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Iată-ne așadar la al 3-lea număr. Fiind în prag de Crăciun și gata-gata să pornim la drum 
într-un An Nou, am să-mi ajustez editorialul... Am început cu fotografia – un Eduart ceva 
mai tânăr,  cu iz de Moș Crăciun corporatist, ușor mirat de ce anume pare să vadă în viitor.   
 

Făcând bilanțul primului an de apariție, pot spune că – din punct de vede publicistic – 
echipa noastră editorială a reușit să-și atingă majoritatea obiectivelor propuse pentru 
acest segment de drum.  Avem însă două întârzieri față de programul inițial:  pe de o 

parte tinerii – a căror participare ni se pare esențială – sunt încă  prea reținuți și timizi în a participa; pe de altă 
parte, nu am izbutit încă să depășim o oarecare rezistență subterană și partizană a membrilor comunității 
pasionaților de C&S români, ceea ce a împiedicat coagularea asociației virtuale pe care ne-am propus s-o cream. 
Suntem totuși pe drumul cel bun: comunitatea romaneasca a xerophililor a început să fie (re)cunoscută și în 
țări în care nu ne-am fi așteptat, primirea pe plan internațional fiind îmbucurător de bună. În acest sens – știind 
că nu vom putea mulțumi pe toată lumea – am avut bucuria să auzim voci care ne-au spus că „jucați în aceeași 
ligă cu Cactus Explorer“. A fost cea mai frumoasă apreciere a muncii noastre! Dar, oricât de măgulitoare ar fi 
afirmația și oricât de flatantă ar fi zona în care ne circumscriu fanii noștri, noi știm că mai avem mult până să 
ajungem acolo. Oricum astfel de stimuli ne obligă să mergem mai departe! Cert este că a fi singura revistă C&S 
online bilingvă, pune o oarecare notă personală care cere de la sine...  
 

In ceea ce privește grafica, am ajuns la o formulă clară, simplă și elegantă,  care – credem noi – vă este pe plac. 
Rămâne însă de discutat un format definitiv al revistei. Trebuie să recunoaștem că în primele două numere am 
împins revista spre un volum cât mai mare de informații, hipertrofiat la rândul său de faptul că Xerophilia este o 
publicație bilingvă. Unii au aplaudat. Alții au criticat. De aceea am început să lansăm dezbateri și sondaje printre 
cititori, astfel încât să putem evalua o decizie finală în ceea ce privește formatul definitiv al revistei. Acum, în 
momentul în care ne pregătim să depășim etapa pionieratului, trebuie să intrăm pe făgașul unei anumite 
stabilități, să găsim un anumit ritm la care să funcționăm, cu atât mai mult, cu cât noi avem vocație de 
maratoniști, nu suntem sprinteri. Pentru această cursă lungă avem nevoie de voi, de cititorii noștri: comentați! 
Spuneți-vă părerea! Creați-vă revista pe care o așteptați de la noi! Aveți unde o face! Alături de forumul de pe 
site-ul www.cactusi.com de unde totul a plecat, ne-am creat pe Facebook o pagină a revistei și un grup de 
discuții dedicat cititorilor acesteia. Vă invităm pe toți cei care ne citiți să vă alăturați grupului nostru!  
 

Acum la sfârșit de an, privind în urmă, le mulțumim din suflet tuturor celor care ne-au ajutat, ne-au încurajat și 
ne-au sprijinit sau au fost alături de noi în tot acest timp! Și mai ales, ca Editor, eu personal le mulțumesc 
colegilor de redacție – Dag Panco și Valentin Posea – pentru implicarea lor decisivă în acest proiect. În primul 
rând, priviți întotdeauna Xerophilia ca pe un produs de echipă! 
 

Pentru realizarea numărului de față, mai dorim să-i menționăm o dată pe toți cei care au contribuit direct, atât cu 
texte, cât și cu fotografii. Așadar, în ordinea sumarului, mulțumirile noastre se adresează lui: Cristian Perez Badillo – 
text și foto; Davide Donati – foto; Manuel Salazar González – text și foto; John Pilbeam – interviu; Ciprian Suta – 
interviu și foto; Basarab Popa- foto; Mihai Crisbășanu – foto; Philippe Corman – foto; Ambrus László – foto, Levai 
Melchior – foto; Cristian Cristian – foto; Attila Kapitany - foto. 
 

La final: Xerophilia vă urează un Crăciun fericit alături de cei dragi vouă și La Mulți Ani cu sănătate! Iar eu, din 
cealaltă emisferă, stând la soare și savurând o bere rece, închin și vă urez tuturor să vă bucurați de frumusețea 
Sărbătorilor de Iarnă și să ne re-citim cu bine la anul și La Mulți Ani!! 
 

Eduart 

EEEDDDIIITTTOOORRRIIIAAALLL   DDDEEE   CCCRRRAAACCCIIIUUUNNN   

http://www.cactusi.com/
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So, here we are again with the 3rd issue. As Christmas is around the corner and we are 
almost ready to hit the road into a New Year, I thought to adjust my editorial accordingly. I 
started with the photo – here’s a much younger Eduart having the looks of a corporate 
Santa Claus, only he’s slightly puzzled by what he seems to see in the future.     
 

Drawing the line after the first year of existance, I can say that – from publicistic point of 
view –  our editorial team managed to achieve most of the goals we set for this part of our 
journey. However, in two regards we have certain delays to the original program:   on the 

one hand the young people - whose participation seems essential to us - are still too reluctant and shy to play a part; 
on the other hand, we still didn’t overcome some underground and partisan defiance manifested by some members 
of the Romanian community of C&S enthusiasts, which prevented the onset of the virtual association we intended to 
create. Apart from this we are still on the right track: the Romanian xerophile’s community has been acknowledged 
even in countries where we have not expected, and generally very gratifying received internationally. In this sense – 
and knowing that we cannot please everyone - I was delighted to hear people telling us that we’re  "playing in the 
same league with Cactus Explorer". It was the most striking appreciation of our work! But no matter how flattering 
this statement,  no matter how cheering the area our fans circumscribes us, we know that we still have a long way to 
get there. The fact is that being the only C&S online bilingual magazine, puts some personal touch to what we have 
achieved and asks us to keep it up...   
 

In terms of the graphic layout, we've settled for a clear-cut blueprint, simple and elegant, which – we believe – you’ll  
love it.  Nonetheless it remains to agree on the final format of the journal. We have to admit that for the first two 
issues we pushed the magazine towards a larger volume of information, hypertrophied in turn because Xerophilia is 
a bilingual publication. Some have welcomed this. Some have criticized us. Therefore we started to launch debates 
and polls among our readers, so that we can assess a final decision regarding the final journal format. Now, as we 
prepare to pass the pioneering stage, we must enter some space of stability, in order to find our own pace, especially 
because all three of us have the vocation of marathon runners, and certainly we’re not sprinters. For this race long 
we need you, our readers: comment! Tell us your opinion! Create yourselves the journal you expect from us! You 
have all the means! Along the forum of the  www.cactuşi.com website where everything started,  we have created a 
Facebook page and a chat group dedicated to the magazine’s  readers. We invite all our readers to join our group!  
 

Now at the end of the year, looking back, we like to thank each and everyone who helped us, encouraged us and 
supported us and has been with us all this time! And especially as the Editor, I personally thank the Editorial Team - 
Dag Panco and Valentin Posea – for their crucial involvement in this project. First of all, always consider Xerophilia a 
team product!  
 

We also wish to thank and mention once again all those who contributed directly with both text and pictures helping 
us to put this issue together. So, in order from the summary, our thanks are addressed to: Cristian Perez Badillo - text 
and photo; Davide Donati – photo; Manuel Salazar González - text and photo; John Pilbeam – interview; Ciprian Suta 
- interview and photo; Basarab Popa-photo; Mihai Crisbăşanu – photo; Philippe Corman – photo; Ambrus László – 
photo; Levai Melchior  – photo; Cristian Cristian – photo; Attila Kapitany - photo. 
 

Finally: Xerophilia wish you a Merry Christmas along with your loved ones, stay safe and in good health and have a 
Happy New Year! And, here in the other hemisphere, soaking up the sun and enjoying a cold beer on the beach, I 
wish you all to enjoy the peace of the White Winter Holidays and re-read us next year. Happy New Year, everyone!  
Guten Rutsch ins Neue Jahr! Feliz Año Nuevo! Bonne et heureuse année à tous! Felice Anno Nuovo! 
 
Eduart 
 

EDITORIAL DE CRACIUN CCCHHHRRRIIISSSTTTMMMAAASSS   EEEDDDIIITTTOOORRRIIIAAALLL   

http://www.cactuşi.com/
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Aeonium ‘Rangitoto’ 
 

by Eduart Zimer, Auckland, New Zealand 
 

Introduction 
 

During my second Rangitoto trip in January 2008 I had privilege to admire a fabulous Aeonium colony, consisting 
mostly of hybrid plants. There were literally thousands of plants scattered along the eastern coastal track for few 
hundred meters, starting from just south of the Islington Bay wharf [11]. It was actually my last chance as the entire 
colony has been thoroughly checked and almost completely wiped out by the Department of Conservation over the 
next year or so [12]. Among the few plants I collected that day there was a very interesting hybrid, of particular 
horticultural value, which I started to propagate and distribute in New Zealand with the name Aeonium ‘Rangitoto’ 
in May 2010. In addition I also collected another hybrid plant, an obvious A. haworthii x A. undulatum, which – as you 
will see below – turned out to be of certain interest.  
 

 
 

 
 

My first notes on Aeonium ‘Rangitoto’ [14] were published in December 2009 in German in Avonia-News, and later 
on in English in May 2010 in New Zealand Cactus & Succulent Journal (the master plan was to be published first in 
the journal, but for some reason it didn’t come true) – just a brief text without any proper description, but which 
included relevant illustration. A further text was produced later on [15], again accompanied by extensive and 
appropriate illustration, where I was speculating on the possible origins of  Aeonium ‘Rangitoto’, and which was 
published on my personal website. However, during the same year Romanian translations of both articles were also 
published on ACC Aztekium website [14], [15]. 

Fig.1  Aeonium colony in Islington Bay (January 2008) 

Contributions 
 

Contributions 
 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Prezentare-Eduart-Zimer.pdf
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/10/Poze-nr.3-Aeonium-01-colony-in-Islington-Bay-January-2008.jpg
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The publication of Aeonium 'Rangitoto' in Repertorium Plantarum Succulentarum (LXI 2010) [1] came as a surprise to 
me mainly because the relevant article didn’t include a formal description of this plant. This present article is an 
attempt to correct the lack of proper details.    

 
 
 
 
 

                   
 

 

 

A brief natural history of Rangitoto 
 

The volcanic island of Rangitoto (Hauraki Gulf, New 
Zealand) emerged from the Pacific Ocean very probably 
around 1200 – 1250 AD, as a result of violent eruptions 
that lasted 10 – 200 years (the moment and time frame 
varies from one specialist opinion to another) producing 
more lava than all Auckland volcanoes altogether. 
However, fact is that after the main eruptions have 
ceased, a sustained volcanic activity (ash, gases and 
tephra emissions) continued for some time, possibly for 

several centuries. This was reportedly witnessed even 
after Cook’s expeditions (possibly until 1780 – 1790); 
however, it is almost certain that during Cook’s first 
expedition (1769/70) the volcano was still active [3] [9] 
[15]. This is very important, because it influenced 
directly the appearance, colonization and succession of 
vegetation patterns on Rangitoto, and has magnified 
the effects of human intervention in such an unsettled 
biotope. Much simplified - the volcanic cone areas 
consist of scoria, while lower areas consist of basaltic aa 
lava blocks [3] [9] [15]. 

Fig.2   View over Hauraki Gulf from Rangitoto near summit- Motutapu is the first island 

Fig.3 Regrowth of the Aeonium colony in Islington Bay 
(September 2012) 

(S  2012) 

Fig.4  Light bush crossed by the track to Wreck Bay   
 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/10/Poze-nr.3-Aeonium-02-View-over-Hauraki-Gulf-from-Rangitoto-near-summit.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/10/Poze-nr.3-Aeonium-03-Regrowth-of-the-Aeonium-colony-in-Islington-Bay-September-2012.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/10/Poze-nr.3-Aeonium-04-light-bush-near-Wreck-Bay.jpg
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Rangitoto Island is separated from another island, Motutapu, much older and having a different geological past, by a 
narrow channel that can be crossed by foot on low tide. Interesting though, the plant species transfer between the two 
was next to negligible during the last 100 – 150 years, each of the islands retaining quite distinctive vegetation patterns.  
 

    

 

Fig.5 The track to Wreck Bay crossing barren aa lava 
 

Fig.6 Salt marsh vegetation (Avicennia resinifera) 
 

Maori have never inhabited Rangitoto but the 
neighboring Motutapu, and they have witnessed its 
appearance nevertheless; however, their temporary 
presence on Rangitoto was confirmed.  Whatever the 
reason for their presence, Rangitoto with its barren lava 
fields, poorly vegetated and having no soil accumulation 
(at least at that time) was of no economic importance for 
them. Europeans arrived on Rangitoto starting with mid-
19th century, and especially after the 1880’s they induced 
a certain pressure on the young and unsettled habitat:  
human settlements (mainly holiday baches), a labour 

prison, planting sprees and botanical enhancement 
projects, introduced animal pests, rock quarries, road 
construction, and military installations were the most 
noticeable intrusions. Much simplified – humans have 
introduced new and mostly exotic plant species, roads 
have facilitated their dispersal, dust and fine grade rock 
aggregates have been dispersed in certain areas 
generating as a direct result distinct vegetation patterns, 
animal pests (now largely eradicated) like rodents and 
herbivores have affected the normal appearance, 
colonization and succession of plants [3] [7] [9] [15]. 

 

                   
 

Fig.7, 8 Aeonium undulatum  high summer (left) and late winter (right) 
 

Other important natural factors that have shaped the actual biological landscape are: the lack of fresh water on 
Rangitoto, the specific structure of the aa lava fields (see especially [3]), the relatively rare presence of birds on the 
island (and subsequently different dispersal dynamics and species structure compared to the mainland), the extreme 
heat developed by the black aa lava fields, etc.  
 

Much simplified, there are three distinct vegetation types nowadays: the vegetation of the lower basalt aa fields 
(dominated by Metrosideros excelsa, Metrosideros robusta and their hybrid swarms), the vegetation of the scoria 
cones (dominated by Kunzea ericoides but also with a significant presence of other species like Leptospermum 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/10/Poze-nr.3-Aeonium-05-barren-aa-lava-fields.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/10/Poze-nr.3-Aeonium-06-salt-marsh-vegetation-Avicennia-resinifera.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/10/Poze-nr.3-Aeonium-07-Aeonium-undulatum.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/10/Poze-nr.3-Aeonium-08-Aeonium-undulatum.jpg
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scoparium, Myrsine australis, Olearia spp., Erica lusitanica, Hypericum androsaeum, etc.) and the vegetation of the 
shores (consisting of a selection of halophyte and xerophyte species with Avicennia resinifera, Sarcocornia 
quinqueflora ssp. quinqueflora, Agapanthus praecox ssp. orientalis, Suaeda novae-zelandiae, etc. becoming locally 
dominant) [3] [9] [12] [13] [15]. The latter was and still is a true battlefield for newcomers and invasives, all succulent 
exotic species ( Aeonium spp. included) being almost exclusively present only near the shore. 
 

                
 

Fig.9 Aeonium haworthii at Islington Bay high 
summer 

Fig.10 Aeonium undulatum (right) and A. haworthii 
x A. undulatum (left) 

 

The habitat 
 

While the interior of the island develops slowly into a 
light bush with areas where mature trees provide a 
dense canopy, restricting the still existing patches of 
barren lava fields, the coastal strip is less vegetated and 
probably won’t change too much over the next few 
centuries [3] [15]. Generally the bush does not come 
down to the high tide line, but leaves a strip of almost 
bare to less vegetated lava fields in-between. Most 
succulent plants (various Aeonium spp. included) are 
restricted to this 10 – 50 m wide coastal strip. However, 
from place to place, the wooden mangrove (Avicennia 
resinifera) seems to take over, especially in shallow salt 
marshes or where intertidal mud seems to accumulate.  

 

The Aeonium colony starts just south of the Islington 
Bay wharf and continues south for a good few hundred 
metres. A narrow track is following the shoreline and on 
occasion few Aeonium plants grow beyond the path, but 
most of the plants were growing on the narrow strip 
between the path and the high tide line. The shore has 
here an eastern exposure which is beneficial for most 
succulent plants as they tend to get the early morning 
sun (important in winter) and are also somewhat 
sheltered from the prevailing west wind. Lichens are 
encrusted on the surface of most rocks, while in 
sheltered corners there is a great variety of mosses. As a 
curiosity, quite often normally epiphyte plants like 
Astelia solandri or Metrosideros robusta start usually 
their life as lithophytes here. 

      

                         
 

     Fig.11 Aeonium haworthii x A. Undulatum at Islington Bay                                     Fig.12 Aeonium ‘Rangitoto’ (in habitat) 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/10/Poze-nr.3-Aeonium-09-Aeonium-haworthii.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/10/Poze-nr.3-Aeonium-10-Aeonium-undulatum-right-and-Aeonium-haworthii-x-A.-undulatum-left.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/10/Poze-nr.3-Aeonium-11-Aeonium-haworthii-x-A.-haworthii.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/10/Poze-nr.3-Aeonium-12-Aeonium-Rangitoto-in-habitat.jpg
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In January 2008 there were plenty of mature Aeonium specimens around, some of them still bearing remnants of their 
inflorescences. Numerous seedlings were scattered in the area suggesting that seed has been copiously spread around 
in previous years. When I returned the following year, I discovered that all bigger plants have been checked by the 
Department of Conservation, with only small seedlings remaining from place to place. The colony has somewhat 
recovered since, but appears to be far from reaching the same diversity of forms and number of individuals. 
 

   

Fig.13, 14 A. haworthii x A. undulatum (ex Rangitoto) - in cultivation; detail of cultivated plant. 
 

In January 2009 I came across another scattered colony 
more to the south, at Yankee Wharf, growing in a 
mixture of succulent companions [13] on wider open 
areas that seem to become slowly dominated by 
Agapanthus praecox ssp. orientalis. This area seems also 
to have been regularly checked in the past.  
 
The climate is mild and with significant sub-tropical and 
oceanic influences – temperatures do not drop below 0 
degrees Celsius in winter (even this is a rare event, 
occurring maybe once in 10 years) and allows for 
moderate hot summers. However, at ground level lava 
block heat up to 50 degrees C in summer, releasing the 

extra heat during the night. Annual mean temperatures 
are around 15 degrees Celsius. There is no 
meteorological station on the island but studies on the 
island suggested that the precipitations levels are 
marginally higher than in Auckland, possibly up to 1,200 
– 1,300 mm / year.  It may look rather high, but 
considering the very poor water retention of the 
substrate and with the strong winds battering every 
now and then the area the soil may become even after 
a heavy rainfall bone-dry in a matter of days – especially 
in summer. Rain falls mainly in the cooler months and 
on occasion there is a short draught period during the 
summer (particularly in late December to January).  

 

                              
    

                    Fig.15 Aeonium 'Rangitoto'                                        Fig.16 Aeonium 'Rangitoto' vs Aeonium haworthii 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/10/Poze-nr.3-Aeonium-13-A.-haworthii-x-A.-undulatum-ex-Rangitoto-in-cultivation.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/10/Poze-nr.3-Aeonium-15-Aeonium-Rangitoto.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/10/Poze-nr.3-Aeonium-16-Aeonium-Rangitoto-vs-Aeonium-haworthii.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/10/Poze-nr.3-Aeonium-14-A.-haworthii-x-A.-undulatum-ex-Rangitoto-detail-of-cultivated-plant.jpg
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Origin and species  
 

Without exceptions, all exotic succulent plants have been introduced via the abandoned gardens of the former 
holiday baches or plantings. There is no evidence of natural direct introduction from the neighboring Motutapu or 
from the Auckland mainland which is only one nautical mile away. In most of the cases all these species grow on or 
around the original locations - the abandoned gardens. Close to the shore at Islington Bay there are actually 
remnants of at least a couple of dozen of holiday baches, some being completely demolished, some simply 
abandoned,  and some, of historical value, being completely restored.  
 

                   
 

 

There are several Aeonium species that have been documented in Rangitoto [4] [7] [8] [9] [11] [12], however the 
Islington Bay colony consisted of only three species: Aeonium ciliatum - quite rare, while Aeonium undulatum and 
Aeonium haworthii were common; in addition numerous swarms of hybrids. 
 

             
 

Fig.19 A. haworthii x A. undulatum (cultivated)–inflorescence                         Fg.20 Aeonium 'Rangitoto' - inflorescence 

Fig.17 Aeonium 'Rangitoto' in mid winter. Fig.18 A. haworthii x A. undulatum flower buds. 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/10/Poze-nr.3-Aeonium-17-Aeonium-Rangitoto-in-mid-winter.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/10/Poze-nr.3-Aeonium-18-A.-haworthii-x-A.-undulatum-flower-buds.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/10/Poze-nr.3-Aeonium-19-A.-haworthii-x-A.-undulatum-cultivated-inflorescence.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/10/Poze-nr.3-Aeonium-20-Aeonium-Rangitoto-inflorescence.jpg
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Description 
 

The following description is applied to cultivated biologic material, originally collected from a coastal neophyte stand 
between Islington Bay wharf and Yankee Wharf, which has been propagated vegetative only, referred here as 
Aeonium ‘Rangitoto’ E. Zimer 2010.   
 

Description: Sub-shrub up to 90 cm high and wide (usually 30 – 60 cm), glabrous, strongly branching, densely 
hemispheric. Main stem up to 15 mm thick, branches usually 3 – 10 mm thick. Axillary branching, usually branches 
stacked at different levels, radiating, 2-8 at a time (usually 3-6). Terminal rosettes, up to 16-20 cm, usually 8-16 cm 
wide, up to 180 in number in really large plants, generally open, consisting of up to 30 full grown leaves (the outer 
leaves) and up to 10 immature leaves at the apex. Leaves glabrous on both faces, up to 11 cm long, usually less, 
3.5-4.0 cm wide in upper third, 0.8 mm wide at the base, obovate-spathulate, mucronate, with ciliolate margins 
(cilia conical, recurved, whitish  translucent), slightly glauscescent and of green colour  with red margins in good 
light, flat to slightly concave above, slightly convex to keeled on lower surface. Flower shoots terminal, up to 40 cm 
long, monocarp with vegetative growth continued in most cases from other branches below, more or less stout 
axis, dark red to red-brownish, bracts are leaf-like and usually bearing reduced axillar flowers on the upper half. 
Inflorescence open, flat-topped to hemispheric, up to 16 peduncles each up to 95 mm long, each bearing 8-22 
flowers.  Flowers 10-12 mm wide, sepals equal petals in number consistently 8-9, 7-8 mm long and 2-3 mm wide at 
the base, lanceolate-elliptic to deltoid-elliptic, cream-orange with a red-brownish flush and a green-brownish outer 
keel, stamens whitish-cream. Seeds many, minute, like brownish dust grains. 

                   
 

 

 
Speculations on parentage  
 

Aeonium hybrids are quite often encountered in New 
Zealand neophyte stands [4] [5] [8], but were little 
studied. Most studies refer to true species, which could 
be highly inaccurate and misleading. In my opinion most 
plants from neophyte stands passing as true species 
have gained some extra-specific additions to their gene 
pool, as Aeonium and its hybrids are usually highly 
fertile. This could be true for Rangitoto plants as well 
maybe with one single exception – Aeonium x 
floribundum (=A. x hybridum) which, from what I have 
seen, does not overlap with other Aeonium species. 
  

On the eastern coastal track I have seen few plants that 

could easily pass as Aeonium haworthii, few others as 
Aeonium undulatum, in overlapping swarms. A large 
number of obviously hybrid plants were also present, 
including few specimens of the plant described here. 
However, there was another collection I have made of 
the hybrid mentioned at the beginning of this article, 
identified as A. haworthii x A. undulatum [6] [11] [14] 
[16]. It is probably very similar to Aeonium ‘Ray 
Stephenson’, a hybrid created by Giuseppe Tavormina 
of Italy [11], or to the hybrid Aeonium described in Flora 
of New Zealand, vol. 4 [8]. This plant is of crucial 
importance. 

 

Fig.21 Aeonium 'Rangitoto' flower buds Fig.22 A. haworthii flower buds 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/10/Poze-nr.3-Aeonium-21-Aeonium-Rangitoto-flower-buds.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/10/Poze-nr.3-Aeonium-22-A.-haworthii-flower-buds.jpg
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Aeonium ‘Rangitoto’ looks quite different from A. haworthii x A. undulatum (distributed by me under the provisional 
name Aeonium ‘Islington Bay’) and has a clearly intermediate aspect between this hybrid plant and A. haworthii. All 
of this suggested me A. haworthii x A. undulatum re-crossed with A. haworthii as the most likely parentage. This was 
just a gut feeling to be honest and wasn’t really endorsed by Aeonium connoisseurs, maybe with a single exception; 
the weight was placed rather on skeptical comments [16]. However, before publishing my first notes on Aeonium 
‘Rangitoto’ in New Zealand Cactus & Succulent Journal, Nick Perrin, the editor of the journal, consulted another 
Aeonium authority: Rudolf Schulz.  
 

                   
 

 
 

Rudolf Schulz had no problem in accepting the A. haworthii x A. undulatum identification for one of the supposed 
parents; however, he advanced another theory: “I would assume that the 2x plants in question which he proposes to 
name could just as well be F2 offspring from the fertile hybrids showing more of the dominant A. haworthii traits. 
From what I have seen around the road cuts in Miramar, Wellington, similar plants are not uncommon.” [6] 
According to Rudolf’s theory Aeonium ‘Islington Bay’ would be the F1 hybrid of Aeonium haworthii and Aeonium 
undulatum, while Aeonium ‘Rangitoto’ is the F2 hybrid displaying more accentuated Aeonium haworthii traits due to 
genetic dominance. Without seeing the flowering (at that time) it was all pure speculation anyway.  
 

                

 

Fig.25 F2 seedling of A. haworthii x A. undulatum                                Fig.26  Aeonium 'Rangitoto' in high summer 
                                                                

Fig.23, 24 Aeonium 'Rangitoto' flowers 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/10/Poze-nr.3-Aeonium-23-Aeonium-Rangitoto-flowers.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/10/Poze-nr.3-Aeonium-24-Aeonium-Rangitoto-flowers.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/10/Poze-nr.3-Aeonium-25-F2-seedling-of-A.-haworthii-x-A.-undulatum.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/10/Poze-nr.3-Aeonium-26-Aeonium-Rangitoto-in-high-summer.jpg
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Preliminary conclusion 
 

In the meantime two things happened: 
 

1. by mid to late austral spring 2010 I had two of my Aeonium ‘Rangitoto’ plants flowering. The flowers proved to 
be very similar to the A. haworthii flowers in several aspects.  A. undulatum traits although existent mainly in 
other parts of the plant (cilia form and arrangement, on occasion dark green pigmented spots on the abaxial 
surface of the leaves – not seen in A. haworthii, growth rate, etc.), were rather minor when it came to the 
inflorescence. This is a fact. 

2. however, the more relevant aspect is that in late 2011 I sowed seeds collected from one of my flowering 
Aeonium ‘Islington Bay’ plants (the straight A. haworthii x A. undulatum hybrid) and few months later I had the 
surprise to get many dozens of seedlings looking very similar to miniature Aeonium ‘Rangitoto’ rather than the 
parent plant. And very uniform looking as well.  

 

A preliminary conclusion would be that Rudolf Schulz could be right in assuming that Aeonium ‘Rangitoto’ is a F2 
hybrid, and that the appearance changes due to the genetic dominance of A. haworthii. It is still too early (and my 
seedlings still too small) for a clear cut conclusion, however, I’m planning several experiments over the next few 
years – sowing seed of both plants and analyzing their descendants.  
 
Closing remarks 
 

Why this interest in a hybrid Aeonium? I’m 
pretty convinced that Aeonium ‘Rangitoto’ has a 
certain horticultural value, and was worthwhile 
getting a name. Note that while in the Canary 
Islands hybridization may compromise the purity 
of the genetic pool, hybrids originating from 
neophyte stands deserve actually to be studied, 
not simply eradicated. Not to speak of what 
astonishing cross-blooded specimens you may 
discover. Rudolf Schulz portrays in his book [5] 
quite a few of these hybrid jewels, unfortunately 
not actively promoted and still unnamed. 
 

They are actually quite unique! Even if not 
referring to Rangitoto plants, a fragment 
extracted from Flora of New Zealand, vol. 4 [8], 
provides the perfect snap-shot: “Whether these 
populations are a result of hybridization in 
Canterbury or whether hybrid plants were 
originally imported is unclear, but they are more 
likely to have originated locally because similar 
plants have not been seen in cultivation here or 
found referred to in available works on the 
genus.” Judging by the great diversity of forms 
seen in Islington Bay, there is no doubt in my 
mind that all these hybrid plants are the result 
of maybe decades long criss-cross pollination 
that happened to share the same spot.  Fig.27  Aeonium 'Rangitoto' inflorescence detail 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/10/Poze-nr.3-Aeonium-27-Aeonium-Rangitoto-inflorescence-detail.jpg
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As you can see from the illustrations as well, Aeonium ‘Rangitoto’ is visible different from A. haworthii. It is definitely 
growing much faster and is more robust than the latter. Much of the colours are borrowed from A. undulatum, while 
the general habit and inflorescence stays with A. haworthii. And, as stated above, hopefully I will be able to provide 
in the near future more clarity on the parentage. 
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Aeonium ‘Rangitoto’ 
 

de Eduart Zimer, Auckland, Noua Zeelandă 
 

Introducere 
 

În cea de a doua excursie făcută în Rangitoto, în ianuarie 2008, am avut privilegiul să admir o fabuloasă colonie de 
Aeonium, formată mai ales din plante hibride. Erau literalmente mii de plante împrăștiate dea lungul cărării costale de est 
pe parcursul a câteva sute de metri, începând imediat la sud de pontonul de acostare de la Islington Bay [11]. Aceasta a 
fost de altfel ultima șansă de a o admira deoarece întreaga colonie a fost aproape în totalitate distrusă de Departamentul 
Conservării pe parcursul anului care a urmat [12]. Printre cele câteva plante colectate în acea zi s-a aflat și un foarte 
interesant hibrid, cu certă valoare horticolă, pe care am început să-l înmulțesc și să-l distribui în Noua Zeelandă sub 
numele Aeonium ‘Rangitoto’ începând cu mai 2010. În plus am mai colectat și un alt hibrid, un foarte evident A. haworthii 
x A. undulatum, care – așa cum veți vedea mai jos – s-a dovedit a fi de asemenea de un interes deosebit.  
 

 
 

 

 
Primele mele note despre Aeonium ‘Rangitoto’ [14] au fost publicate mai întâi în decembrie 2009 în Avonia-News în 
limba germană și ceva mai târziu, în mai 2010 în engleză, în New Zealand Cactus & Succulent Journal (planul inițial a 
fost să apară mai întâi în jurnal, dar din diverse motive nu s-a putut materializa) – doar un text scurt, care nu 
conținea o descriere adecvată, dar care avea în schimb ilustrații relevante. Un alt text a fost produs ceva mai târziu 
[15], însoțit din nou de ilustrații bogate și relevante, text în care speculam despre posibilele origini ale Aeonium 
‘Rangitoto’ și care a fost publicat pe site-ul meu personal. În orice caz, ambele articole au fost traduse în limba 
româna și publicate pe site-ul ACC Aztekium [14], [15].  
 

Publicarea numelui Aeonium ‘Rangitoto’ în Repertorium Plantarum Succulentarum (LXI 2010) [1] a fost o surpriză 
pentru mine, mai ales pentru că nu exista o descriere formală a acestei plante. Prezentul articol este o încercare de a 
corecta acest aspect și de a furniza detalii adecvate. 

Fig.29 Regrowth of the Aeonium colony in Islington Bay (Sep. 2012) 

Contributions 
 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Prezentare-Eduart-Zimer.pdf
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/10/Poze-nr.3-Aeonium-29-Regrowth-of-the-Aeonium-colony-in-Islington-Bay-September-2012.jpg
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O scurtă incursiune în istoria naturală a insulei Rangitoto 
 

Insula vulcanică Rangitoto (Golful Hauraki, Noua Zeelandă) a apărut din Oceanul Pacific foarte probabil în jurul anilor 
1200 – 1250 ca urmare a unor erupții violente care au durat 10 – 200 de ani (momentul și durata variază de la o 
opinie la alta) producând mai multă lavă decât toți vulcanii din Auckland la un loc. Cert este însă că, dupa ce erupțiile 
au încetat, activități vulcanice susținute (emisii de cenușă, gaze și tephra) au mai continuat pentru o vreme, posibil 
timp de câteva secole. Acestea au fost se pare observate chiar și după expedițiile lui Cook (posibil până la 1780-
1790); aproape cu certitudine vulcanul mai era activ în timpul primei expediții efectuate de Cook (1769/70) [3] [9] 
[15].  Acest aspect este deosebit de important pentru că a influențat direct apariția, colonizarea și succesiunea 
formelor de vegetație în Rangitoto și a amplificat efectele intervenției umane într-un biotop și așa destul de 
zbuciumat. Foarte simplificat – zona conului vulcanic este formată din scoria, pe când zonele mai joase sunt exclusiv 
blocuri aa de lavă bazaltică [3] [9] [15].  
 

 
 

 

 
Insula Rangitoto este separată de o altă insulă, 
Motutapu, mult mai veche și având un trecut geologic 
diferit, printr-un canal îngust care – la reflux – poate fi 
traversat pietonal. Este interesant totuși faptul că 
transferul de specii de plante între cele două insule a 
fost aproape neglijabil în ultimii 100-150 de ani, fiecare 
insulă reținând un profil destul de diferit al formelor de 
vegetație.  
 

Rangitoto nu a fost niciodată locuit de Maori, deși 
prezența lor temporară în insulă a fost confirmată. În 
schimb, un grup restrâns s-a stabilit pe insula vecină 
Motutapu.  Indiferent  de  motivul prezenței lor acolo,  

 
Rangitoto, cu câmpurile ei de lavă inospitaliere, puțin 
acoperite cu vegetație și fără a avea acumulări de sol 
nutritiv (cel puțin în acea epocă) nu avea nici o 
importanță economică pentru ei. Europenii au sosit pe 
insulă pe la mijlocul sec. 19 și, mai ales după 1880, au 
produs o anumită presiune asupra habitatului tânăr și 
zbuciumat: așezări umane (mai ales case de vacanță), o 
închisoare de muncă forțată, sindrofii în care se plantau 
arbori sau diverse proiecte de așa zisă “ameliorare 
botanică”, introducerea de animale dăunătoare, cariere 
de piatră, construcția de drumuri și instalații militare – 
acestea au fost cele mai semnificative perturbări. Pe 
scurt – oamenii au introdus specii noi de plante, mai 

Fig.30 Islington Bay Road 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/10/Poze-nr.3-Aeonium-30-Islington-Bay-Road.jpg
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ales exotice, au construit drumuri care au favorizat dispersia acestora, au împrăștiat agregate cu granulozitate mică 
în diverse zone influențând direct apariția unor tipare vegetative distincte, animale dăunătoare (în prezent în mare 
eradicate), cum ar fi diverse rozătoare și erbivore, au perturbat procesele de apariție, colonizare și succesiune a 
plantelor [3] [7] [9] [15]. 
 

Alți factori naturali importanți care au configurat peisajul biologic actual sunt: absența apei în Rangitoto, structura 
specifică a câmpurilor de lavă aa (vezi mai ales [3]), prezența relativ redusă a păsărilor pe insulă (și ca o consecință 
dinamici diferite de dispersie și structură diferită a speciilor comparativ cu restul Insulei de Nord), căldura excesivă 
emanată de câmpurile negre de lavă aa, etc. 
 

   

Fig.31 Barren aa lava fields on the track to Wreck Bay 
 

Pe scurt, în prezent există trei tipare distincte de 
vegetație: vegetația câmpurilor joase formate din 
blocuri aa de lavă bazaltică (dominată de Metrosideros 
excelsa, Metrosideros robustă și grupurile lor de hibrizi), 
vegetația conurilor de scoria (dominată de Kunzea 
ericoides dar care cuprinde și o prezență semnificativă a 
altor specii cum ar fi Leptospermum scoparium, Myrsine 
australis, Olearia spp., Erica lusitanica, Hypericum 
androsaeum, etc.) și vegetația din zona țărmului 
(compusă din diverse specii halofite și xerofite cu 
Avicennia resinifera, Sarcocornia quinqueflora ssp. 
quinqueflora, Agapanthus praecox ssp. orientalis, 
Suaeda novae-zelandiae, etc. devenind local dominante) 

[3] [9] [12] [13] [15].  Ultima a fost și mai este încă un 
adevărat câmp de luptă pentru specii nou venite sau 
invazive, toate speciile suculente (incluzând Aeonium 
spp.) fiind prezente aproape exclusiv numai în 
apropierea țărmului. 
 

Habitatul 
 

În timp ce interiorul insulei se transformă încet într-o 
pădure tânără (numită aici bush) cu zone unde copacii 
maturi încep să asigure umbră datorită frunzișului dens, 
restrângând încet-încet peticele de câmpuri de lavă 
golașe încă existente, fâșia costală este mult mai puțin 
acoperită cu vegetație și probabil nu se va schimba mult 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/10/Poze-nr.3-Aeonium-31-barren-aa-lava-fields-on-the-track-to-Wreck-Bay.jpg
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din acest punct de vedere în următoarele câteva secole [3] [15]. În general bush-ul nu coboară până la limita fluxului 
ci lasă o fâșie de câmpuri de lavă aproape golașe. Marea majoritate a plantelor suculente (incluzând diversele 
Aeonium spp.) sunt restricționate la această fâșie costală ce poate avea 10 – 50 de metri lățime.  În orice caz, din loc 
în loc, mangrovele lemnoase (Avicennia resinifera) par a acapara habitatul, mai ales în mlaștinile saline superficiale 
sau în zonele unde mâlul adus de flux pare a se acumula.  
 

               
 

Fig.32 Aeonium undulatum                                                              Fig.33 Aeonium haworthii 
 

Colonia de Aeonium începe imediat la sud de pontonul 
de acostare de la Islington Bay și continuă spre sud 
pentru câteva sute de metri. O potecă îngustă urmărește 
linia țărmului și ocazional câteva plante Aeonium pot fi 
întâlnite și dincolo de potecă, spre interior, dar cele mai 
multe plante creșteau pe fâșia îngustă existentă între 
potecă și linia fluxului. Țărmul are aici o expunere estică, 
ceea ce este benefic pentru majoritatea plantelor 
suculente deoarece primesc soare din primele ore ale 
zilei (important peste iarna mai ales) și sunt întrucâtva 
protejate de vânturile dominante ce bat din direcții 
vestice. Licheni sunt încrustați pe suprafața blocurilor de 
lavă, în timp ce în colțurile mai adăpostite cresc o 
sumedenie de specii de mușchi. Ca o curiozitate, plante 
care în mod normal sunt epifite, ca de exemplu Astelia 
solandri sau Metrosideros robusta, își încep viața aici de 
regulă ca lithofite.  
 

În ianuarie 2008 erau sumedenie de specimene mature 
de Aeonium în zonă, unele dintre ele încă purtând 
resturile inflorescențelor. De asemenea numeroase 
plantule erau presărate prin zonă sugerând că a existat 
sămânță răspândită din abundență în anii anteriori. Când 
m-am întors în anul următor, am descoperit că toate 
exemplarele mari fuseseră îndepărtate de 
Departamentul Conservării, în urmă rămânând din loc în 
loc numai plantule. Între timp colonia și-a revenit 
oarecum, dar aparent este încă departe de a atinge 
aceeași diversitate de forme și același număr de  indivizi.  
 

În ianuarie 2009 am dat peste o altă colonie mai 
împrăștiată ceva mai la sud, la Yankee Wharf, crescând în 
asociere cu o sumedenie de alte suculente [13] în zone 
mai deschise și mai ample. Din păcate această locație 
pare a deveni încet-încet dominată de Agapanthus 
praecox ssp. orientalis care inhibă dezvoltarea normală a 
restului vegetației. Și aici plantele exotice par să fi fost 
combătute cu regularitate în trecut.  
 

Climatul este blând și cunoaște influențe sub-tropicale și 
oceanice semnificative – temperaturile nu scad sub 0 0C 
în timpul iernii (chiar și această limită este un eveniment 
rar, ce poate apărea poate o dată la 10 ani) iar verile sunt 
calde, dar moderate. În orice caz, la nivelul solului există 
blocurile de lavă care ziua se pot încinge până la 50 0C, 
continuând să emane căldură și pe timpul nopții. 
Temperaturile medii anuale sunt în jurul a 15 0C. Nu 
există nici o stație meteorologică pe insulă dar studii 
efectuate în insulă sugerează că precipitațiile anuale sunt 
ușor mai ridicate decât în Auckland, ajungând probabil 
până la 1.200 – 1.300 mm/an. La prima vedere, ele pot 
părea ridicate, dar, dacă luăm în considerare capacitatea 
redusă de retenție a apei în sol și vânturile puternice care 
se stârnesc din când în când, devine clar că solul poate 
deveni uscat iască la numai câteva zile după o ploaie 
puternică – în mod special vara. Ploile cad mai ales în 
lunile mai reci iar în unii ani există și o scurtă perioadă 
secetoasă pe timpul verii (în mod special de la sfârșitul lui 
Decembrie până în ianuarie).  

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/10/Poze-nr.3-Aeonium-32-Aeonium-undulatum.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/10/Poze-nr.3-Aeonium-33-Aeonium-haworthii.jpg
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Speciile și originea lor 
 

Fără excepție, toate plantele suculente exotice au fost introduse via grădinile abandonate ale fostelor case de 
vacanță sau ale plantărilor intenționate. Nu există nici un fel de evidență că ar fi fost introduse în mod natural de pe 
insula învecinată Motutapu sau din zona Auckland, aflată la numai o milă nautică depărtare. În cele mai multe cazuri 
aceste specii cresc pe sau în apropierea locațiilor inițiale – grădinile abandonate. La Islington Bay, în apropierea 
țărmului, mai există rămășitele a cel puțin două duzini de case de vacanță, unele fiind complet demolate, altele pur și 
simplu abandonate, iar câteva, considerate istorice, fiind complet restaurate. 
 

În Rangitoto au fost documentate mai multe specii de Aeonium [4] [7] [8] [9] [11] [12], în orice caz în colonia din 
Islington Bay am observat doar trei:  Aeonium ciliatum – mai degrabă rar, pe când Aeonium undulatum și Aeonium 
haworthii erau comune; în plus mai existau și numeroase grupuri de hibrizi. 
 

       
 

   Fig.34  Aeonium haworthii blooded hybrids                               Fig.35 A. haworthii x A. undulatum (cultivated) 
 

Descrierea 
 

Următoarea descriere este aplicată unui material biologic din cultură, colectat inițial dintr-o populație neofită costală 
aflată între pontonul de acostare Islington Bay și Yankee Wharf, propagat exclusiv pe cale vegetativă și care este 
referit în prezentul articol ca Aeonium ‘Rangitoto’ E. Zimer 2010.   
 

Descriere: Plantă sub-arbustivă de până la 90 cm înălțime și diametru (de obicei 30-60 cm), glabră, puternic 
ramificată, dens emisferică. Tulpina principală până la 15 mm grosime, ramificațiile de obicei 3–10 mm grosime. 
Ramificare axilară, de regulă ramurile sunt etajate pe nivele distincte, radiind, câte 2-8 pe același nivel (de regulă 3-
6). Rozetele sunt terminale, până la 16-20 cm diametru, de regulă însă 8-16 cm, până la 180 ca număr în plante cu 
adevărat puternice, în general deschise, formate din până la 30 de frunze de mărime maximă (frunzele exterioare) și 
până la 10 frunze imature în zona apicală. Frunzele sunt glabre pe ambele fețe, până la 11 cm lungime, de obicei mai 
puțin, având o lățime de 3,5-4,0 cm în treimea superioară, 0,8 mm lățime la bază, obovat-spatulate, mucronate, cu 
margini ciliolate (cilii sunt conici, recurbați, albicioși translucizi), ușor glaucoase și de culoare verde cu margini înroșite 
în lumină puternică, plate până la ușor concave superior, ușor convexe sau cu chila pe suprafața inferioară. 
Inflorescența terminală, până la 40 cm lungime, monocarpică dar vegetând în continuare în cele mai multe cazuri din 
ramificații inferioare, cu tija axială mai mult sau mai puțin robustă, roșu închis până la roșu-maroniu, cu bractee 
asemănătoare unor frunze și care poartă de regulă axilar flori reduse, în jumătatea superioară. Inflorescența este 
deschisă, aplatizată superior până la emisferică, cu până la 16 pedunculi, fiecare până la 95 mm lungime, fiecare 
purtând 8 -22 flori. Florile au 10-12 mm diametru, sepalele sunt egale ca număr cu petalele fiind în mod consecvent 8-
9, au 7-8 mm lungime și 2-3 mm lățime la bază, lanceolat-eliptice până la deltoid-eliptice, crem-portocaliu cu nuanțe 
brun-roșcate și o chilă exterioară verzui-brună, stamine albicioase-crem. Semințele sunt numeroase, fine ca niște 
grăunțe de praf brune.        

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/10/Poze-nr.3-Aeonium-34-Aeonium-haworthii-blooded-hybrids.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/10/Poze-nr.3-Aeonium-35-Aeonium-haworthii-x-A.-undulatum-cultivated.jpg
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Speculații cu privire la filiație 
 

Hibrizii Aeonium sunt foarte frecvent întâlniți în Noua Zeelandă în locații neofite [4] [5] [8], dar au fost foarte puțin 
studiați. În plus, majoritatea studiilor se referă la speciile valide, aspect care ar putea fi extrem de inexact și de 
înșelător. În opinia mea, marea majoritate a plantelor din locațiile neofite considerate a fi specii bune, au acumulat în 
timp un oarecare bagaj genetic extra-specific deoarece atât speciile de Aeonium cât și hibrizii lor sunt de regulă 
foarte fertili. Acest lucru poate fi adevărat și pentru plantele din Rangitoto cu o singură excepție - Aeonium x 
floribundum (=A. x hybridum) care, din cât am putut observa, nu se întrepătrund cu celelalte specii.  

         
 

        Fig.36 A. haworthii x A. undulatum flower                                 Fig.37 A. haworthii x A. undulatum flower buds 
 

Pe cărarea costală estică am văzut câteva plante care ar 
putea fi considerate Aeonium haworthii, alte câteva 
Aeonium undulatum, crescând în grupuri întrepătrunse. 
Erau de asemenea prezenți și un număr mare de hibrizi, 
inclusiv câteva specimene ale plantei descrise aici. Tot 
atunci am mai colectat și o plantă hibridă, cea 
menționată la începutul articolului, identificată ca A. 
haworthii x A. undulatum [6] [11] [14] [16]. Este probabil 
foarte similară cu Aeonium ‘Ray Stephenson’, un hibrid 
creat de italianul Giuseppe Tavormina [11], sau cu 
hibridul Aeonium descris în Flora of New Zealand, vol. 4 
[8]. Această plantă este de o importanță crucială.  
 
Aeonium  ‘Rangitoto’ are  un  aspect  net diferit de  A.  

haworthii x A. undulatum (distribuit de mine sub 
numele provizoriu de Aeonium ‘Islington Bay’) și are 
trăsături intermediare foarte clare între acesta din urma 
și A. haworthii. Toate acestea mi-au sugerat faptul că 
filiația cea mai probabilă este A. haworthii x A. 
undulatum re-hibridizat cu A. haworthii. Ca să fiu sincer, 
aceasta a fost mai mult o intuiție și nu a primit cu 
adevărat suport de la adevărații cunoscători ai genului, 
poate cu o singură excepție notabilă; au existat 
preponderent comentarii sceptice. În orice caz, mai 
înainte de a publica primele mele note despre Aeonium 
‘Rangitoto’ în New Zealand Cactus & Succulent Journal, 
Nick Perrin, editorul jurnalului, s-a consultat o altă 
autoritate în Aeonium: Rudolf Schulz. 
 
 

 

          
 

          Fig.38 Aeonium 'Rangitoto' flower buds                                   Fig.39 Aeonium 'Rangitoto' leaf & cilia detail 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/10/Poze-nr.3-Aeonium-36-A.-haworthii-x-A.-undulatum-flower.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/10/Poze-nr.3-Aeonium-37-A.-haworthii-x-A.-undulatum-flower-buds.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/10/Poze-nr.3-Aeonium-38-A.-Rangitoto-flower-buds.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/10/Poze-nr.3-Aeonium-39-A.-Rangitoto-leaf-cilia-detail.jpg
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Rudolf Schulz nu a avut nici o problemă în a accepta identificarea A. haworthii x A. undulatum pentru unul din 
presupușii părinți, în orice caz el a lansat o teorie diferită: “Eu presupun că cele două plante în chestiune pe care 
intenționează să le numească ar putea fi la fel de bine urmași F2 ai hibrizilor fertili arătând mai mult din trăsăturile 
dominante caracteristice ale A. haworthii. Din ce am putut vedea pe marginea drumurilor în Miramar, Wellington, 
plante similare nu sunt tocmai rare.” [6] Conform teoriei lui Rudolf Aeonium ‘Islington Bay’ este hibridul F1 al 
Aeonium haworthii și Aeonium undulatum, pe când Aeonium ‘Rangitoto’ este hibridul F2 al acestuia care afișează 
mult mai accentuat trăsături specifice ale Aeonium haworthii datorită dominantei genetice. În orice caz, ne văzând (la 
acea dată) florile, totul nu era oricum decât pură speculație.  
 

          
 

           Fig.40 F2 seedlings of A. haworthii x A. 
                                              

Fig.41 Aeonium 'Rangitoto' 
 

Concluzie preliminară 
 

Între timp s-au întâmplat două lucruri: 
 

1) Pe la mijlocul primăverii australe 2010 mi-au 
înflorit două plante Aeonium ‘Rangitoto’.  Florile s-au 
dovedit a fi în mai multe privințe foarte similare cu 
cele ale A. haworthii. Caracteristici ale A. undulatum, 
deși existente în mod special în cazul frunzelor și 
tulpinilor (forma și aranjamentul ciliațiilor, ocazional 
striații pigmentate verde închis pe suprafața abaxială 
a frunzelor – neîntâlnite în A. haworthii, ritmul de 

creștere, etc.), erau mai degrabă minore în cazul 
inflorescențelor. Acesta este un fapt.  

2) În orice caz, mult mai relevant este faptul că spre 
sfârșitul anului 2011 am semănat semințe colectate de 
la Aeonium ‘Islington Bay’ (presupusul hibrid F1 A. 
haworthii x A. undulatum) și câteva luni mai târziu am 
avut surpriza să constat că am câteva duzini de 
plantule având mai degrabă înfățișarea unor Aeonium 
‘Rangitoto’ în miniatură decât a plantei din care au 
provenit semințele. Și arătau într-adevăr și foarte 
uniform.  

 
 

    
 

Fig42 Aeonium 'Rangitoto' seedling growing on a moss mat Fig.43 Aeonium hybrid surrounded by seedlings 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/10/Poze-nr.3-Aeonium-40-F2-seedlings-of-A.-haworthii-x-A.-undulatum.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/10/Poze-nr.3-Aeonium-41-Aeonium-Rangitoto.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/10/Poze-nr.3-Aeonium-42-Aeonium-Rangitoto-seedling-growing-on-a-moss-mat.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/10/Poze-nr.3-Aeonium-43-Aeonium-hybrid-surrounded-by-seedlings.jpg
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O concluzie preliminară este că Rudolf Schulz ar putea avea dreptate când a susținut că Aeonium ‘Rangitoto’ poate fi 
un hibrid F2, aspectul modificându-se datorită dominantei genetice a A. haworthii care acționează la următoarea 
generație. Este încă prea devreme (iar plantulele mele încă prea mici) pentru o concluzie clară, în orice caz, pentru 
anii următori am planificat câteva experimente constând din însămânțări de semințe provenite de la ambele plante și 
analizarea descendenței.  

 

Observații pentru încheiere 
 

De ce acest interes într-un hibrid Aeonium? În primul rând – sunt convins că Aeonium ‘Rangitoto’ are o certă valoare 
horticolă și este prin urmare demn să poarte un nume. Notabil și faptul că dacă în Insulele Canare hibridizarea poate 
compromite bagajul genetic al unei specii, hibrizi proveniți din locații neofite merită să fie studiați în loc să fie 
eradicați nediscriminator cum se întâmplă din păcate. Ca să nu mai menționez ce specimene hibride cu filiație 
amestecată pot fi descoperite. Rudolf Schulz prezintă în cartea sa [5] câteva din aceste bijuterii hibride, din păcate 
nepromovate activ și încă nenumite.   
 

Aceste plante sunt de fapt unice! Chiar dacă nu se referă la exemplare provenite din Rangitoto, iată un fragment 
extras din Flora of New Zealand, vol. 4 [8] care este cât se poate de edificator: “Dacă aceste plante au rezultat ca 
urmare a hibridizării în Canterbury sau dacă provin din plante hibride importate este încă neclar, dar este mult mai 
probabil ca acestea să aibă o origine locală deoarece aici nu au fost observate în cultivație plante similare și nici nu au 
fost găsite referințe în lucrări disponibile despre acest gen.” Judecând pur și simplu după marea varietate de forme 
văzute la Islington Bay, nu am nici cea mai mică îndoială că toate aceste plante hibride sunt rezultatul unor hibridizări 
încrucișate desfășurate poate pe parcursul mai multor decenii între plante care s-a întâmplat să împartă același loc.  
 

După cum se poate vedea din ilustrații Aeonium ‘Rangitoto’ este în mod vizibil distinct de A. haworthii. În mod cert 
crește mult mai rapid și este mult mai robust decât acesta.  Multe din culorile afișate sunt împrumutate de la A. 
undulatum, pe când inflorescența este apropiată de A. haworthii. Dar, cum am menționat mai sus, sper să pot fi în 
măsură să ofer în viitorul apropiat mai multe amănunte în ceea ce privește filiația.  
 

NR. Bibliografia citată se află la sfârșitul articolului în limba engleză. 
 

 
 

 
 

Fig.44 - Rangitoto Island seen from Browns Bay 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/10/Poze-nr.3-Aeonium-44-Rangitoto-Island-seen-from-Browns-Bay.jpg
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Our Special Guests 

 
 

  

Cristian Perez Badillo  
 
Cristian Perez Badillo is an artist, interested in photography of cacti and fauna of 
his country, and therefore interested in exploring various regions of Mexico and 
keen to know more the flora of the surrounding regions. He hopes that one day 
he will discover a new cactus species. He started with his love for cacti seven 
years ago and has not stopped since to investigate where species are located. In 
addition to photographs made in the field, he also likes to draw cacti and 
represent them in some of his art works, in painting and sculpture, which have 
been exhibited in several places in Mexico. Some of these works have been also 
included in private collections in USA.  
He has collaborated with the Hungarian magazine Debreceni Pozsástár 
submitting some pictures to illustrate their articles. 
 
 
 

A travel to the Genus Strombocactus locations 
 

Cacti of the Genus Strombocactus can be found in the states of Querétaro, Hidalgo and Guanajuato; this Genus has 
until recently one species split into two subspecies Strombocactus disciformis ssp. disciformis and Strombocactus 
disciformis ssp. esperanzae while a second species has been recently discovered and named Strombocactus 
corregidorae. 
 

Strombocactus disciformis ssp. disciformis is the one with the widest distribution, covering a large part of the Sierra(1) 
Gorda in Querétaro and some of Sierra de Zimapan in the state of Hidalgo, where we can find it at the following 
locations: Vizarrón, Peña Blanca, Sierra del Doctor, and the part corresponding to the Cañón(2) del Infiernillo of the 
Zimapan area. Most strombocacti start flowering in January and February and this seems consistent for all forms, 
even if growing in different locations, but few are somewhat slower.   

 
 

Fig.1 Strombocactus disciformis ssp. disciformis. Location Peña Blanca, Querétaro 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-Strombocactus-Fig.01-Peña-Blanca-P1010365.jpg
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Strombocactus disciformis ssp. disciformis 
Querétaro and Hidalgo 
 

At the location Sierra del Doctor it can be found growing together with Thelocactus hastifer, Mammillaria 
morganiana, Astrophytum ornatum, Neolloydia conoidea, Echinocactus platyacantus, and Mammillaria herrerae, on 
inaccessible slopes. There are many people that reach in the Sierra del Doctor towards the Cañón del Infiernillo and a 
part of what is Zimapan, Hidalgo, where one can see the entire variety regarding size and spines, depending on their 
exact  location.  
 

The location Peña Blanca is one of the most accessible, because many populations are close to the road and can be found 
on the banks of the Rio(3) Extoraz and even on the flats, covering a wide distance measured in kilometres; in some areas it 
can be found growing among Lophopora diffusa, Thelocactus leucacanthus ssp. schmolli, Astrophtyum ornatum, 
Mammillaria camptroticha, Ferocactus echidne, Echeveria sp., Coryphanta cornifera, Echinocactus platyacantus, 
Mammillaria parkinsonii and Coryphanta erecta. In this place thousands of plants can be found on only 100 meters; 
however, sometimes on both banks of the river the populations disappear or the amount of plants becomes reduced. 
Vizarrón forms have different sizes and shapes as well as several other populations. 
 

     

Fig.3 Location Peña Blanca, Querétaro 

 
 

Fig.2 Location Sierra del Doctor, Querétaro Fig. 4 Strombocactus disciformis ssp. seidelii 
 

In the area near Peñamiller, unlike in other populations, the strombocacti are of a smaller size, and therefore in 
Europe this form is named Strombocactus disciformis ssp. seidelii  – an invalid name. There are not so many plants 
left as access is also easy to this population, which can found on the banks of the river; grows together with 
Thelocactus leucacanthus ssp. schmolli and Echinocactus platyacanthus.  

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-Strombocactus-Fig.02-Sierra-del-Doctor-P1030410.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-Strombocactus-Fig.03-Peña-BlancaP1010361.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-Strombocactus-Fig.04-seidelii-P10900311.jpg
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Strombocactus disciformis ssp. disciformis with a purple hue 
 – named here Strombocactus disciformis ssp. disciformis ‘morados’ –  
Sierra del Doctor, Querétaro 
 

While looking for other locations of Strombocactus corregidorae, I checked with two other friends a small hill which 
stood in our way and to my surprise I found a small flattened strombocactus with a purple hue. Browsing the small 
hill to sight more specimens, it appeared to me that all had the same characteristic colour, possibly a small 
population of about 300 plants.  Because of the rough terrain and steep slopes it is very difficult to get to where they 
are. Strombocactus disciformis ssp. disciformis ‘morados’ is the farthest I've found along the Moctezuma River. I 
think that its hue is caused by some micro-climatic factors; however, I regard it as normal Strombocactus disciformis 
ssp. disciformis but with that extra feature.  

                  
 

Fig.5, 6 Strombocactus disciformis ssp. disciformis ‘morados’. Sierra del Doctor, Querétaro 
 

Strombocactus disciformis ssp. esperanzae 
Xichu, Guanajuato. 
 

The location of Strombocactus disciformis ssp. esperanzae type is found in the Municipio(4) de Xichu, where it occurs 
in very small numbers; I know two small populations. The first one is located approximately 6 kilometres from the 
city of Xichu, in a place that does not cover more than 200 square meters where plants can be found.  Notable, in 
this location strombocacti grow on a green mineral that is being mined (it could be copper), the only plants that 
coexist with are Bursera sp.. The strombocacti are small here, this space looks like it could be a field from another 
planet, judging by the colour of the substrate and because only these cacti grow here. 
The next location is a few miles away, with the peculiarity that it is even smaller, possibly only 100 square meters or 
less where the plants are located. Here they share a somewhat hidden small glen with other species such as 
Echeveria xichuensis, Turbinicarpus alonsoi, Mammillaria schiedeana, and Selaginella sp.; while this spot was pretty 
much ransacked when it was discovered you will still find many juveniles and only few adult plants. On the contrary 
you can see large specimens of Turbinicarpus alonsoi. Being located in a canyon during the rainy season the water 
may flow through like a river. 

                 
 

Fig.7, 8 S. disciformis ssp. esperanzae.  Xichu, Guanajuato. In the 2nd location, together with T. alonsoi 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-Strombocactus-Fig.05-morados-Sierra-del-Doctor-P1070503.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-Strombocactus-Fig.06-morados-Sierra-del-Doctor-P1080884.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-Strombocactus-Fig.07-Xichu-P1090236.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-Strombocactus-Fig.08-T-alonsoi-Xichu-P1090177.jpg
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Strobocactus disciformis ssp. esperanzae 
Álamos, Guanajuato. 
 

On some trips made in recent years to other areas to find new locations, I had to travel about 40 miles on rough 
mountains and explore the Municipio de Atarjea where, to my surprise, there also grows Strobocactus disciformis 
ssp. esperanzae. Its populations are more abundant and include larger specimens, with more prominent spines than 
the Xichu plants. Some populations may be located along the Rio Álamos with the poplars, but in my recent travels I 
found many more hidden locations throughout the mountains. Some are very abundant and spreading from the 
banks of the river toward higher places like small hills and gorges adding a bit to the difficulty to access them. Some 
people have also found here Echeveria bifida, Ferocactus echidne, Agave sp., Pachyphytum ssp. I will consider 
exploring several other areas here that can hide many other population of this cactus.  

                   
 

Fig.9, 10 Strombocactus disciformis ssp. esperanzae.  Álamos, Guanajuato 
 
 

Strombocactus corregidorae 
Sierra del Doctor, Querétaro. 
 

Unlike the other species, the Strombocactus 
corregidorae was found in an area of limited access, 
until the humans, needing water required by the city of 
Querétaro and surrounding Municipios, had to drill 
through a portion of the Sierra del Doctor, opening a 
new unexplored space, towards a canyon near the 
Cañón del Infiernillo and a part of the Rio Moctezuma. 
Here was discovered this plant and other species as 
well; so far I know two localities of this species. The first 
one is the type locality which can be found only with a 
great effort; here you can see thousands of good sized 
plants with very long spines, coexisting with 
Astrophytum ornatum, Ferocactus echidne, Echeveria 
sp., Bursera sp., Selaginella sp., Agave sp. This location 
is almost inaccessible because of the steep slope and 
some plants can only be seen from a distance.  
The other location is located approximately 8 kilometres 
away at a lower average height, where it coexists with 
the normal form of Strombocactus disciformis ssp. 
disciformis, which it can be compared to. Because there  

are obvious differences between them, it was described 
as a new species. 
 

 
 

Fig. 11 Strombocactus corregidorae 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-Strombocactus-Fig.09-esperanzae-Alamos-P1090061.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-Strombocactus-Fig.10-esperanzae-Alamos-P1090065.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-Strombocactus-Fig.11-Sierra-del-Doctor-P1080935.jpg
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Fig. 12, 13 Strombocactus corregidorae. Sierra del Doctor, Querétaro 
 

 
 

Fig. 14 Sierra del Doctor 
 

Xerophilia Forwarning  
 

The original text was written in Spanish.  We kept in both English and Romanian translations specific Spanish terms, so that location names 
often found on labels or included in the name of the plants could be more easily recognized. Thus, for example we have preferred the wording 
”Sierra del Doctor” over a plain traslation such as ”The Doctor’s Mountains”, or a pleonastic wording like ”Sierra del Doctor Mountains”.  
See Notes. 
 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Note-explicative.docx
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-Strombocactus-Fig.12-Sierra-del-Doctor-P1080905.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-Strombocactus-Fig.13-Sierra-del-Doctor-P1080940.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-Strombocactus-Fig.14-Sierra-del-Doctor.jpg
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Our Special Guests 

 
 

O călătorie în locațiile Genului Strombocactus 
 
de Cristian Perez Badillo  
 

Cactușii aparținând genului Strombocactus pot fi întâlniți în statele Querétaro, Hidalgo și Guanajuato; acest gen a 
cuprins până de curând numai o specie cu două subspecii - Strombocactus disciformis ssp. disciformis și 
Strombocactus disciformis ssp. esperanzae – dar o a doua specie, numită Strombocactus corregidorae, a fost recent 
descoperită. 
Strombocactus disciformis ssp. disciformis este specia cu distribuția cea mai vastă, acoperind o mare parte din 
Sierra(1) Gorda în statul Querétaro și o parte din Sierra de Zimapan în statul Hidalgo, unde o putem întâlni în 
următoarele locații: Vizarrón, Peña Blanca, Sierra del Doctor, precum și zona ce corespunde lui El Cañón(2) del 
Infiernillo din Zimapan. Cei mai mulți strombocactuși încep să înflorească în ianuarie și februarie iar acest lucru pare 
să se întâmple cu consecvență pentru toate formele, chiar dacă cresc în locații diferite, deși unele plante înfloresc și 
mai târziu.  
 

Strombocactus disciformis ssp. disciformis 
Querétaro and Hidalgo 
  

În Sierra del Doctor Strombocactus disciformis ssp. disciformis poate fi găsit crescând împreună cu Thelocactus 
hastifer, Mammillaria morganiana, Astrophytum ornatum, Neolloydia conoidea, Echinocactus platyacantus și 
Mammillaria herrerae, pe versanți inaccesibili. Multe persoane care ajung în Sierra del Doctor, în zona unde se află El 
Cañón del Infiernillo și într-o parte din ceea ce este Zimpan, Hidalgo, pot observa, în funcție de locație, întreaga 
varietate a acestei specii, în ceea ce privește mărimea și spinația ei. 

            
 

Fig.15, 16 Strombocactus disciformis ssp. disciformis. Peña Blanca and Sierra del Doctor, Querétaro 
 

Locația Peña Blanca este una din cele mai accesibile, deoarece multe populații sunt aproape de drum sau pot fi găsite 
pe malurile lui Rio(3) Extoraz sau chiar în locuri mai line, întinzându-se pe distanțe mari care se măsoară în kilometri; 
în unele locuri, plantele pot fi văzute crescând alături de Lophopora diffusa, Thelocactus leucacanthus ssp. schmolli, 
Astrophtyum ornatum, Mammillaria camptroticha, Ferocactus echidne, Echeveria sp., Coryphanta cornifera, 
Echinocactus platyacantus, Mammillaria parkinsonii și Coryphanta erecta. În acest loc mii de plante pot fi găsite pe o 
distanță de numai 100 de metri; în orice caz, în anumite porțiuni, populațiile dispar de pe ambele maluri ale râului 
sau numărul de plante se reduce mult. 
 

Plantele din Vizarrón au mărimi și forme diferite, la fel ca și în cazul altor populații.  
 

În zona de lângă Peñamiller, spre deosebire de alte populații, strombocactușii au dimensiunile mai mici și ca urmare, 
în Europa, această formă a fost denumită Strombocactus disciformis ssp. seidelii  – un nume invalid. Nu au rămas 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-Strombocactus-Fig.15-Peña-Blanca-P1010360.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-Strombocactus-Fig.16-Sierra-del-Doctor-P1030411.jpg


Xerophilia – Anul  I, nr. 3 (3) – Decembrie 2012                                                                                                                      29  
ISSN 2285 – 3987 

prea multe plante aici din cauza accesului facil la această populație care poate fi întâlnită pe malurile râului; plantele 
cresc împreună cu Thelocactus leucacanthus ssp. schmollii și Echinocacthus platyacanthus. 
 

Strombocactus disciformis ssp. disciformis – plante de culoare mov 
– numit în continuare Strombocactus disciformis ssp. disciformis ‘morados’ – 
Sierra del Doctor 
 

Pe când căutam alte locații ale Strombocactus corregidorae, am verificat împreună cu alți doi prieteni și o înălțime 
mai mică care ne era în drum și spre surpriza mea am găsit un strombocatus mic și aplatizat având o nuanță mov. 
Cautând în continuare pe acest deal ca să observ și alte specimene și mi s-a părut că toate au această culoare 
caracteristică, posibil o populație mică de aproximativ 300 de plante. Datorită terenului accidentat și pantei abrupte 
este foarte dificil de ajuns acolo unde se află plantele. Strombocactus disciformis ssp. disciformis ‘morados’ este cel 
mai îndepărtat pe care l-am putut găsi de-a lungul lui Rio Moctezuma. Cred că această colorație este dată de factori 
micro-climatici; în orice caz eu consider planta ca fiind un Strombocactus disciformis ssp. disciformis obișnuit,  având 
în plus această caracteristică.  

           
 

Fig.17 Strombocactus disciformis ssp. disciformis ‘morados’ Fig.18 S. disciformis ssp. esperanzae  Álamos, Guanajuato 
 
 

 

Strombocactus disciformis ssp. esperanzae  
Xichu, Guanajuato. 
 

Locația tipului Strombocactus disciformis ssp. esperanzae este în Municipio(4) de Xichu, unde planta poate fi găsită în 
număr redus; eu cunosc două populații mici. Prima este localizată la aproximativ 6 kilometri de orașul Xichu, este 
doar un loc de nici 200 de metri pătrați unde pot fi găsite plantele. De notat faptul că, în această locație 
strombocactușii cresc pe un substrat verde care face obiectul mineritului (posibil să fie cupru), singurele plante cu 
care coexistă fiind Bursera. Strombocactușii sunt de dimensiuni mici, locul acesta arată ca și cum ar fi de pe o altă 
planetă, dacă judecăm după culoarea substratului și după faptul că numai aceste plante cresc aici. 
Următoarea locație este cu câteva mile mai departe, iar ca particularitate putem constata că este chiar mai mică 
decât prima, cu numai 100 de metri pătrați sau chiar mai puțin, unde sunt localizate plantele. Ele împart aici o vale 
mică și oarecum ascunsă, cu alte specii cum ar fi Echeveria xichuensis, Turbinicarpus alonsoi, Mammillaria schiedeana 
și Selaginella sp.; cum acest loc a fost jefuit destul de mult atunci când a fost descoperit mai pot fi găsite încă multe 
plante juvenile dar numai câteva adulte. Dimpotrivă, pot fi văzute însă specimene mari de Turbinicarpus alonsoi. 
Fiind localizat într-un fel de canion, în timpul sezonului ploios apa se scurge pe aici ca un râu. 
 

Strombocactus disciformis ssp. esperanzae 
Álamos, Guanajuato 
 

În unele excursii făcute în ultimii ani în căutarea de noi locații, a trebuit să călătoresc cam 40 de mile, traversând un 
teren accidentat de munte, ca să explorez Municipio de Atarjea, unde, spre surpriza mea, am găsit crescând și 
Strombocactus disciformis ssp. esperanzae. Populațiile sale sunt mult mai numeroase și includ și specimene mai mari, 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-Strombocactus-Fig.17-morados-Sierra-del-Doctor-P1070483.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-Strombocactus-Fig.18-esperanzae-Alamos-P1090051.jpg
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cu spini mult mai proeminenți decât la plantele din Xichu. Unele populații sunt amplasate de-a lungul lui Rio Álamos, 
printre plopi. În călătoriile mele mai recente am descoperit și numeroase alte locații ascunse prin munți. În unele 
dintre ele, plantele sunt foarte numeroase și se împânzesc dinspre malurile râului spre locuri mai înalte cum ar fi 
dealuri mici sau defilee, mai greu accesibile. Unii oameni au găsit de asemenea aici și Echeveria bifida, Ferocactus 
echidne, Agave sp. și Pachyphytum ssp. Voi lua în considerare posibilitatea de a explora și alte câteva zone din 
împrejurimi care ar putea ascunde multe alte populații ale acestei subspecii. 

        
 

Fig. 19, 20 Strombocactus corregidorae. Sierra del Doctor, Querétaro 
 

Strombocactus corregidorae 
Sierra del Doctor, Querétaro 
 

Spre deosebire de celelalte specii, Strombocactus corregidorae a fost descoperit într-o zonă care a avut inițial un acces 
limitat, asta până când oamenii, având nevoie de apă pentru orasul Querétaro și pentru regiunile administrative 
(Municipios) din împrejurimi, au trebuit să foreze printr-o porțiune din Sierra del Doctor, deschizând astfel un spațiu nou și 
neexplorat, spre un canion aflat în apropiere de El Cañón del Infiernillo și unele porțiuni ale lui Rio Moctezuma. Aici a fost 
descoperită această plantă, ca de altfel și diverse alte specii; până acum cunosc doar două locații ale ei. Prima este 
localitatea tipului care nu poate fi găsită decât după un efort substanțial; aici poți întâlni mii de plante de mărime 
apreciabilă având spini foarte lungi și care coexistă cu Astrophytum ornatum, Ferocactus echidne, Echeveria sp., Bursera, 
Selaginella,  Agave sp..  Această locație este aproape inaccesibilă datorită pantelor foarte abrupte iar unele plante nu pot fi 
văzute decât de la o oarecare distanță. Cea de a doua locație este cu aproximatix 8 kilometri mai departe, la o elevație 
medie ceva mai ridicată, unde coexistă cu specia Strombocactus disciformis ssp. disciformis, cu care poate fi comparată 
vizual. Întrucât sunt diferențe evidente între ele, a fost descrisă ca o specie nouă.  
 

Avertisment Xerophilia 
 
Materialul original a fost scris în limba spaniolă. Am păstrat atât în traducerea engleză cât și în traducerea română, termeni aparșinând limbii 
spaniole, astfel încât numele locațiilor, adesea întâlnite pe etichete sau în numele plantelor, să fie mai ușor de recunoscut. Astfel, spre 
exemplu, am preferat formula ”Sierra del Doctor”, formulei Munții Doctorului sau pleonasmului ”munții Siera del Doctor”. 
Vezi Note 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Note-explicative.docx
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-Strombocactus-Fig.19-Sierra-del-Doctor-P1070454.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-Strombocactus-Fig.20-Sierra-del-Doctor-P1080913.jpg
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ASOCIAȚIA AZTEKIUM – 15 ani de la constituire 
 

de Ioan Nevezi, Baia Mare, România 
 

În toamna anului  1997 un grup inimos de colecționari de cactuși și plante suculente din  partea de nord-vest a țării a 
hotărât să renunțe la calitatea lor de membru al  ACCPSR  Exoplant - Filiala  Satu Mare,  să contribuie material  și să 
pornească procedura de înfiițare a unei asociații noi cu sediul în Satu Mare.  
Conform legislației în vigoare era nevoie de semnătura a minim 20 de persone,  în fața notarului public, pentru a se 
putea porni procedura. 
 

Actul de constituire a fost semnat de 21 de colecționari din Baia Mare, Cluj Napoca,  Mediaș, Oradea, Orăștie și  Satu 
Mare  la data de 29 noiembrie 1997.  Prin sentința civilă din 16 ianuarie 1998, pronunțată de Tribunalul Satu Mare, 
Asociația colecționarilor de cactuși Aztekium capătă personalitate juridică ca și organizație nonprofit.  
 

În decursul acestei perioade Asociația Aztekium a urmărit să faciliteze formarea și lărgirea legăturilor între 
colecționari și să popularizeze plantele suculente și cactușii. Activitățile organizate s-au adresat tuturor pasionaților și 
s-au bazat de fiecare dată pe inițiativa și munca voluntară a membrilor. S-au organizat expoziții, simpozioane, 
prezentări, vizite la colecționarii din țară, întâlniri de 2-3 zile și excursii în țările învecinate cu ocazia unor expoziții și 
târguri. Aceste excursii au fost facilitate de acordurile de colaborare semnate de Asociația Aztekium cu organizații 
similare din aceste țări. Ca semn de recunoștință, începând cu anul 2008, anul aniversării a zece ani de la înființarea 
asociației și comemorarea a doi ani de la moartea doctorului Iosif Vasile Lungu,  Asociația Aztekium acordă anual 
unor colecționari români și străini diploma omagială In memoriam dr. Iosif Vasile Lungu. Continuând inițiativa 
ACCPSR Exoplant, Asociația Aztekium realizează, începând cu anul 1998,  Revista colecționarilor de cactuși - 
Aztekium, cu o apariție de 6 numere în primii ani, distribuită membrilor asociației. Datorită condițiilor, nu numai 
materiale, în ultimii ani această revistă a ajuns la o singură apariție anuală.  Începând cu luna ianuarie 2012 se 
realizează Jurnalul Acc Aztekium online cu apariție lunară care se poate și comanda și descărca gratuit de pe site-ul 
asociației,   http://www.aztekium.ro/index.php.  

 
 

                                             Aztekium anniversary               Photo Levai Melchior 

Romanian News & International Events 
 

http://www.aztekium.ro/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=149
http://www.aztekium.ro/index.php
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Asociația Aztekium a sărbătorit împlinirea a 15 ani de la semnarea actului de constituire în cadrul unei întâlniri de 
două zile organizată la Gilău, lângă Cluj Napoca, la care au participat membri și simpatizanți ai asociației. Întâlnirea a 
prilejuit o ultimă  întâlnire a colecționarilor din acest an, fiind prezenți și pasionați care încă nu au participat la 
activitățile organizate de asociație și o reîntâlnire cu câțiva care din diverse motive nu au mai putut participa de mult 
timp la activități. În cadrul întâlnirii au fost retrăite prin intermediul unor prezentări momente din viața asociației la 
care în cursul anilor au participat mulți dintre cei prezenți.  În cadrul unei mici ceremonii, membrilor fondatori 
prezenți li s-a înmânat o diplomă, ca semn de recunoștință pentru gestul și efortul lor depus pentru înființarea 
asociației, fiind amintiți și cei care nu mai sunt printre noi. 
Cu această ocazie asociația adresează mulțumiri persoanelor care s-au implicat în mod direct în organizarea acestei 
întâlniri. 
 
 
 
 

AZTEKIUM 15 YEARS 
 

An anniversary meeting celebrating 15 years since the Association of Cactus Collectors 
Aztekium – Acc Aztekium was legally incorporated, was held on the 24th and 25th of 
November 2012, in Gilău, Cluj, România. With this occasion medals were awarded to 
some participants and a provisional board was elected. 
 

 
 
 

     
                                               www.adariagarden.ro 
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http://www.adariagarden.ro/


Xerophilia – Anul  I, nr. 3 (3) – Decembrie 2012                                                                                                                      33  
ISSN 2285 – 3987 

 Genul Thelocactus Britton & Rose (1922) 
– un gen fascinant, un gen pentru toți – 

 

de Dag Panco, București, România 
 

AVERTISMENT: Acest articol se adresează începătorilor în cultura genului Thelocactus. 
 

Prezentul articol este o introducere a Genului Thelocactus – văzut din punctul de vedere practic al abordărilor 
colecționarului – și nicidecum nu are pretenția de a aduce vreo contribuție sistematicii sau ecologiei acestuia. În 
acest sens, vom urma clasificarea argumentată de Alessandro Mosco și Carlo Zanovello, așa cum este ea prezentată 
în site-ul primului - http://www.thelocactus.cactus-mall.com/.  
Generalitățile cu care debutăm vor fi urmate – în numerele viitoare – de o detaliere a particularităților fiecărui grup 
de specii, după cum urmează: Complexul Conothelos, Complexul Rinconensis, Complexul Bicolor, Complexul 
Leucacanthus, Complexul Hexaedrophorus, Alte Specii 1 (Thelocactus buekii, Thelocactus hastifer, Thelocactus  
lauseri) și Alte Specii 2 (Thelocactus macdowellii, Thelocactus multicephalus și Thelocactus tulensis). 
 

         
 

           Fig.1 Thelocactus rinconensis ssp. rinconensis                                Fig.2 Thelocactus leucacanthus ssp. leucacanhus 
  

Cele doua afirmații din subtitlu sunt ușor de explicat: Pe 
de o parte apartenenții genului sunt plante cu o spinație 
deosebit de expresivă și cu flori absolut magnifice, pe de 
altă parte – cu o singură excepție – toate speciile pot fi 
abordate de începători, cu imediate și reale șanse de 
succes. Extraordinara varietate a subspeciilor, tipurilor 
și formelor, în funcție de specie și locație, par a fi criterii 

suficiente pentru a sta la baza unei colecții tematice ce 
poate da satisfacție oricui. Cu toate acestea, nu oricine 
se poate lăuda cu o astfel de colecție spectaculoasă. 
Faptul se datorează probabil lentorii cu care cresc 
cactușii acestui gen, pentru ca – odată ajunși la 
maturitate – să-și răsplătească posesorul cu imensele 
lor flori, uneori multicolore.  

 

         
 

              Fig.3 Thelocactus bicolor ssp. bicolor ’comodus’                                                   Fig.4 Thelocactus buekii 
 

 
 

Contributions 
 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Prezentare-Dag-Panco.pdf
http://www.thelocactus.cactus-mall.com/
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Mai mult, plantele genului despre care vorbim au nevoie să ajungă la o anumită vârstă, pentru ca între dimensiune și 
spinație, pe de o parte și dimensiunea florii, pe de altă parte, să se poată stabili un echilibru estetic. Cu alte cuvinte, 
pentru a putea satisface pretențiile unui colecționar exigent, niște cactuși cu flori enorme – așa cum sunt majoritatea 
speciilor genului Thelocactus, la care diametre florale de peste șase centimetri sunt curente – trebuie să aibă un corp 
robust cu o spinație definitivă. În cazul genului Thelocactus (și nu numai), se poate face ușor o analogie cu specia 
umană, unde diferența dintre un adolescent, ajuns la maturitate sexuală, și un adult, este foarte evidentă. Aceste 
plante arată frumos și au un farmec aparte la orice vârstă, dar devin splendide abia după vârsta echivalentă de 25-30 
de ani a omului, adică după 10 sau 12 ani reali de cultură corectă. Doar după ce planta a ajuns un exemplar, 
purtându-și cu mândrie aspectul definitoriu, adică fiind și complet îmbrăcată cu spini care ‘să-i vină bine’, podoaba 
florilor va fi asortată în mod elegant cu înfățișarea ei. 
   

   
 

                                  Fig.5 Thelocactus tulensis                                                                      Fig. 6. Thelocactus lausseri 
 

 
 

Membrii acestui gen au trei atuuri de frumusețe asupra 
cărora cultivatorul trebuie să insite: forma corpului, 
culoarea acestuia și spinii. Un Thelocactus, în mod firesc 
aplatizat, care crește columnar sau un Thelocactus 

glauc, care nu își capătă glaucescența, sau un 
Thelocactus cu spinii debili, rari, decolorați sunt eșecuri 
în cultură – vom reveni în timp cu detalii și explicații 
pentru fiecare specie.  

 

          
 

        Fig.7 Thelocactus hexaedrophorus, adolescent plant                          Fig.8 Thelocactus hexaedrophorus, mature plant 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-Thelocactus-Fig.-05-tulensis4.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-Thelocactus-Fig.-06-lauseri1.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-Thelocactus-Fig.-07-hexae_fossulatus3.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-Thelocactus-Fig.-08-Thelocactus-hexaedrophorus-aprilie2006_014.jpg
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Pentru articolul de față care dorește să prezinte genul, ne vom mulțumi să enunțăm generalități, fără a ne opri în 
mod punctual asupra vreunei specii în parte. 
Prima afirmație pe care o putem face este că avem în fața noastră un ansamblu de specii a căror caracteristică 
fundamentală este oportunismul, în sensul acordat de biologi acestui termen. Ca atare, speciile genului Thelocactus 
sunt plante de regulă foarte adaptabile. Ele se întâlnesc și în medii mai clemente, dar trăiesc și în simpatrie cu o serie de 
alte specii, considerate dintre cele mai dificile. Putem să le vedem crescând pe soluri calcaroase sau pe gresii; se 
întâlnesc  pe pante înierbate; le găsim printre frunze, umbrite de tufe, dar și în soluri sărace, bogate în roci gipsoase, așa 
cum putem da peste ele, în plin în arșița nemiloasă a verilor mexicane. De aceea și în cultură – dacă abordăm această 
practică doar ca mod de creștere și întreținere a unei plante – apartenenții genului acceptă aproape tot ce poate 
accepta atât de comunul Echinopsis hybrid, întâlnit aproape peste tot, indiferent de modul în care este maltratat.   
 

          
 

Fig. 9, 10. Thelocactus rinconensis ssp. rinconensis ’phymathothelos’, first plant is flat and completely pruinose,  
while the second one is green and elongate  

  

       
 

Fig.11 Thelocactus bicolor ssp. bolaensis – with almost white 
spines, growing on limestone slopes 

 

Fig. 12 Thelocactus bicolor ssp. bolaensis ‘wagnerianus’ – 
with red spines, growing on sandstone 

 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-Thelocactus-Fig.-09-phymathothelos2_1.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-Thelocactus-Fig.-10-phymathothelos2.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-Thelocactus-Fig.-11-Thelocactus-bicolor-.-ssp-bolaensisCerro-BolaCoahuila..jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-Thelocactus-Fig.-12-bicolor_bolaensis.jpg
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Nu aș fi vorbit mai sus despre aspectul estetic al acestor plante, dacă el nu ar fi obiectul esențial al acestui articol, care se 
adresează în principal colecționarilor. A avea o plantă vie, o plantă care înflorește, nu poate fi suficient cuiva care dorește 
să aibă exemplare sau care dorește să dezvolte o colecție tematică de referință. Pentru astfel de colecționari, aspectul 
plantei este esențial. Modul de abordare a culturii plantelor relativ la scopul estetic de atins, în funcție de gusturi, va face 
obiectul unui articol pe care îl voi prezenta în numărul special al revistei Xerophilia, de anul viitor. Pentru Thelocactus voi 
pleca – în mod subiectiv – de la premiza că lectorii mei vor dori să aibă plante asemănătoare plantelor care se regăsesc în 
habitat, din punctul de vedere al formei, culorii și spinației. Desigur că pot fi amatori ai altor orientări estetice. Pentru 
aceștia, lămuririle generale din articolul deja citat, îi vor ajuta să facă ajustările necesare. 
 

          
 

              Fig.13 Thelocactus bicolor ssp. heterochromus                                   Fig.14 Thelocactus bicolor ssp. flavidispinus 
  

 

În mod surprinzător și paradoxal, Soarele – acest 
furnizor indispensabil de viață pentru toate ființele 
având o asimilație clorofiliană – este un inhibitor de 
creștere. Expunerea la un soare foarte puternic duce – 
la cactuși – la conformații tasate și robuste, corpurile 
plantelor tinzând – în timp – spre diametrele lor 
maxime, raportate la înălțimile lor specifice. O plantă 

umbrită, va crește mai repede, dar se va și alungi, 
raportul diametru/înalțime, fiind în detrimentul 
primului. În egală masură, o plantă care este cultivată 
sub o insolație puternică, se va acoperi de cât mai multă 
pruină, devenind glaucă și va avea un sistem de 
protecție maximizat, prin producerea unor spini cât mai 
mari și cât mai deși.  

 

                    
 

Fig.15 Thelocactus conothelos ssp. argenteus – in habitat 
– Sandia NL, with very dense spination 

 

Fig.16 Thelocactus  conothelos ssp. argenteus SB 1852, 
Sandia NL, – in cultivation – with far scarcer spination 

 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-Thelocactus-Fig.-13-bicolor_heterochromus7.jpg
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Concluzia directă și imediată este că trebuie să dăm cât mai mult soare tuturor plantelor genului Thelocactus! La 
prima vedere pare simplu, dar sunt câteva explicații și corecții de dat. 
Factorul solar care stimulează cel mai mult aspectul natural al plantelor este radiația ultravioletă. Folia și policarbonatul 
lasă aceste radiații să treacă, mai mult sau mai puțin, în funcție de calitatea materialului ales pentru 
acest scop. Sticla filtrează însă în bună măsură ultravioletele, motiv pentru care, plante deja adaptate la condiții de vară, 
pot fi arse dacă sunt scoase din seră, direct în soare. Astfel, dincolo de idealul creșterii telocactușilor în aer liber – 
metodă posibilă acolo unde minimele nu coboară sub -5 oC spre zori iar maximile sunt întotdeauna pozitive și peste 8 oC, 
asta numai dacă vorbim despre o climă uscată – trebuie să avem în vedere mai ales cazurile în care aceste plante sunt 
cultivate în sere și solarii, acestea fiind cazurile cele mai frecvent întâlnite. În asfel de situații, iată că vom fi forțați să 
combatem efectul de seră, în timpul sezonului estival. Ventilația corespunzătoare fiind extrem de costisitoare, singura 
soluție care ni se oferă este compromisul unei umbriri parțiale. Cu cât sera sau solarul sunt mai înalte, umbrirea va fi 
mai rară. În caz contrar plantele vor fi arse sau, în cel mai bun caz, ele vor înceta să crească și cu timpul vor pieri. 

 
 

Fig.17 Cacti in shaded greenhouse – Basarab Popa collection, Constanța, Romania 
  

Colecționarul trebuie să caute să realizeze, experimental, 
compromisul între maximumul de lumină acordat 
plantelor și ferirea lor de supraîncălzirea epiedermelor, 
prin efectul de seră. Acest compromis odată realizat, în 
funcție de tipul de climă în care se află colecția, 
colecționarul va avea cele mai frumoase plante, care se 
pot avea în zona sa.  
Este evident că nimeni nu poate compara între ele, 
condițiile de seră din Suedia, Spania, România, Noua 
Zeelandă, Argentina sau Mexic >>> și cu atât mai puțin să 
emită pretenția de a da sfaturi punctuale, universal 
valabile.  
Lumina este un factor determinant, dar nu este singurul. 
Plantele genului Thelocactus sunt plante cel mai adesea 
cu spinii lungi și agresivi. Este important ca vasul lor să nu 
permită spinilor să-l depașească. Fără a avea dovezi 
certe, ca în cazul altor afirmații pe care le fac, pot spune 
că din experiența mea de peste 30 de ani, am constat că 
un ghiveci cu diametru insuficient, favorizează o creștere 

alungită a plantelor, de parcă ar simți prezența altor 
plante agresive în apropiere. Cel mai ușor se poate 
observa această reacție la genul Ferocactus, în cazul 
ghivecelor insuficient de largi. Insist asupra acestei 
observații întrucât în natură astfel de plante se dezvoltă 
perfect normal cu foarte puțin sol, ele trăind perfect 
înfipte în crevase de stâncă. Răspunsul este probabil 
neașteptat pentru mulți: trebuie să ne lăsăm plantele să 
muncească pentru a se hrăni! NU trebuie să le servim 
masa constant și nici să le ajutăm s-o găsescă, desigur 
fără a le pune în situația de a avea carențe. La oameni 
este la fel: dacă fac exerciții fizice, dacă mănâncă rațional, 
în funcție de vârstă, arată bine și atletici și își prelungesc 
viața. De ce am crede că la plante operează alte legi...? 
Dacă la oameni obezitatea este considerată o boală, de 
ce am crede că la plante este un mod de viață 
convenabil. Cu siguranță nu este!... chiar dacă plantele nu 
sunt oameni – fiindcă legile naturii sunt aceleași și destul 
de nemiloase: în lumea vie, orice exces se sancționează! 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-Thelocactus-Fig.-17-Sera-umbrita-1339260682.jpg
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Plantele genului luat în discuție, chiar dacă foarte oportuniste, sunt totuși adaptate la condiții extreme de mediu, mai 
ales în privința aridității solului. Noi nu putem reproduce acest mediu, dar îi putem induce plantei, condiții similare 
de hrănire. Având în vedere că întotdeauna o plantă de colecție va primi apa altfel decât una din natură, ceea ce îi 
permite să asimileze mai multe elemente hrănitoare ale solului, îi vom da plantei un mediu aparent sărac: o vom 
planta pe sol mineral, ceea ce va exclude toți compușii azotați care se află în solurile organice. Plantele genului 
Thelocactus se dezvoltă foarte bine și elegant pe un sol 100% mineral. Este adevărat că vom plăti cu o încetinire a 
creșterii... dar ce exemplare splendide vom avea! 

                  
 

             Fig.18 Thelocactus rinconensis ssp. rinconensis  
overfed plant. 

            Fig.19 Thelocactus rinconensis ssp. rinconensis 
normally fed plant. 

 

 

După lumină, ghivece și sol, mai avem ceva de spus? Da, trebuie să vorbim despre apă. Este un punct extrem de 
sensibil, fiindcă pe de o parte unii se tem să ude, pe de altă parte alții udă prea mult. Plantele au nevoie de apă! Da, 
dar de câtă apă? Aici este vorba despre locul în care, fiecare după solul pe care-l are, trebuie să învețe, ca și în cazul 
climei – cele două sunt legate strâns – să folosească apa ca pe un sistem de reglaj. Cu cât solul este mai corect făcut 
din punctul de vedere al drenajului, cu atât udările pot fi mai dese. Cu cât solul este mai corect din punctul de vedere 
al compoziției, cu atât planta poate acumula mai mult. Deci: udările trebuie să fie și necesare și suficiente. Necesare, 
fiindcă planta are nevoie să se hidrateze sau fiindcă furnizează un efort maxim, înflorind. Suficiente, atât cât ea să nu 
mănânce prea mult. Degeaba dau un sol sărac dacă planta are apă din belșug!  
În încheiere, să recapitulăm: Plantele genului Thelocactus au nevoie de cât mai multă lumină solară ne putem 
permite să le dăm; au nevoie de ghivece pe măsura lor, așa încât să nu se deranjeze una pe alta; au nevoie de sol 
mineral, cât mai bine drenat și cât mai bogat în componente; au nevoie de apă în cantități suficiente, doar în măsura 
în care aceasta le este necesară.  
Și mai este ceva: plantele pe care le cultivăm – oricare ar fi ele – au nevoie de dragostea noastră! 

                   
 

Fig.20 Thelocactus bicolor – overview with plants grown in 
mineral soil.   

Fig.21 A group of properly watered plants. 
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 The Genus Thelocactus Britton & Rose (1922) 
– a fascinating Genus, a Genus for everyone – 

 

by Dag Panco, Bucharest, Romania 
 

WARNING: This article is intended for beginners in Genus Thelocactus cultivation. 
 

This article is an introduction of the Genus Thelocactus - seen from the point of view and from a collector’s practical 
approach - and claims by no means to make any contribution to its systematics or ecology. In this respect we follow 
hereby the classification substantiated by Alessandro Carlo Mosco and Zanovello, as it is presented in the website of 
the first - http://www.thelocactus.cactus-mall.com/.  
The generalities from the start will be followed – in future issues – by the detailed specifics of each group of species, 
as follows: The Conothelos complex, The Rinconensis complex, The Bicolor complex, The Leucacanthus complex, The 
Hexaedrophorus complex,   Other Species 1 (Thelocactus buekii, Thelocactus hastifer, Thelocactus lauseri) and Other 
Species 2 (Thelocactus macdowellii, Thelocactus multicephalus and Thelocactus tulensis). 
 

                  
 

Fig.22 Thelocactus bicolor ssp. bicolor SB 287 Fig.23 Thelocactus rinconensis 
 

There is an easy explanation for the two statements in 
the subtitle: on one hand, representatives of the Genus 
are plants with a highly expressive spination and 
absolutely magnificent flowers; on the other hand – 
with a single exception – all species can be approached 
by beginners, with immediate and real chance of 
success. The great variety of subspecies, types and 
forms, depending on the species and location, seem to 

be also an appropriate reason to start building up the 
core of a thematic collection that can satisfy everyone. 
However, not everyone can boast with such a 
spectacular collection. This is probably because of the 
slow growing nature of this genus, and only once 
matured to reward their owner with huge and 
sometimes bicoloured flowers. 

  

                   
 

Fig.24 Thelocactus lausseri Fig.25 Thelocactus hexaedrophorus ’lloydii’ 

Contributions 
 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Prezentare-Dag-Panco.pdf
http://www.thelocactus.cactus-mall.com/
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http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-Thelocactus-Fig.-25-hexae_lloydii1.jpg
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Moreover, Thelocacti need to reach a certain age in order to establish a definite aesthetic balance between body size 
and spination on one hand, and flower size on the other.  In other words, in order to meet the requirements of an 
exigent collector, any cactus with enormous flowers – as most Thelocactus species have, flowers of 6 cm across being 
the norm – must have a sturdy body armoured with a definitive spination.  Regarding the Genus Thelocactus (and 
other genera as well) one can easily make an analogy with the human species, where the difference between a 
teenager, who in fact already reached sexual maturity, and a full grown adult, becomes very obvious. These plants 
look beautiful and have a particular charm at any age, but become truly beautiful only after 25-30 years of age 
(equivalent of the human age) i.e. after 10 or 12 real years of appropriate cultivation. Only after the plant has 
become a real specimen, proudly showing off its characteristic appearance, i.e. being fully dressed in spines 'being a 
good match’, the adorning flowers will be finally in line with its stylish appearance.  

 

   ̂              
 

Fig. 26 Thelocactus hastifer, adolescent plant   Fig. 27 Thelocactus hastifer, mature plant 
 

 

Members of this genus have three beauty assets on 
which grower must be resolute: the body shape, its 
colour and the spines. A naturally flat Thelocactus that 
grows columnar, or a glaucous Thelocactus which doesn’t 

become as  such, or a Thelocactus bearing debilitated, 
rare and discoloured spination – all these are cultivation 
failures - we will come back in due time with details and 
explanations for each and every species.  

 

             
 

Fig. 28, 29 Thelocactus multicephalus, first plant is flat and completely pruinose, 
while the second one is green and elongate 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-Thelocactus-Fig.-26-P5150034.jpg
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http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-Thelocactus-Fig.-28-multicephalus2_1.jpg
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For this article intends only to present the Genus, we will stick to the generalities, without focusing on any of the 
species.  
The first statement we can make is that we have before us a group of species whose fundamental characteristic is 
opportunism within the meaning given to this term by biologists. Therefore, the Genus Thelocactus includes plants 
which area usually very adaptable. They can be found in lenient environments, but also live in sympatry with a 
number of other species, considered some of the most difficult. We can see them growing on calcareous soils or 
sandstones, some are found on grassy slopes, we also find them among the leaves or shaded by shrubs, or growing in 
poor soils but with a high gypsum rocks content, as we come across them even taking the full heat of the merciless 
Mexican summers. Therefore and culture - if we adopt this manner only as a way to grow and maintain the plants – 
the members of this Genus support almost everything the most common Echinopsis hybrids found almost 
everywhere do, regardless of how it is abused.  
 

                   
 

Fig.30 Thelocactus bicolor ssp. bolaensis 
Fig.31 Thelocactus bicolor ssp. bolaensis ’wagnerianus’, 

Parras, Coahuila 
 
 

I would not be speaking up about the aesthetics of 
these plants, if it were not the essential purpose of this 
article, which is intended mainly for collectors. Owning 
a living plant, a plant that flowers, may not be quite 
enough to someone who wants to obtain specimen 
plants or wishes to develop a thematic reference 
collection. For such collectors, the plant appearance is 
essential. How to approach the cultivation of plants in 
relation to achieve certain aesthetic goals, depending 
on the taste, will be the subject of an article which I 
will present in a special issue of Xerophilia in next year. 
For Thelocactus I will proceed - in a subjective way - 
from the assumption that my readers will want to have 
plants looking like the plants found in habitat, in terms 
of shape, colour and spination. Of course there may be 
supporters of other aesthetic principles. For them, 

general explanations in the article mentioned above, 
will help them make the necessary adjustments. 
 

Surprisingly and paradoxically, the Sun - the essential 
provider of life for all beings having chlorophyll 
assimilation - is a growth inhibitor. Exposure to strong 
sunlight leads – in the case of cacti – to a compact 
conformation and robust bodies, the plants being 
likely to reach - in time - their maximum diameters 
reported to their specific heights. A shaded plant will 
grow faster, but will also become more elongated, 
with the ratio diameter/height evolving to the 
disadvantage of the former. Equally, a plant that is 
grown under a strong sun exposure will produce 
bloom, becoming glaucous and maximizing its 
protection system by developing bigger and tougher 
spines.    

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-Thelocactus-Fig.-30-Thelocactus-bolaensis-IMG_0329.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-Thelocactus-Fig.-31-Thelocactus-bicolor-.-ssp-bolaensis-wagnerianusParrasCoahuila.jpg
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Fig.32 Thelocactus bicolor ssp. heterochromus Fig. 33 Thelocactus bicolor ssp. flavidispus SB 424 
 

The direct and instant conclusion is that we must allow 
for as much sun for all plants of the Genus Thelocactus! 
At first glance it seems simple, but there are some 
particular explanations and corrections needed.  
The sun’s feature that stimulates the best the natural 
appearance of the plants is no other than the ultraviolet 
radiation. Greenhouse foil and polycarbonate sheets let 
the radiation through, more or less, depending on the 
quality of the material chosen for this purpose. But 
largely glass will filter ultraviolet radiation, and this is 
why plants already adapted to summer conditions can 
become sunburned if removed from greenhouse and 
placed directly into the sun. Thus, beyond the ideal case 
of growing Thelocacti outdoors – which is possible 
wherever the minimums don’t drop below -5oC at dawn 
and daytime temperatures are always positive and 
exceeding 8oC, but only in a dry climate – we need to 

consider especially situations where these plants are 
grown in greenhouses and conservatories, which are in 
fact the most common cases. In such situations, we will 
be forced to counteract the greenhouse effect during 
the summer season. Proper ventilation is extremely 
expensive, so that the only compromise solution is 
partial shading. As a rule of thumb the taller the 
greenhouses or solariums are, the less shading is 
needed. Otherwise the plants will become sunburned 
or, at best, they will cease to grow and will die in time. 
The grower should seek to achieve a compromise, by 
trial and error, between the maximum allowed light 
levels and still avoiding overheating the plant’s 
epidermis because of the greenhouse effect. Once 
achieved, depending on the type of climate, this 
compromise will allow the grower to own the most 
beautiful plants that may be seen in its region.   

 

                  
 

Fig.34 Thelocactus hexaedrophorus – in habitat – Sabana 
Grande Zac, with very heavy spination 

Fig.35 Thelocactus hexaedrophorus – in cultivation – with 
far thinner spination 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-Thelocactus-Fig.-32-bicolor_heterochromus1.jpg
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It is obvious that no one can compare between greenhouse conditions in Sweden, Spain, Romania, New Zealand, 
Argentina and Mexico >>> and even less claim the ability to issue timely and universally valid advice.   
Light is a decisive factor but it is not the only one. Plants of the Genus Thelocactus have most commonly long and 
aggressive spines. It is important not to allow reaching beyond the pot margins. Without clear evidence, as in other 
statements that I made, I can state that, from my experience of over 30 years, a pot that is not wide enough 
promotes rather elongated plant growth, as if they feel the presence of other aggressive plants nearby. The most 
suggestive reaction you can see in Ferocactus plants if the pots aren’t wide enough. I insist on this finding as in 
nature such plants grow perfectly normal in very little soil; they live perfectly stuck in rock crevices.  
 

 
 

 

We have adequate light conditions, we have well sized 
pots, but what else do we need to grow beautiful 
plants? The answer is probably unexpected for many: 
we must let our plants to work hard to feed themselves! 
We DON’T have to feed them permanently and even 

not helping them too much in their search for food, of 
course without calling them into being starved. To 
humans is the same: if exercising, eating sensibly, 
depending on age, they look healthy and athletic and 
may prolong their life. 

 

                  
 

Fig.37, 38 Thelocactus rinconensis ssp. rinconensis – overfed plant (left) and normally fed plant (right)  
 

Fig.36 Cacti in shaded greenhouse – Basarab Popa collection, Constanța, România 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-Thelocactus-Fig.-36-photo1.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-Thelocactus-Fig.-37-P4060075.jpg
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Why should we believe that for the plant there are other laws that operate...? If for people obesity is considered a 
disease, why would we believe that for plants this is a convenient lifestyle? Surely not! ... even if the plants are not 
people, because the laws of nature are the same and quite ruthless: in the living world, any excess is punished!  

The plants of the Genus under discussion, albeit very opportunistic, are however adapted to extreme environmental 
conditions, especially with regard to soil aridity. We cannot replicate this environment, but we can prompt to the 
plant similar feeding conditions. Since a cultivated plant will be watered differently than in nature, allowing it to 
absorb more nutrients from the soil, we have to commit the plant to an apparently poor environment: we plant it in 
strictly mineral soil, which will exclude all nitric compounds that are usually found in organic soils. Thelocacti thrive 
and develop gracefully in 100% mineral soil. It is true that we will pay with a slowdown… but we will grow such 
magnificent specimens!   

                
 

Fig. 39 Thelocactus group. Fig.40 Thelocactus hexaedrophorus – plant grown in a 
Romanian temperate continental climate. 

 

After light, pots and soil, do we have anything else to 
say? Yes, we need to talk about water. It is an extremely 
sensible subject, because on the one hand, some are 
afraid to water, on the other hand others do overwater. 
Plants need water! Yes, but how much water? As for the 
climate - the two are closely linked – it depends on the 
type of soil you are using and therefore you have to 
learn to use water as an control system. The better the 

potting mix is in terms of drainage, the more often 
watering is required. The more balanced its 
composition, the more the plant can accumulate. So, 
watering should be necessary and sufficient. Necessary 
because the plant needs to hydrate or as it delivers a 
maximum effort during flowering. Sufficient, as long as 
it does not assimilates too much. Makes no sense to 
grow it in a poor soil if the plant has plenty of water!  

 

 

Fig.41 A group of properly watered plants 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-Thelocactus-Fig.-39-P3170373.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-Thelocactus-Fig.-40-1344455823.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-Thelocactus-Fig.-41.jpg
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Fig.42 Thelocactus hexaedrophorus, La Mancha 
 

In conclusion, let's review: plans of the Genus Thelocactus need more sunlight as we can to pass onto them; need 
well sized pots, so that they do not disturb each other; need mineral soil as well drained and as nutrients rich as 
possible; need water in sufficient quantities but only to the extent that it is required.  
And there is something else: whatever plants we grow, they all need our love!  
 

Dag Panco 
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Erratum 
 

In the article Genus Ariocarpus – an easy to 
grow impostor by Dag Panco, published in the 
last issue, we have credited in error M.A.G. 
Botello for the habitat picture of an 
Ariocarpus scaphirostris (fig. 6). This picture 
was submitted by M.A.G. Botello indeed, 
however, the author is George S. Hinton. We 
want to make this correction, with apologies 
to the real author of the photography. 
   

                                    Xerophilia    

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-Thelocactus-Fig.-42-T.hexaedrophorus-la-mancha.jpg
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xCarpophyma mutabilis 

Eduart Zimer, Auckland, Noua Zeelanda 
 

Exact în ziua de 30 septembrie 2012, dată la care numărul 2 al Xerophilia a fost pus online și – odată cu el și articolul 
meu despre Disphyma australe – s-a întâmplat să descopăr în Insula Motutapu o colonie de xCarpohyma mutabilis – 
un hibrid natural Carpobrotus edulis ssp. edulis x Disphyma australe ssp. australe) înflorit. Evident, prea târziu pentru 
a mai utiliza în articol câteva fotografii. 
 

                
 

Fig.1 Carpobrotus edulis 
Fig.2 xCarpophyma mutabilis growing on a mixture  

of sand and shingle 

Am venit dinspre Rangitoto, traversând pe jos canalul ce 
o separă de Motutapu, la Islington Bay, aproape de 
punctul de acostare, întrucât era refluxul. În locul în 
cauză, canalul se îngustează brusc. Chiar acolo, pe 
Motutapu, există o colonie destul de răsfirată de 
Carpobrotus edulis, pe care o cunoșteam din vizite 
anterioare, iar în continuarea ei, într-un loc unde nu 
ajunsesem încă, am dat peste xCarpohyma mutabilis 
crescând pe o plajă nisipoasă. Trebuie să recunosc că 
dacă nu aș fi observat florile atât de diferite aș fi crezut, 
de la distanță, ca este tot Carpobrotus. 
 

Pe scurt, iată câteva aspecte interesante: florile au până 
la 50 mm diametru (telefonul mobil are 45 mm lățime), 
culoarea lor este albă cu foarte ușoare tente roz. În mod 
tipic hibridul este amplasat lângă unul dintre părinți 
(Carpobrotus edulis în acest caz) și crește în același tip 

de habitat. Nu am văzut Disphyma australe în Motutapu 
(și nici în Rangitoto dealtfel) și nici nu am putut observa 
în imediata apropiere – pe o rază de 100-150 de  metri – 
un habitat adecvat. Desigur, cândva sau undeva, a 
exsistat totuși posibilitatea polenizării. 
 

Colonia formează o pătură deasă de tulpini, întinzându-
se pe mai multe zeci de metri pătrați, de-a lungul plajei. 
În unele locuri, de regulă pe margini, unde substratul 
este format dintr-un amestec de nisip cu pietriș destul 
de cimentat, plantele au dimensiuni mai reduse, 
asemănându-se mai ales cu Disphyma. Dimpotrivă, în 
centrul coloniei, în zone sub care se pot ghici ușoare 
acumulări de sol și posibil salinitate mai redusă, tulpinile 
și frunzele sunt mult mai dezvoltate vegetativ, 
caracteristicile Carpobrotus fiind evidente.  

 

                 
 

Fig.3 xCarpophyma mutabilis in a more sheltered spot Fig.4 xCarpophyma mutabilis flower 

Bits and Pieces 
 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Prezentare-Eduart-Zimer.pdf
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Articole-nr.2-Disphyma-australe-ssp.-australe.pdf
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Articole-nr.2-Disphyma-australe-ssp.-australe.pdf


Xerophilia – Anul  I, nr. 3 (3) – Decembrie 2012                                                                                                                      47  
ISSN 2285 – 3987 

xCarpophyma mutabilis 
 

Eduart Zimer, Auckland, New Zealand 
 

Exactly on the 30th of September 2012, the date the second Xerophilia issue was put online, and with it my article on 
Disphyma australe, it happened that I came across a colony of xCarpohyma mutabilis (= a natural hybrid Carpobrotus 
edulis ssp. edulis x Disphyma australe ssp. australe) in bloom on Motutapu Island. Obviously it was much too late to 
use some of the photos in the article. (Here’s a link to the above mentioned article). 
 

             
 

Fig.5 Carpobrotus edulis flower Fig.6 Disphyma australe at Bethels Beach  
 

I came from Rangitoto crossing the narrow channel which 
separates it from Motutapu by foot as it was low tide, 
walking the mudflats at Islington, close to the wharf. At 
this point the channel becomes suddenly quite narrow. In 
this place, on the opposite Motutapu, there is a pretty 
scattered colony of Carpobrotus edulis, which I knew from 
prior trips, and continuing further, in a spot I didn’t walk 
before, I came across xCarpohyma mutabilis growing on a 
sandy beach. I have to admit that I would have overlooked 
it, thinking from the distance it’s still Carpobrotus, if I had  

not seen the visually different flowers. 
Briefly, few interesting aspects: the flowers are up to 50 
mm wide (mobile phone is 45 mm wide), their color is 
white with a very-very light pinkish tint. Typically, the 
hybrid is located next to one of its parents (Carpobrotus 
edulis in this case), and grows in an identical habitat. I have 
not seen Disphyma australe on Motutapu (nor in 
Rangitoto yet), nor have I observed a suitable habitat 
nearby (within a range of 100 to 150 meters). Of course, 
sometime or somewhere near it must have been present.

 

 

               
 

Fig.7 xCarpophyma mutabilis in a more sheltered spot Fig.8 xCarpophyma mutabilis flower 
 

Bits and Pieces 
 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Prezentare-Eduart-Zimer.pdf
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Articole-nr.2-Disphyma-australe-ssp.-australe.pdf
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Fig.9 xCarpophyma mutabilis terminal stem Fig.10 A mat of flowering xCarpophyma mutabilis 
 

The colony forms a dense mat, stretching over several dozens of square meters, along the beach. In some places, 
usually on the edges, where the substrate is formed from a quite cemented mixture of sand and shingle, the plants 
have a reduced appearance, resembling especially Disphyma. On the contrary, towards the center of the colony, in 
areas in which we can guess light accumulations of soil or debris and possibly a lower salinity, stems and leaves are 
more developed and the vegetative Carpobrotus traits are obvious. 
 
 
 
 
 
 

 

Aymeric de Barmon La Psy Serre 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ADBLPS http://www.adblps-graines-cactus.com produce și vinde mai mult de 3000 de referinţe  
de cactuși și suculente. LISTA pentru 2012 este acum disponibilă.  

Mai multe rate de germinare sunt disponibile pe site-ul   
http://www.semeurs-de-cactus.fr 

 
 

ADBLPS http://www.adblps-graines-cactus.com produces and sells more than 3000 entries  
of seeds from cacti and succulents. New list 2012 available now!  

Many germination rates are available at  
http://www.semeurs-de-cactus.fr 

 
 

http://www.adblps-graines-cactus.com/
http://www.adblps-graines-cactus.com/
http://www.semeurs-de-cactus.fr/
http://www.adblps-graines-cactus.com/
http://www.adblps-graines-cactus.com/
http://www.semeurs-de-cactus.fr/
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Our Special Guests 

 
 

Manuel  Salazar González 
Manuel  Salazar  González  (46) – Melo for friends - is a Civil Engineer and Wildlife 
Photographer. He lives in the City of Monterrey, Nuevo Leon. He does not have a cacti 
collection as such, maybe just 20 plants or so. But his goal is to take pictures of all 
Nuevo Leon’s flowering cacti in habitat – the third on cacti diversity after San Luis 
Potosi and Tamaulipas with no less than 178 taxons. He started in 2001. To this date 
he has pictures of 95 species with flowers and of 126 species of cacti without flower. 
He held five conferences in his local Club, two about Thelocactus and Ariocarpus  
genera,  another one on The Cacti of The Municipality of Rayones – the Aztekium 
ritterii county,  and The Cactus of Nuevo Leon blooming calendar. He was invited as 
speaker at the Museum of Sabinas Hidalgo. The Club has exhibited a cacti pictures 
collection in several museums which included his participation as photographer. 
About 25% of the exhibited pictures were made by him.  He also writes about native 
fish and cichlids of Mexico, beeing one of the six co-authors of the book ”The Fishes 
of Rio Conchos (Los Peces del Rio Conchos – available as PDF) with half of the 
underwater fish pictures taken by him. 

 
A small resume of the Thelocactus rinconensis complex 

 

All the Pictures by the author 
 

This species comprises a lot of variants or local morphs, some of them recognized as valid species and other are 
regarded as simple variants. The intention of this writing is to cover at least Thelocactus rinconensis ssp. rinconensis, 
Thelocactus rinconensis ssp. hintonni, Thelocactus rinconensis ssp. freudenbergeri and the morph called 
phymatothelos. 
 

Thelocactus rinconensis ssp. rinconensis  
 

It is restricted to the States of Coahuila and Nuevo Leon in northern Mexico (both States have a borderline with USA) 
type location(1) is located at about 35 km to the west of Monterrey on the Highway  to Saltillo, in a place named 
Rinconada.  Its flowers are 40-70 mm wide, usually white to yellowish and, in some variants, pink. The body of the 
plant is globose to depressed, with a height of 6-8 cm, and a diameter between 12 to 20 cm, glaucous, with 3-5 
central spines within the areole, areoles without glands, radial spines not present, they have more than 20 ribs. 
 

We could find the first blooms as early as the third week 
of February, trough and later in the year as August. They 
seem to respond to the rain, flowering about tree 
weeks after big storms, but I still need some more years 
of observation to be completely sure about that; in the 
meanwhile I will continue keeping the records. 
 

A very wholesome location(2) is the Estacion Mariposas 
at the Sierra Corral de Bandidos located at five 
kilometers to the west of the type locality, where we 
can find the plants at the beginning of the  slope or the 
lower part of the skirt of the hills, they grow among 
caliza (limestone) rocks, and all the way to the top of 
the mountain were the Microondas station is located. 
They share the habitat with Astrophytum capricorne, 
Acharagma roseana, Coryphanta compacta, Coryphanta 
salinensis, Thelocactus bicolor, Echinocereus stramineus, 

Mammillaria melanocentra, Mammillaria pottsi (Leona), 
Cylindropuntia imbricata, and Cylindropuntia leptocaulis 
among others.  
 

 
 

Fig.1 The spination of Thelocactus rinconensis showing 
no radial spines. 

 
 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-T-rinconensis-Fig.01-spination-detail-HD.jpg
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Fig.2 The glaucous body of this plant is very conspicuous. 
End of August near the Microondas Mariposas station. 

 

Fig.3 Thelocactus rinconensis growing in a crevice  
in a big limestone boulder. 

 
 

An interesting variant or morph of this species is the so called phymatothelos a plant that we can find again in the 
Highway to Saltillo, but on the south side in a point named Ojo Caliente, the locality is located in the point where the 
Toll Highway and the free one intersect. The plants are found at the mid-way to the top of the limestone hill about 
an elevation of 1350 m. They grow also in limestone but they look a little bit different to the type species because 
they show some reddish to pinkish hues in the body(3), I mean the body is not entirely glaucous and the flower is pink 
instead of white-yellowish also the stem is always depressed. The phymatothelos morph shares the habitat with 
Mammillaria ritteriana, Echinocereus stramineus, Echinocereus pectinatus and Epithelantha sp.  

 

                   
 

Fig.4, 5 This plant of the variant know as ’phymaothelos’ shows the pink flower and the pinkish hues on the body. 
 
 Thelocactus rinconensis ssp. freudenbergeri  
 

The so called Holy Grail of the Thelocatus in our local Club, it deserves the nickname because we went to the area 
where the plant is located so many times without being able to find it. Once we stayed less than 50 meters without 
seeing it,  only after hours of hiking we finally found it, and all this because the original description says located near 
the Grutas (Caves) de Garcia and believe me this is a very ambiguous distance. 
 

Thelocactus rinconensis freudenbergeri is found in an almost closed basin at the opposite side of the entrance to the 
Valley, in the north, and at the left side of the road that goes to a dolomite(4) mine. As a reference the Garcia caves 
are located at the right side of the entrance after a very narrow canyon in the limestone mountains that border the 
basin. Perhaps the speciation process of this subspecies was triggered by the isolation of the basin. The Thelocactus 
rinconensis ssp rinconensis is found immediately at the outside of the basin. 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-T-rinconensis-Fig.02-Thelocactus-rinconensis-rinconensis.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-T-rinconensis-Fig.03-Thelocactus-rinconensis-rinconensis-group-HD-3.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-T-rinconensis-Fig.04-phymatothelos-Ojo-Caliente-April-02.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-T-rinconensis-Fig.05-phymatothelos-Ojo-Caliente-.jpg
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 The keys to ID the plant are: flowers of 50-60 mm wide, magenta color. The body of the plant is globose to 
depressed, with a height of 8 cm, and a diameter of 15 cm, with conic tubercles, areoles without glands, glaucous, 
with 3-4 central spines, straight or slightly curved and 4-6 radial spines, they have 21 ribs. 
 

Even without a flower Thelocactus rinconensis freudenbergeri is easy differentiated from ssp rinconensis because it 
has radial spines, but when flowering the difference between the two subspecies is very conspicuous.  

                  
 

Fig.6 The presence of radial spines is the key to differentiate 
ssp. freudenbergeri 

Fig.7 The magenta flower of Thelocactus rinconensis ssp. 
freudenbergeri. Photo May 23rd 

 

Thelocactus rinconensis freudenbergeri shares his habitat with a Mammillaria sp. that looks like melanocentra, 
Echinocereus viereckii huastecencis, Epithelanta unguispina unguispina, Echinocereus pectinatus, and Opuntia sp.  
 
Thelocactus rinconensis ssp. hintonii  
 

It is found in the Rayones Valley area, in the Mountains at the right side of the road that goes from the town of Santa 
Rosa to Cienega del Toro, about 1.5 kilometers  to the west of Santa Rosa. Flowers are 45 mm wide, usually yellow 
but also pink. The body of the plant is single and globose to depressed, with a diameter up to 20 cm, green color, 
conic tubercles,  with 3-4 central spines, 0-6 radial spines, areoles without glands, they have 24 ribs. 
We found the plant almost blooming on April 15th, but also with mature fruits from a previous blooming. 
 

The plants are growing among clumps of Agave lechuguilla and Euphorbia antisiphylitica and also share the habitat 
with Neolloydia conoidea, Mammillaria winterae, Echinocactus platyacanthus and Echinocereus sp. (parkeri?). 
 

                   
 

Fig.8,9 Thelocactus rinconensis ssp. hintonii.  
The ribs are very easy to distinguish as a key to differentiate ssp. hintonii from ssp. rinconensis  

         
 

 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-T-rinconensis-Fig.06-Thelocactus-rinconensis-freudenbergeri-spination-detail.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-T-rinconensis-Fig.07-Thelocactus-rinconensis-freudenbergeri-flowers7.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-T-rinconensis-Fig.08-Thelocactus-rinconensis-hintonii-8.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-T-rinconensis-Fig.09-Thelocactus-hintonii-13-april-Santa-Rosa.jpg


Xerophilia – Anul  I, nr. 2 (2) – Decembrie 2012                                                                                                            52  
ISSN 2285 – 3987 

Our Special Guests 

 
 

Thelocactus rinconensis ssp. nidulans 
 

According to the literature it is found only on the Sierra de Paila, near Parras, in the State of Coahuila, they have 
white flowers, and strong spines, fraying with the age, that could be differentiated as central and radial.  
To this date I have not pictures of this plant in the habitat but this let us open an opportunity to write in the future 
about this amazing genera.  
 

References  
 

Mosco, A & Zanovello, C. 2002. Thelocactus. An introduction to the genus. Cactus & Co. Vol. VI. 3 
The cactus Lexicon. David S. Hunt 
 
Xerophilia Notes 
 

(1) In botany, the scientific name of an organism is always linked to a type represented by a particular specimen collected in habitat that 
serves as an example to define the situation and customize specific characteristics that taxon. By extension, the type location, it is 
the geographic reference of the collection. 

(2) When referring to the geographical reference of plants, we call the reference "location" as opposed to the term locality that 
designates a rural, urban or touristic agglomeration.. 

(3) As you can see in the photos, for the plants in habitat, these shades are placed on the top of the tuber, near the areoles.  
(4) The mineral named dolomite is a calcium and magnesium carbonate – CaMg(CO3 )2 – having also traces of Fe, Mn, Co, Pb and Zn, of 

sedimentary origin, considered to form the so called magnesian limestones.  

 

O scurtă prezentare a complexului Thelocactus rinconensis 
 

de Manuel Salazar González, Monterrey, Nuevo Leon, Mexico  
Toate imaginile aparțin autorului 
 

Această specie prezintă o mare variabilitate de forme locale, unele dintre ele fiind recunoscute ca subspecii valide, 
iar altele fiind considerate ca simple forme. Intenția acestui articol este de a acoperi măcar Thelocactus rinconensis 
ssp. rinconensis, cu forma sa numită ‘phymatothelos’, Thelocactus rinconensis ssp. hintonii și Thelocactus rinconensis 
ssp. freudenbergeri. 
 

Thelocactus rinconensis ssp. rinconensis  
 

Thelocactus rinconensis ssp. rinconensis este limitat la statele din Coahuila și Nuevo Leon, în nordul Mexicului 
(ambele state au graniță cu SUA); locația tipului(1) este situată la aproximativ 35 km vest de Monterrey pe 
autostrada spre Saltillo, într-un loc numit Rinconada. Florile sale sunt 40-70 mm diametru, de obicei alb-gălbui și, 
la unele forme, roz. Tulpina plantei este de la globulară la turtită, cu mai mult de 20 coaste, cu o înălțime de 6-8 
cm și cu un diametru de 12 până la 20 cm, verde-albăstruie (glaucă), areolele sunt cu 3-5 spini centrali, spinii 
radiali sunt absenți, areolele nu au glande.  
 

                 
 

Fig.10,11 Thelocactus rinconensis ssp. rinconensis in flower. 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-T-rinconensis-Fig.10-rinconensis-flower1.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-T-rinconensis-Fig.11-rinconensis-5-km-W-type-locality.jpg
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Am putea găsi primele flori, cel mai devreme în treia săptămână din februarie și în continuare, până cel mai târziu în 
timpul anului, în august. Plantele par să răspundă la ploi, înflorind la aproximativ trei săptămâni după furtuni mari, dar 
am nevoie de încă câțiva ani de observare pentru a fi complet sigur de asta; în acest timp, voi continua să înregistrez. 
 

O foarte sănătoasă locație(2) este Estación Mariposas, în Sierra Corral de Bandidos, situată la cinci kilometri vest de 
locația tipului, unde putem găsi plante încă din partea de jos a poalelor dealurilor; ele cresc în ‘caliza’ (roci 
calcaroase) pe tot drumul spre partea de sus a muntelui, unde se află stația Microondas. Își împart habitatul cu 
Astrophytum Capricorne, Acharagma roseana, Coryphanta compacta, Coryphanta salinensis, Thelocactus bicolor, 
Echinocereus stramineus, Mammillaria melanocentra, Mammillaria pottsii (leona), Cylindropuntia imbricata, și 
Cylindropuntia leptocaulis printre altele. 
 

O interesantă variație sau formă a acestei specii este așa numitul Thelocactus rinconensis ssp. rinconensis 
‘phymatothelos’, o plantă pe care o putem din nou găsi pe lângă autostrada spre Saltillo, dar în partea de sud a 
punctului numit Ojo Caliente; locația se află la intersecția dintre autostradă și șoseaua gratuită. Populația se află la 
jumătatea drumului spre vârful dealului calcaros, la o altitudine de aproape 1350 de metri. Deși cresc tot pe calcar, 
plantele arată un pic diferite de forma tip, în mod special deoarece ele prezintă, pe tulpină, unele nuanțe de la 
roșiatic la roz(3); ceea ce vreau să spun este că ele nu sunt în întregime glauce. Florile sunt roz, spre deosebire de 
obișnuitul alb-gălbui, iar corpul este întotdeauna turtit. Forma ‘phymatothelos’ își împarte habitatul cu Mammillaria 
ritteriana, Echinocereus stramineus, Echinocereus pectinatus și Epithelantha sp. 
 

Thelocactus rinconensis ssp. freudenbergeri  
 

Este așa numitul Sfânt Graal, printre membrii Clubului nostru; își merită denumirea, deoarece am mers de atâtea ori 
în arealul unde planta este locată, fără să izbutim să o găsim. O dată am stat la mai puțin de 50 de metri, fără să o 
vedem și abia după ore de drumeție, am găsit-o în sfârșit și toate acestea deoarece descrierea originală spune 
“locată lângă Grutas  de Garcia” și credeți-mă, este vorba despre o distanță foarte ambiguu stabilită. 

 
 

Fig.12 Thelocactus rinconensis ssp. freudenbergeri in habitat 
 

Thelocactus rinconensis ssp. freudenbergeri se găsește într-un bazin aproape închis, în partea opusă intrării în vale, în 
nord, la 960 m altitudine, pe partea stângă a drumului ce duce spre o mină de dolomită(4). Ca o referință, Peșterile 
(Grutas) Garcia se află pe partea dreaptă a intrării în vale, după un canion foarte îngust în munții calcaroși care 
mărginesc bazinul. Poate că procesul de speciație al acestei subspecii a fost declanșat de izolarea acestui bazin, 
Thelocactus rinconensis ssp. rinconensis fiind de găsit imediat în afara bazinului, la numai 3,5 km față de locația 
subspeciei freudenbergeri. 
 

Cheia de identificare a plantei este: flori de 50-60 de mm în diametru, de culoare magenta. Corpul plantei este 
globular spre turtit, cu o înălțime de 8 cm și un diametru de 15 cm, cu tuberculi conici, glauc, cu 21 de coaste, areole 
fără glande cu 3-4 spini centrali, drepți sau ușor curbați și 4-6 spini radiali. 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-T-rinconensis-Fig.12-freudenbergeri-habitat.jpg
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Chiar și fără flori, Thelocactus rinconensis ssp. freudenbergeri este ușor de deosebit de Thelocactus rinconensis ssp. 
rinconensis din cauza spinilor radiali, dar când înflorește, diferența este foarte evidentă. 
Thelocactus rinconensis ssp. freudenbergeri împarte habitatul cu o Mammillaria sp. asemănătoare cu Mammillaria 
melanocentra, cu Echinocereus viereckii huastecencis, Epithelanta unguispina unguispina, Echinocereus pectinatus și 
Opuntia sp.  
 

Thelocactus rinconensis ssp. hintonii  
 

Thelocactus rinconensis ssp. hintonii este de găsit în zona Rayones Valley, în munți, de partea dreaptă a drumului 
care duce de la orașul Santa Rosa, la Cienega del Toro, la aproape 1,5 km vest de Santa Rosa. Florile au 45 de mm în 
diametru, deobicei galbene, dar și roz. Corpul plantei este verde, nelăstărit și globular spre turtit, cu un diamtru mai 
mare de 20 de cm – în acord cu descrierea, dar noi am găsit plante de 30 de cm diametru - și 24 de coaste, cu 
tuberculi conici, cu areole fără glande, cu 3-4 spini centrali și 0-6 spini radiali. 
 

                  
 

Fig.13 Thelocactus rinconensis ssp. freudenbergeri 
Fig.14 Thelocactus rinconensis ssp. hintonii  

Close up buds, spines, fruit, seeds 
 

Am găsit plantele aproape îmbobocite în 15 aprilie, dar și cu fructe coapte de la precedenta înflorire. Plantele cresc 
printre tufe de Agave lechuguilla și Euphorbia antisiphylitica și își impart habitatul cu Neolloydia conoidea, 
Mammillaria winterae, Echinocactus platyacanthus și Echinocereus sp. (parkeri?). 
 

Thelocactus rinconensis ssp. nidulans 
 

După datele bibliografice, este de găsit numai în Sierra de Paila, lângă Parras, în Statul Coahuila. Are flori albe și spini 
puternici, care se despică odată cu vârsta;  această subspecie are și spini radiali. Nu am fotografii ale acestei subspecii 
în habitat, dar asta ne lasă deschisă oportunitatea de a scrie în viitor despre acest gen uimitor. 
 
 

Surse: 
Mosco, A & Zanovello, C. 2002. Thelocactus. An introduction to the genus. Cactus & Co. Vol. VI. 3 
David S. Hunt & All, The Cactus Lexicon,  

  
 
 

Note Xerophilia 
 

(1) În botanică, numele științific al unui organism este legat de un tip, reprezentat de un anume specimen, colectat în habitat, care 
servește drept exemplu pentru a defini, situa și particulariza caracteristicile specifice ale respectivului taxon. Prin extensie, locația 
tipului, este referința geografică a colectării acestuia. 

(2) Când ne referim la un anumit areal dat pentru o specie, numim această referință ”locație”, spre deosebire de termenul ”localitate” 
care desemnază o aglomerare rurală, urbană sau turistică. 

(3) Așa cum se observă în fotografii, la plantele din habitat, aceste nuanțe sunt plasate în vârful tuberculilor, în apropierea areolelor. 
(4) Specia minerală numită dolomită, este un carbonat de calciu și magneziu – CaMg(CO3 )2 – având urme de Fe, Mn, Co, Pb și Zn, de 

origine sedimentară, considerat ca formând așa zisele calcare magnezice.   

 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-T-rinconensis-Fig.13-freundenbergeri-trio1-23-Mayo-2012.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-T-rinconensis-Fig.14-hintonii-Close-up-buds-spines-fruit-seeds.jpg


Xerophilia – Anul  I, nr. 2 (2) – Decembrie 2012                                                                                                            55  
ISSN 2285 – 3987 

 

Thelocactus macdowelii – cultura în abordarea unui începător 
 
de Mihai Crisbășanu, Bagneres-de-Bigorre, Franța  
 
În primăvara anului 2009, prin mai, am cumpărat de la cunoscutul colecționar român Basarab Popa, un exemplar matur 
de Thelocactus macdowelii din anul 1994, având 8,5 cm grosime și 13 cm înălțime. Planta se afla în ghiveciul ei. 
 
Analiza aspectului plantei la cumpărare 
 

Ținând cont de aspectul compact al plantei, atât de 
diferit de cel al cactușilor de florărie, am dedus că 
planta a crescut pe un sol mai sărac, nefiind udată prea 
abundent. În același timp, semnele de creștere de pe 
corpul cactusului păreau să indice stiluri separate de 
cultură și poate condiții de mediu diferite, putându-se 
observa trei porțiuni distincte: 

- Prima, cea dinspre bază, aproape de colet – 
identificabilă și azi – de aproximativ 3 cm înălțime, are 
un diametru mai subțire, indicând o creștere dificilă în 
primii ani de viață și posibile carențe în nutrienți. 
Discrepanța dintre această porțiune și restul tulpinii 
este cu atât mai accentuată, cu cât trecerea anilor a 
permis o dezvoltare mai bună a dimensiunilor părții 
superioare.  

- A doua parte, acoperă majoritatea volumului 
tulpinii, acolo unde ea își atinge diametrul maxim. În 
această porțiune, spinii sunt albi, groși, lungi, dar pe 
alocuri rupți de-a lungul timpului, probabil în urma 
manipulărilor sau a împachetatului și transportului. 
Depunerile de calcar observabile pe spini sunt semnul 
cert al folosirii unei ape dure. O astfel de apă duce la 
acumularea de săruri nocive în sol într-o proporție mult 
mai mare decât pe partea vizibilă a cactusului.  

- A treia porțiune – apexul – prezenta o spinație 
diferită, săracă, cu spini mai mici, mai scurți, mai subțiri, 
alb-sticloși prin care epiderma de un verde prea deschis, 
aproape gălbui, era vizibilă, arătând o deficiență 
clorofiliană numită cloroză. Acest aspect poate fi pus pe 
seama a doi factori: 1) pe de o parte, o insolație 
insuficientă, lipsită de radiații ultraviolete – stimul în 
dezvoltarea puternică și sănătoasă a spinației. Noile 
celule se măresc din cauza lipsei de lumină, fără ca 
această creștere să reprezinte o dezvoltare sănătoasă a 
plantei. 2) Pe de altă parte, cloroza poate fi și efectul 
unei acumulări de calcar în sol, dincolo de limitele 
suportate de specia la care se observă fenomenul. Pe 
măsura acumulărilor sărurilor nocive în sol, un exemplar 

inițial sănătos, ajunge să aibă un sistem radicular din ce 
în ce mai insuficient necesităților sale. Acest fapt devine 
observabil atât prin aspectul debil al spinației, cît și prin 
aspectul verde gălbui al pigmentației clorofiliene. 
Efectul excesului de calcar în sol, prin creșterea 
bazicității acestuia, produce mai întâi o inhibare a 
capacității de absorbție la nivelul rădăcinilor, iar mai 
apoi moartea totală sau parțială a acestora.  

 
Constatări la replantare 
 

Nu am fost uimit, constatând că rădacina era 
subdezvoltată în raport cu dimensiunile plantei și 
volumul ghiveciului, având numai 4-5 fire mai groase, 
lungi de aproximativ 5-7 cm. Rădăcinile secundare erau 
rare, prea subțiri, friabile și ușor detașabile la atingere.  
Aspectul general al părții subterane confirmă 
rămânerea timp îndelungat pe un sol uzat și devenit în 
timp prea compact. 
 

 
 

 

Fig. 1 Thelocactus macdowellii. 
May 2009, freshly planted 

Our Rookies - Experiences 
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Metoda de cultură adoptată 
 

Cunoscând vârsta plantei, corelată cu dificultățiile prin care se vedea că a trecut, mi-am propus să fac un experiment de 
schimbare totală a mediului de cultură, cu riscul de a pierde exemplarul. Obiectivul riscului asumat a fost să obțin o 
plantă puternică, sănătoasă, cât mai asemănătoare cu cele din natură.  
Din descrieri, știm că în habitat, specia prezintă un corp globular-turtit la exemplarele tinere, acesta alungindu-se odată 
cu timpul, devenind scurt-columnar cu un diametru de până la 12 cm și o înălțime de până la 15 cm, arareori peste. 
Spinația este deasă, întrepătrunsă, cu spini de culori diferite, radialii fiind albi sticloși, iar centralii până la un ocru intens. 
Datorită insolației puternice, distanța dintre areole este redusă, ceea ce duce la ascunderea epidermei sub spini. 
 

                     
 

 

Așa cum am spus, planta mea prezenta pe de o parte, o 
spinație palidă și monocromă, iar pe de altă parte, era 
prea alungită în raport cu diametrul, fiind chiar ușor 
țuguiată spre apex.  
 

Pentru a schimba această înfățișare am procedat mai 
întâi la o modificare a rețetei de sol. Astfel, în funcție de 
componentele avute la îndemână, am optat pentru un 
amestec de granulații de 1-6 mm cu următoarea 
compoziție: 70% spărtură de dacit; 20% șisturi 
concasate și pietriș de râu; 10% căramidă rustică spartă. 
Alegerea solului mineral a fost dictată de dorința de a 
acentua dezvoltarea sistemului radicular. În natură 
planta poate avea în substrat între 10 și 30 % calcar. 
Ținând însă cont de antecedentele ei de luptă cu asfel 
de acumulări în sol, am evitat să pun calcar în amestec. 
Lipsa inhibitorului a avut același scop de a stimula 
sistemului radicular firav, în încercarea de a da plantei 
un start cât mai puternic, care să favorizeze o revenire 
cât mai rapidă.  
 

Am folosit un ghiveci pătrat, cu latura de 15 cm și 
adâncimea de 13 cm. Am îngropat o porțiune a bazei 
plantei în substrat pentru a asigura stabilitate părții 
supraterane.  

Am comis totuși două greșeli.  
 

Prima a fost că nu am folosit și bucăți mai mari de rocă 
sau cioburi mari de ghiveci ceramic, în amestec, în 
apropierea coletului, pentru a sprijini dezvoltarea 
incipientă a sistemului radicular debil, prin apropierea 
unor suprafețe care mențin o umiditate ascunsă în 
porozități. A doua greșeală pe care am făcut-o, a fost că 
la plantare nu am răsfirat corect rădăcina riscând – din 
neștiință – sufocarea acesteia. Din experiența căpătată 
ulterior, îmi dau astăzi seama că dezvoltarea rădăcinii ar 
fi fost mai rapidă.  
 

Am învățat că plantele nu se udă imediat după 
transplantare ci că se respectă un interval de 
aproximativ două săptamâni. Planta avea însă rădăcini 
prea slabe, așa că am crescut intervalul cu o săptămână. 
Nu am respectat nici intervalele dintre udări, deși solul 
era zvântat, întârziind de fiecare dată hidratarea cu 
câteva zile. 
 

Lumina pe care i-am oferit-o la mine, în primii doi ani de 
viață, a fost de 6-8 ore de soare direct pe zi, planta fiind 
poziționată într-un balcon deschis cu orientare sud-est, 
puternic ventilat natural. Din păcate primele două ierni 

Fig.2   June 2009, apex after rain – apparition of the new 
spines, different, under direct sunlight 

Fig.3 October 2009, last hydration  
which emphasizes the superior part poorly spined,  
in contrast to the apex formed during that season 
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le-a petrecut într-o cameră, dotată numai cu lumină artificială; temperaturile constante de 18-20 de grade au fost 
total neadecvate. 
 

Începând cu anul 2011 însă, planta a stat în sezoanele de vegetație pe o masă, în aer liber, dar ferită de precipitații 
printr-un acoperiș de folie care permite însă trecerea întregii game de radiație solară. Iernarea s-a făcut într-un 
balcon orientat spre nord unde planta a suportat, mai multe nopți la rând, minime uneori de -9oC. În timpul zilei 
maximele au fost întotdeauna pozitive. 
 

Deși de mult adultă, în primii doi ani planta nu a înflorit deloc. Dincolo de antecedentele ei, pun acest fapt pe seama 
iernărilor incorecte, fără lumină și la căldură, ceea ce a împiedicat planta să-și continue metabolismul în ritm încetinit, 
normal pentru perioadă. De asemenea este probabil că fiind supusă unor schimbări benefice, în timpul sezonului de 
vegetație, planta a optat pentru refacerea sistemului radicular, în dauna consumului de resurse pentru funcția crescută 
a acesteia în sol. După doi ani, planta a fost capabilă să-și antreneze ghiveciul, dând impresia că face "un tot comun" cu 
acesta, ceea ce mi-a arătat că sistemul radicular a ocupat majoritatea solului pus la dipoziție. Abia din acest moment 
planta a avut un regim de udare normal, ca toți ceilalți cactuși din colecție. 
 
        

                 
 

Fig.4, 5 Face to face. May 2009, freshly planted and May 2012, blooms making their way through the rich spination 
 

În 2011 a făcut 9 flori, iar în 2012 un număr de 13 flori. Este semnul de sănătate și vigoare mult așteptat care mi-a 
demonstrat – pe lângă aspectul exterior schimbat – că planta a primit un tratament corect. 
 

Corpul ei măsura în mai 2011 8,5 cm diametru pentru o înălțime de 12 cm – măsurare pe care am efectuat-o, 
înlăturând parțial solul din jurul părții îngropate a plantei. De unde se vede că sub influența luminii solare directe, 
planta s-a mai turtit, rămânând la diametru stabil până în momentul de față. 
Spinația a suferit însă o modificare spectaculoasă. Lungimea și grosimea spinilor au crescut. Culoarea din alb sticlos a 
devenit castaniu deschis-gălbui. Porțiunea superioară cu epiderma vizibilă s-a tasat, dispărând sub areolele devenite 
mai mari și mai bogate.   
 

Se poate vedea că iluminarea diurnă puternică, insolația de mai multe ore pe zi, precum și punerea la dispoziție a 
unui ghiveci generos cu un sol mineral activ, lipsit de ‘ostilitatea‘ componentelor care ar fi putut crea reacții bazice în 
sol, așa cum sunt rocile cu un conținut ridicat de calcar, au dat rezultatele scontate.  
 

Revenirea plantei mi-a fost confirmată de un fenomen interesant pentru mine: pe areole vechi, alături de spinii 
vechi, uneori debili, au apărut spini noi, mai puternici decât cei deja existenți la cumpărare, în 2009. 
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Thelocactus macdowelii – a beginner’s approach 
 

Mihai Crisbășanu, Bagneres-de-Bigorre, France 
(Abridged translation) 
 

In early 2009 I bought a circa 15 year old specimen from the well-known Romanian collector Basarab Popa. Judging 
by its compact appearance (Fig. 1) I determined that the plant had been grown in an organic-poor substrate and 
sparingly watered. 
 

The plant’s body consisted of three different looking sections: the narrow basal part (suggesting possibly insufficient 
hydration in early years), a second section, luckily occupying most of the plant’s body, showing a proper development 
(white, thick and long spination) where the body reaches its maximum diameter (however, revealing the use of hard 
water), and finally the apical area with poor spination and exposed epidermis. For the latter two factors were obvious 
to me: poor exposure to UV and lime accumulations in the soil leading to inhibited growth.  
I was not amazed to notice that the root was poorly developed considering the plant’s age, size and pot size. The overall 
aspect of the subterranean parts indicated a very compact soil, lacking in active minerals. The smothered basal part was 
also an indication that the plant had not been repotted for a long time, restricting its natural growth rate. 
 

 
 

Fig.6 May flowers making their way through the rich spination 

 
 

Initial approach: I decided to make an experiment and totally change its environment, even with the risk of losing the 
plant. My plant had a frail spination and was too elongated. The target was to obtain a healthy appearance, closer as 
possible to the natural one. We know that habitat plants have a globular body flattened when young but becoming 
somewhat elongated with age. Spination is compact, overlapping; due to intense sun exposure, the distance 
between the areolas is reduced, which results in entirely covering the epidermis underneath the spines. First step 
was to use a different potting mix: 70% dacite rubble, 20% crushed rocks and river gravel and 10% crushed rustic 
bricks – all grade 1-6 mm. I preferred a mineral soil in order to help root development and fortify the plant in time 
because of the wide range of useful micro-elements contained in it. In its habitat the plant can have up to 10-30% 
limestone deposits in the substrate, however, having in mind past experiences I avoided putting any limestone in the 
mixture. The intention was to remove any growth inhibitor in order to stimulate the development of the root system.  
I used a 15 x 13 cm square pot.  

Our Rookies - Experiences 
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I still have made two mistakes. The first one was not using bigger rocks or brick chunks that would absorb and keep a 
certain amount of moisture.  The second mistake I have made was that I didn’t spread the roots correctly, risking to 
suffocate them. Judging by the knowledge I gained later I realize today that the root system could have developed 
more rapidly. I delayed watering for a few days, adopting later on a strict watering schedule. I also provided for 6-8 
hours of direct sunlight daily, with a south-east exposure I a well-ventilated open balcony. Unfortunately for the first 
two winters I had to keep the plant in room, having only artificial light and a constant temperature of 18-20° C. 
 

Subsequent approach and evolution: starting with 2011 during the growing season I kept the plant on a table in open 
air, but sheltered from rain by a foil which was, however, allowing the entire range of solar radiation to pass through. 
During winter I was keeping it in a north facing balcony, where the plant endured for several nights in row minimum 
temperatures of -9°C. However, During the day the minimum temperature was always above freezing point. 
 

For the first two years the plant didn’t flower and I tend to blame the improper overwintering for this. Another 
reason could be that the plant opted for a recovery, especially of its root system, over consuming resources for a 
reproduction attempt. After 2 years the plant was well settled in its pot, giving the impression that they form a single 
element, which highlighted me that the root system occupied the majority of the soil it had at its disposal. Only from 
this moment onward I adopted a normal watering schedule, just as all the cacti from my collection. 
 

In 2011 it flowered for the first time for me and it had 9 flowers, and again in 2012 with a total of 13 flowers, 
indicative of the health and vigour I had long waited for. The spination has undergone a spectacular change. The 
spines grew longer and thicker. Their colour went from glassy white to pale yellowish brown. The apical part with the 
exposed epidermis has sagged, vanishing underneath the dense overlapping spination. 
 

An interesting phenomenon has caught my attention: during the first vegetation season spent in my care, in 2009, on 
the old areolas have grown new spines, stronger that the ones already present. Pleased by the plant’s aspect and 
evolution towards what I am aiming for, I will let the photos speak for themselves… 
 

 
 

Fig. 7 Thelocactus macdowellii – another author’s flowering plant 
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Our Special Guests 

 
  John Pilbeam 

John Pilbeam is a name that needs no introduction in the world 
of xerophyte plants enthusiasts: a highly esteemed collector, 
qualified competition judge, nurseryman, explorer, prolific author 
of books and articles on various cacti and succulents, an eminent 
member of the British Cactus and Succulent Society (BCSS) and 
recently elected President of the Society, and a prominent 
personality in our hobby. Our colleague Ciprian Suta (a 
distinguished member of BCSS and of other British associations 
himself, established in Bournemouth, UK) has kindly agreed to 
interview John Pilbeam on behalf of our magazine. 
 

Xerophilia: Today John Pilbeam is a brand name for the 
xerophytes enthusiasts worldwide, especially known as the 
author of several essential books on different types of cacti and 
other xerophytes.  Can you tell us please how and why did you 
start writing? 
John Pilbeam: I started writing short stories when I was about 
17, but never, not surprisingly had one published. I started writing for cactus and succulent journals as a result of 
seeing some poor drawings in the African Succulent Plant Society’s journal in the 1950s or 1960s I think, which I 
thought I could better. To accompany my pen and ink drawings of Haworthias I wrote some articles. After I had 
drawn some 50 or more Haworthia species I had a book published by the Succulent Plant Institute, entitled ‘The 
First Fifty Haworthias’, followed a few years later by ‘The Second Fifty Haworthias’, both illustrated by my 
drawings. I was then approached by a publisher who asked if I would like to do a ‘proper’ book on Haworthias, and 
after some delay (the publisher went bankrupt) I was approached by another publisher (B. T. Batsford Ltd.) who 
had seen some articles I had written for a gardening magazine entitled ‘Greenhouse’, as well as my two little 
booklets on Haworthia. The result of this was the first four ‘proper’ books: ‘Mammillaria’, ‘Haworthia & 
Astroloba’, ‘Sulcorebutia & Weingartia’ and ‘Cacti for the Connoisseur’. Later with a different publisher, I wrote 
two small books ‘How to care for your Cacti’ and ‘How to care for your Succulents’, and then in the 1990s with A. 
A. Balkema of Rotterdam, I wrote a book on ‘Gymnocalycium’. Meanwhile I had agreed to write a series of articles 
for a new magazine ‘The Cactus File’, by Cirio Publishing, which lasted some 6 years, before ceasing publication, 
but then turned an article I had written for the last issue into a booklet on ‘Thelocactus’, followed by books on 
‘Rebutia’, ‘Adromischus’, and then a much more comprehensively illustrated book on ’Mammillaria’. 
In the early part of this century I wrote ‘A Sulco Gallery’ in partnership with David Hunt, and then the British Society 
took on the subsequent books on ‘Ferocactus’ with Derek Bowdery, ‘Ariocarpus et cetera’ with Bill Weightman, 
‘Echeveria’, ‘Stapeliads’, and last year ‘Echinocereus’. 
 

Xerophilia: We would be glad to learn about the future plans of John Pilbeam, the writer. Any new books in the 
making? 
John Pilbeam: Yes, I have just about finished the draft of a 300 page book ‘An Agave Gallery’, with full page pictures, 
as suits a ‘gallery’, and including about 80 photos of the popular variegated plants of this genus. 
 

Xerophilia: You have witnessed over the years the evolution and trends in botanical taxonomy. Do you foresee an 
end for the ever-changing names? 
John Pilbeam: No, there never was a taxonomist who said nothing needs to change.   
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 Xerophilia: What about Cactaceae? Do you think the currently accepted classification (New Cactus Lexicon) is the 
ultimate one? And if not, what shifts and major changes do you think will happen in the near future?  
John Pilbeam: It certainly is not the ultimate one, and is already creaking from recent studies. A supplement is 
planned, and it will not be the last. 
 

 
 

Connoisseurs' Cacti nursery (Photo John Pilbeam, courtesy of Graham Charles / Cactus Explorer) 
 

 

Xerophilia: You will probably agree that there is a gap between the actual botanical nomenclature (trying to 
emphasize the similarities, rather the differences) and the collector’s need to differentiate between different forms 
or even less significant details within a species. Do you think that an official parallel nomenclature to accommodate 
“collector’s items” could be useful? 
John Pilbeam: Whether or not collectors choose to accept current thinking in this way remains to be seen, and other 
revisions in the past have failed to satisfy, but it is not for amateurs to produce such an ‘official’ parallel 
nomenclature as you put it, as it would certainly not be ‘official’. 
 

Xerophilia: You have travelled the World to study plants and their habitats. Of all places which one has astonished 
you the most?  
John Pilbeam: Mexico has continued every time I visit it to astonish me with its beauty and the number of places 
remaining to be explored from our point of view. 
 

Xerophilia: …and of all plants which was the ONE that left you breathless when you first saw it? 
John Pilbeam: Impossible to answer, I am often breathless when I see in the wild for the first time a plant I have 
known for years. 
 

Xerophilia: Which was the most important or emotional event you witnessed during your long career?  
John Pilbeam: The many old friends in the last decade or two dropping off the perch are always an emotional time for 
me. 
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Xerophilia: Which was for you the most influential C&S personality and why? 
John Pilbeam: There are several: Gordon Rowley, Charles Glass, J. R. Brown like myself, Myron Kimnach, David Hunt, 
Nigel Taylor. Why? For their breadth of knowledge and willingness to talk to amateurs.  
 

Xerophilia: How did it all start? Which was the first plant you bought? I you would go back in time at exactly that 
moment, would you start all over again without hesitation? 
John Pilbeam: When I was 17 I bought a plant of Mammillaria gigantea in a tiny pot, and marveled over the years 
when it lived up to its name. On the succulent side the same occurred with Crassula tecta.  
 

Xerophilia: We often acknowledge just one side of personalities, the most visible one. Any other hobbies that you 
have or had? Drawing, painting, or acting? Or anything else that defines you but wasn’t really known beyond the 
circle of your close friends and family? 
John Pilbeam: I’ve mentioned drawing, other hobbies include enjoyment of music of many sorts, acquired initially at a 
school steeped in good teaching of music, and reading both old classics as well as well written modern novels. 
 

Xerophilia: … and in the end what would you like to say to our readers? Maybe a quintessential advice for the young 
Romanian hobbyist?  
John Pilbeam: It’s a great hobby, enjoy it and your life will be that much richer from appreciation of one of nature’s 
wonders, as well as from the friends you will make. 
 

Xerophilia: Thank you John! We also would like to wish you all the best for the future and stay in good health for the 
years to come! 

 
 

John Pilbeam in Hidalgo, Mexico, with Echeveria halbingeri ssp. sanchez-mejoradae in the background  
(Photo David Neville, courtesy of Graham Charles / Cactus Explorer) 
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Our Special Guests 

 
  John 

Pilbeam 
John Pilbeam este un nume care nu mai necesită prezentare în lumea 
amatorilor de plante xerophite: colecționar, nurseryman, arbitru calificat 
pentru competiții, explorator, prolific autor de cărți și articole despre diverși 
cactuși și suculente, eminent membru al British Cactus and Succulent 
Society (BCSS) și recent Președinte al acesteia, în ansamblu o personalitate 
care face cinste hobby-ului nostru.  Colegul nostru Ciprian Suta (el însuși 

distins membru al BCSS și al altor asociații de profil britanice, stabilit în Bournemouth, Marea Britanie) a avut 
amabilitatea să îl intervieveze pe John Pilbeam în numele revistei noastre.   
 

Xerophilia: Astăzi John Pilbeam este un nume de marcă pentru xerofilii din întreaga lume, cunoscut mai ales ca autor 
al mai multor cărți esențiale despre cactuși și alte plante xerofite.  Ne puteți spune vă rugăm, cum și de ce ati început 
să scrieti? 
John Pilbeam: Am început să scriu proză scurtă pe când aveam 17 ani, dar nu-i de mirare că nu am avut nimic 
publicat. Am început însă să scriu pentru jurnale C&S ca urmare a unor desene mediocre în jurnalul African Succulent 
Plant Society, cred că prin anii 1950 sau 1960, când am crezut că pot produce desene mai bune. Ca să acompaniez 
puțin desenele mele în cerneală și creion am scris de asemenea și articole. După ce am desenat cam 50 de specii de 
Haworthia, sau chiar mai multe, mi s-a publicat o broșură de către Succulent Plant Institute, numită ‘The First Fifty 
Haworthias’, urmată, câțiva ani mai târziu, de ‘The Second Fifty Haworthias’ ambele fiind ilustrate cu desenele mele. 
Mai târziu am fost abordat de un editor care m-a întrebat dacă aș dori să scriu o carte ‘adevarată’ despre Haworthia, 
iar după o oarecare întârziere (editorul a intrat în faliment) am fost abordat de o altă editură (B. T. Batsford Ltd.), 
editorul cunoscând câteva articole scrise pentru o revistă de grădinărit intitulată ‘Greenhouse’ (n.ed. = ‘Sera’) precum 
și cele două mici broșuri despre Haworthia. Rezultatul a fost publicarea primelor mele patru cărți adevărate: 
‘Mammillaria’, ‘Haworthia & Astroloba’, ‘Sulcorebutia & Weingartia’ și ‘Cacti for the Connoisseur’.  Ulterior, cu o 
editură diferită, am mai scris două cărți mici intitulate ‘How to care for your Cacti’ și ‘How to care for your 
Succulents’, iar apoi prin anii 1990 împreună cu A. A. Balkema din Rotterdam am scris o carte despre 
‘Gymnocalycium’. Între timp am acceptat de asemenea să scriu o serie de articole pentru o revistă nouă intitulată 
‘The Cactus File’, editată de Cirio Publishing, și asta a durat cam 6 ani până când revista și-a încetat apariția; în orice 
caz ultimul articol scris pentru revistă l-am transformat într-o broșură despre ‘Thelocactus’, urmată de cărți despre 
‘Rebutia’, ‘Adromischus’, iar după aceea o carte mult mai exhaustiv ilustrată, despre ’Mammillaria’. 
La începutul acestui secol am mai scris ‘A Sulco Gallery’ împreună cu David Hunt, apoi societatea britanică (n. ed. 
BCSS) a preluat publicarea cărților ulterioare despre ‘Ferocactus’ împreună cu Derek Bowdery, ‘Ariocarpus et cetera’ 
cu Bill Weightman, ‘Echeveria’, ‘Stapeliads’ și anul trecut  ‘Echinocereus’.  
 

Xerophilia: Ne-ar face mare plăcere să aflăm despre planurile de viitor ale lui John Pilbeam, scriitorul. Ceva cărți noi 
în curs de apariție? 
John Pilbeam: Da, aproape că am terminat draft-ul unei cărți de aproximativ 300 de pagini intitulată ‘An Agave 
Gallery’, având fotografii de mărimea unei pagini, ca să se potrivească cu cuvântul ‘galerie’ și care include și 
aproximativ 80 de fotografii cu popularele plante variegate ale acestui gen.    
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Xerophilia: Ați fost, peste ani, martorul evoluției și tendințelor din taxonomia botanică. Prevedeți un sfârșit pentru 
continua schimbare a numelor?   
John Pilbeam: Nu, niciodată n-a existat un taxonomist care să susțină că nimic nu trebuie să se schimbe. 
 

Xerophilia: Dar despre Cactaceae? Este posibil ca clasificarea acceptată în prezent (New Cactus Lexicon) să fie 
aproape finală? Dacă nu, ce schimbări și modificări majore credeți că se vor produce în viitorul apropiat?   
John Pilbeam: În mod cert nu este o clasificare finală și datorită unor studii recente a cam început să scârțâie. Este 
planificată apariția unui supliment și nici acesta nu va fi ultimul.   
 

Xerophilia: Probabil că sunteți de acord cu faptul că există un decalaj între nomenclatura botanică actuală (care 
încearcă să sublinieze similaritățile în detrimentul diferențierilor) și dorința colecționarilor de a distinge forme 
diferite sau chiar detalii mult mai nesemnificative din cadrul unei specii. Credeți că o nomenclatură oficială paralelă 
care să includă ‘subiecții colecționarilor’ ar putea fi utilă?    
John Pilbeam: Dacă colecționarii vor dori să accepte curentul actual de gândire rămâne de văzut, dealtfel și alte 
revizuiri efectuate în trecut au eșuat în a-i satisface, dar nu este locul amatorilor să producă nomenclaturi paralele 
‘oficiale’ așa cum spui, care oricum nu ar fi ‘oficiale’.     
 

Xerophilia: Ați călătorit în lumea largă ca să studiați plante și habitatul acestora. Dintre toate locurile vizitate, care v-a 
copleșit cel mai mult?  
John Pilbeam: Mexic a continuat, cu fiecare vizită efectuată, să mă uimească prin splendoarea sa, dar și prin numărul 
de locuri care au mai rămas de explorat din punctul nostru de vedere.  
 

Xerophilia: … și dintre toate plantele văzute care a fost ACEEA care v-a lăsat fără suflare atunci când ați văzut-o 
pentru prima dată?  
John Pilbeam: Imposibil de răspuns. Am fost de atâtea ori copleșit văzând pentru prima dată, în locuri sălbatice, o 
plantă cunoscută mie de mulți ani. 

Xerophilia: Care a fost evenimentul cel mai emoționant la care ați asistat în lunga dumneavoastră carieră?  
John Pilbeam: Momentele când mulți dintre bunii mei prieteni vechi au scăpat bibanul (n.ed. slang pentru a muri) de-a 
lungul ultimelor două decenii, acestea sunt mereu momente emoționale pentru mine.    
 

Xerophilia: Care a fost personalitatea din lumea C&S care v-a influențat cel mai mult și de ce?   
John Pilbeam: Sunt mai mulți: Gordon Rowley, Charles Glass, J. R. Brown, Myron Kimnach, David Hunt, Nigel Taylor. 
De ce? Atât pentru amploarea științei lor cât și pentru bunăvoința cu care vorbesc amatorilor.  
 

Xerophilia: Cum a început totul? Care a fost prima plantă cumparată? Dacă v-ați reîntoarce în timp, ați lua totul de la 
capăt fără ezitare?   
John Pilbeam: La 17 ani am cumparat o Mammillaria gigantea într-un ghiveci minuscul; aceasta m-a fascinat în toți 
anii care s-au scurs de atunci și a crescut pe măsura numelui ei. Dintre suculente același lucru l-am pățit cu Crassula 
tecta.   
 

Xerophilia: De multe ori cunoaștem numai o față a personalităților, cea mai vizibilă. Alte hobby-uri pe care le-ați avut 
sau le aveți? Desenul, pictura, actoria? Sau orice altceva care credeți că vă definește dar nu a fost cu adevarat 
cunoscut dincolo de cercul prietenilor apropiați și al familiei?   
John Pilbeam: Am menționat deja desenul, alte hobby-uri includ pasiunea pentru muzică din cele mai diverse genuri, 
lucru de care m-am molipsit inițial la școală, îmbibat fiind cu învățăturile bune primite acolo; de asemenea citesc 
mult, atât vechii clasici cât și romane moderne bine scrise.     
 

Xerophilia: … pentru final, ce ați dori să spuneți cititorilor nostri? Poate un sfat esențial pentru tânărul cactofil 
român?  
John Pilbeam:  Este un hobby deosebit, savurați-l și viața voastră va fi mult mai bogată, atât prin satisfacțiile pe care 
le veți avea apreciind una din minunățiile naturii cât și prin prietenii pe care-i veți face pe drum.   
 
Xerophilia: Mulțumim John! La rândul nostru dorim să-ți urăm toate cele bune pentru viitor și să te bucuri de 
sănătate în anii care vor urma!  
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 CSSNZ Auckland Show 2012 
 

Eduart Zimer, Auckland, Noua Zeelandă 
 

În zilele de 2, 3 și 4 Noiembrie 2012 a avut loc expoziția bienală a CSSNZ Auckland – eveniment mult așteptat atât de 
membri, cât și de numeroși spectatori. Expoziția a fost organizată în aceeași sală care găzduiește și ședințele lunare 
ale filialei, la Mount Albert War Memorial Hall. Așa cum era de așteptat, prezența a fost foarte numeroasă iar 
exponatele au însumat aproximativ 900 de plante, grupate în 101 clase și subclase. Din păcate nu au fost prezentate 
în competiție plante din toate categoriile sau unele au fost reprezentate de doar una sau două exemplare. 
 

Așa cum s-a întâmplat și în edițiile precedente, au existat câștigători surpriză. Astfel, trofeul “cel mai bun cactus din 
concurs”, a fost câștigat de Roy Plackett cu o Arrojadoa penicillata. Cum Roy este cunoscut mai ales pentru superbele 
exemplare de suculente sud-africane pe care le crește – cu precădere Lithops, gen pe care-l cultivă de 6 decenii - iar 
cum planta câștigătoare a fost înregistrată în ultima clipă, vă dați seama cât de surprins a fost chiar el însuși.  
 

                 
 

Fig.1 CSSNZ Auckland Show 2012 
 

În ceea ce privește celelalte genuri și specii din 
competiție, am avut, ca de obicei, plantele mele 
preferate... unele dintre ele văzute în aceste competiții 
încă din 2004... Îmbucurător însă a fost să constatăm 
prezența unui număr  de plante relativ tinere, la prima 
participare și, mai ales, a câtorva specii mai rare sau 
foarte puțin cultivate în Noua Zeelandă.  
De asemenea au fost expuse spre vânzare și multe mii de 
plante tinere – un alt punct de atracție al show-ului -  

crescute de membrii asociației, precum și unele 
specimene deosebite, câteva chiar întrunind calitățile 
necesare pentru a fi prezentate într-o competiție. A fost 
greu de ales... dar nimeni nu a plecat cu mâna goală.  
 

Vă las în continuare în compania câtorva fotografii ale 
exponatelor care mi-au atras atenția la această ediție. Din 
păcate, din motive de spațiu, nu le putem publica pe 
toate în acest număr...  

 

Romanian News & International Events 
 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Prezentare-Eduart-Zimer.pdf
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CSSNZ Auckland Show 2012 
 

Eduart Zimer, Auckland, New Zealand 
 

On the 2nd, 3rd and 4th of November 2012 the biennial CSSNZ 
Auckland Show took place – an event much anticipated by both 
exhibitors (members of the Auckland branch) and many enthusiasts 
as well.  The exhibition was organized as usual at Mount Albert War 
Memorial Hall, the same premises that host the monthly branch’s 
meetings. This year the presence was very good – probably around 
900 plants grouped in 101 classes and subclasses (unfortunately not 
all classes were populated for the competition, or some were 
represented by only one or two plants). 
 

Also in this year, as we have been accustomed in other previous 
editions, there were surprise winners – especially the Best Cactus in 
Show award, trophy won by Roy Plackett with a very tall Arrojadoa 
penicillata. As Roy is known especially for the superb specimens of 
South African succulent he is growing (particularly Lithops, a Genus 
he cultivates for 6 decades) while his winning plant was a last minute 
entry, you realize that he was equally surprized.  
 

Regarding the competition plants I had, as usual, my favorite plants 
... some of them seen in shows since 2004 ... Refreshingly, there 
were many relatively young plants to see and also several rare 

species or at least very little seen in New Zealand. 
 

There were also many thousands of young plants on sale (another 
attraction of the show), raised and grown by society members and also many outstanding specimens (some of them 
even worthy of becoming competition entries). Hard to chose from ... but no one left empty handed. 
 

I leave you in the company of few of my favourite plants this year, unfortunately because of limited space I couldn’t 
get them all in the magazine so I had to select just a few... 
 

                   
 

Fig.3 Pachypodium rosulatum var. gracilis  
(Best Succulent in Show) 

Fig.4 Conophytum burgeri 
(Best Succulent - runner up) 

 

Fig.2  Arrojadoa penicillata 
 (detail, Best Cactus in Show) 

Romanian News & International Events 
 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Prezentare-Eduart-Zimer.pdf
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Fig.5 Ariocarpus kotschoubeyanus var. albiflorus Fig.6 Mammillaria ritteriana 

Fig.7 Gymnocalycium bodenbenderianum Fig.8 Haworthia tortuosa 

Fig.9 Euphorbia obesa ssp. symmetrica (15 cm diam.) Fig.10 Copiapoa tortarensis 
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Fig.11 Trichodiadema fergusoniae Fig.12 Trichocereus chiloensis 
 

                   
 

Fig.13 - Sceletium sp. SB 661 (Brandrivier, Little Karoo) Fig.14 Sedum hintonii 
 
 

 

 
 

http://www.akcactus.org.nz/ 
 
 

 
 

http://www.akcactus.org.nz/
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Ariocarpus agavoides ‘sanluisensis’ 
 

by Cristian Perez Badillo, Mexico 
 

It is a rare miniature cactus that grows in San Luis Potosi state, where habitat plants remains almost completely buried 
like other species of this genus, standing only a few tubercles above the ground, its main feature in comparison with the 
plants near Tula, Tamaulipas, are its size tubers, which are larger and with 3-7 spines on each one. 
 

 
 

Fig.1 Habitat of  Ariocarpus agavoides ’sanluisensis’.  Location 1 
 

The photographs shown are for 2 sites, located in the municipality of Guadalcazar, San Luis Potosi, Mexico. 
The majority of these plants flower in November but the sluggish ones as late as December. 
 

               
 

Fig.2, 3 Ariocarpus agavoides ‘sanluisensis‘. Location 1 

Bits and Pieces 
 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-Ariocarpus-agavoides-Fig.1-localidad-1-4.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-Ariocarpus-agavoides-Fig.2-localidad-1-2.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-Ariocarpus-agavoides-Fig.3-localidad-1-3.jpg
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Fig.4, 5  Ariocarpus agavoides ‘sanluisensis’. Location 1 
 

                   
 

Fig.6, 7  Ariocarpus agavoides ‘sanluisensis’. Location 2 
 

The populations are estimated at several thousands of plants, have a somewhat remotely location, far fromthe  
civilization and only few people know the exact habitat, therefore their main enemy  arethe rabbits and the grazing 
animals likegoats. 

 
Fig.8 Two plants of Ariocarpus agavoides ‘sanluisensis in the location 2 together with Ariocarpus retusus 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-Ariocarpus-agavoides-Fig.4-localidad-1-5.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-Ariocarpus-agavoides-Fig.5-localidad-1.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-Ariocarpus-agavoides-Fig.6-localidad-25.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-Ariocarpus-agavoides-Fig.7-localidad-2-mod.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-Ariocarpus-agavoides-Fig.8-localidad-2-2-mod.jpg
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Alfriston Botanic Gardens (partea 2-a) 
 

Eduart Zimer, Auckland, Noua Zeelandă 
 

În Alfriston Botanic Gardens (ABG) poți întâlni plante înflorite chiar și în timpul iernii iar acest lucru se datorează în 
mare măsură numeroaselor specii de Aloe răspândite în Rock Garden dar mai ales în cadrul Colecției Africane. Aici 
sunt găzduite peste 60 de specii diferite, toate cultivate în aer liber. Cum asociem automat aloele cu savanele uscate 
ale Africii este surprinzător câte specii se pot aclimatiza cu brio în climatul ploios al iernilor din Auckland. 
 

    
 

                         Fig.1 Aloe barberae (Aloe bainesii)                                                                      Fig.2 Aloe aristata 
 

    
 

                                           Fig.3 Aloe africana                                                                   Fig.4 Aloe maculata (Aloe saponaria) 
 

    
Fig.5 Aloe macrocarpa (Aloe barteri Schnell, Aloe commutata)  

Botanical Gardens & Collections 
 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Prezentare-Eduart-Zimer.pdf
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-ABG-1-Aloe-barberae-Aloe-bainesii.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-ABG-2-Aloe-aristata.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-ABG-3-Aloe-africana.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-ABG-4-Aloe-maculata-Aloe-saponaria.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-ABG-5-Aloe-macrocarpa-Aloe-barteri-Schnell-Aloe-commutata-2.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-ABG-6-Aloe-macrocarpa-Aloe-barteri-Schnell-Aloe-commutata.jpg
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Îmi place să admir aloele din ABG în orice anotimp – sunt plante arhitecturale – dar spre sfârșitul iernii și începutul 
primăverii spectacolul este maxim datorită inflorescențelor multicolore. Aici am văzut pentru prima dată imensa 
Aloe barberae (Aloe bainesii) purtând câteva zeci de inflorescențe… spectacol care (probabil din cauza condițiilor 
climatice) nu se repetă chiar în fiecare an. Cele mai multe Aloe însă înfloresc an de an…  
 

    
 

                                          Fig.7 Aloe vogtsii                                                                           Fig.8 Aloe camperi 'Maculata' 
 

În general culoarea florilor este dominată de nuanțe de roșu, portocaliu și galben, întrepătrunse uneori de irizații 
brune sau verzui, dar sunt departe de a fi monotone. Aloele înflorite au mereu ceva maiestuos… indiferent că este 
vorba de Aloe africana (în opinia mea cea mai sculpturală specie) sau de umila Aloe aristata.   
 

          
 

  Fig.9 Aloe davyana                                                                                Fig.10 Aloe prinslooi 
Inflorescența acestora este de multe ori un element de identificare certă, în mod special în cazul speciilor cu frunzele 
pătate, care privite superficial sau de un necunoscător par a fi identice. Este cazul Aloe maculata (= Aloe saponaria) și 
Aloe macrocarpa (= Aloe barteri Schnell, Aloe commutata), ambele fiind la prima vedere extrem de asemănătoare, 
dar care sunt diferențiate mult mai clar aspectul inflorescențelor: teșit la prima și mai degrabă globular până 
fusiformă la cea din urmă. Foarte asemănătoare cu acestea este și Aloe vogtsii – diferența fiind dată în primul rând 
de petele alungite aliniate cu axa longitudinală a frunzelor dar și de inflorescența piramidală mult mai deschisă. În 
cazul Aloe camperi ‘Maculata‘ (= Aloe eru fma. maculata), și ea o Aloe pătată care poate fi uneori dificil de identificat,  
inflorescența galbenă rezolvă  imediat dilema.   
 
Ca să termin cu Aloele pătate – foarte interesante mi se par Aloe prinslooi și Aloe davyana. Ultima - considerată de 
unii specie validă, de alții inclusă la rang de subspecie în Aloe greatheadii -este apreciată în primul rând pentru 
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http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-ABG-8-Aloe-camperi-Maculata.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-ABG-9-Aloe-davyana.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-ABG-10-Aloe-prinslooi.jpg


Xerophilia – Anul  I, nr. 3 (3) – Decembrie 2012                                                                                                                73  
ISSN 2285 – 3987 

inflorescență; singura problemă cu această plantă este că rareori frunzele sunt imaculate, de cele mai multe ori fiind 
franjurate sau cu vârfurile ofilite atunci când este cultivată în aer liber. Specimenele de la ABG nu fac excepție. 
 

      
 

                                   Fig.11 Aloe spicata                                                                      Fig.12 Aloe suprafoliata x Aloe aculeata 
 

Cel mai mult îmi plac inflorescențele înspicate – mai ales în faza formării bobocilor. Alte Aloe dezvoltă boboci mai 
mult sau mai puțin bombați grupați strâns și ordonat într-o geometrie perfectă. Aloe spicata are boboci de culoare 
galben pal cu dungi longitudinale verzi, iar florile sunt de culoarea mierii; mai mult când acestea se deschid nectarul 
aproape negru este abundent și contrastează puternic. Asemănătoare sunt inflorescențele Aloe ferox (caracteristic, 
cu vârful de regulă teșit) sau Aloe thraskii (o altă plantă deosebit de elegantă). La alte plante - Aloe suprafoliata x 
Aloe aculeata sau Aloe speciosa x Aloe ferox – inflorescența este foarte compactă și în faza de formare a bobocilor 
are vag aspectul unui con fusiform.  
 

          
 

Fig.13, 14  Aloe thraskii  
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Dar, în ultimă instanță, toate aloele au farmecul lor, chiar și cele cu inflorescențe mai modeste ca Aloe mitriformis, 
Aloe thompsoniae sau Aloe distans – plantată direct în pământ, ultima este foarte prolifică și formează grupuri 
compacte, cu zeci de capete. O altă plantă interesantă este Aloe divaricata DH3512 – poate nu foarte elegantă în 
ansamblu, dar care este foarte fotogenică și poate oferi detalii superbe ale țepilor roșii, bifurcați, contrastând cu 
verdele pal al frunzelor. 
Un tur complet al aloelor de la ABG poate dura mai bine de o oră – nu pot ocoli aloele striate (Aloe karasbergensis, 
Aloe striata, Aloe glauca var. spinosior, etc.) sau cele câteva plante hibride foarte interesante de altfel - în afară de 
cele deja menționate mai pot adăuga – Aloe x spinosissima (care este un hibrid Aloe humilis x Aloe arborescens), Aloe 
ferox x Aloe pluridens (un specimen foarte spectaculos și neobișnuit de înalt), precum și alte câteva nenumite, nu pot 
ocoli nici cele câteva Aloe polyphylla (sunt atras ca un magnet de aranjamentul spiralat al frunzelor), sau alte specii 
cu certe calități estetice. Ca să nu mai vorbesc de faptul că am reușit să învăț cum să deosebesc plante foarte 
asemănătoare văzându-le crescând și înflorind una lângă alta – cum ar fi Aloe capitata var. capitata de Aloe capitata 
var. gneissicola spre exemplu. 
 

      
 

Fig.15,16 Aloe speciosa x Aloe ferox (left) and Aloe ferox (right) 
 

Dincolo de interesul prezentat de plante și de învățămintele pe care vizitatorii le pot acumula printr-o observare 
atentă și repetată (sunt realmente norocos că locuiesc în apropiere) ABG are și marele merit de a fi un pionier în ceea 
ce privește aclimatizarea unor specii în Auckland, într-un climat dificil uneori datorită precipitațiilor ridicate pe timpul 
iernii.  
 

Atât despre Aloe, vă las în compania fotografiilor care sper să vă placă... observ (pentru a câta oară?) că nu am foarte 
multe fotografii care să prezinte imagini generale ale ABG.  Prefer plantele și mă concentrez asupra lor, deși ABG este 
și o cascadă de grădini cu adevărat frumoase, nu numai gazda unui mare număr de colecții de plante.  
 

Pentru numărul viitor am să încerc să vă prezint o selecție a celor mai spectaculoase agave și genuri înrudite. 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-ABG-15-Aloe-speciosa-x-Aloe-ferox-2.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/11/Poze-nr.3-ABG-16-Aloe-ferox.jpg


Xerophilia – Anul  I, nr. 3 (3) – Decembrie 2012                                                                                                                75  
ISSN 2285 – 3987 

Alfriston Botanic Gardens (part 2) 
 

Eduart Zimer, Auckland, New Zealand 
 

In Alfriston Botanic Gardens (ABG) you can see many flowering plants even in winter and this is largely due to the large 
number of Aloe species growing in the Rock Garden but especially in the African Collection. Overall there are hosted 
over 60 different species, all outdoors grown. Because we automatically associate Aloe with African dry savannahs it is 
quite a surprise how many species have been successfully acclimatized to the rainy Auckland winter climate. 
 

         
 

                             Fig.17 Aloe mitriformis                                                                                 Fig.18 Aloe thompsoniae 
 

    
 

                                      Fig. 19 Aloe distans                                                                                Fig.20 Aloe karasbergensis 
 

    
 

                                        Fig.21 Aloe striata                                                                     Fig.22 Aloe glauca var. spinosior 

Botanical Gardens & Collections 
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I like to admire the Aloes no matter the season - they are really architectural plants - but during late winter and early 
spring the show is up due to their multicoloured inflorescences scattered evrywhere. Here at ABG I saw for the first 
time a huge Aloe barberae (Aloe bainesii) bearing many dozens of inflorescences... a spectacular show that (probably 
due to climatic conditions) was not repeated in every year since. However, most  Aloes flower every year... 
 

    
 

                                     Fig.23 Aloe distans                                                                          Fig.24 Aloe divaricata DH3512 
 

Generally speaking the colour of their flowers is dominated by shades of red, orange and yellow, sometimes 
intertwined with shimmering tones of green or brown, but they are far from being boring. Blooming Aloes have 
always something majestic ... be it the Aloe africana (in my opinion the most impressive of all Aloe species) or the 
humble Aloe aristata. 
 

          
 

                         Fig.25 Aloe spinosissima 'Yellow Edge'                                                             Fig.26 Aloe capitata 
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Their receme is often a specific identifier, particularly for species with spotted leaves which, if looked superficially at, 
appear to be almost identical for a less knowledgeable person. This is the case for Aloe maculata (= Aloe saponaria) 
and Aloe macrocarpa (= Aloe barteri Schnell,  Aloe commutata), both being very similar at a first look; however each 
of them bear distinctive racemes: flat-topped for the first, and rather globular to spindle form for the latter. Very 
similar to both of them is Aloe vogtsii - the main difference being the elongated spots aligned with the longitudinal 
axis of the leaves, but  also the pyramidal racemes are more open. Aloe camperi ‘Maculata‘ might also be hard to 
identify correctly, but once flowered it becomes easy identifiable by the yellow flowers.  
 

          
 

                                   Fig.27 Aloe polyphylla                                                                                  Fig.28 Aloe mawii 
 

And, to stop here with the spotted Aloes: Aloe prinslooi and Aloe davyana (some consider this a true species, some 
other include it as a subspecies in Aloe greatheadii) look also very attractiveg to me; the only problem with the latter is 
that its leaves rarely stay immaculate when grown outdoors, most often their become fringed or wilted. The ABG 
specimens are no different. 
 

         
 

                                             Fig.29 Aloe reitzii                                                                          Fig.30 Aloe pratensis 
 

But there are the spike-shaped racemes I love the most – especially in the early stages of bud formation. Some Aloe 
develop less closely clustered and bulged buds, ordered in a perfect geometry. Aloe spicata has pale yellow buds 
bearing green longitudinal stripes developing later on into honey-colored flowers; more, when they open the almost 
black nectar is abundant and allows for a brilliant contrast. Aloe ferox has similar racemes (typically, the tip is sharp) and 
also Aloe thraskii (which is another highly elegant plant). In other plants – like Aloe suprafoliata x Aloe aculeata or Aloe 
speciosa x  Aloe ferox the raceme is initially very compact and has a vague appearance of a spindle-form cone. 
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But ultimately, all Aloes have their charm, even those with most plain racemes like Aloe mitriformis, Aloe 
thompsoniae or Aloe distans - the latter becomes very prolific when planted directly in the ground and forms 
compact colonies with dozens of heads. Another interesting plant is Aloe divaricata DH3512 - maybe a bit too leggy 
and not so elegant seen as a whole, but which is very photogenic and can offer superb details of it red forked spikes 
contrasting with the pale green leaves. 
 

          
 

                         Fig.31 Aloe speciosa x Aloe ferox                                                                     Fig.32 Aloe pluridens 
 

       
 

                            Fig. 33  Aloe ferox x Aloe pluridens                                                            Fig.34 Aloe cameroni 
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A complete Aloe tour at the ABG can take well over an hour and cannot bypass the striped Aloes (Aloe 
karasbergensis, Aloe striata, Aloe glauca var. spinosior, etc.) or some other very interesting hybrid plants - apart from 
those already mentioned Aloe x spinosissima (which is an Aloe humilis x Aloe arborescens hybrid), Aloe ferox x Aloe 
pluridens (there’s an unusually tall and spectacular specimen at ABG), few other unnamed plants may be added; as 
well as Aloe polyphylla (I am drawn like a magnet by the spiralled arrangement of its leaves) or few other species 
having certain aesthetic qualities. Not to mention the fact that I was finally able to tell apart very similar plants - such 
as Aloe capitata var. capitata and Aloe capitata var. gneissicola for example – after seeing live specimens growing 
and flowering next to each other. 
 

         
 

                      Fig.35 Aloe capitata var. gneissicola                                                                 Fig.36 Aloe succotrina                           
 

          
 

                                          Fig.37 Aloe greeni                                                                              Fig.38 Aloe lutescens 
 

Beyond sparking the interest in plants and the lessons that visitors can gain through careful and repeated 
observation (I'm really lucky to live nearby) ABG has the great merit of being a pioneer in terms of acclimatization of 
species in Auckland, in a sometimes challenging environment due to high rainfall in winter. 
 
As for the Aloes, I will leave you in the company of the photos ... I just notice (for how many times now?) that I don’t 
have overview pictures of ABG. I honestly prefer plants over gardens and concentrate on the first, although ABG is a 
truly beautiful cascade of interesting gardens and not simply a host for a large number of plant collections. 
 
For the next issue I will try to present a selection of the most spectacular Agaves and related genera. 
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ORGANIZACIÓN ECOLOGICA  PRO CONSERVACION  DE LA NATURALEZA 

CACTUS  CLUB  AYACUCHO – PERU 
Henry Ayala Hinostroza, Engineer  – William Ayala Hinostroza, Biologist 

E-mail: henrycactus@hotmail.com  -  wiayala_2005@hotmail.com 

CACTUS Y ARTESANIA (Cactus and Handicrafts) 

The authors are members of the Cactus Club Ayacucho, a non-profit ecological organization, having its headquarters 
in the city of Ayacucho, Peru (SUNARP Registry N°11006219). 

This association was founded in 1995 and has the following objectives: conserving endemic cacti of the region, 
encourage people, both in cultivation and propagation of cacti, as well as designing and selling handicrafts made 
from wood of dead habitat cacti. The gathered cactus wood is the plant’s wooden vascular cylinder, a porous, solid 
and weatherproof wood. 

As you can see from the presented samples, there is a great deal of creativity involved, in both creating decorative 
objects like ‘’palos de lluvia*” (rain sticks), guns, carriages, miniature churches, as well as usable objects such as table 
lamps, floor or wall lamps, lampshades, pencils holders, napkins holders etc. 

Handicrafts in Huamanga, Ayacucho, Peru – a brief description 

The handicrafts made of cactus wood are manufactured in Huamanga Province, Ayacucho department. This wood is 
obtained from dry structures that corresponds to inner part of the cacti. Its members are excellent wood carvers, 
creating objects like lamps, lampshades, miniature churches, photoframes and various holders for smaller items. This 
handicraft is innovative and has been introduced as a job opportunity for members of the association and other 
people from this part of the country can thus take advantage of the natural resources of our environment. All pieces 
are unique! 

                   

Left: The Ayacucho Cathedral (65 x 45 x 50 cm) manufactured from wood of the following cactus species:  
Browningia hertlingiana, Cylindropuntia tunicata, Austrocylindropuntia subulata ssp. exaltata and Corryocactus 
ayacuchensis. Price: $ 500, shipping included. Right: Vessels made from cactus wood, different species. Price: from $ 
20 to $ 50, depending on the size. 

To see more pictures follow THIS LINK! 

* Musical instrument which imitates the sound of rain, usually made of bamboo 

Bits and Pieces 
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Stapeliads (2010, The British Cactus and Succulent Society) 
 

de John Pilbeam  
 

John Pilbeam este un autor de mare succes care nu mai are nevoie de 
prezentare: peste 20 de titluri publicate în ultimele 4 decenii! Pentru marea 
majoritate a acestor cărți a existat un numitor comun – sunt scrise de un 
cultivator experimentat având și cunoștințe botanice (și nu de un botanist 
interesat numai de aspectele specifice) și se adresează în principal celor 
care doresc să studieze (amatori fiind) și să cultive un anumit grup de 
plante. Pe scurt, sunt cărți de popularizare, dar o popularizare la înalt nivel.  
Fiecare în parte este un manual specific, documentat extensiv dar și pe 
înțelesul tuturor. O altă caracteristică este dată de abordarea unui grup de 
plante bine delimitat – de regulă un gen anume. În felul acesta se asigură un 
studiu foarte detaliat pe subiectul propus, mult diferit de popularele 
„enciclopedii“ atât de superficiale. 
 
Scriind această carte John Pilbeam s-a văzut pus în fața unei duble 
probleme: pe de o parte numărul imens de genuri și specii grupate în 
Stapeliade (tribul Stapeliae) și imposibilitatea de a le descrie pe fiecare în parte așa cum ne-a obișnuit în celelalte 
cărți ale sale, iar pe de altă parte coșmarul taxonomic și sistemele paralele care guvernează acest grup de plante. 
Deși punctează opinii personale în ceea ce privește taxonomia Stapeliadelor, autorul nu deschide un război 
taxonomic mulțumindu-se doar să fie riguros în referințele încrucișate pe care le face și prezintă în plus o listă de 
verificare și un index al numelor, ambele extrem de utile în a ghida cititorul. De asemenea, descrierile de plante sunt 
limitate doar la caracteristicile generale ale fiecarui gen în parte – abordare logică întrucât sunt prezentate 57 de 
genuri diferite – fără a insista mai mult decât trebuie asupra speciilor componente. Cartea cuprinde – cum era de 
așteptat – și informații generale despre cultivare, ecologie și habitat, utilizări, etc. – absolut tot ce este necesar și util 
unui colecționar pasionat. Toate într-un stil simplu și direct, accesibil tuturor, așa cum ne-a obișnuit din lucrările sale 
anterioare...  
 
Marele merit al cărții este faptul că prezintă foarte convingător imensa variabilitate a Stapeliadelor (atât când sunt 
înflorite, cât și datorită frumuseții uneori stranii a tulpinilor acestora), oferind în același timp informații suficient de 
detaliate. Nu mai puțin de 686 de fotografii (devine copleșitor la un moment dat) formează în esență un catalog de 
indentificare a speciilor. Până la apariția acestei cărți a existat un gol imens între lucrările stiințifice de ținută (Bruyns 
– cele doua volume ale Stapeliads of southern Africa and Madagascar, 2005 sau Focke Albers în Illustrated Handbook 
of Succulent Plants: Asclepiadaceae, 2002 spre exemplu), mai puțin accesibile atât datorită circulației și prețului cât 
mai ales datorită abordării foarte academice, și puzderia de informații dispersate și deseori eronate ce pot fi găsite 
pe internet. Stapeliads umple acest gol și oferă un extraordinar instrument de studiu tuturor iubitorilor de plante 
suculente, nu numai celor specializați în Stapeliade.  
 
Ratingul nostru este de    

 

The reader's diary 
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Stapeliads (2010, The British Cactus and Succulent Society) 
 

by John Pilbeam  
 

John Pilbeam is a successful author who needs no introduction:  he has 
published over 20 titles during the past 4 decades! There was a common 
ground for most of these books – most of them are written obviously by an 
experienced grower with certain botanical knowledge (and not simply by a 
botanist interested only in specific aspects) and are mainly intended to 
support those who want to study and cultivate certain groups of plants (the 
hobbyists). In summary, there are popularizing books, but at the highest 
level. Each of them is a particular manual, extensively documented but still 
easy to understand. Another feature is the approach – each book deals with 
a very well-defined group of plants, usually limited to a certain genus. In this 
way it provides a very detailed study on the proposed subject, a much 
different approach from the also very popular whishy washy 
"encyclopedias". 
 
However, writing this book John Pilbeam was confronted with two 
problems: on the one hand the huge number of genera and species grouped in Stapeliads (tribe Stapeliae) and the 
impossibility to describe each one as he used to do in the other of its books, and on the other the taxonomic 
nightmare and parallel systems regulating this group of plants. Although he points out personal opinions regarding 
the Stapeliads taxonomy, the author does not open a taxonomic debate but is instead very rigorous in cross 
referencing the different names; it makes it also easier for the reader by adding  a checklist and name index, both 
extremely useful guides. Plant descriptions are also limited to the general characteristics of each and every genus – 
which makes completely sense as they are no less than 57 different genera  – not insisting on the individual species. 
As expected the book also includes general growing tips, info on ecology and habitat, ethnobotanic info, etc. – 
basically everything that is necessary and useful for a fervent collector.   
The great merit of the book lies in a very convincingly manner the huge variability of the Stapeliads (both when 
flowering and because the sometimes strange looking beauty of the stems), while providing detailed enough 
information. No less than 686 photos (becomes overwhelming at a time) become essentially a useful catalogue for 
species identification. 
 
Until the appearance of this book there was a huge gap between works of scientific interest (e.g. Bruyns – the two 
volumes of Stapeliads of southern Africa and Madagascar, 2005 or Focke Albers in Illustrated Handbook of Succulent 
Plants: Asclepiadaceae, 2002), less accessible because of restricted readership and price, and especially because of 
their very academic approach, and the large volume of dispersed and often inaccurate information that can be found 
on the internet. This book fills the gap and provides a great resource for all succulent plants enthusiasts, not just for 
those specializing in Stapeliads. 
 
Therefore our rating is 
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Web Site Stories 
 

În continuare dorim să vă prezentăm și câteva website-uri pe care noi le considerăm esențiale nu numai pentru 
colecționarii specializați, dar și pentru cei care doresc să găsească cât mai multe informații de calitate despre 
universul plantelor xerofite, website-uri care, credem noi, sunt încă insuficient cunoscute.  
International Crassulaceae Network (ICN) are drept scop furnizarea de informații științifice corecte despre toate 

genurile din fam. Crassulaceae, împreună cu fotografii 
ale plantelor respective, ca sprijin pentru identificarea 
facilă a plantelor din colecțiile personale. Site-ul oferă 
informații atât despre speciile valide, cât și despre 
numeroșii cultivari sau hibrizi horticoli.  
 

Aderarea ca membru ICN poate fi importantă pentru 
cei interesați în contacte cu colecționari având aceleași 
preocupări – o listă a membrilor este actualizată 
periodic și trimisă tuturor participanților. ICN 
gazduiește și un forum în 6 limbi. Pentru a vă inregistra 
pe forum nu este necesar să fiți membru al ICN.  
 

Pentru alte întrebări puteți contacta pe Margrit 
Bischofberger la margrit.bischofberger.@enersol.ch 
 

 

Pe la sfârșitul anilor 1970 un binecunoscut autor de carti despre C&S, scriind despre apariția plantelor suculente, a 
menționat printre altele și faptul că, exceptând Opuntiile invazive, nu există alte plante suculente – native sau 
introduse – care să crească salbatic în Australia…  Aceasta era, la vremea respectivă, percepția unor cunoscători. Cât 

de eronată este această afirmație vă puteți convinge 
vizitând website-ul Australian Succulents realizat 
începând cu 2004 de Attila Kapitany. Pe lânga faptul 
că aici sunt popularizate multe zeci de specii 
endemice sau native, deloc sau extrem de rar întâlnite 
în colecții, puteți obține și informații privind  
cultivarea acestora. Site-ul mai comercializează atât 
cărți și broșuri de specialitate cât și plante și semințe. 
Cele mai multe specii nu pot fi procurate nici măcar 
de la nurseriile australiene! Dar, chiar dacă nu doriți 
să cumpărați semințe, merită cu prisosință să 
parcurgeți articolele și fotografiile din galerie.   
 
 
 
 

 

Cactus in Habitat este un website relativ nou înființat (2010), trilingv: în engleză, spaniolă și italiană. Site-ul oferă 
informații foarte complexe referitoare la conservarea cactaceelor sud-americane, considerații taxonomice, informații 
succinte despre diverse specii, sugestii bibliografice și nu în ultimul rând numeroase fotografii din habitat (peste 
2000!).  De asemenea poate fi descarcată și o broșură foarte interesantă scrisă de Giovanna Anceschi și Alberto Magli 
care sumarizează și completează conținutul site-ului. Întregul conținut este dealtfel rezultatul multor ani (2005 – 
2010) de călătorii și cercetări efectuate în habitaturi sud-americane (Argentina, Bolivia, Brazilia, Chile, Paraguay, Peru 
și Uruguay).  

Monanthes polyphylla, photo by Eduart Zimer 

Disphyma crassifolium ssp. clavellatum is an Australian native 
succulent (this is the inland form), photo by Attila Kapitany 

Bits and Pieces 
 

http://www.crassulaceae.ch/
mailto:margrit.bischofberger.@enersol.ch
http://australiansucculents.com/
http://www.cactusinhabitat.org/
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Privit prin perspectiva colecționarului de plante xerofite Arizona - Sonora Desert Museum este mult mai mult decât un 
simplu muzeu sau o instituție cultural-educativă și de conservare a mediului. Putem lăsa deoparte toate aceste aspecte 

și tot mai rămâne un imens bagaj de istorie naturală și 
informații specifice despre toate formele de viață sau a 
particularitaților geologice care interactionează într-un 
habitat deosebit de complex și de vulnerabil în același 
timp, care pot fi descoperite de iubitorul de C&S 
parcurgând paginile acestui website.  
 

Sunt informații complementare inestimabile, în mod 
special pentru acei dintre noi care nu vor reuși vreodată 
să calce cu piciorul acele locuri. În ceea ce privește 
vegetația vă recomandăm câteva repere de mare interes: 
tipuri de vegetație, informații despre flora xerofită în 
general, cactacee, inventarul și starea de conservare a 
unor specii rare, impactul activităților umane și al florei 
exotice invasive etc – totul însoțit de ilustrații excelente.  
 

Web Site Stories 
 

We wish to present below several websites which we consider essential not only for the specialized collectors but for 
all those who want to find valuable information about the universe of xerophytes, free internet resources which we 
believe are still insufficiently known. 
The aim of the International Crassulaceae Network (ICN) website is to provide scientifically correct information on 

all genera of Crassulaceae together with photos of the 
respective plants as a help to identify plants in personal 
collections. The website provides information about all 
valid species, but also about the many cultivars or 
horticultural hybrids. 
 

Membership in the ICN may be important for those 
interested in contacts with likeminded collectors – a 
membership list is regularly updated and sent to all 
participants. 
 

There is also a forum in 6 languages. Membership in the 
forum does not require ICN membership. For more 
questions please contact Margrit Bischofberger at 

margrit.bischofberger.@enersol.ch 
 

 
During the late 1970s a well-known author of books on C & S, writing about the appearance of succulent plants, 
mentioned among other things that, apart from the invasive Opuntia species, there are no other succulent plants – 
native or introduced – growing wild in Australia... This was, at that time, the perception of some connoisseurs. You 
can convince yourself that this statement is deeply wrong by visiting the Australian Succulents website, developed 

The Sonoran Desert in Arizona is home for many North 
American xerophytes.  Photo by Cristian Cristian. 

Crassula multicava in Rangitoto, photo by Eduart Zimer  

Bits and Pieces 
 

http://www.desertmuseum.org/
http://www.crassulaceae.ch/
mailto:margrit.bischofberger.@enersol.ch
http://australiansucculents.com/
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since 2004 by Attila Kapitany. Apart from the fact that dozens of endemic or native species are popularized here, 
plants only extremely rare in collections or not at all, you can get valuable cultivation advice. You can also buy 
relevant books and brochures and both plants and seeds. Most species cannot be obtained elsewhere, not even from 
Australia’s finest nurseries! However, even if you’re not interested in any purchase it is still worth reading the articles 
or browsing the photos in the gallery. 
 
Cactus in Habitat is a relatively new website (started in 2010), published in three languages: English, Spanish and 
Italian. The site offers complex information on cacti conservation issues, taxonomic considerations, brief information 
on various species, bibliographic suggestions and not least important numerous habitat pictures (over 2000!). A very 
interesting booklet written by Alberto Magli and Giovanna Anceschi, summarizing and completing the website 
content, can also be downloaded. The content is actually the result of years (2005 - 2010) of travel and research in 
South American habitats (Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Paraguay, Peru and Uruguay). 
 
Seen from the perspective of xerophyte plants collector the Arizona - Sonora Desert Museum is much more than just 
a museum or cultural and education institution or nurturing awareness in regards of environmental conservation. 
We can put aside all these aspects and the C&S enthusiast will be still spoiled with a great deal of specific 
information on natural history, different life forms,  or geological peculiarities that interact in a highly complex and 
vulnerable habitat at the same time, which can be found scattered through the pages of this website. 
This is priceless additional information, especially for those of us who will not ever be able to step by foot those 
places. Regarding the vegetation we will recommend few of the most interesting sections dealing with: vegetation 
types, general information on xerophytic flora, cacti, a catalogue of rare species and their conservation status, the 
impact of human activities and of the invasive exotic flora, etc. – everything accompanied by excellent illustrations. 

                                               
 

 
 

 
 

 

The Sonoran Desert in Arizona is home for many North American xerophytes.  Photos by Cristian Cristian. 

http://www.cactusinhabitat.org/
http://www.desertmuseum.org/
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On line magazines 
 

The Cactus Explorer Journal a revenit în Noiembrie cu nr. 6 și ca de obicei este 
deosebit de consistent și bogat în materiale extrem de interesante despre plante în 
habitat: O noua specie descrisă - Browningia utcubambensis; o specie confundată - 
Parodia turbinata; Discocactus horstii în habitat; povestea a două specii de Echeveria 
și câteva Mammillaria întâlnite de John Pilbeam în Hidalgo, Mexic; semnalarea unei 
specii de Matucana în Cordillera Blanca, Peru; o populație de Copiapoa taltalensis  în 
apropiere de Sierra Esmeralda, Chile și multe altele!  
The Cactus Explorer Journal returned in November with No. 6 which is again very 
consistent and rich in extremely interesting articles on habitat plants:  a recent new 
description - Browningia utcubambensis; a confused taxon - Parodia turbinata; 
Discocactus horstii in habitat; the story of two Echeveria species and some 
Mammillaria distinguished by John Pilbeam in Hidalgo, Mexico; a report of a 

Matucana seen in the Cordillera Blanca, Peru; a Copiapoa taltalensis  population near Sierra Esmeralda, Chile and 
much more! 

 
Avonia-News apare cu regularitate de 5 ani și pare să devină din ce în ce mai bună! 
Absolut meritoriu, mai ales că are o apariție lunară și termene limită foarte strânse. 
Ultimul număr consultat (2012-11) cuprinde printre altele: portrete interesante ale 
unor plante suculente (altele decât cactușii), un reportaj despre vegetația xerophită a 
munților Haraz din Yemen; partea a 5-a a seriei Comori Suculente (scrisă de Ernst van 
Jaarsveld); similarități ciudate în lumea plantelor, actualități și activități ale asociațiilor 
(FGaS și DKG), o trecere în revistă a periodicelor apărute în ultima lună, etc. totul intr-
o ținută grafică de excepție.  
Avonia-News appears regularly for 5 years and seems to become increasingly better! 
Absolutely noteworthy, especially because it appears monthly and I assume the 
editors work on very tight deadlines. Latest consulted issue (2012-11) includes among 
other: very interesting succulent plants portraits (other than cacti); a report on the 

xerophytic vegetation of Haraz Mountains from Yemen; the 5-th part of Succulent Treasures (written by Ernst van 
Jaarsveld); strange similarities in the plants’ world; news and reports on activities of the associations (FGaS and DKG), 
a review of the latest periodicals, etc. all in an exceptional graphical layout. 

 
Succulentopi@ (numărul 3, din Octombrie 2012) conține o serie de articole interesante 
axate în mod special pe prezentarea și descrierea unor plante (cactuși epifitici, 
Aizoaceae); filatelie tematică; un interesant studiu al influenței gradului de mineralizare 
a apei asupra germinației la cactuși; un interesant reportaj despre Desert Springs un 
proiect ambițios care dorește să combine un teren de golf cu o gradină botanică în aer 
liber, etc. Din păcate jurnalul apare numai în limba francează ceea ce îi limitează 
circulația în lumea anglo-saxonă. 
Succulentopi@ (third issue, October 2012) contains a number of interesting articles 
specifically focused on presenting and describing various plants (epiphytic cacti, 
Aizoaceae); thematic philately; an interesting study on the influence of water 
mineralization on the cactus seed germination; an interesting report on Desert Springs, 
an ambitious project trying to combine a golf course with an outdoor botanical garden, 

etc. Unfortunately the journal appears only in French which limits its circulatuion within the anglo-saxon world. 

Bits and Pieces 
 

http://www.cactusexplorers.org.uk/
http://www.cactusexplorers.org.uk/
http://www.fgas-sukkulenten.de/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=55&lang=en
http://www.fgas-sukkulenten.de/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=55&lang=en
http://www.cactuspro.com/succulentopia/
http://www.cactuspro.com/succulentopia/
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La sfârșit, dar nu în ultimul rând, trebuie să menționăm și Jurnalul Informativ Acc 
Aztekium care apare lunar. Printre subiectele de interes ale ultimului număr 
(noiembrie) se numără și: noutăți din activitatea asociatței; un reportaj despre expoziția 
C&S organizată la Nyiregyháza (Ungaria); o continuare a seriei dedicată unei plante 
foarte iubite în România – Adenium; precum și rubrici ce par a deveni permanente: 
“Secretele cactușilor”, “Suculente prin grădini” și “Cheers from downunder”. Ne 
bucurăm pentru că jurnalul are numeroși contributori demonstrând (dacă mai era 
nevoie) că se pot produce publicații electronice de calitate, care să reprezinte cu succes 
asociația, mai bine și cu mult mai ieftin decât ar putea să o facă reviste tipărite cu 
apariție sporadică.  

Last, but not least, we must mention The Informative Journal Acc Aztekium which appears monthly. There are few 
topics of interest in the last issue (November), including: a report on a C & S exhibition held in Nyíregyháza 
(Hungary), a continuation of the series dedicated to a very appreciated plant in România – Adenium; and sections 
that appear to be long-lasting: "Secrets of the cacti", "Succulents in the Garden" and "Cheers from downunder". We 
are happy to see that the journal has many contributors proving (if proof was needed) that quality electronic 
magazines can be successfully produced, representing the association much better and at a fraction of the cost 
compared to printed magazines with erratically appearance.  
 
 
 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Vă sugerăm să vizitați foarte interesantul blog în limba franceză despre bonsai –  
http://cirederf.over-blog.net/– aparținându-i lui Frédéric Adriaenssens!  

Veți putea învăța despre această artă: cum se fac bonsai, cum se plantează, în ce anume, cum se întrețin și - 
dincolo de toate acestea – amatorii de astfel de piese rare au ocazia să participe la Forumul său: 

http://bonsaietarbresenpots.lebonforum.com/ 
 

Nous vous suggérons de visiter le blog en français sur les bonzaïs –  
http://cirederf.over-blog.net/– appartenant à Frédéric Adriaenssens!  

Vous pourrais apprendre cet art: comment on fait les bonzaïs, comment il faut les planter, dans quoi et pourquoi,  
comment il faut se prendre pour les entretenir et – en plus – vous avez son Forum a votre disposition; 

http://bonsaietarbresenpots.lebonforum.com/ 
 

http://aztekium.ro/index.php
http://aztekium.ro/index.php
http://aztekium.ro/index.php
http://cirederf.over-blog.net/
http://bonsaietarbresenpots.lebonforum.com/
http://cirederf.over-blog.net/
http://bonsaietarbresenpots.lebonforum.com/
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