decembie, dar după ce 
vom fi online.  

Acta Succulenta (engleză, italiană și franceză)
Din sumarul foarte interesant, al celui de al treilea 
număr publicat în 2014, menţionăm: Travelogue 
of a photographer and a naturalist, Part three 
(de Stefano Baglioni) – ilustraţii spectaculoase; 
o republicare a unui articol apărut iniţial în  
Xerophilia 9 - Peru: land of deserts, ice, cacti 
and oxygen deprivation (de Håkan Sönnermo); 
Cochlearia officinalis, the Cape Horners’ succulent 
(de Gérard Dumont și Antoine Mazzacurati), 
Sempervivum thompsonianum, the Houseleek 
surrounded by confusion (de Josef Ježek), The 
biological crust of the soil: much more than sand 
(de Gabriel Millán) și altele.

online
magazines

Acc Aztekium Journal (Romanian). 
We have been notified that, at least for the time 
being, this journal will appear bi-monthly. Last 
issue seen by us (October 2014) includes articles 
on Mammilaria by Victor Copacescu, Astrophytum 
cultivars by Melchior Lévai, and cultivation 
advices by Gavril Szabo. Next issue is due in 
December. 

Acta Succulenta (English, Italian and French) 
It cames out with the third issue of 2014, from 
the very interesting summary we mention: 
Travelogue of a photographer and a naturalist, 
Part three (by Stefano Baglioni) – spectacular 
illustrations; Peru: land of deserts, ice, cacti and 
oxygen deprivation (by Håkan Sönnermo), ; 
Cochlearia officinalis, the Cape Horners’ succulent 
(by Gérard Dumont and Antoine Mazzacurati), 
Sempervivum thompsonianum, the Houseleek 
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http://www.aztekium.ro/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=149
http://www.acta-succulenta.eu/
http://www.aztekium.ro/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=149
http://www.acta-succulenta.eu/
http://www.aztekium.ro/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=149
http://www.acta-succulenta.eu/
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Sempervivum thompsonianum, the Houseleek 
surrounded by confusion (by Josef Ježek), The 
biological crust of the soil: much more than sand 
(by Gabriel Millán), and more.

Avonia-News (German). 
October and November issues include, as usually, 
a very interesting selection of articles by John 
Pilbeam, Giuseppe Orlando (Socotra), Ernst van 
Jaarsveld & Uschi Pond (Welwitschia mirabilis), 
Michele Rodda & Jacqueline Henrot (Hoya 
wallichii), and much more! 

Echinocereus Online-Journal (German with 
English abstracts)
Vol. 2, No. 4, October 2014 features an in depth 
analysis of two taxons: Echinocereus milleri and 
Echinocereus schmollii (both by Dieter Felix). 

Sansevieria Online (German with English 
abstracts)
It contains few remarkable articles by Peter A. 
Mansfeld (Sansevieria forskaoliana – a new name 
for Sansevieria dawei), Heinz-Günter Budweg and 
Friedrich Hauser. 

The Cactician (English)
It was a busy summer Roy Mottram who 
published two issue almost back to back: Curt 
Backeberg: A history and evaluation of his work 
on cacti (No. 6), and Reinstatement of Cactus 
kagenekii C.C.Gmel. (No. 7).

No new issues 
We did not see new releases since our last review: 
Boletín electrónico de la SLCCS, Crassulacea, 
Schütziana, Succulentopi@ & The Cactus Explorer.

Bradleya
However, we would like to mention also a printed 
publication, the new Bradleya 32/2014 edition, 
the flagship of BCSS periodicals, which just has 
been distributed (it is the second edition edited 
by Graham Charles). A delightful set of 180 pages 
of high level but fascinating articles: N. Taylor & 
al - A remarkable new Rhipsalis (Cactaceae) from 
eastern Brazil; G.F. Smith & E. Figueiredo - Notes 
on the reproductive morphology and phenology 
of Agave felgeri Gentry (Agavaceae); G.F. Smith & 
E. Figueiredo - Typification of the names Agave 
xpeacockii Croucher and A. warelliana Hort. ex 
Baker; E.J. van Jaarsveld & A. Harrower - Aloe 
liliputana, a new grass aloe from Pondoland, 
Eastern Cape, Republic of South Africa; S.E. 
Rakotoarisoa & al. - A preliminary assessment 
of the conservation status of the genus Aloe L. in 
Madagascar; E.J. van Jaarsveld - Aloe andersonii, 
a new cliff-dwelling aloe from Mpumalanga, 
South Africa, and much, much, more. Absolutely 
beautiful content and presentation, and a wealth 
of information!

Avonia-News (germană)
Numerele din octombrie și noiembrie includ, ca 
de obicei, o foarte interesantă selecție de articole 
semnate de John Pilbeam, Giuseppe Orlando 
(despre Socotra), Ernst van Jaarsveld și Uschi Pond 
(Welwitschia mirabilis), Michele Rodda și Jacqueline 
Henrot (Hoya wallichii) și multe altele! 

Echinocereus Online-Journal (germană cu 
abstracte în engleză)
 Vol. 2, nr. 4, octombrie 2014 ne oferă o analiză 
aprofundată a doi taxoni: Echinocereus milleri și 
Echinocereus schmollii (ambele de Dieter Felix). 

Sansevieria Online (germană cu abstracte în 
engleză) 
Conține câteva articole remarcabile de  Peter A. 
Mansfeld (Sansevieria forskaoliana – a new name 
for Sansevieria dawei), Heinz-Günter Budweg și 
Friedrich Hauser.  

The Cactician 
Aparent  Roy Mottram a fost foarte ocupat în 
această vară, el publicând  două numere aproape 
unul după altul: Curt Backeberg: A history  
and evaluation of his work on cacti (No. 6) și 
Reinstatement of Cactus kagenekii C.C.Gmel. (No. 
7).

Publicații care nu au apărut
Nu am văzut nicio ediție nouă de la ultima 
noastră recenzie: Boletín electrónico de la SLCCS, 
Crassulacea, Schütziana, Succulentopi@ & The 
Cactus Explorer.

Bradleya
În orice caz, dorim să menționăm și o publicație 
tipărită – noua ediție a revistei Bradleya 32 / 2014, 
nava amiral a periodicelor publicate de BCSS 
periodicals, a început să fie distribuită de curând 
(este a 2-a ediție îngrijită de Graham Charles). 

Un set încântător de 180 de pagini, care 
cuprinde numeroase articole de înalt nivel, 
dar și deosebit de fascinante: N. Taylor & al - A 
remarkable new Rhipsalis (Cactaceae) from eastern 
Brazil; G.F. Smith & E. Figueiredo - Notes on the 
reproductive morphology and phenology of 
Agave felgeri Gentry (Agavaceae); G.F. Smith & 
E. Figueiredo - Typification of the names Agave 
× peacockii Croucher and A. warelliana Hort. ex 
Baker;  E.J. van Jaarsveld & A. Harrower - Aloe 
liliputana, a new grass aloe from Pondoland, 
Eastern Cape, Republic of South Africa; S.E. 
Rakotoarisoa  & al. - A preliminary assessment 
of the conservation status of the genus Aloe L. in 
Madagascar;  E.J. van Jaarsveld -  Aloe andersonii, 
a new cliff-dwelling aloe from Mpumalanga, 
South Africa, și multe, multe, multe altele. O 
ediție absolut minunată din punct de vedere al 
conținutului și prezentării, o foarte bogată sursă 
de informații de actualitate.

surrounded by confusion (by Josef Ježek), The 
biological crust of the soil: much more than sand 
(by Gabriel Millán), and more.

Avonia-News (German). 
October and November issues include, as usually, 
a very interesting selection of articles by John 
Pilbeam, Giuseppe Orlando (Socotra), Ernst van 
Jaarsveld & Uschi Pond (Welwitschia mirabilis), 
Michele Rodda & Jacqueline Henrot (Hoya 
wallichii), and much more! 

Echinocereus Online-Journal (German with 
English abstracts)
Vol. 2, No. 4, October 2014 features an in depth 
analysis of two taxons: Echinocereus milleri and 
Echinocereus schmollii (both by Dieter Felix). 

Sansevieria Online (German with English 
abstracts)
It contains few remarkable articles by Peter A. 
Mansfeld (Sansevieria forskaoliana – a new name 
for Sansevieria dawei), Heinz-Günter Budweg and 
Friedrich Hauser. 

The Cactician (English)
It was a busy summer Roy Mottram who 
published two issue almost back to back: Curt 
Backeberg: A history and evaluation of his work 
on cacti (No. 6), and Reinstatement of Cactus 
kagenekii C.C.Gmel. (No. 7).

No new issues 
We did not see new releases since our last review: 
Boletín electrónico de la SLCCS, Crassulacea, 
Schütziana, Succulentopi@ & The Cactus Explorer.

Bradleya
However, we would like to mention also a printed 
publication, the new Bradleya 32/2014 edition, 
the flagship of BCSS periodicals, which just has 
been distributed (it is the second edition edited 
by Graham Charles). A delightful set of 180 pages 
of high level but fascinating articles: N. Taylor & 
al - A remarkable new Rhipsalis (Cactaceae) from 
eastern Brazil; G.F. Smith & E. Figueiredo - Notes 
on the reproductive morphology and phenology 
of Agave felgeri Gentry (Agavaceae); G.F. Smith & 
E. Figueiredo - Typification of the names Agave 
xpeacockii Croucher and A. warelliana Hort. ex 
Baker; E.J. van Jaarsveld & A. Harrower - Aloe 
liliputana, a new grass aloe from Pondoland, 
Eastern Cape, Republic of South Africa; S.E. 
Rakotoarisoa & al. - A preliminary assessment 
of the conservation status of the genus Aloe L. in 
Madagascar; E.J. van Jaarsveld - Aloe andersonii, 
a new cliff-dwelling aloe from Mpumalanga, 
South Africa, and much, much, more. Absolutely 
beautiful content and presentation, and a wealth 
of information!
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http://www.fgas-sukkulenten.de/news/index.php/viewcategory/11-2014
http://www.echinocereus.eu/
http://www.sansevieria-online.de/doku.php
http://www.crassulaceae.ch/de/home
http://www.bcss.org.uk/bradcontents/brad_32.php
http://www.fgas-sukkulenten.de/news/index.php/viewcategory/11-2014
http://www.echinocereus.eu/
http://www.sansevieria-online.de/doku.php
http://www.crassulaceae.ch/de/home
http://www.bcss.org.uk/bradcontents/brad_32.php
http://www.fgas-sukkulenten.de/news/index.php/viewcategory/11-2014
http://www.echinocereus.eu/
http://www.sansevieria-online.de/doku.php
http://www.crassulaceae.ch/de/home
http://www.bcss.org.uk/bradcontents/brad_32.php


118 - XEROPHILIA • Volume III, No. 4 (11), December 2014 | ISSN 2285-3987FdC & CITES

FdC &
CITES

After the last edition of Festa 
del Cactus were collected 
observations and criticisms in 
relation to the presence of some 
nurserymen and inferences on 
their activities with regard to 
CITES regulations.

Our event has always been 
devoted to supporting those who engage in the 
conduct of their business healthy, responsible 
and in full respect of nature and regulations 
in force, which we consider essential tools to 
support policies for the conservation of the 
species.

However, Festa del Cactus is also organized on 
the basic concept of good faith, for that reason 
no nurseryman who requests it is excluded from 
participation in our event, as we do not exclude 
the access to any visitor.

Given the tightening of the trade of plants and 
seeds whose legality is sometimes questionable, 
starting from the edition of 2015 we decided to 
make it compulsory, by nurserymen, the issue of 
a written declaration of CITES conformity, with 
which each participant states to be aware of 
the existing Community rules and duties in the 
course of trade in plants and their derivatives.

FDC Declaration of CITES conformity

După ultima ediție a 
evenimentului Festa del Cactus, 
au fost primite observații critice 
în raport cu prezența unor 
producători și s-au emis păreri 
asupra liniei lor de conduită, 
privind reglementările CITES.

Manifestarea noastră a fost, 
dintotdeauna, dedicată susținerii celor care se 
implică în dezvoltarea unor nurserii sănătoase, 
responsabile, în deplinul respect al naturii și al 
reglementărilor în vigoare, pe care le considerăm 
ca fiind un instrument indispensabil susținerii 
politicilor duse pentru protejarea speciilor. 

Totodată, Festa del Cactus este, de asemenea, 
organizată pe conceptul de bază al bunei credințe 
și, ca atare, nu este exclus niciun producător 
care solicită participarea la evenimentul nostru, 
așa cum nu interzicem accesul niciunui vizitator. 
Având în vedere înăsprirea comerțului de plante 
și semințe a căror legalitate este uneori pusă 
la îndoială, începând cu ediția anului 2015, am 
decis ca, pentru producători, să fie obligatorie o 
declarație scrisă de adecvare CITES, prin care toți 
participanții declară a cunoaște reglementările 
comunitare existente și îndatoririle în cadrul 
comerțului cu plante și toți derivații acestora.

FDC Declarație scrisă de adecvare CITES

Dopo l’ultima edizione della Festa 
del Cactus sono state raccolte 
osservazioni e critiche in 
relazione alla presenza di alcuni 
vivaisti e a illazioni sulla loro 
linea di condotta per quanto 
riguarda la regolamentazione 
CITES. 

La nostra manifestazione è, da sempre, votata 
a sostenere coloro che si impegnano nello 
svolgimento di un vivaismo sano, responsabile 
e nel pieno rispetto della natura e delle 
regolamentazioni vigenti, che consideriamo uno 
strumento indispensabile a sostenere le politiche 
volte alla conservazione delle specie.

Tuttavia, la Festa del Cactus è anche 
organizzata sul conceto basilare della buona 
fede, per tale ragione nessun vivaista che ne 
faccia richiesta è escluso dalla partecipazione 
al nostro evento, così come non escludiamo 
l’accesso a nessun visitatore.

Dato l’inasprimento del commercio di piante e 
di semi la cui legalità è talvolta dubbia, a partire 
dall’edizione del 2015 abbiamo deciso di rendere 
obbligatorio, da parte dei vivaisti, il rilascio di una 
dichiarazione scritta di conformità cites, con la 
quale ogni partecipante dichiara di conoscere la 
regolamentazione comunitaria esistente e i suoi 
doveri nello svolgimento del commercio di piante 
e dei loro derivati.

FDC Dichiarazione di conformità CITES
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http://www.festadelcactus.it/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=55017&Itemid=749&lang=it
http://www.festadelcactus.it/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=55017&Itemid=749&lang=it
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MONDOCACTUS
documentation & sale of cacti and succulents

Wide selection of outstanding aged plants 
for experienced growers.

– All seed raised! –

CITES authorized nursery
Naturally grown plants
Fast delivery worldwide 

eCommerce improved website

www.mondocactus.com
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ATYPIK’GARDEN
Design and creation of succulents gardens

www.facebook.com/atypikgarden  
contact : atypikgarden@sfr.fr

Guéthary, côte basque, France
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