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We are at our 
second issue in 
the fourth year 
as we strive to 
share free infor-
mation and - at 
this time! - we 
are preparing al-

ready for the third issue of September 
2015. Looking back, the past years seem 
just beat shadows; however, crossed 
over from where we started and where 
we ended up was a long, very long and 
sometimes laborious and difficult way.

Reading now, with nostalgia, my first 
editorial, where we professed our dec-
larations of intentions, I can not fail to 
see that changes asked by people and 
time went in a totally different direc-
tion, but were - finally - an enormous 
gain: we started as a local magazine for 
a small national group; today, we are 
an international magazine for all peo-
ple of the world willing to read!

If, evolving, we made a streamer 
bearer for struggle for the protection of 
habitats, however, besides the vocation 
to share information, free and open, 
we kept for being open and support-
ing the promotion of youth. Just look 
at the pictures of the authors from our 
past issues and you'll understand what 
I mean! Without denying what others 
have done, on the contrary, respecting 
them and quoting them often, we man-
aged to gather in the pages of Xerophil-
ia a new expression, a new world full of 
diversity, following the principle: each 
must find what he wants in our pages, 
information, photography, colour ...and  
therefore, Xerophilia is, above every-
thing, a personal virtual space, for each 
of its readers.

That is why, today - when we just cel-
ebrated three years since our first issue 
- we want to thank from the bottom of 
our souls to all those who contributed 
information, science, photography, 
beauty, colour, from the very young to 
those wearing white hair, for all what 
they wrote and what they did, so you 
can share Xerophilia, a free and open 
knowledge.

Thank you, especially to you dear 
readers worldwide, from more than 100 
countries and territories, who constant-
ly showing your interest and loyalty, al-
ways give good reasons to Xerophilia’s 
contributors to write, and our team a 
reason for being and working for you.

Eduart

Suntem la al doilea număr 
din al patrulea an de când 
ne străduim să împărțim 
gratuit informația liberă 
și îl pregătim deja pe al 
treilea, pentru septembrie 
2015. Privind în urmă, anii 
care au trecut par doar 

o bătaie de pleoape; cu toate acestea, 
parcursul străbătut de unde am pornit 
și până unde am ajuns, a fost un drum 
lung, foarte lung și uneori anevoios și 
greu. 

Citind acum, cu nostalgie, primul meu 
editorial, în care ne profesam declarația 
de intenții, nu pot să nu constat că 
schimbările pe care și oamenii și timpul 
ni le-au cerut, ne-au dus în cu totul altă 
direcție, dar au fost – în final – un câștig 
enorm: am pornit ca o revistă locală, 
pentru un grup național restrâns; azi, 
suntem o revistă internațională pentru 
toți cei dornici să o citească!

Dacă, evoluând, ne-am făcut un stin-
dard din lupta pentru protejarea habi-
tatelor, în schimb, pe lângă vocația de 
a împărți informația, liber și gratuit, am 
păstrat și deschiderea noastră declarată 
pentru tineri și am sprijinit promovarea 
lor. Priviți doar la fotografiile autorilor 
din numerele noastre și veți înțelege 
ce vreau să spun! Fără a nega ceea ce 
au făcut alții, dimpotrivă, respectându-
i și citându-i adesea, noi am izbutit să 
adunăm în paginile Xerophiliei, o ex-
presie nouă, pentru o lume nouă, plină 
de diversitate, după principiul: fiecare 
trebuie să găsească ceea ce-și dorește 
în paginile noastre, informație, foto-
grafie, culoare... 

De aceea, Xerophilia este, înainte 
de toate, spațiul virtual personal, al 
fiecăruia dintre cititorii ei. 

De aceea, azi – în momentul când a-
niversam trei ani de la apariția primului 
nostru număr - dorim să mulțumim din 
adâncul sufletului nostru tuturor celor 
care au contribuit cu informație, știință, 
fotografie, frumusețe, culoare, de la cei 
foarte tineri până la cei cu părul alb, 
pentru tot ce au scris și pentru tot ce 
au făcut, astfel încât Xerophilia să poată 
împărți liber și gratuit cunoașterea. 

Vă mulțumim, mai ales vouă, dragi ci-
titori din întreaga lume, din peste 100 
de țări și teritorii, vouă, care arătându-
vă constant și interesul și fidelitatea, 
dați mereu motive contributoriilor Xe-
rophiliei, să scrie, iar echipei noastre, o 
rațiune de a fi și de a lucra pentru voi.
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Even from a technical standpoint, Xerophilia is not an online magazine, like all the others. 
Our team tried constantly to implement new improvements leading to an easier information 
intake by our readers.

As different new features were added to existent ones, the magazine has become more 
difficult to handle for our new fans, who were forced to seek for explanations. Therefore, 
from now on page 4 of this magazine will be reserved for an extremely simple tutorial. Thank 
you all for the patience to read it.

Reading of the layers
The Xerophilia magazine is built as an interactive pdf document, composed of several layers of which, 
while reading, only two of them can be seen at once, at the reader’s choice, which is the graphical layer 
that remains constantly visible and one of the several text layers that can be switched on alternatively 
by using one of the following buttons:

of which the      button selects the English language, the      button the Romanian language, and the 
Bla  button for the language the original article was written in. The document will automatically open in 
English.

To switch to the desired language, we recommend that the document is downloaded to your hard drive 
and to be opened with Adobe Acrobat Reader, which can be found free HERE. Also worth mentioning 
that Chrome has developed a pdf reading platform that enable interactive reading of pdf documents 
directly from the browser, but only in the as default layer, in our case, English.

If you try to read with the default reader of the operating system or any browser other than Chrome, 
it is possible to see all layers stacked and unreadable, the document interactivity being not recognized 
accordingly.

Flags
At the beginning of each article, you will find some small flags. Their meaning is the following:

             The author’s photo - link to the presentation; 
             Flag is of the nationality of the author - in this case, an author from Mexico - 
                                   link to  the Wikipedia webpage, relating to the country

                                     Three languages layers: English, Romanian and, in this case, Spanish. 

                                     The fourth flag indicates that besides English, Romanian and original language,                                                                   
                                     there is another version available, in this case, in Spanish.

Pictures
All or almost all photos are linked to maximum resolution version, which, if you are connected to the 
internet when you read, this will allow you to see them uncropped and full size, in case you want to 
examine details that cannot be seen in the usual illustration of a magazine.

Links
In the magazine there are several other types of links: leading to the presentation of the authors; leading 
to the eventual appendices not included directly in the magazine; to various video sources, authors or 
specific sites; or to some form of alternative information.

Except for the author’s names, for which the font colour can vary depending on the layout, and the 
titles in the summary, always written in black, in all other cases the links are written in bold letters in 
same colour as the current issue’s colour theme, that colour being the same with the titles background 
or the first capital letter in the article. 

Titles of summary categories keep colour theme, but do not have links. 
Icons linking to movie clips and relevant pdf annexes will be placed where the layout demands, for 

aesthetic and ergonomic comfort of the reader.
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Nici din punct de vedere tehnic, Xerophilia nu este o revistă online, ca toate 
celelalte. Echipa a căutat constant, să introducă îmbunătățiri care să ducă la ușurarea 
primirii informației de către cititorii noștri.

Pe măsură ce diferite facilități s-au adăugat altora, revista a devenit mai greu de 
manipulat pentru noii noștri fani care s-au văzut nevoiți să ceară explicații. De aceea, 
de acum încolo, pagina 4 a revistei va fi rezervată acestui tutorial extrem de simplu. Vă 
mulțumim pentru răbdarea de a-l citi! 

Lecturarea layer-elor
Revista Xerophilia este construită ca  document PDF interactiv, compus din mai multe layer-e din care, 
la lectură, pot fi vizionate doar două o dată, la alegerea cititorului, acestea fiind layer-ul de grafică, care 
rămâne constant vizibil și layer-ele de text care pot fi alternate prin folosirea unuia dintre următoarele 
trei butoane:

în care butonul en este pentru limba engleză, butonul ro este pentru limba română și butonul or 
pentru limba în care a fost scris articolul original. Documentul se va deschide automat în limba engleză.

Pentru a putea citi layer-ul dorit, recomandăm ca documentul să fie descărcat în terminalul 
dumneavoastră și să fie deschis cu Adobe Acrobat Reader, care poate fi găsit gratuit AICI. De asemenea, 
menționăm că browser-ul Chrome permite citirea documentelor PDF interactive, direct din browser, 
fără ca descărcarea să fie necesară, dar doar în layer-ul de deschidere prestabilit, adică în limba engleză. 

În cazul în care veți încerca să citiți cu lectorul "as default" al sistemului de operare sau cu lectorul unui 
alt browser decât Chrome, este posibil să vedeti toate layer-ele suprapuse, interactivitatea documentului 
nefiind înțeleasă de acestea.

Steagurile
La începutul fiecărui capitol, veți găsi câteva stegulețe mici. Seminificația lor este următoarea:

             Fotografia autorului - link către prezentarea acestuia;
                                    Steagul reprezintă naționalitatea autorului - în cazul de față, un autor din Mexic - 
            link către pagina de Wikipedia, referitoare la țara respectivă.

                                     Limbile celor trei layer-e: engleză, română și, în acest caz, spaniolă.

                                     Al patrulea steag indică faptul că pe lângă limba engleză, romană și limba de                                                                     
             origine, mai există o versiune disponibilă, în acest caz, în limba spaniolă.

Fotografiile
Toate sau aproape toate fotografiile sunt link-uri spre versiunea lor la maximă rezoluție, ceea ce, dacă 
sunteti legați la internet când citiți, vă va permite să le vedeți necropate și la dimensiune mare, dacă 
doriți să urmăriți detaliile care nu se pot vedea într-o ilustrație proprie unei reviste.

Linkuri
În revistă mai există câteva tipuri de link-uri: cele care duc la prezentarea autorilor; cele care duc la 
eventuale anexe de dimensiuni nepaginabile în revistă; cele către diverse surse video, ale autorilor sau 
de pe anumite site-uri; sau cele către anumite forme de informare alternativă. 

Cu excepția numelor autorilor, la care culoarea numelui poate varia în funcție de paginație și a titlurilor 
de la sumar, care sunt scrise cu negru, în celelalte cazuri, toate link-urile scrise sunt bolduite și sunt de 
culoarea temei numărului, această culoare fiind și cea a fondului titlurilor sau a primei majuscule din 
articol.

Titlurile categoriilor de la sumar sunt de culoarea temei, dar nu sunt link-uri.
Filmele și anexele PDF vor avea iconițe relevante, introduse acolo unde paginarea o cere pentru 

confortul estetic și ergonomic al cititorului. 
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Incluso desde un punto de vista técnico, Xerophilia no es una revista como las demás. 
Nuestro equipo trata constantemente de implementar nuevas mejoras dirigidas a un mejor 
entendimiento de los artículos por los lectores.

Conforme nuevas adaptaciones han sido agregadas a las existentes, la revista se ha tornado cada 
vez más difícil de manejar por nuestros nuevos seguidores, quienes se han visto forzados a pedir 
explicaciones. Por lo tanto, desde ahora la página 4 de nuestra revista se reservará para un simple 
tutorial. Gracias por revisarlo! 

Lectura de las capas de texto
Xerophilia está constituida como un documento interactivo en .pdf, compuesto de varias capas de 
texto en las que, al leerse, solo dos de ellas se pueden ver al mismo tiempo, el resto de las capas de 
texto se pueden activar utilizando alguno de los siguientes íconos:

en los que el ícono en  selecciona el idioma inglés, el ícono ro  el idioma rumano y el ícono or se 
utiliza para leer en el idioma original del documento. El documento se abre automáticamente en inglés. 

Para cambiar entre las capas de texto deseadas te recomendamos que descargues el documento 
y lo abras con el programa Adobe Acrobar Reader, el cual se puede encontrar gratuito AQUÍ. Cabe 
también mencionar que Chrome ha desarrollado una plataforma para leer documentos .pdf nteractivas, 
directamente desde el navegador, sin tener que descargar el archivo, pero sólo en la capa como 
predeterminada, en nuestro caso, inglés. Si intentas leer el  archivo desde el lector del sistema operativo 
de Windows, o de algún otro sistema de Chrome más antiguo o algún otro navegador es posible que 
veas todas las capas de texto empalmadas haciendo ilegible la información.

Banderas
 Al inicio de cada artículo verás pequeñas banderas, su significado es el siguiente:

   Imagen del autor, link a la presentación; 
   La bandera representa la nacionalidad del autor - en éste caso, un autor 
             de México - link a información del país en Wikipedia.

                                     Tres capas de texto: inglés, rumano y en éste caso español.

                                     Una bandera adicional indicaría que existe alguna otra versión disponible, en   
             éste caso español.

Imágenes
Todas o casi todas las fotos están ligadas a versiones de máxima resolución, en las que si estás conectado 
a internet mientras lo lees, te permitirá ver las imágenes en su tamaño original, esto en caso que desees 
ver mejor los detalles que en el tamaño original no se aprecie.

Ligas (links)
Entre los artículos encontrarás muchos tipos de ligas: algunas dirigen a la presentación de los autores; 
otras dirigen a apéndices no incluidos directamente en la revista; a varias fuentes de video, autoría o 
sitios específicos o alguna otra forma para de compartir información relativa a la revista. 

A excepción de los nombres de los autores, en los que el color de la fuente puede variar dependiendo 
del fondo de la hoja, y los títulos en los resúmenes, siempre escritos en negro, en todos los otros casos 
los links son escritos en negritas, con el color de fuente acorde a el color utilizado en la temática de la 
revista, éste color corresponde al fondo de los títulos y la primera letra capital de los artículos.

Los títulos de las categorías mantienen el color de tema, pero no cuentan con ligas.
Los iconos ligando a videos y anexos relevantes se colocarán dónde la edición lo demande, por 

estética, comodidad y mejor accesibilidad para el lector. 
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There are two attributes of biodiver-
sity that have strong implications in 
conservation: species richness and 
endemism (Caldecott, 1996). The-
se attributes are affected by both 
natural and human factors. The ef-
fect of anthropogenic factors must 
be strictly regulated, while natural 

factors have to be profoundly studied in order to 
achieve the proper protection of species and be 
in command of their distribution. Esch and Fer-
nandez (1993) through their studies in several 
species suggest that all superior species host at 
least one parasite, either internal or external. The 
study of wild parasitic organisms is just an emer-
ging science that seeks to understand interspecific 
relationships in nature and this is a case of high 
importance for the conservation of biodiversity in 
Mexico.

Advances on the study of  
cactophagous 
beetles 
in San Luis Potosí 
México

Progres în studierea 

gândacilor 
cactofagi 
din San Luis Potosí 
México

Există două atribute ale biodiversității 
cu puternice implicații în conservare: 
bogăția de specii și endemismul (Cal-
decott, 1996). Acestea sunt afectate 
atât de factori naturali cât și de fac-
tori umani. Efectul factorilor antro-
pici trebuie să fie strict reglementat, 
în timp ce factorii naturali trebuie să 

fie studiați aprofundat pentru a putea proteja 
speciile în mod corespunzător și a se putea con-
trola distribuția acestora. Esch și Fernadez (1993), 
ca urmare a studiilor efectuate asupra mai mul-
tor specii, sugerează că toate speciile superioare 
găzduiesc cel puțin un parazit, intern sau extern. 
Studiul organismelor parazite din natură este 
încă o știință în curs de dezvoltare care caută să 
înțeleagă relațiile interspecifice existente în natură, 
iar acesta este un caz de mare importanță pentru 
conservarea biodiversității în Mexic. 

Avances en el estudio de 

escarabajos 
cactófagos 
en San Luis Potosí 
México

Existen dos atributos de la biodiver-
sidad que tienen fuertes implicacio-
nes en la conservación, la riqueza de 
especies y los endemismos (Calde-
cott, 1996). Éstos se ven afectados por 
factores antrópicos y factores natu-
rales; los factores antrópicos deben 
ser fríamente regulados, mientras 

los factores naturales deben ser profundamente 
estudiados para lograr la correcta protección de 
las especies y su distribución; Esch y Fernández 
(1993) a través de sus estudios realizados en di-
versas especies sugieren que, todas las especies 
superiores presentan al menos algún parásito, ya 
sea interno o externo. El estudio de los parásitos 
forestales es apenas una ciencia incipiente que bu-
sca comprender las relaciones interespecíficas en 
la naturaleza y éste es un caso de importancia para 
la conservación de la biodiversidad en México.
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https://en.wikipedia.org/wiki/Mexico
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Mexico is the country with the greatest diversity 
of cacti (Oldfield 1997) while within the country, 
the Chihuahuan Desert represents the main dis-
tribution center of cacti (Hernandez and Bárcenas 
1995, 1996) and as a result it becomes imperative 
to protect them and this implies also to study the 
wild pests that affects them. 

Among the beetle genera that eat cactus spe-
cies are: Archlagocheirus, Cactophagus, Coeno-
poeus, Cotinis, Cylindrocopturus, Diabrotica, Di-
sonycha, Gerstaeckeria, Moneilema, Onychobaris, 
Phyllophaga and Tricorynu; there are other orders 
of arthropods that include various species in Mex-
ico, among these include: Diptera: Cecidomyiidae; 
Asphondylia, Mayetolia, Neolasioptera. Hemiptera: 
Capsidae; Hesperolabops, Coreidae; Chelinidea, Lep-
toglossus, Narnia. Homoptera: Dactylopiidae; Dacty-
lopius, Diaspididae; Diaspidae. Lepidoptera: Gelechi-
idae; Aerotypia, Metapleura, Gracilariidae; Marmara; 
Phycitidae; Alberada, Cactobrosis, Cahela, Erember-
ga, Melitara, Olycella, Ozamia, Rumatha, Yosemitia, 
Pyralidae; Laniifera, Rostrolaetilia, Upiga. Pyrausti-
dae; Megastes, Mimorista, Noctuelia. Thysanoptera: 
Thripidae; Sericothrips. (A. Blanchard, 1975; A. G. 
Raske 1966, 1972;; Badii & Flores, 2001; Black-
welder, 1982; Burger & Louda, 1994; C. Heinrich, 
1939; Carlton & Kring, 1994; D. Barrales-Alcalá et 
al., 2012; Fleming & Holland, 1998; Herring, 1980; 
Lawrence and Newton, 1995); Linsley & Chemsak, 
1984; Mann, 1969; Nieman, 1991; Oliveira et al., 
1999; O’Brien, 1969; P. Guerra & Kosztarab, 1992; 

Raske, 1966; Solis, Hight & Gordon, 2004; USFWS, 
1993; Wangberg & Parker, 1981; Zimmerman & 
Granata, 2002). 

It is also worth mentioning the possible invasion 
of "the cactus mealy bug", Hypogeococcus sp.; and 
of "the cactus moth", Cactoblastis cactorum Berg. 
(Hernandez et al., 2007; Zimmermann 2010). 

During the work carried for the "Integrated 
multidisciplinary project to improve produc-
tion; increased competitiveness and attention to 
socio-environmental problems articulated with 
the use of lechuguilla fiber in the Panino Ixtlero 
of San Luis Potosi" (see the note), we have been 
watching various cacti affected by beetle larvae or 
adults of the genus Moneilema (cactus longhorn 
beetle), the current work presents advances on 
the study of the effects of Moneilema sp. in San 
Luis Potosi deserts which exists in several locali-
ties of endemic cacti, as well as commercial plan-
tations of Opuntia species  and also in nurseries 
specialized in ornamental cacti in the same state.

Evans and Hogue (2006) report that Moneilema 
adults feed on the succulent tissues of the cacti, 
while the larvae feed from the area near the va-
scular bundles located near the root region and 
extensively present the damage caused by the 
larvae in Opuntia sp. The affected areas can be 
easily distinguished by obvious wound fluids of 
the plant and excretions expelled by the larvae 
through the disposal windows that are purposely 
built.

Ferocactus hamatacanthus. In habitat a very 
abundant exhudation could be a sign of an infestation 
with Moneilema larvae.

Ferocactus hamatacanthus. În habitat o exudare 
foarte abundentă, poate fi semnul unei inferstări cu 
larve de Moneilema.

Mexicul este țara cu cea mai mare diversitate a 
cactușilor (Oldfield 1997), iar în interiorul ei, deșertul 
Chihuahua reprezintă aria principală a distribuției 
acestora (Hernandez and Bárcenas 1995, 1996) 
și, prin urmare, necesitatea protejării lor devine 
imperativă, acest lucru implicând, de asemenea, 
studierea dăunătorilor din natură care îi afectează. 

Printre genurile de gândaci care consumă 
cactuși se numără: Archlagocheirus, Cactophagus, 
Coenopoeus, Cotinis, Cylindrocopturus, Diabrotica, 
Disonycha, Gerstaeckeria, Moneilema, Onychobaris, 
Phyllophaga y Tricorynus; mai există și alte ordine 
de artropode care includ diverse specii prezente și 
în Mexic, printre acestea numărându-se: Diptera; 
Cecidomyiidae; Asphondylia, Mayetolia, Neolasiop-
tera. Hemiptera: Capsidae; Hesperolabops, Corei-
dae; Chelinidea, Leptoglossus, Narnia. Homoptera: 
Dactylopiidae; Dactylopius, Diaspididae; Diaspidae. 
Lepidoptera: Gelechiidae; Aerotypia, Metapleura, 
Gracilariidae; Marmara; Phycitidae; Alberada, Cac-
tobrosis, Cahela, Eremberga, Melitara, Olycella, Oza-
mia, Rumatha, Yosemitia, Pyralidae; Laniifera, Ro-
strolaetilia, Upiga. Pyraustidae; Megastes, Mimorista, 
Noctuelia. Thysanoptera: Thripidae; Sericothrips. (A. 
Blanchard, 1975; A. G. Raske 1966, 1972; Badii & 
Flores, 2001; Blackwelder, 1982; Burger & Louda, 
1994; C. Heinrich, 1939; Carlton & Kring, 1994; D. 
Barrales-Alcalá et al., 2012; Fleming & Holland, 
1998; Herring, 1980; Lawrence & Newton, 1995); 
Linsley & Chemsak, 1984; Mann, 1969; Nieman, 
1991; Oliveira et al., 1999; O’Brien, 1969; P. Guer-

ra & Kosztarab, 1992; Raske, 1966; Solis, Hight & 
Gordon, 2004; USFWS, 1993; Wangberg & Parker, 
1981; Zimmerman & Granata, 2002). 

Demnă de menționat este, de asemenea, posi-
bila invazie a “gândacului lânos al cactușilor” Hypo-
geococcus sp. , precum și a “moliei cactușilor” Cac-
toblastis cactorum Berg. (Hernandez et al., 2007; 
Zimmermann 2010).  

În timpul lucrului desfășurat pentru  “Proiectul 
multidisciplinar integrat pentru îmbunătățirea 
producției, a competitivității și atenției la proble-
mele socio-ecologice generate prin utilizarea fi-
brelor de lechuguilla în Panino Ixtlero din San Luis 
Potosi" (vezi nota), am observat diverși gândaci 
cactofagi adulți sau larve, din genul Moneilema 
(gândacul cactușilor). Lucrarea de față reprezintă 
doar un progres în studiul efectelor Moneilema sp. 
în deșerturile din San Luis Potosi, efecte existente 
în mai multe locații unde se găsesc cactuși ende-
mici, precum și în plantații comerciale de Opuntia 
sp., ca și în pepinierele specializate în cactuși orna-
mentali existente în același stat. 

Evans și Hogue (2006) raportează faptul că adulții 
de Moneilema se hrănesc cu țesuturile suculente 
ale cactușilor, în timp ce larvele lor se hrănesc din 
țesuturi aflate lângă mănunchiul vascular din zona 
rădăcinilor și prezintă pe larg daunele cauzate de 
larve la Opuntia sp. Porțiunile afectate pot fi ușor 
recunoscute datorită fluidelor evidente produse 
de leziuni și a excrețiilor, emanate de larve prin 
fantele de eliminare  construite în mod intenționat.

México es el país con mayor diversidad de cactáce-
as (Oldfield 1997) mientras dentro del país, el De-
sierto Chihuahuense se ostenta como el principal 
centro de distribución de cactáceas (Hernández y 
Bárcenas 1995, 1996) por lo que resulta imperiosa 
la protección de las mismas y esto implica estudiar 
también sus plagas forestales. 

Entre los géneros de coleópteros que consumen 
cactáceas se encuentran: Archlagocheirus, Cacto-
phagus, Coenopoeus, Cotinis, Cylindrocopturus, Dia-
brotica, Disonycha, Gerstaeckeria, Moneilema, Ony-
chobaris, Phyllophaga y Tricorynus; existen otros 
órdenes de artrópodos que cuentan también con 
diversas especies en México, entre éstos cabe de-
stacar: Diptera: Cecidomyiidae; Asphondylia, Maye-
tolia, Neolasioptera. Hemiptera: Capsidae; Hespero-
labops, Coreidae; Chelinidea, Leptoglossus, Narnia. 
Homoptera: Dactylopiidae; Dactylopius, Diaspididae; 
Diaspidae. Lepidoptera: Gelechiidae; Aerotypia, Me-
tapleura, Gracilariidae; Marmara; Phycitidae; Albera-
da, Cactobrosis, Cahela, Eremberga, Melitara, Olycel-
la, Ozamia, Rumatha, Yosemitia, Pyralidae; Laniifera, 
Rostrolaetilia, Upiga. Pyraustidae; Megastes, Mimori-
sta, Noctuelia. Thysanoptera: Thripidae; Sericothrips. 
(A. Blanchard, 1975; A. G. Raske 1966, 1972;; Badii 
& Flores, 2001; Blackwelder, 1982; Burger & Lou-
da, 1994; C. Heinrich, 1939; Carlton & Kring, 1994; 
D. Barrales-Alcalá et al., 2012; Fleming & Holland, 
1998; Herring, 1980; Lawrence and Newton, 1995); 
Linsley & Chemsak, 1984; Mann, 1969; Nieman, 
1991; Oliveira et al., 1999; O’Brien, 1969; P. Guer-

ra & Kosztarab, 1992; Raske, 1966; Solis, Hight & 
Gordon, 2004; USFWS, 1993; Wangberg & Parker, 
1981; Zimmerman & Granata, 2002); así mismo 
cabe resaltar la posible invasión de Hypogeococcus 
sp. “Piojo Harinoso de los Cactus”; y de Cactoblastis 
cactorum Berg. “Polilla del Nopal” (Hernández et al 
2007; Zimmermann 2010). 

Durante los trabajos realizados para el “Proyecto 
integral multidisciplinario para la mejora produc-
tiva; incremento de la competitividad y atención 
a problemas socio ambientales articulados con la 
utilización de lechuguilla en el Panino Ixtlero de 
San Luis Potosí” (ver nota), se han estado obser-
vando diversas cactáceas afectadas por larvas o 
adultos de escarabajos del género Moneilema, en 
el presente trabajo se presentan avances del estu-
dio de las afectaciones de Moneilema sp. en los 
desiertos potosinos y que se encuentra presente 
en varias localidades de cactáceas endémicas, así 
como en plantaciones comerciales de nopal y vive-
ros de cactáceas ornamentales en el mismo esta-
do. 

Evans y Hogue (2006) refieren que los adultos 
de Moneilema se alimentan de las porciones sucu-
lentas de las cactáceas, mientras que las larvas se 
alimentan en la región cercana a los haces vascu-
lares cercanos a la raíz y que los daños causados 
por las larvas en Opuntia sp. Se pueden distinguir 
por los fluidos de las heridas de las plantas y las 
excretas expelidas por la larva a través de las ven-
tanas de salida que fabrican. 

Ferocactus hamatacanthus.en habitat, mostrando un 
gran exudado que puede ser seña de estar infestado 
por larvas de Moneilema.
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In recent times there have been only few records 
of these Coleoptera in regarding to the ingestion 
of non opuntioid cactus species. While Coenopo-
eus palmeri LeConte and Moneilema appressum 
LeConte consume stems of opuntioid species and 
as parasite larvae they consume stems of Cylindro-
puntia imbricata (Haw.) F.M.Knuth and C. spinosior 
(Engelm.) F.M.Knuth (Lingafelter, 2003), M. michel-
bacheri Linsley has been recorded on opuntioid 
hosts, such as C. bigelovii (Engelm.) F.M.Knuth, C. 
cholla (F.A.C.Weber) F.M.Knuth, C. echinocarpa (En-
gelm. & J.M.Bigelow) F.M.Knuth, C. molesta (Bran-
degee) F.M.Knuth, C. prolifera (Engelm.) F.M.Knuth, 

and also on Echinocereus sp., Mammillaria sp. and 
Pachycereus pringlei (S.Watson) Britton & Rose (E. 
Blom, 1987); M. semipunctatum LeConte has been 
recorded to consume both opuntioids and also 
other cactus species (Crosswhite & Crosswhite, 
1985); M. appressum has been registered recently 
consuming Echinocereus coccineus Engelm. (Linga-
felter, S. 2003); the only report of non opuntioid 
cacti consumption in San Luis Potosí state comes 
from Sotomayor (2002) who records and presents 
details of  the damages done by Moneilema sp. on 
a population of Turbinicarpus lophophoroides (Wer-
derm.) Buxb. & Backeb.

Adult Moneilema armatum eating Cylindopuntia 
leptocaulis external tissue. On the other branch it can 
be seen the marks left after a similar attack.

Exemplar adult de  Moneilema armatum mâncând 
din țesuturile externe ale unei Cylindopuntia 
leptocaulis. Pe cealaltă ramură se pot vedea urmele 
lăsate după un atac similar.

În ultima vreme au existat doar câteva înregistrări 
ale acestor coleoptere în ceea ce privește inges-
tia de specii de cactuși non-opuntioizi. În timp ce 
Coenopoeus palmeri LeConte și Moneilema appres-
sum LeConte consumă tulpinile speciilor opun-
tioide, larvele părăsite consumă tulpinile speciilor 
Cylindropuntia imbricata (Haw.) F.M.Knuth și C. 
spinosior (Engelm.) F.M.Knuth (Lingafelter, 2003).  
M. michelbacheri Linsley o fost observată atât pe 
gazde opuntioide, cum ar fi  C. bigelovii (Engelm.) 
F.M.Knuth, C. cholla (F.A.C.Weber) F.M.Knuth, C. 
echinocarpa (Engelm. & J.M.Bigelow) F.M.Knuth, 
C. molesta (Brandegee) F.M.Knuth, C. prolifera 
(Engelm.) F.M.Knuth, cât și pe Echinocereus sp., 

Mammillaria sp. și Pachycereus pringlei (S.Watson) 
Britton & Rose (E. Blom, 1987); s-a semnalat că 
M. semipunctatum LeConte consumă atât specii 
opuntioide cât și alte specii de cactuși (Crosswhite 
& Crosswhite, 1985); 

Recent M. appressum a fost observată con-
sumând Echinocereus coccineus Engelm. (Lin-
gafelter, S. 2003); 

Sigura observație a consumului de cactuși non-
opuntioizi din statul San Luis Potosí vine de la So-
tomayor (2002) care a înregistrat și a prezentat 
detalii ale daunelor produse de Moneilema sp. în 
cazul unei populații de Turbinicarpus lophopho-
roides (Werderm.) Buxb. & Backeb.

En la actualidad existen escasos registros del 
consumo de éstos coleópteros en cuanto a espe-
cies de cactáceas no opuntioides; mientras Coe-
nopoeus palmeri LeConte y Moneilema appressum 
LeConte consumen tallos de Opuntioides como 
adultos y en estados larvarios son hospederos 
de los tallos de Cylindropuntia imbricata (Haw.) 
F.M.Knuth y C. spinosior (Engelm.) F.M.Knuth (Lin-
gafelter, 2003).

M. michelbacheri Linsley cuenta con registros de 
opuntias hospederas, como C. bigelovii (Engelm.) 
F.M.Knuth, C. cholla (F.A.C.Weber) F.M.Knuth, C. 
echinocarpa (Engelm. & J.M.Bigelow) F.M.Knuth, 
C. molesta (Brandegee) F.M.Knuth, C. prolifera 

(Engelm.) F.M.Knuth, así como Echinocereus sp., 
Mammillaria sp. y Pachycereus pringlei (S.Watson) 
Britton & Rose (E. Blom, 1987). M. semipunctatum 
LeConte cuenta con registro de consumo de Pe-
diocactus sp. y Sclerocactus sp., M. gigas LeConte 
cuenta con reportes de consumo de especies de 
opuntia como de otras cactáceas (Crosswhite & 
Crosswhite, 1985); M. appressum se ha reportado 
recientemente en Echinocereus coccineus Engelm. 
(Lingafelter, S. 2003); el único reporte de consumo 
en el estado es de Sotomayor (2002) en el que se 
registra afectación por Moneilema en las poblacio-
nes de Turbinicarpus lophophoroides (Werderm.) 
Buxb. & Backeb.

Adulto de Moneilema armatum devrando tallos de 
Cylindopuntia leptocaulis. En el otro tallo se ven las 
afectaciones dejadas tras el ataque.
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The only records of Moneilema found for the state 
of San Luis Potosi are:

• Mexico, San Luís Potosí. (USNM). Moneile-
ma isolatum Psota, 1930: 132; Chemsak, 
1977a: 177 (lect.). Moneilema isolatum; 
Leng & Mutchler, 1933: 42 (cat.).

• México, San Luís Potosí. (USNM). Moneile-
ma aterrima Fisher, 1931b: 198; Mann, 
1969: 102; Lingafelter et al., 2014: 21, figs. 

21c, d (type).
• México, San Luís Potosí. (USNM). Moneile-

ma opuntiae Fisher, 1928a: 1; Duffy, 1960: 
178; Lingafelter et al., 2014: 292, figs. 
123u, v (holotype).

Pictographic sequence of a Moneilema armatum 
larvae inside Turbinicarpus knuthianus.
Secvență de imagini, ilustrând o larvă de Moneilema 
armatum, extrasă dintr-un Turbinicarpus 
knuthianus.

Singurele evidențe ale Moneilema pe teritoriul 
statului San Luis Potosi sunt: 

• Mexic, San Luís Potosí. (USNM). Moneilema 
isolatum Psota, 1930: 132; Chemsak, 1977a: 
177 (lect.). Moneilema isolatum; Leng & Mutch-
ler, 1933: 42 (cat.).

• Mexic, San Luís Potosí. (USNM). Moneilema a-
terrima Fisher, 1931b: 198; Mann, 1969: 102; 
Lingafelter et al., 2014: 21, figs. 21c, d (tip).

• Mexic, San Luís Potosí. (USNM). Moneilema 
opuntiae Fisher, 1928a: 1; Duffy, 1960: 178; 
Lingafelter et al., 2014: 292, figs. 123u, v (ho-
lotip).

Los únicos registros encontrados de Moneilema 
para el estado de San Luis Potosí son: 

• Mexico, San Luís Potosí. (USNM). Moneile-
ma isolatum Psota, 1930: 132; Chemsak, 
1977a: 177 (lect.). Moneilema isolatum; 
Leng & Mutchler, 1933: 42 (cat.).

• México, San Luís Potosí. (USNM). Monei-
lema aterrima Fisher, 1931b: 198; Mann, 
1969: 102; Lingafelter et al., 2014: 21, 

figs. 21c, d (type).
• México, San Luís Potosí. (USNM). Monei-

lema opuntiae Fisher, 1928a: 1; Duffy, 
1960: 178; Lingafelter et al., 2014: 292, 
figs. 123u, v (holotipo).

Secuencia pictórica de una larva de Moneilema 
armatum dentro de Turbinicarpus knuthianus.
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However, our records point to other species as 
well: M. gigas, M. armatum and Moneilema blapsi-
des ulkei.

The observation and study of the effects of wild 
species of cactus done by Moneilema  are very im-
portant for the task of conserving the biodiversity, 
since it becomes possible to witness an increase in 
the number of individuals due to probable gradual 
temperature increase, which generates a negative 
effect on the conservation of already depleted 
populations of cacti, especially endemic species 
and endemic species of restricted distribution, 
which I prefer to label micro-endemic since their 

distribution area covers less than 1% of the total 
national territory.

Among these observations it should be also high-
lighted that the images witnessed and presented 
here are: Ariocarpus bravoanus ssp. hintonii (Stup-

Simmillar affectations can be seen in differnet species 
of endangered cacti, such as:  1 & 2 - Ariocarpus 
kotschoubeyanus, one with exit hole and another with 
an exudate one. 3 - Turbinicarpus schmiedickeanus 
ssp. schwarzii; 4-6 - Lophophora koehresii is also 
parasitized. 

Atacuri similare pot fi observate pe diferite specii 
de cactuși periclitați, cum ar fi: 1 & 2 - Ariocarpus 
kotschoubeyanus, unul arătând gaura de ieșire, iar 
celalalt, exudat. 3 - Turbinicarpus schmiedickeanus 
ssp. schwarzii; 4-6 - Lophophora koehresii este și ea 
parazitată. 

Cu toate acestea, constatările noastre indică de 
asemenea și alte specii, cum ar fi: M. gigas, M. ar-
matum și M. blapsides ulkei.

Studierea și observarea pagubelor provocate 
de Moneilema speciilor de cactuși sălbatici sunt o 
sarcină foarte importantă în contextul conservării 
biodiversității întrucât devine posibil să asistăm 
la mărirea numărului de indivizi ca urmare a unei 
probabile creșteri graduale a temperaturilor, lu-
cru care poate genera un efect negativ asupra 
conservării populațiilor deja epuizate de cactuși, 
mai ales a speciilor endemice și endemice cu distri-
butie limitată, pe care prefer să le numesc micro-

endemice, deoarece aria lor de distribuție acoperă 
mai puțin de 1% din totalul teritoriului național. 

Dincolo de aceste observații ar trebui sub-
liniat, de asemenea, faptul că imaginile mărturie 
prezentate aici sunt: Ariocarpus bravoanus ssp. 

Aunque nuestros registros apuntan a otras 
especies, M. gigas, M. armatum y M. blapsides ulkei.

La observación y el estudio de los efectos de 
las especies de Moneilema en cactáceas silvestres 
es de gran importancia para la conservación de 
la biodiversidad, existiendo la posibilidad de pre-
senciar un aumento en el número de individuos 
debido al posible aumento gradual de la tempe-
ratura, lo que generaría un efecto negativo en la 
conservación de las ya tan mermadas poblacio-
nes de cactáceas, principalmente de las especies 
endémicas y endémicas de distribución reducida, 
las cuales yo llamo, micro-endémicas, pues su di-

stribución abarca menos del 1% de la extensión 
territorial nacional.

Entre éstas observaciones caben destacar las 
presenciadas y presentadas aquí en imágenes 
están: Ariocarpus bravoanus ssp. hintonii (Stuppy & 

Afectaciones similares se pueden observar en 
diferentes cactáceas amenazadas, como:  1 & 2 - 
Ariocarpus kotschoubeyanus, con agujero de salida 
y con exudado. 3 - Turbinicarpus schmiedickeanus 
ssp. schwarzii; 4-6 - Lophophora koehresii es también 
parasitada. 
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Here and above: Coryphantha poselgeriana,
Below: Ariocarpus bravoanus ssp. hintonii.
Aici și sus: Coryphantha poselgeriana,
Jos: Ariocarpus bravoanus ssp. hintonii.
Centro y arriba: Coryphantha poselgeriana,
Abajo: Ariocarpus bravoanus ssp. hintonii.
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py & N.P.Taylor) E.F.Anderson & W.A.Fitz Maur., 
Ariocarpus kotschoubeyanus (Lem.) K.Schum., Cor-
yphantha poselgeriana (D.Dietr.) Britton & Rose, 
Lophophora koehresii (Říha) Bohata, Myšák & 
Šnicer, Neolloydia conoidea (DC.) Britton & Rose; 
Turbinicarpus saueri ssp. knuthianus (Boed.) Lüthy, 
Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schwarzii (Shur-
ly) N.P. Taylor, of which all resulted only to host 
this beetle, while in Opuntia stenopetala Engelm., 
O. robusta J.C. Wendl., O. engelmannii Salm-Dyck ex 
Engelm., Cylindropuntia imbricata (Haw.) F.M.Knuth 

and C. leptocaulis (DC.) F.M.Knuth resulted to be 
consumed by adults. 

According to the observations on the effects 
on culture conditions for ornamental cacti, this 
species has a preference to well-defined cacti ge-
nera, mostly preferring the genus Astrophytum, 
Coryphantha and Ferocactus, while Echinocactus, 
Mammillaria and Echinocereus seem to be able to 
avoid the parasite. Although in cases where the in-
sect cannot decide between host species it can lay 
eggs and consume any kind of cactus.

If we can detect the larvae before it finishes 
consuming the cactus and is removed, the plant 
can regenerate roots quickly if the cavity was 
not colonized by fungi or bacteria; this is easily 
recognizable as the color of the plant’s tissue 
becomes reddish brown when infected. 

Dacă putem detecta larvele mai înainte de a 
termina de consumat cactusul și le eliminăm, 
planta se poate regenera dezvoltând rapid 
rădăcini dacă cavitatea nu a fost colonizată de 
fungi sau bacterii; acest lucru este ușor de re-
cunoscut întrucât culoarea țesutului plantei 
devine maro-roșiatic atunci când este infectat. 

hintonii (Stuppy & N.P.Taylor) E.F.Anderson & 
W.A.Fitz Maur., Ariocarpus kotschoubeyanus (Lem.) 
K.Schum., Coryphantha poselgeriana (D.Dietr.) Brit-
ton & Rose, Lophophora koehresii (Říha) Bohata, 
Myšák & Šnicer, Neolloydia conoidea (DC.) Britton & 
Rose; Turbinicarpus saueri ssp. knuthianus (Boed.) 
Lüthy, Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schwar-
zii (Shurly) N.P. Taylor, din care toate au rezultat 
că sunt gazde ale larvei acestui gândac, pe când 
Opuntia stenopetala Engelm., O. robusta J.C. Wendl., 
O. engelmannii Salm-Dyck ex Engelm., Cylindropun-

tia imbricata (Haw.) F.M.Knuth și C. leptocaulis (DC.) 
F.M.Knuth au rezultat că sunt consumate de adulți. 

Potrivit observațiilor privind efectele asupra 
cactușilor ornamentali în condițiile de cultură, 
acest gândac are o preferință pentru genuri de 
cactuși bine definiți, preferând în mod special 
genurile Astrophytum, Coryphantha și Ferocactus, în 
timp ce Echinocactus, Mammillaria și Echinocereus 
par a fi în măsură să evite parazitul. Totuși, în cazul 
în care insecta nu are de ales, poate depune ouă și 
consumă orice fel de cactus. 

N.P.Taylor) E.F.Anderson & W.A.Fitz Maur., Ariocar-
pus kotschoubeyanus (Lem.) K.Schum., Coryphantha 
poselgeriana (D.Dietr.) Britton & Rose, Lophophora 
koehresii (Říha) Bohata, Myšák & Šnicer, Neolloydia 
conoidea (DC.) Britton & Rose; Turbinicarpus saueri 
ssp. knuthianus (Boed.) Lüthy, Turbinicarpus sch-
miedickeanus ssp. schwarzii (Shurly) N.P. Taylor, en 
las cuales todas resultaron ser hospederas de éste 
coleóptero, mientras que Opuntia stenopetala En-
gelm., O. robusta J.C. Wendl., O. engelmannii Salm-
Dyck ex Engelm., Cylindropuntia imbricata (Haw.) 
F.M.Knuth y C. leptocaulis (DC.) F.M.Knuth resulta-

ron ser consumidas por adultos. 
De acuerdo a la observación de las afectaciones 

en condiciones de cultivo de cactáceas con fines 
ornamentales la especie presenta preferencia a  
géneros bien definidos de cactáceas, prefiriendo 
mayoritariamente las especies del género Astro-
phytum, Coryphantha y Ferocactus, mientras que 
evita parasitar Mammillaria, Echinocactus y Echino-
cereus. 

Aunque en casos dónde el insecto no pueda de-
cidir entre especies puede parasitar y consumir 
cualquier especie de cactácea. 

Si se logra detectar la larva antes que termine 
de consumir la cactácea y se retira, ésta puede 
regenerar raíces rápidamente si la cavidad no 
fue colonizada por hongos o bacterias, esto es 
fácilmente reconocible pues la coloración del 
tejido de la planta se torna pardo rojizo. 
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In the botanical garden for cacti and succulents of the Faculty of Agriculture and Veterinary of the 
UASLP was observed a preference to parasite Ferocactus pilosus (Galeotti ex Salm-Dyck) Werderm. on 
comparison with nearby Echinocactus platyacanthus Link & Otto which was completely disregarded, 
but once was reported one E. platyacanthus affected by Moneilema in a cactus garden nearby.

The high density of ornamental plants in nurseries concurrently with their location in proximity to 
the natural distribution to areas of these insects encourages the proliferation of these insects and 
can generate big losses caused simply by an oversight.

Typical coloration on Ferocactus due to Moneilema 
parasite; this cactophagous beetle also affects 
ornamental and commercial plantations (below).

În grădina botanică pentru cactuși și plante suculente a Facultății de Agricultură și Medicină 
Veterinară din cadrul UASLP a fost observată o preferință în parazitarea Ferocactus pilosus (Galeotti 
ex Salm-Dyck) Werderm. În timp ce, prin comparație, Echinocactus platyacanthus Link & Otto, aflat 
alături, a fost total ignorat, dar o dată a fost raportat un E. platyacanthus afectat de Moneilema într-o 
grădină de cactuși din apropiere.  

Densitatea mare de plante ornamentale în pepiniere, concomitent cu amplasarea lor în apropie-
rea zonelor de distribuție naturală ale acestei insecte, încurajează proliferarea acestora și pot cauza 
prin urmare pierderi considerabile cauzate de o simplă neglijență. 

Colorare tipică a unui Ferocactus parazitat de 
Moneilema; această insectă cactofagă afectază, în egală 
măsură, plantațiile ornamentale și comerciale (jos).

En el jardín botánico de cactáceas de la Faculdad de Agronomía y Veterinaria de la UASLP se 
registró la preferencia de Ferocactus pilosus (Galeotti ex Salm-Dyck) Werderm. sobre Echinocactus 
platyacanthus Link & Otto al cual desprecio totalmente, más sin embargo se reportó uno afectado 
por Moneilema en un jardín de resguardo de cactáceas de una mina cercana. 

La alta densidad de plantas en los viveros ornamentales aunado a su ubicación inmediata a las 
áreas dónde estos insectos se distribuyen naturalmente,  fomenta la proliferación de estos. 

Tipica coloración de un Ferocactus parasitado por 
Moneilema; éste escarabajo cactófago también afecta 
las plantaciones ornamentales y comerciales (debajo).
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Here and above: Moneilema sp. in a population of 
Turbinicarpus lophophoroides.
Aici și sus: Moneilema sp. într-o populație de 
Turbinicarpus lophophoroides.
Centro y arriba: Moneilema sp. en una poblacion de 
Turbinicarpus lophophoroides.
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Here above and below: Moneilema blapsides 
ulkei in the same population of Turbinicarpus 
lophophoroides.

Aici, sus și jos: Moneilema blapsides ulkei în aceeași 
populație de Turbinicarpus lophophoroides.
Aquí, por encima y por debajo: Moneilema blapsides 
ulkei en la misma población de Turbinicarpus 
lophophoroides.
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1 - Acanthoderes funeraria (yellow) on Agave 
lechuguilla, marks of attacks (red). 2 & 3 - 
Acanthoderes funeraria.

At the University it was 
observed Acanthoderes fune-
raria Bat. consuming Agave 
lechuguilla Torr.

Tot la Universitate, s-a ob-
servat Acanthoderes funeraria 
Bat. consumand Agave lechu-
guilla Torr.  

1 - Acanthoderes funeraria (galben) pe Agave 
lechuguilla, urme de atac (roșu). 2 & 3 - Acanthoderes 
funeraria.

1 - Acanthoderes funeraria (amarillo) en Agave 
lechuguilla, marcas de ataques (rojo). 2 & 3 - 
Acanthoderes funeraria.

Además se observó Acan-
thoderes funeraria Bat. con-
sumiendo Agave lechuguilla 
Torr.
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1 - Stenocactus coptonogonus; entrance hole made 
by female Moneilema to ovoposite inside the hard 
external tissue of the cacti. 2 & 3 - Ferocactus pilosus; 
sometimes, when the cacti is big enough it can host 
the larvae without perishing in the process; when this 
happens, the beetle leaves a big mark where it came 
out.

1 - Stenocactus coptonogonus; orificiu de intrare 
făcut de o femelă de Moneilema pentru a-și putea 
depune ouăle în interiorul țesutului extern tare al 
cactusului. 2 & 3 - Ferocactus pilosus; uneori, când 
cactusul este suficient de mare, el poate găzdui larve, 
fără a pieri în timpul procesului; când se întâmplă 
astfel, rămâne o cicatrice mare, în locul pe unde iese 
insecta.

1 - Stenocactus coptonogonus; agujero de entrada 
hecho por una hembra de Moneilema para ovopositar 
dentro del grueso tejido externo de la cactácea. 2 & 3 - 
Ferocactus pilosus; algunas veces, cuando la cactácea 
es suficientemente grande ésta puede albergar a la 
larva sin morir en el proceso, cuadno ésto pasa, el 
escarabajo deja una gran marca por donde salió.
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Note
"Integrated multidisciplinary project to improve production, increased 

competitiveness and attention to socio-environmental problems articu-

lated with the use of lechuguilla fiber in the Panino Ixtlero of San Luis 

Potosi " in coordinated by MC. Claudio Ramirez Carera, from the Potosine 

Institute of Scientific and Technological Research (IPICYT) in association 

with the Autonomous University of San Luis Potosi (UASLP), the College of 

San Luis (COLSAN), the Center for Research and Assistance in Technology 

and Design of the State of Jalisco (CIATEJ) and the Polytechnic University 

of San Luis Potosi (UPSLP).
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Mammillaria

perezdelarosae
Bravo & Scheinvar.

ssp. andersoniana
W.A.Fitz Maur. & B.Fitz Maur.

In March, a visit was made to the locality of 
Mammillaria perezdelarosae ssp. anderso-
nia as well as other plants, in the Mexican 
state of Zacatecas, in this visit took place 
on 14, 15 and 16 of March, days in which 
he had a significant weather phenomenon 
in almost all national territory.

This phenomenon was generated by a 
low pressure channel and the entry of a cold 
front that caused moderate to strong rains 
over a period of 72 continuous hours and the 
temperature dropped, according to sources 
at national meteorological service this month 
was particularly cold and rainy with a rainfall of 
12.8mm and temperatures of 5°C to 22°C. 

În zilele de 14, 15 și 16 martie, a fost 
făcută o vizită în statul mexican Zacate-
cas, într-o locație a speciei Mammilla-
ria perezdelarosae ssp. andersoniana, 
precum și a altor specii. În timpul aces-
tei vizite a avut loc un fenomen meteo 
semnificativ pentru aproape întreg te-
ritoriul Mexicului.

Fenomenul a fost cauzat de un canal de joasă 
presiune și intrarea unui front de aer rece care 
au cauzat ploi de la moderate la puternice, in-
continuu, pe o perioadă de 72 de ore, ducând 
și la scăderea temperaturii. Potrivit unor surse 
de la serviciul meteorologic național luna mar-
tie 2015 a fost deosebit de rece și ploiosă, cu 
precipitații de 12,8 mm și temperaturi de la 5°C 
până la 22°C.

Erau bălți, aproape peste tot.

En marzo, se realizó una visita a la 
localidad de Mammillaria perezde-
larosae ssp. andersoniana así como 
otras plantas en el estado de Za-
catecas, en esta visita los días 
14, 15 y 16 de marzo tuvieron un 
fenómeno significativo climático 
en casi todo el territorio nacional. 

El fenómeno fue causado por un canal de baja 
presión y la entrada de un frente frío que causó 
lluvias de moderadas a severas durante 72 ho-
ras, y la temperatura descendió. De acuerdo a 
los datos del Servicio Meteorológico Nacional 
ese mes fue particularmente frío y lluvioso, con 
una precipitación de 12.8 mm y temperaturas 
de 5 a 22°C.
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A crested specimen, full of buds.

Bedding plants buds, in a den filled with water.

Un exemplar cristat, plin de boboci.

Plante îmbobocite, într-o groapă umplută cu apă.

Un espécimen crestado, lleno de botones.

Plantas con botones florales cubiertos por el agua.
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Above and below: you can see the budding or 
flowering specimens that are completely flooded.
Sus si jos: se pot vedea alte exemplare îmbobocite sau 
înflorite care sunt complet inundate.
Arriba y abajo: se pueden observar los botones de los 
ejemplares completamente inundados.

su
m

m
ar

y
su

m
m

ar
y

#
#
#
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2015/06/DSC_8577.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2015/06/DSC_8585.jpg


22 - XEROPHILIA • Volume IV, No. 2 (13), June 2015 | ISSN 2285-3987Mammillaria perezdelarosae ssp. andersonianaorroen 22 - XEROPHILIA • Volume IV, No. 2 (13), June 2015 | ISSN 2285-3987Mammillaria perezdelarosae ssp. andersonianaorroen 22 - XEROPHILIA • Volume IV, No. 2 (13), June 2015 | ISSN 2285-3987orroen 22 - XEROPHILIA • Volume IV, No. 2 (13), June 2015 | ISSN 2285-3987Mammillaria perezdelarosae ssp. andersoniana

Mammillaria perezdelarosae Bravo & Scheinvar.

ssp. andersoniana W.A.Fitz Maur. & B.Fitz Maur.    

In the habitat plants have solitary body, be-
ing rarely more heads on one plant; they have 
globular stems up to 4 cm and 4 cm in diameter, 
with rounded edges, covered almost entirely by 
spines; mammillae are conical 2 mm width and 
length; radial spines 50-63 on each mammilla, 
straight, white, pectinates, 2 mm in length; 1 
central thorn, straight up, dark red, 4 mm long 
and 0.25 mm in diameter, with dark brown to 
black tip; white flowers with pink stripe, 6 mm 
long and 8 mm in diameter; fruits are green, 2 
mm in diameter; seeds are brown-black, 1 mm 
length and 0.6 mm width.

The habitat substrate is on volcanic rocks, at 
an altitude of 2100 m.

You may see grow with Stenocactus zacateca-
sensis and Mammillaria gilensis.

The journey through the state 
of Guanajuato was accompa-
nied by moderate rain, making 
it hard to get to the location we 
searched, because of the rough, 
and their poor condition in some 
portions. The trip lasted nearly 
six hours, but finally we reached 
its destination. I had hoped for 
a sign for an hour and a half the 
rain intensity to drop, but this has 
not happened and I had to get out 
of the vehicle with bags and elec-
tronic equipment covered in plas-
tic temporary housing. We walked 
about 400 meters in the rain and 
started to climb a small hill of vol-
canic rock, with a height of 20 me-
ters. The ascent was very difficult 
because of the wet conditions, 
the lichens and biological crusts 
were completely waterlogged, 
therefore, having grip and sliding 
shoes almost always, but this has 
not stopped us. Emotion helped 
us to find the first plant, which we 
have made many photos to, as it 
had many flowers. But the ascent 
to the peak crowned us hope, 
seeing there many mammillarias 
increasing in small cavities, where 
it was only slightly crowded sub-
strate, brought by the wind or 
other natural factors, which were 
now filled with water, completely 
submerging the plants. In culture, 
the excess water would have 
been a nightmare, especially at 
low temperatures 6-10 ° C; but in 
nature, such a situation does not 
stop the growth and survival of 
this beautiful species.

Mammillaria perezdelarosae Bravo & Scheinvar.

ssp. andersoniana W.A.Fitz Maur. & B.Fitz Maur.    

În habitat, plantele au corpul solitar, fiind rareori 
mai multe capete la o singură plantă; au tulpi-
nile globulare până la 4 cm înălțime și 4 cm în di-
ametru, cu vârfuri rotunjite, acoperite aproape 
în întregime de spini, cu mamile conice, 2 mm 
lățime și lungime; spini radiali 50-63, pe fiecare 
mamilă, drepți, albi, pectinați, 2 mm în lungime; 
1 spin central, drept în sus, roșu închis, de 4 mm 
lungime și 0,25 mm diametru, cu vârful maro 
închis spre negru; flori albe roz cu benzi, 6 mm 
lungime și 8 mm diametru; fructele sunt verzi, 
de 2 mm diametru; semințele sunt maro-negru, 
1 mm lungime și 0,6 mm lățime.

Substratul din habitat este din roci vulcanice, 
la o altitudine de 2.100 m. 

Poate crește împreună cu Stenocactus zacate-
casensis și Mammillaria gilensis.

Călătoria prin statul Guana-
juato a fost însoțită de ploaie 
moderată, îngreunând transferul 
spre locația căutată, din cauza 
drumurilor accidentate, precum 
și a stării proaste a acestora în a-
numite porțiuni. Călătoria a durat 
aproape șase ore, dar, în final, am 
ajuns la destinație. Am sperat că 
măcar pentru o perioadă de timp 
de o oră și jumătate intensitatea 
ploii să scadă, dar asta nu s-a 
întâmplat și a trebuit să ieșim din 
vehicul cu pungi de plastic care să 
acopere camerele și echipamen-
tul electronic. Am mai mers cam 
400 de metri prin ploaie și am în-
ceput să urcăm o mică movilă de 
roci vulcanice, cu o înălțime de 20 
de metri. 

Urcarea a fost foarte dificilă din 
cauza condițiilor de umiditate, a 
lichenilor și a crustelor biologice 
care erau complet îmbibate cu 
apă, pantofii neavând aderență 
și alunecând aproape mereu, 
dar acest lucru nu ne-a oprit. 
Emoția ne-a ajutat să găsim prima 
plantă, căreia i-am făcut multe 
fotografii, întrucât avea multe 
flori. Dar urcușul până la vârf 
ne-a încununat speranța, văzând 
acolo multe mamilarii crescând 
în mici cavități, unde era doar 
puțin substrat aglomerat, adus 
de vânt sau de alți factori natu-
rali și care, acum erau umplute cu 
apă, plantele fiind complet scu-
fundate. În cultură, acest exces 
de apă ar fi fost un coșmar, mai 
ales la temperaturi scăzute 6°C-
10°C, dar în natură, o asemenea 
situație nu oprește creșterea și 
supraviețuirea acestei frumoase 
specii.   

El viaje a través del Estado de 
Guanajuato fue acompañado 
por lluvias moderadas, haciendo 
difícil llegar a las localidades que 
buscábamos, debido a las con-
diciones duras en varias partes. 
El viaje duró casi 6 horas, pero 
finalmente legamos al destino. 
Esperaba por un signo de que la 
intensidad de la lluvia bajar por 
una hora u hora y media, pero 
esto no sucedió y tuve que bajar 
del vehículo con bolsas de plás-
tico para proteger el equipo elec-
trónico. Caminamos más de 400 
metros bajo la lluvia y empeza-
mos a trepar una pequeña colina 
volcánica, de aproximadamente 
20 metros de altura. El ascenso 
fue muy difícil debido a las con-
diciones lluviosas, los líquenes 
y costras vivas estaban comple-
tamente empapados, así como 
por los zapatos resbalosos de 
casi siempre, pero n nos detuvo. 
La emoción nos ayudó a encon-
trar la primera planta, de la cual 
tomamos muchas fotos, ya que 
tenía muchas flores. La subida 
a la cresta nos dio mas esper-
anza, observando varias plantas 
y aumentando en número en las 
pequeñas cavidades, con muy 
poco sustrato, llevado ahí por el 
viento u otros factores naturales, 
pero ahora completamente lle-
nas de agua, completamente 
sumergidas. En cultivo, el exceso 
de agua puede ser una pesadilla, 
especialmente a temperaturas 
bajas de 6-10°C, pero en la natu-
raleza, estos sucesos no detienen 
su crecimiento y supervivencia de 
esta hermosa especie.

Mammillaria perezdelarosae Bravo & Scheinvar.

ssp. andersoniana W.A.Fitz Maur. & B.Fitz Maur.    

En hábitat las plantas tienen un cuerpo soli-
tario, observándose raramente más cabezas en 
una planta; tienen tallos globosos de 4 cm de 
alto y diámetro, con los bordes redondeados, 
cubiertas casi completamente por espinas, los 
tubérculos son cónicos, de 2 mm de ancho y 
longitud. Posee 50-63 espinas radiales en cada 
tubérculo, rectas, blancas y pectinadas, de 2 
mm de longitud; una espina central porrecta, 
color rojo oscuro de 4 mm de largo y 0.25 mm 
de diámetro, con la punta café oscura a negra; 
las flores son blancas con la línea media rosa, 
de 6 mm de largo y 8 mm de diámetro; fruto 
verde, de 2 mm de diámetro; semillas café-ne-
gruzcas, de 1 mm de largo y 0.6 mm de ancho.  

Sustrato en hábitat: rocas volcánicas, a una 
altitud de 2100 m. 

Puede observarse creciendo junto con Steno-
cactus zacatecasensis y Mammillaria gilensis.
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While some plants are completely under water (above), 
others are almost emersed.
În timp ce unele plante sunt complet sub apă (sus), 
altele sunt aproape emerse.
Mientras algunas plantas están completamente bajo el 
agua (arriba), otras están casi emergidas.
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In the higher areas (above), the holes full of water have 
smaller areas, and emersed plants are becoming more 
frequent.

În părțile mai înalte (sus), găurile pline cu apă au 
dimensiuni mai mici, zonele cu plante emerse fiind din 
ce în ce mai dese.
En las zonas superiores (arriba), los agujeros llenos de 
agua y las plantas emergiendo son más frecuentes.
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In places where the organic soil is too abundant, plants 
are much rarer, growing closer to the rocky edges.

În locurile în care pământul organic este prea 
abundent, plantele sunt mai rare, crescând mai 
aproape de marginile pietroase.

 En sitios donde el suelo con materia orgánica es 
muy abundante las plantas son mucho más raras, 
creciendo cercanas a los límites de las rocas. 
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Above and below:In several places, there are 
numerous patches of plants not covered by water.
Sus și jos: În mai multe locuri, se află numeroase 
pâlcuri de plante care nu sunt acoperite de ape.
Arriba y abajo: en varios lugares hay muchos espacios 
con plantas no cubiertas por el agua.
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As in the previous page, both here and in the 
following, it becomes noteworthy that the emersed 
plants, quite numerous, not yet flowering, while 
almost all of which are covered by water, are 
showing buds and flowers.

Ca și în pagina precedentă, și aici, și în cea care 
urmează, este de remarcat că plantele emerse, 
destul de numeroase, nu sunt încă înflorite, în timp 
ce aproape toate cele care sunt acoperite de ape, 
arată și boboci și flori.

Así como en la página anterior, ambas aquí y la 
siguiente, se vuelve notable las plantas emergidas, 
muy numerosas pero sin flores, mientras que casi 
todas las cubiertas por agua muestran botones y 
flores.
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In that location, they could find hundreds of 
plants in small pits, almost entirely filled with 
water. Otherwise, the location is in good condi-
tion with a very high density of plants, but the 
space occupied by them is small, only a few 
square meters.

Finally, we made some shots, under the rain 
complicating things even more and I turned 
wet, but happy that we have seen in habitat 
this rare species, knowing that it is healthy and 
so we will wait for that place yet long, because 
such situations, as the one I caught in this picto-
rial, are repeated almost annually.

În locația respectivă, se puteau găsi sute 
de plante, în gropi mici, aproape în întregime 
pline cu apă. Altfel, locația este în stare bună, 
cu o densitate foarte mare de plante, dar 
spațiile ocupate de ele sunt de dimensiuni re-
duse, de doar câțiva metri pătrați.

În cele din urmă, am reușit câteva fotografii, 
făcute sub ploaia care a complicat lucrurile și 
m-am întors ud, dar fericit că am putut obser-
va în habitat, această specie rară, știind că este 
sănătoasă și că astfel locul acela ne va aștepta 
încă multă vreme, deoarece asemenea situații, 
ca aceea pe care am surprins-o în acest picto-
rial, se repetă aproape anual.

En esa localidad. se pueden encontrar cien-
tos de plantas en pequeños agujeros, casi 
completamente llenos de agua. Por otra parte, 
la localidad se encuentra en buen estado, con 
una alta densidad de plantas, aunque la su-
perficie ocupada es pequeña, de apenas uno 
cuantos metros cuadrados.

Finalmente pudimos hacer algunas tomas 
bajo la lluvia, complicándose más la situación 
al estar completamente mojado, pero feliz-
mente de haber podido observar esta rara 
especie en hábitat, sabiendo que la población 
está saludable y que esperamos siga así por 
mucho tiempo, ya que las condiciones dadas, 
tal como la que tomé en esta imagen se repite 
anualmente.
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Karl Ravnaas

An alternative way      
to combat 

illegal collecting

One of the many joys of growing 
cacti and succulents is to read 
about new discoveries. I’m 
sure every cactophile at the 
time recalls the excitement 
at the incredible discovery 
of Aztekium hintonii and 
Geohintonia mexicana. Since 

then we’ve seen many other fascinating discoveries 
such as Lophophora alberto-vojtechii, Astrophytum 
(Digitostigma) caput-medusae, Strombocactus 
corregidorae, Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. 
minimus, Mammillaria luethyi, and most recently 
Aztekium valdezii and Mammillaria bertholdii. A 

number of other wonderful species and varieties 
have been discovered in Mexico alone over the 
past couple of decades.

Many of these new species have a limited habitat 
range and even moderate collecting of plants can 
have a detrimental effect on the population. It 
has been well documented how the type locality 
(and nearby localities) of Ariocarpus bravoanus 
was ravaged by collectors – either acting on 
their own or buying plants in bulk from locals [1, 
2, 3]. Hernández [4] notes the same, as well as 
mentioning how one of the localities has been 
destroyed through agricultural development. 
Many of the other new discoveries over the past 

O cale alternativă
de a combate
colectările
ilegale

Una din multele satisfacții ale 
cultivării de cactuși și suculente 
este acela de a citi despre 
noi descoperiri. Sunt sigur că 
fiecare cactofil își reamintește 
emoția avută în momentul 
anunțării incredibilei descoperiri 
a lui Aztekium hintonii și a 

Geohintoniei mexicana. De atunci am văzut multe 
alte descoperiri fascinante, cum ar fi Lophophora 
alberto-vojtechii, Astrophytum (Digitostigma) 
caput-medusae, Strombocactus corregidorae, 
Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. minimus, 
Mammillaria luethyi și, cele mai recente, Aztekium 
valdezii și Mammillaria bertholdii. O serie de alte 
specii și varietăți minunate au fost descoperite, 
de asemenea, numai în ultimele două decenii în 
Mexic.  

Multe dintre aceste specii noi au un habitat limitat 
și chiar numai colectarea moderată de plante 
poate avea un efect negativ asupra populației în 
cauză. A fost bine documentat cum locația tipului 
(sau locațiile învecinate) de Ariocarpus bravoanus 
au fost devastate de colectorii de plante care fie au 
acționat pe cont propriu, fie au cumpărat plante 

în vrac de la localnici [1, 2, 3]. Hernández [4] a 
remarcat același lucru, dar mai menționează și cum 
una dintre locații a fost distrusă prin extinderea 
activităților agricole. Foarte multe alte descoperiri 
din ultimele două decenii s-au confruntat cu 
probleme similare, deși, poate, nici una la fel de 
gravă ca a lui A. bravoanus. Nu a durat mult pentru 
ca această specie, ca de altfel toate celelalte noi 
descoperiri, să se răspândească în afara Mexicului, 
în mod special datorită unor colectori din Europa 
și Asia și, precum în cazul multor altor habitate 
ale speciilor afectate negativ de colectarea 
ilegală, a devenit clar că legile și reglementările 
implementate de autoritățile mexicane și de CITES 
nu sunt suficiente pentru a proteja plantele sau 
sunt ineficiente. 

Legile mexicane interzic atât extragerea cât 
și exportul ulterior al plantelor și semințelor din 
habitat. Reglementările CITES restricționează sau 
interzic distribuirea oricărui material colectat din 
habitat, întrucât cele mai multe specii de cactuși din 
Mexic sunt enumerate în anexele I sau II ale CITES. 
Specii enumerate în anexe dar obținute din cultură, 
necesită de obicei permise speciale de export / 
import pentru comercializare. Se pornește de la 

I need the title, 
man!!

Una de las muchas alegrías 
del cultivar cactus y plantas 
suculentas es leer sobre los 
nuevos descubrimientos. Estoy 
seguro de que todos los cactófilos 
en el momento recuerda 
la emoción en el increíble 
descubrimiento de Aztekium 

hintonii y Geohintonia mexicana. Desde entonces 
hemos visto muchos otros descubrimientos 
fascinantes como Lophophora alberto-vojtechii, 
Astrophytum (Digitostigma) caput-medusae, 
Strombocactus corregidorae, turbinicarpus 
pseudomacrochele ssp. minimus, Mammillaria 
Luethyi, y más recientemente Aztekium valdezii y 
Mammillaria bertholdii. Muchas otras maravillosas 
especies y variedades se han descubierto en solo 
en el último par de décadas México.

Muchas de estas nuevas especies tienen un 
rango de hábitat limitado e incluso la colecta 
moderada de dichas plantas pueden tener un 
efecto perjudicial sobre la población. Ha sido bien 
documentado cómo la localidad tipo (y localidades 
cercanas) de Ariocarpus bravoanus fue arrasada 
por los coleccionistas - ya sea actuando por su 
propia cuenta o la compra de plantas en grandes 
cantidades a los locales [1, 2, 3]. Hernández [4] 
toma nota de la misma, así como mencionar cómo 
una de las localidades se ha destruido mediante 
el desarrollo agrícola. Muchos de los otros nuevos 

descubrimientos en el último par de décadas se 
han enfrentado a problemas similares, aunque 
ninguno quizá tan grave como A. bravoanus. No 
pasó mucho tiempo para que esta especie y todos 
los demás nuevos descubrimientos para escapar de 
México, particularmente a través de los colectores 
de Europa y Asia, y con muchos de los hábitats de 
las especies afectadas por la recolección ilegal, 
está claro que las leyes y reglamentos ponen en 
por las autoridades de México y por la CITES no 
son suficientes para proteger a las plantas o se 
carece de eficacia.

Las leyes mexicanas prohíben la extracción 
y posterior exportación de plantas y semillas 
de hábitat. Además las regulaciones del CITES 
restringen o prohíben la distribución de cualquier 
material hábitat recogido, pues la mayoría de las 
especies de cactus mexicanos se enumeran en el 
Apéndice I o II. Especies incluidas en el apéndice 
ya sea, pero criados en cultivo, por lo general 
requieren permisos de exportación e importación 
para comprar y vender. La idea parece ser que la 
más estricta de la ley es la mejor de las plantas 
estarán protegidos. Yo no soy un experto en CITES 
de ninguna manera y, creo que una gran parte 
del trabajo realizado por la organización es muy 
beneficioso para la conservación de la naturaleza. 
Y mientras que, el hecho de que es mucho más 
difícil exportar plantas de México hoy de lo que 
fue hace algunas décadas es, sin duda una buena 
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couple of decades have faced similar problems, 
though none perhaps as serious as A. bravoanus. It 
did not take long for this species and all the other 
new discoveries to escape Mexico, particularly 
through collectors from Europe and Asia, and with 
many of the species’ habitats adversely affected 
by illegal collecting, it is clear that the laws and 
regulations put in place by the Mexican authorities 
and by CITES are not sufficient to protect the plants 
or are lacking efficiency.

Mexican laws prohibit the removal and 
subsequent export of plants and seeds from 
habitat. CITES regulations further restrict or 
prohibit the distribution of any habitat collected 
material as most Mexican cactus species are listed 
in CITES Appendix I or II. Species listed in either 
appendix, but raised in cultivation, usually require 
export and import permits to buy and sell. The 
thinking seems to be that the stricter the law is 
the better the plants will be protected. I am not 
an expert on CITES by any means and I believe a 
lot of the work done by the organisation is very 
beneficial to the conservation of nature. And 
whilst the fact that it is far more difficult to export 
plants out of Mexico today than it was some 

decades ago is undoubtedly a good thing, I think 
the current legislation in many ways works against 
the intended goal which is to conserve the species 
in habitat. 

To me, the reason why these regulations seem 
to fall short is simply down to the fact that there 
is a huge demand around the world for newly 
discovered species, yet no legal method to supply 
that demand. Many collectors will pay whatever 
the cost for the new and special or rare and exotic, 
and where there is a demand there will always be 
someone willing and able to satisfy that demand. 
This is not exclusive to cacti either. In the world 
of orchid collectors and elsewhere the pressure 
on newly discovered species is just as great, if not 
greater, with e.g. the UK’s rarest orchid receiving 
constant police surveillance in order to protect its 
single habitat [5]. 

It’s not just in the wild that rare species are 
under threat either. It’s becoming more and more 
common for botanical gardens around the world 

A huge pile of wild Sedum ebracteatum for sale at a 
local market - photo by Gabriel Milan Garduno.

premisa că plantele  vor fi cu atât mai protejate cu 
cât este mai strictă legea. Eu nu sunt nicidecum un 
expert în ceea ce privește CITES, dar cred că o bună 
parte din activitatea desfășurată de organizație 
este foarte benefică pentru conservarea naturii. În 
același timp, în ciuda faptului că este cu mult mai 
dificil să se exporte acum plante din Mexic decât 
a fost în urmă cu câteva decenii, ceea ce este, 
fără îndoială, un lucru bun, cred însă că legislația 
în vigoare lucrează, în mai multe feluri, împotriva 
scopului propus, și anume acela de a conserva o 
specie în habitatul acesteia. 

Pentru mine, motivul pentru care aceste 
reglementări par să fie ineficiente este pur și 
simplu existența unei cereri imense în întreaga 
lume pentru speciile nou descoperite, fără a avea 
la dispoziție o metodă legală de a satisface această 
cerere. Mulți colecționari vor plăti orice preț pentru 
a avea noutăți și rarități exotice, și acolo unde 
există o cerere va exista întotdeauna și cineva 
dispus și capabil să satisfacă această cerere.  Acest 
lucru nu se rezumă numai la cactuși. În lumea 
colecționarilor de orhidee sau în alte grupe de 
plante presiunea exercitată asupra noilor specii 
descoperite este la fel de mare, dacă nu mai mare; 
iată de exemplu cea mai rară orhidee din Marea 
Britanie este supravegheată constant de poliție 

pentru a proteja unicul ei habitat [5].
Nu este vorba numai de specii care sunt 

amenințate în sălbăticie. Devine din ce în ce mai 
obișnuit pentru grădinile botanice din întreaga 
lume să-și instaleze televiziune cu circuit închis 
pentru supraveghere sau să păstreze plante 
valoroase și rare adăpostite de rame de sticlă, 
întrucât rata furturilor de plante rare este în 
creștere [6]. Astfel, în ianuarie 2014 un specimen 
de nufăr extrem de rar a fost furat de la Kew 
Botanical Gardens din Anglia, eveniment despre 
care cotidianul The Guardian a publicat un articol 
excelent [7].  Acel nufăr este extinct în sălbăticie 
în Rwanda și mai există doar în aproximativ 100 
de exemplare, aproape toate dintre ele fiind în 
păstrare la Kew Botanical Gardens.  Hoțul a depus 
eforturi imense pentru a fura una din plantele din 
colecția lor și, evident, știa exact ce anume caută.

Conform unor articole din Houston Chronicle 
și de la BBC [8, 9], traficul cu cactuși este a treia 
ramură de contrabandă din Mexic, după droguri 
și arme. Asta a fost în urmă cu șapte ani dar nu 
cred că există nici un motiv pentru care această 

O grămadă enormă de  Sedum ebracteatum de vânzare la 
piață - photo de Gabriel Milan Garduno.

cosa, creo que la legislación vigente en muchos 
aspectos va en contra del objetivo previsto, que es 
la conservación de la especie en el hábitat . 

Para mí, la razón por la cual estas normas 
parecen ser insuficientes es simplemente por el 
hecho de que hay una gran demanda en todo el 
mundo para las especies recién descubiertas, sin 
embargo, ningún método legal para abastecer 
esa demanda. Muchos coleccionistas pagarán 
cualquier precio para el nuevo y especial o raro 
y exótico, y donde hay una demanda siempre 
habrá alguien dispuesto y capaz de satisfacer 
esa demanda. Esto no es exclusivo de los cactus 
tampoco. En el mundo de los coleccionistas de 
orquídeas y otras partes de la presión sobre las 
especies recién descubiertas es tan grande, si no 
mayor, por ejemplo,  la más rara orquídea del 
Reino Unido recibe constante vigilancia policial 
con el fin de proteger su hábitat único. [5].

No es sólo en el medio natural que las especies 
raras están amenazadas tampoco. Se está 
volviendo cada vez más común que los jardines 
botánicos de todo el mundo instalen vigilancia 
y CCTV y, para mantener cada vez más plantas 
valiosas y raras detrás de marcos de cristal, 
conforme las tasas de robos de plantas raras está 
aumentando [6]. En enero de 2014 un ejemplar de 
un lirio de agua extremadamente raro fue robado 
de Kew Botanical Gardens en Inglaterra, que “The 

Guardian” escribió un excelente artículo sobre el 
caso [7]. El lirio de agua se ha extinguido en estado 
salvaje en Ruanda, y existen en la actualidad sólo 
unos 100 ejemplares, con Kew Botanical Gardens 
cuidado de casi todos ellos. El ladrón había hecho 
todo lo posible para lograr robar una de las 
plantas de su colección y, obviamente el o ella, 
sabía exactamente lo que estaba buscando.

De acuerdo a los artículos en el diario Houston 
Chronicle y de la BBC [8, 9], el tráfico de cactáceas 
de México es la tercer mayor industria del 
contrabando del país detrás de drogas y armas. 
Esto fue hace siete años y no hay ninguna razón 
para pensar que este contrabando ha disminuido 
desde entonces. Es una industria multimillonaria 
y coleccionistas de todo el mundo se están 
alimentando. Las leyes y regulaciones impuestas 
por las autoridades mexicanas y la CITES en lo 
que van, claramente no han sido eficaces en 
la reducción de la recolección, o al menos no lo 
suficientemente eficaz. El negocio es muy lucrativo 
para estas regulaciones para trabajar como es 
debido, así que lo que en efecto logran es más bien 
ayudar a los delincuentes por lo que es imposible 
o muy difícil de vender estas especies legalmente. 

Un gran monticulo de Sedum ebracteatum en venta 
en un mercado lcoal - foto de Gabriel Milan Garduno.
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to install CCTV surveillance and to increasingly 
keep valuable and rare plants behind glass frames 
as rates of rare-plant thefts are increasing [6]. In 
January 2014 a specimen of an exceedingly rare 
water lily was stolen from Kew Botanical Gardens 
in England, which The Guardian wrote an excellent 
piece on [7]. The water lily is extinct in the wild in 
Rwanda, and only about 100 specimens exist today, 
with Kew Botanical Gardens caring for nearly all 
of them. The thief had gone to great lengths to 
steal one of the plants from their collection and 
obviously knew exactly what he or she was looking 
for. 

According to articles in the Houston Chronicle 
and from the BBC [8, 9], trafficking of cacti out of 
Mexico is the country’s third largest smuggling 
industry behind drugs and guns. This was seven 
years ago and there is no reason to think this 
smuggling has abated since. It’s a multi-million 

dollar industry and collectors all over the world are 
fuelling it. The laws and regulations imposed by 
Mexican authorities and CITES have so far clearly 
not been effective in reducing collecting, or at least 
not effective enough. The business is too lucrative 
for these rules to work as intended, so what they 
in effect achieve is rather to help the criminals 
by making it impossible or very difficult to sell 
these species legally. The demand for these rare 
and special plants is therefore satisfied through 
the black market at extortionate prices which in 
turn only makes the business more attractive to 
criminals.

This goes on until in the end these new 
discoveries start appearing in one or two seed 
lists, then a few more the next year, then even 
more the year after, and so on until most larger 
nurseries carry them. 

How common is Geohintonia mexicana, 
Strombocactus disciformis ssp. esperanzae or 
Astrophytum caput-medusae in seed lists today? 
Most of the seeds available now probably originate 
exclusively from plants originally sown and raised 

Ariocarpus bravoanus at the type locality after being 
looted - photo by Gabriel Milan Garduno.
contrabandă s-ar fi diminuat de atunci. Este o 
industrie valorând multe milioane de dolari pe 
care colecționari din toată lumea o alimentează. 
Legile și reglementările impuse de autoritățile 
mexicane și de CITES nu au fost până acum deloc 
eficiente în diminuarea colectării, sau cel puțin nu 
suficient de eficiente. 

Afacerea este prea profitabilă pentru ca 
aceste reglementări să funcționeze așa cum s-a  
intenționat, și ceea ce acestea reușesc să obțină este 
mai degrabă un ajutor dat criminalilor deoarece 
fac aproape imposibilă comercializarea acestor 
specii în mod legal. Prin urmare, cererea pentru 
aceste plante rare și speciale este satisfăcută pe 
piața neagră și la prețuri exorbitante, ceea ce face  
afacerea și mai atractivă pentru infractori.  

Acest lucru este valabil până când, în cele din 
urmă, aceste noi descoperiri încep să apară în una 
sau două din listele de semințe, apoi anul următor 
în încă câteva, mai multe după încă un an, și așa 
mai departe până când majoritatea pepinierelor 
mari încep să le ofere. Cât de des întâlnite sunt 
Geohintonia mexicana, Strombocactus disciformis 

ssp. esperanzae sau Astrophytum caput-medusae 
în listele de semințe din prezent? Covârșitoarea 
majoritate a semințelor disponibile acum provin 
probabil exclusiv din plante inițial semănate 
și crescute în cultură, dar de unde au provenit 
plantele originale? Au fost ele exportate în mod 
legal din Mexic? Mă îndoiesc. Presupun că aproape 
toată lumea care citește acest lucru și are oricare 
dintre aceste trei specii menționate mai sus în 
colecție, este conștientă că sunt plante a căror 
origine poate fi regăsită în plante și/sau semințe 
colectate ilegal din habitat. 

Căt timp a trecut de când au fost descoperite 
Lophophora alberto-vojtechii și Strombocactus 
corregidorae? Le văd pe tot mai multe liste de 
semințe în fiecare an. 

Aceasta este esența problemei pentru mine. 
Așa cum stau lucrurile astăzi A. valdezii sau oricare 
altă nouă descoperire va fi colectată ilegal în 
habitat și vândută în întreaga lume, pe eBay sau 
pe alte site-uri, pentru a putea satisface cererea 
până în momentul în care aceste plante colectate 
din habitat vor produce semințe, care încet-încet 
se vor strecura pe piață prin obișnuitele liste de 
semințe. Ce anume reușesc să facă reglementările 
CITES și legile mexicane este să agraveze situația 
prin mărirea distanței în timp dintre momentul 

Ariocarpus bravoanus la locația tipului, după jaf - 
foto de Gabriel Milan Garduno.

Por tanto, la demanda de estas plantas raras y 
especiales se satisface a través del mercado negro 
a precios exorbitantes que a su vez sólo se hace el 
negocio más atractivo para los delincuentes.

Esto continúa hasta que al final estos nuevos 
descubrimientos comienzan a aparecer en una 
o dos listas de semillas, y luego un poco más el 
año que viene, entonces aún más el año siguiente, 
y así sucesivamente hasta que la mayoría de los 
viveros más grandes la tengan. ¿Qué tan común 
es Geohintonia mexicana, Strombocactus disciformis 
ssp. esperanzae o Astrophytum caput-medusae en 
las listas de semillas hoy? La mayor parte de las 
semillas disponibles ahora probablemente se 
originan exclusivamente de plantas originalmente 
sembradas y que se criaron en el cultivo, pero ¿de 
dónde la materia original de la planta vienen y se 
lo exporta legalmente de México? Lo dudo. Me 
imagino que casi todo el mundo que lea esto y tiene 
cualquiera de las tres especies mencionadas en su 
colección están creciendo plantas que finalmente 
trazan sus orígenes a recolectados ilegalmente 
plantas de hábitats y / o semillas. Hace cuánto 
tiempo fue lo que Lophophora alberto-vojtechii y 

Strombocactus corregidorae fueron descubiertos? 
Los veo en más y más listas de semillas cada año.

Este es el quid de la cuestión para mí. Como 
están las cosas hoy en día, como el caso de A. 
valdezii o cualquier otro nuevo descubrimiento, 
se recogerán de forma ilegal en el hábitat y se 
venderán en todo el mundo a través de eBay u 
otros sitios para satisfacer la demanda hasta que 
estas plantas de hábitats recogidos comienzan 
semillas productoras que poco a poco comiencen 
a llegar al mercado a través de las listas de semillas 
ordinarias. Lo que la reglamentación de la CITES y 
las leyes mexicanas hacen es empeorar las cosas 
al disminuir el tiempo entre el descubrimiento y 
cuando un número suficiente de semillas está 
disponible comercialmente para empezar a 
conocer la demanda. La especie de que se trate, 
siempre encontrará su camino en las listas de 
semillas, es sólo una cuestión de tiempo. Con el 
tiempo será tan común que sea aceptable para 
todo el mundo para comprar, pero desde el 
punto de descubrimiento hasta el punto en que 
se ha convertido en libre disposición en las listas 
de semillas, miles de plantas puede haber sido 
eliminado de hábitat para satisfacer el apetito de 
coleccionistas de todo el mundo. 

Lo que yo sugiero para combatir este problema 
no es una idea novedosa. Otros han pensado en 

Ariocarpus bravoanus en la localidad tipo después de 
haber sido saqueada - foto de Gabriel Milan Garduno.
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in cultivation, but where did the original plant 
matter come from and was it exported legally 
from Mexico? 

I doubt it. I would guess that nearly everyone 
who reads this and has any of the above three 
species in their collection are growing plants 
that ultimately trace their origins back to illegally 
collected habitat plants and/or seeds. How long 
ago was it that Lophophora alberto-vojtechii and 
Strombocactus corregidorae were discovered? I see 
them on more and more seed lists every year.

This is the crux of the matter for me. As things 
stand today the likes of A. valdezii or any other new 
discovery will be collected illegally in habitat and 
sold around the world via eBay or other sites to 
satisfy demand until these habitat collected plants 
start producing seeds which slowly begin to trickle 
out into the market through ordinary seed lists. 
What the CITES regulations and the Mexican laws 
do is to make the matter worse by slowing down 
the time between discovery and when a sufficient 

number of seeds is commercially available to start 
meeting the demand. The species in question 
will always find its way onto seed lists, it’s just a 
matter of time. Eventually it will be so common 
that it becomes acceptable for everyone to buy 
it, but from the point of discovery up to the point 
where it has become freely available in seed lists, 
thousands of plants may have been removed from 
habitat to satisfy the appetite of collectors around 
the world.

What I would suggest to combat this problem 
is not a novel idea. Others have thought of similar 
things before. Still, what I propose is that Mexican 
authorities together with CITES set up a program 
along with some of the most respected and well 
known nurseries around the world. In short the 
program would seek to collect a limited number 

Ariocarpus kotschoubeyanus, cheap as chips when 
you buy in bulk - photo by Gabriel Milan Garduno.

descoperirii și cel când numărul de semințe 
disponibile comercial va fi suficient de mare 
pentru a începe să satisfacă cererea. Speciile în 
cauză își vor găsi întotdeauna drumul spre listele 
de semințe, este doar o chestiune de timp. În 
cele din urmă, vor deveni atât de comune încât 
va deveni acceptabil pentru toată lumea să le 
cumpere, numai că din momentul descoperirii și 
până când vor fi găsite din abundență pe listele de 
semințe, mii de plante vor fi eliminate din habitat 
numai pentru a satisface apetitul colecționarilor 
din întreaga lume. 

Ce aș dori să sugerez pentru a combate această 
problemă nu este o idee nouă. Alții s-au gândit, 
mai înainte, la lucruri similare. 

Totuși, ceea ce propun este ca autoritățile 
mexicane, împreuna cu CITES să instituie un 
program comun cu unele din cele mai respectate 
și cunoscute pepiniere din întreaga lume. Pe 
scurt, prin program se va încerca colectarea 
unui număr limitat de semințe din habitat și 

distribuirea acestora la pepinierele care fac parte 
din program, urmând ca acestea să germineze 
semințele și să propage plantele cât mai repede 
posibil. Cactușii se deosebesc destul de mult de 
restul plantelor, prin faptul că sunt atât de ușor de 
altoit. De o importanță deosebită pentru un astfel 
de program este altoirea pe Pereskiopsis, întrucât 
plantele vor putea fi altoite ca plantule și aduse la 
stadiul de înflorire într-un interval redus de timp, 
de șase – douăsprezece luni. Dintr-un singur fruct 
de Aztekium valdezii se pot obține zeci de răsaduri 
care, dacă sunt altoite pe Pereskiopsis, ar putea 
conduce teoretic la producerea a mii de semințe 
într-un an. Pepinierele participante la acest 
program ar putea produce la fel de multe semințe 
cât mai repede posibil și ar putea continua să le 
distribuie cu promptitudine prin listele proprii de 

Ariocarpus kotschoubeyanus, ieftini ca cipsurile, când 
sunt luați în vrac - photo de Gabriel Milan Garduno.

cosas similares antes. Aun así, lo que propongo 
es que las autoridades mexicanas, junto con la 
CITES estableció un programa junto con algunos 
de los viveros más respetadas y conocidas en 
todo el mundo. En resumen, el programa tratará 
de recoger un número limitado de semillas en 
el hábitat y distribuirlos a la planta de viveros 
que toman parte en el programa, que luego 
emprender para germinar las semillas y propagar 
las plantas lo más rápido posible. Los cactus son 
bastante especiales en el mundo de las plantas, 
ya que son tan fáciles de injertar. De particular 
importancia para un programa de este tipo es el 
injerto de Pereskiopsis, mediante el cual las plantas 
pueden ser fácilmente injertadas como plántulas 
y llevarlas a florecer en tan sólo seis a doce 
meses. Una sola baya de la semilla de Aztekium 
valdezii podría producir decenas de plantones 
que, injertados sobre Pereskiopsis, factiblemente 
podrían salir a producir miles de semillas dentro 
de un año. Los viveros que tomen parte en el 

programa producirían tantas semillas tan pronto 
como sea posible y luego proceder con prontitud a 
distribuirlas a través de sus listas de semillas, y de 
cualquier momento a otro podría ser tan común 
como A. ritteri. 

A. valdezii fue descubierto en 2009 y descrito 
formalmente en 2013 [10]. Casi de inmediato 
desde el momento del descubrimiento quien la 
descubrió entendió que se trataba de un nuevo 
miembro del género [11]. 

Si se trataba de una nueva especie o una 
subespecie no podía tal vez ser determinada 
de inmediato, pero lo que de inmediato podría 
entenderse es que esta nueva forma se convertiría 
en el objeto de deseo más grande entre los 
coleccionistas desde el momento en que se diera 
a conocer al público. Si se tuviese un programa 

Ariocarpus kotschoubeyanus, como baratijas cuando 
los compras a granel - foto de Gabriel Milan Garduno.
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of seeds in habitat and distribute them to the 
nurseries partaking in the program, which would 
then undertake to germinate the seeds and 
propagate the plants as quickly as possible. Cacti 
are quite special in the world of plants in that they 
are so easy to graft. Of particular relevance to such 
a program is grafting on Pereskiopsis, whereby 
plants can easily be grafted as seedlings and 
brought to flower within as little as six to twelve 
months. A single seed pod of Aztekium valdezii 
could produce dozens of seedlings which, if grafted 
on Pereskiopsis, could feasibly go on to produce 
thousands of seeds within a year. The nurseries 
partaking in the program would produce as many 
seeds as quickly as possible and then promptly 
proceed to distribute them through their seed 
lists, and in no time at all it could be as common 
as A. ritteri. 

A. valdezii was discovered in 2009 and formally 
described in 2013 [10]. Almost immediately from 
the point of discovery the discoverer understood 
that this was a new member of the genus [11]. 
Whether it was a new species or a subspecies 
could maybe not be ascertained immediately, 
but what could immediately be understood is 
that this new form would become an object of 
the greatest desire among collectors from the 
moment it became known to the public. Had such 
a program as outlined above existed then, seeds 

could immediately have been collected in habitat 
once initial studies had been performed and 
been distributed to nurseries participating in the 
program. It is even possible that the first legally 
produced seeds could have been put up in seed 
lists at the time of the official description of the 
species in 2013.

The problem of distributing seeds before 
describing the plant officially could also be 
worked around by ascribing a collection number 
belonging to this program to the plant in question 
and distributing seeds under this number. 
Perhaps an agreement with the International 
Code of Nomenclature could be agreed whereby 
plants distributed under this number could not be 
described by anyone else for a period of five years. 
That would be enough time for those describing 
the plant to make thorough studies and come to a 
timely conclusion while the plant is already being 
propagated by nurseries.
Such a program could be even more beneficial 
for Mammillaria bertholdii which was discovered 
in 2013 and described in 2014 [12, 13]. Being a 
cryptocarp it hides its large seeds in its own body 
until they are eventually slowly released – often 
not before the mother plant dies. It follows that 
seeds of this species are produced in much fewer 
numbers than with Aztekium valdezii, and are 
far less accessible. Whereas A. valdezii will likely 
become fairly common in seed lists over the next 
few years, I don’t see the same happening with M. 
bertholdii. The fact it produces fairly few seeds that 
are also hidden in the plant body, and are even likely 

Mammillaria bertholdii TL 1134, the latest victim - 
photos by Thomas Linzen.

semințe, devenind astfel, în cel mai scurt timp, la 
fel de comun ca și A. ritteri. 

A. valdezii a fost descoperit în 2009 și descris 
oficial în 2013 [10]. Aproape imediat după 
momentul descoperirii, descoperitorul a înțeles 
că era un nou membru al genului [11]. Dacă era 
o specie nouă sau doar o subspecie nu putea fi 
stabilit imediat, dar ceea ce ar fi putut fi imediat 
înțeles ar fi fost faptul că această nouă formă va 
deveni un obiect mult dorit printre colecționari, 
din clipa în care existența sa va deveni cunoscută 
publicului. Dacă ar fi existat în acel moment un 
program de genul celui descris mai sus, semințe 
ar fi putut fi imediat colectate în habitat din 
momentul în care studiile preliminare ar fi fost 
efectuate și distribuite pepinierelor participante la 
program. Ar fi fost chiar posibil ca primele semințe 
produse în mod legal să fi fost incluse în listele 
de semințe simultan cu descrierea oficială a noii 
specii în 2013.  

Problema creată de eventuala distribuire a 
semințelor mai înainte ca planta să fi fost descrisă 
oficial ar putea fi, de asemenea, evitată prin 
atribuirea unui număr de colecție aparținând 
acestui program și distribuirea semințelor sub 
acest număr. Poate că ar putea fi incheiată 
și o ințelegere cu Codul Internațional de 
Nomenclatură (ICN) prin care plante distribuite 
în cadrul programului să nu poată fi descrise de 

altcineva, timp de cinci ani. Acest interval de timp 
ar fi suficient pentru ca cei care vor descrie planta 
să efectueze studii aprofundate și să ajungă la o 
concluzie în timp util, timp în care planta va fi deja 
propagată în pepiniere. 

Existența unui astfel de program ar fi putut fi 
chiar mai benefică pentru Mammillaria bertholdii, 
care a fost descoperită în 2013 și descrisă în 
2014 [12, 13]. Fiind o plantă criptocarpă, ascunde 
semințele sale mari în propriul corp până când 
acestea sunt eliberate în cele din urmă încet – 
deseori nu mai înainte ca planta-mamă să moară. 
Rezultă că semințele acestei specii sunt produse 
în număr mai mic decât în cazul Aztekium valdezii 
și sunt, prin urmare, mai puțin accesibile. Întrucât 
A. valdezii va deveni probabil destul de comun pe 
listele de semințe în următorii ani, nu văd cum s-ar 
putea întâmpla același lucru cu M. bertholdii. Faptul 
că produce destul de puține semințe, care sunt, 
de asemenea, ascunse în corpul plantelor fiind 
în același timp susceptibile de a fi destul de dificil 
să germineze (ca cele mai multe specii din grupul 
Mammillaria saboae) vorbește clar împotriva ideii 
că ar putea deveni disponibile la fel de repede 
ca la A. valdezii. Prin urmare este foarte posibil 
ca presiunea asupra habitatului său să fie chiar 
mai mare decât în cazul A. valdezii și, eventual, 
exercitată pe o perioadă mai mare de timp. O 
abordare sistematică la câteva zeci de pepiniere 
din întreaga lume pentru a produce semințe și 
plante din această specie ar însemna probabil că 
în câțiva ani cantități suficiente ar putea deveni 
disponibile în mod legal, satisfăcând o mare parte 

Mammillaria bertholdii TL 1134, ultima victimă - foto 
de Thomas Linzen.

de este tipo como se describe anteriormente 
entonces, las semillas podrían inmediatamente 
haber sido recogidas en el hábitat, se habrían 
realizado estudios iniciales y una vez terminado,  
se hubiesen distribuido a los viveros que 
participan en el programa. Incluso es posible 
que las primeras semillas producidas legalmente 
pudieran haber sido puestas en las listas de 
semillas en el momento de la descripción oficial 
de la especie en 2013.

 El problema de la distribución de las semillas 
antes de describir la planta oficialmente también se 
podría trabajar al atribuir un número de colección 
que pertenece a éste programa a la planta en 
cuestión y distribuir las semillas bajo éste número. 
Tal vez un acuerdo con el Código Internacional de 
Nomenclatura podría ser acordado por el cual las 
plantas distribuidos bajo éste número no puedan 
ser descritas por cualquier otra persona por un 
período de cinco años. Eso sería suficiente tiempo 
para que los que describan la planta realicen 
estudios exhaustivos y lleguen a una conclusión 
oportuna mientras que la planta ya está siendo 
propagada por los viveros.

Tal programa podría ser aún más beneficioso 
para Mammillaria bertholdii, que fue descubierta en 
2013 y descrito en 2014 [12, 13]. Al ser una especie 
criptocárpica que esconde sus grandes semillas 
en su propio cuerpo hasta que son finalmente 

liberados lentamente - a menudo no antes de que 
la planta madre muera. De ello se deduce que las 
semillas de ésta especie se producen en mucho 
menor número que con Aztekium valdezii, y son 
mucho menos accesibles. Mientras que A. valdezii 
probablemente se valla volviendo bastante común 
en las listas de semillas en los próximos años, no 
veo el mismo caso sucediendo con M. bertholdii. 
El hecho de que produce bastante pocas semillas 
y, que también están ocultos en el cuerpo de la 
planta, y son incluso probable que sea difícil para 
germinar (como ocurre con la mayoría de las 
especies del grupo Mammillaria saboae) todo esto 
habla en contra de la posibilidad de que estén 
disponibles tan rápidamente como podría ser 
con A. valdezii. No es improbable que la presión 
sobre su hábitat bien podría ser mayor que para 
A. valdezii y posiblemente durante un tiempo más 
largo también. Un enfoque sistemático en una 
docena o más de los viveros de todo el mundo 
para producir semillas y plantas de esta especie 
probablemente significa que dentro de unos años 
también podría llegar a ser legalmente disponibles 
en cantidades suficientes para satisfacer una gran 
parte del mercado.

Si las gentes de dinero están dispuestos a 
pagar por las semillas y las plantas de A. valdezii 
me sugiere que un programa de éste tipo sería 
probablemente más que autofinanciable. Los 
viveros que toman parte en este programa 
podrían cobrar justos - pero elevados - precios, 
y si un porcentaje sustancial de las ganancias 
regresara a México para que pudieran financiar 

Mammillaria bertholdii TL 1134, la última víctima - 
foto de Thomas Linzen.
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to be difficult to germinate (as with most species in 
the Mammillaria saboae group) all speak against it 
becoming available as quickly as A. valdezii. It isn’t 
unlikely that the pressure on its habitat could well 
be greater than for A. valdezii and possibly over a 
longer time too. A systematic approach at a dozen 
or more nurseries around the world to produce 
seeds and plants of this species would likely mean 
that within a few years it too could become legally 
available in quantities sufficient to satisfy a large 
part of the market. 
The money people are willing to pay for seeds and 
plants of A. valdezii suggests to me that such a 
program would probably more than finance itself. 
The nurseries partaking in this program could 
charge fair - but high - prices, and if a substantial 
percentage of the proceeds went back to Mexico 
it could fund salaries and field trips for those 
working on the program there. It is even possible 
that profits could be sufficient enough to help 
fund conservation projects to protect species from 
illegal collecting as well as various forms of habitat 
destruction which ultimately probably poses a 
greater threat to most cacti than illegal collecting. 
The nurseries would benefit from this too by not 
only retaining a decent percentage of the profits, 
but also by being able to sell these species legally. 

The fact they would be helping conserve the 
species in the wild would be an added bonus, 
though I’m sure that for some nurseries this would 
be reward enough in itself.
Advertising in cactus and succulent journals 
around the world and contacting as many societies 
as possible would also ensure that most growers 
who would be interested in the new rarities would 
be aware of the program and know that within only 
a few years of discovering a new species, seeds 
and plants would be legally available. I think this 
would encourage a lot of people to wait for legally 
produced seeds and plants to become available 
rather than seeking out illegally collected material 
at extortionate prices. 
People would still desire habitat collected plants, 
of course. It would be naïve to think otherwise. 
However, removing a potentially vast segment of 
the market by providing a legal source for these 
species could feasibly push illegal collecting down 
to levels that wouldn’t pose nearly as great a threat. 
The idea that the best way to protect the plants is 
to make it illegal or very difficult to acquire them 

Sometimes, this is the tragic fate of seized cacti - photo 
by Gabriel Milan Garduno.

a pieței.
Banii pe care oamenii sunt dispuși să-i plătească 

pentru semințe și plante de A. valdezii îmi sugerează 
faptul că, probabil, un astfel de program s-ar 
putea autofinanța și chiar mai mult. Pepinierele 
participante la acest program ar putea percepe 
un preț echitabil – dar mare – și dacă un procent 
substanțial din veniturile obținute s-ar întoarce 
în Mexic ar putea finanța salarii și cheltuieli de 
călătorie pentru cei care lucrează local în acest 
program. Este posibil ca profiturile să fie suficiente 
pentru a susține financiar și alte proiecte de 
conservare, pentru protecția speciilor împotriva 
colectării ilegale, precum și pentru împiedicarea 
diferitelor forme de distrugere a habitatului care, 
în cele din urmă, probabil, reprezintă, pentru cei 
mai mulți cactuși, o amenințare mult mai mare 
decât colectarea lor ilegală. Pepinierele ar putea 
beneficia de asemenea de acest lucru, nu numai 
prin reținerea unei părți rezonabile din profitul 
obținut, dar și prin posibilitatea de a vinde aceste 
specii în mod legal. Ajutorul dat în acest fel la 
conservarea speciilor în sălbăticie ar fi doar un 
bonus, deși sunt convins că pentru unele pepiniere 
această recompensă ar fi suficientă în sine. 

Publicitatea făcută în revistele pentru cactuși 
și suculente din întreaga lume și contactarea a 

cât mai multor societăți naționale, va asigura 
majoritatea producătorilor, interesați de noile 
rarități, de disponibilitatea pe cale legală, a 
plantelor și semințelor de noi specii, prin acest 
program, la numai câțiva ani de la descoperire. 
Cred că acest lucru ar încuraja o mulțime de 
oameni să aștepte până când semințe și plante 
produse în mod legal vor deveni disponibile, mai 
degrabă decât să încerce procurarea de material 
colectat ilegal, la prețuri exorbitante.     

Oamenii vor dori în continuare plante colectate 
din habitat. Ar fi naiv să cred altfel. Cu toate 
acestea, eliminarea unui segment cu potențial 
mare de pe piață prin asigurarea unei surse legale 
pentru aceste specii ar împinge practic colectarea 
ilegală până la niveluri care să nu reprezinte nici 
pe departe o amenințare la fel de mare. 

Ideea că cel mai bun mod de a proteja plantele 
este de a face ilegală sau foarte dificilă procurarea 
lor nu face decât să avantajeze pe cei care doresc 
să profite de pe urma colectării ilegale. Cererea va 
fi mereu prezentă și dacă nu va fi satisfacută pe 
canale legale, va fi pe cele ilegale. Modelul propus 

Uneori, aceasta este tragica soartă a cactușilor confiscați 
- foto de Gabriel Milan Garduno.

los sueldos y viajes de estudios para los que 
trabajan en el programa de allí. Incluso es posible 
que los beneficios pudieran ser suficientes para 
ayudar a los proyectos de conservación de fondos 
para proteger las especies de la colecta ilegal, así 
como las diversas formas de la destrucción del 
hábitat, que en última instancia, probablemente, 
plantea una amenaza mayor para la mayoría de 
los cactus que la recolección ilegal. Los viveros se 
beneficiarían de esto también, no sólo por retener 
un porcentaje decente de los beneficios, sino 
también por ser capaz de vender estas especies 
legalmente. El hecho de que estarían ayudando a 
conservar las especies en la naturaleza sería una 
ventaja añadida, aunque estoy seguro de que para 
algunos viveros esto sería suficiente recompensa 
en sí mismo.

La publicidad en revistas de cactus y suculentas 
de todo el mundo y en contacto con el mayor 
número posible de las sociedades que también 
asegure que la mayoría de los productores 
interesados en las nuevas rarezas estén al tanto 
del programa y sepan que dentro de pocos años 
después del descubrimiento de una nueva especie, 
semillas y plantas serían legalmente disponibles. 
Creo que esto alentaría a un montón de gente que 
esperar a que las semillas y las plantas producidas 

legalmente lleguen a estar disponibles legalmente, 
en lugar de la búsqueda de material recogido de 
forma ilegal y, a precios exorbitantes.

La gente todavía deseará plantas recolectadas 
de hábitat, por supuesto. Sería ingenuo pensar 
lo contrario. Sin embargo, la eliminación de un 
enorme segmento potencial del mercado al 
proporcionar una fuente legal de estas especies 
podría de facto empujar la recolección ilegal a 
niveles tan bajos que no se lleguen a contemplar 
como una amenaza.

La idea de que la mejor manera de proteger a 
las plantas es que sean ilegales o muy difíciles de 
adquirir, sólo trabaja para servir a aquellos que 
desean sacar ganancias de la recolección ilegal. La 
demanda siempre estará ahí y si no se suministra a 
través de canales legales será suministrada a través 
de los ilegales. La primera forma mencionada 
de hacerlo puede servir para reducir la presión 
sobre los hábitats, mientras que el segundo sólo 
lo aumenta. Con un mercado en crecimiento en 
el Lejano Oriente y la demanda más fuerte que 
nunca en Europa, junto con formas cada vez más 

Éste es el destino de muchas cactáceas decomizadas - 
foto de Gabriel Milan Garduno.
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Aztekium valdezii, a  plant that has been washed 
by heavy rain and, in its struggle to survive, faste-
ned itself to a rock, showing the world that it does 
not want to die - photo by Anonymous

Aztekium valdezii, o  plantă spălată de ploi, și 
care, în lupta ei pentru a supraviețui, s-a lipit de 
o piatră, aratând lumii că nu vrea să moară - foto 
de anonim.

Aztekium valdezii, una planta que ha sido arra-
strada por las fuertes lluvias y que, en su lucha por 
sobrevivir, se sujetó a una roca, mostrándole al 
mundo que no quiere morir - foto anónima.
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only works to serve those wishing to profit off of 
illegal collecting. The demand will always be there 
and if it isn’t supplied through legal channels it 
will be supplied through illegal ones. The former 
way of doing it can serve to reduce the pressure 
on habitats, while the latter only increases it. With 
a growing market in the Far East and demand as 
strong as ever in Europe, coupled with ever easier 
ways of selling plants online, I can only see habitat 
pressure by illegal collecting growing stronger. 
When the last new Ariocarpus species was 
discovered more than 20 years ago it was only 
a matter of a few years before the type locality 
was ravaged by illegal collecting. Thankfully new 
localities where it grows have been discovered 
(though some of these have also been stripped), 
but what happens if the next Ariocarpus species to 
be discovered only grows on a single hillside? Will 
it be the first Ariocarpus to go extinct in the wild? 
A program such as the one outlined in this article 
might seem like a pipe dream, but it wouldn’t 
necessarily require drastic changes to Mexican 
laws or to CITES regulations. The right people 
with the right contacts making the right enquiries 
could likely go a long way to at least bringing such 
an idea to the attention of government officials 
in Mexico and to CITES officials, in order to get 
the ball rolling. What I personally find especially 
attractive with such a program is that it would in 
all likelihood not just finance itself but likely also 
be able to finance other conservation projects. A 
lot of the money currently going into the hands of 
unscrupulous criminals or collectors could instead 
go back to Mexico. Every single cactus collector 
buying seeds or plants from these legal sources 
would know that a part of their money would be 

References:
• 1) Bailey, G., Miller, J. & Smith, M. 2004. Ariocarpus 

bravoanus - On the Edge. 
• 2) Pilbeam, J. & Weightman, B. 2006. Ariocarpus et 

cetera. BCSS, Essex, 140 p.
• 3) Quezada, P.N., Hernández, J.J., Martínez, C.L., 

Cardona, S.K.N. 2013. Ariocarpus bravoanus ssp. 
bravoanus. Xerophilia 6, 18-23.

• 4) Hernández, H.M. 2008. Conservation massacre – 
Ariocarpus bravoanus driven near extinction. Cactus 
and Succulent Journal 80, 220-221.

• 5) Davies, E. 2011. Invasion of the orchid snatchers.
• 6) Bullock, A-M. 2014. The high-stakes world of rare-

plant theft. 
• 7) Knight, S. 2014. Why would someone steal the 

world’s rarest water lily? 
• 8) Schwartz, J. 2008. Spike in poaching threatens 

Mexican cacti.  
• 9) Kennedy, D. 2008. Poachers threaten Mexico’s 

cacti.  
• 10) Macías, C.G.V., Vázquez, M.A.A., Montes, S.A. 2013. 

A new species of Aztekium (Cactaceae) from Nuevo 
León, Mexico. Xerophilia special issue 2, 26 p.

• 11) Panco, D. 2013. Aztekium valdezii dossier – Interview 
with Mario Alberto Valdéz Marroquín. Xerophilia 6, 26-
30.

• 12) Linzen, T. 2014. Eine sensationelle Entdeckung aus 
Oaxaca – Mammillaria bertholdii spec. nov. – ein neues 
Mitglied der Reihe Longiflorae Hunt. Mtbl. AfM 38 (2), 
124-128.

• 13) Charles, G. (ed). 2014. Recent new descriptions. 
The Cactus Explorer 12, 7-8. 

going back to Mexico to help conserve the most 
threatened species in situ, and so directly help 
fund conservation projects simply by doing what 
we all love – collect cacti.

A. valdezii, the new peyote, a solitary plant and a colony 
in habitat - photos by M. Valdez & Anonymous.

poate servi pentru a reduce presiunea asupra 
habitatelor, pe când actuala situație nu face decât 
să o sporească. Cu o piață în creștere în Orientul 
Îndepărtat și cererea mai puternică ca oricând 
venită din Europa, coroborate cu modalități tot mai 
ușoare de a vinde plante online, eu nu pot vedea 
decât intensificarea presiunii asupra habitatelor 
prin colectare ilegală. Când ultima specie de 
Ariocarpus a fost descoperită cu mai bine de 20 de 
ani în urmă a fost doar o chestiune de timp până 
când locația tipului a fost devastată prin coletare 
ilegală. Din fericire au fost descoperite noi locații 
unde crește această specie (deși, până la urmă, 
unele din acestea au fost devalizate și ele), dar ce 
se va întâmpla dacă se vor descoperi noi specii 
de Ariocarpus care ocupă numai un singur deal? 
Va fi acesta primul Ariocarpus devenit extinct în 
sălbăticie?

Un program precum cel prezentat în acest 
articol ar putea părea ca un vis, dar nu ar necesita 
neapărat modificări majore ale legilor mexicane 
sau a reglementarilor CITES. Oamenii potriviți, 
având contactele potrivite, pot face cererile 
necesare și ar putea depune eforturi îndelungate 
până când ar aduce ideea în atenția oficialităților 
guvernamentale mexicane și a funcționarilor 
CITES, în scopul de a pune mașinăria în mișcare. 
Ce mi se pare deosebit de atractiv, este nu numai 
că, un astfel de program, foarte probabil, s-ar 
autofinanța dar, ar putea fi susceptibil să finanțeze 
și alte proiecte de conservare. O mulțime de 
bani care ajung în prezent în mâna infractorilor 
sau a colectorilor de plante lipsiți de scupule, ar 
putea ajunge în schimb înapoi în Mexic. Fiecare 
colecționar de cactuși va ști că parte din banii plătiți 
de el pentru plante sau semințe din aceste surse 
legale ar merge înapoi în Mexic pentru a ajuta la 
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conservarea speciilor amenințate in situ și, în acest 
fel, făcând ceea noi toți iubim – să colecționăm 
cactuși - ar ajuta direct finanțarea unor proiecte 
de conservare.

A. valdezii, noul peyote, plantă solitara și colonie, în 
habitat - foto de M. Valdez & Anonymous.

fáciles de vender plantas en línea, sólo puedo ver 
la presión del hábitat por la recolección ilegal cada 
vez más fuerte.

Cuando las últimas nuevas especies Ariocarpus 
fueron descubiertas hace más de 20 año, fue 
sólo cuestión de unos pocos años antes de que 
laa localidades tipo fueran devastadas por la 
recolección ilegal. Afortunadamente nuevas 
localidades donde crecen se han descubierto 
(aunque algunos de ellos también han sido 
despojados), pero ¿qué pasaría si la próxima 
especie Ariocarpus por descubrir solamente 
creciese en una sola ladera? ¿Será el primer 
Ariocarpus en ser extinto en la naturaleza?

Un programa como el que se describe en éste 
artículo puede parecer un sueño imposible, pero 
no requeriría necesariamente cambios drásticos 
en las leyes mexicanas o los reglamentos de la 
CITES. Las personas adecuadas, con los contactos 
adecuados, que hacen las investigaciones 
correctas, probablemente podrían recorrer un 
largo camino para, al menos, llegar a captar la 
atención de los funcionarios gubernamentales en 
México y los funcionarios de la CITES, con el fin 
de conseguir encender el engranaje. Lo que yo 
personalmente encuentro especialmente atractivo 
con un programa de este tipo es que sería con toda 
probabilidad autofinanciable y no solo a sí mismo, 
sino que, es probable que también sea capaz 
de financiar otros proyectos de conservación. 
Una gran parte del dinero que actualmente va 
a las manos de criminales o coleccionistas sin 
escrúpulos en vez podría volver a México. Cada 
colector de cactus al comprar semillas o plantas 
de estas fuentes jurídicas sabría que una parte de 
su dinero se va a volver a México para ayudar a 
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conservar las especies más amenazadas in situ, y 
ayudar de manera directa a la manutención de los 
proyectos de conservación simplemente por hacer 
lo que a todos nos gusta - coleccionar cactus.

A. valdezii, el nuevo peyote, una planta solitaria y una 
colonia, en hábitat - foto de M. Valdez & anónima.
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From a dichotomous/cristate 
flower resulting fruition
Turbinicarpus
pseudopectinatus                                             

(Backbg.) C. Glass & R. Foster                                                                                                                                           

cv. 

Barbora

Turbinicarpus pseudopectinatus cv. Barbora, with crested 
flower in the rear right.

Fruct rezultând dintr-o floare 
dihotomică și cristată la

Turbinicarpus
pseudopectinatus                                             

(Backbg.) C. Glass & R. Foster                                                                                                                                           

cv. 

Barbora

Turbinicarpus pseudopectinatus cv. Barbora, se vede 
floarea cristată spre dreapta.

Aus dichotom/cristatblüte 
entstandenen frucht

Turbinicarpus
pseudopectinatus                                             

(Backbg.) C. Glass & R. Foster                                                                                                                                           

cv. 

Barbora

Turbinicarpus pseudopectinatus cv. Barbora, Cristatblüte 
hinten rechts.
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Turbinicarpus pseudopectinatus 
cv. Barbora: This name is given 
to a plant found in culture as 
early as 1977 about which was 
subsequently reported in va-
rious journals in the early 1980s. 
This eye-catching cultivar is a spi-
neless/poorly spined variant of 

Turbinicarpus pseudopectinatus ssp. pseudopec-
tinatus. In a larger batch of seeding originating 
from wild seeds sown by Alexander Lux and Ro-
man Stanik few of these abnormal plants were 
carrying on and were later continuously pro-
pagated by the two cactus enthusiasts. While 
propagating these abnormal spineless plants, 
also a crested form emerged. In 1996, the two 
growers suggested in the book "Rod Turbinicar-
pus" the name Turbinicarpus pseudopectinatus 
cv. Barbora for this cultivar. 

This interesting plant is currently also com-
mercially available under the name Turbinicar-
pus pseudopectinatus var. inermis. Cross-polli-
nations of these plants rarely produce healthy 
fruits and seeds. 

This season, one of my plants even produced 
a crested fruit and it remains to wait and see 
whether they can mature.

I would like to take this opportunity and 
thank to both friends for spreading this beau-
tiful form.

Turbinicarpus pseudopectinatus cv. Barbora, propagation 
of the original crested plant. 
Above: T. pseudopectinatus cv. Barbora, with only few 
spines, but plenty of wool.

Turbinicarpus pseudopectinatus 
cv. Barbora: Acest nume descrie 
o plantă descoperită în cultură 
încă din 1977 și despre care s-a 
scris ulterior în diferite jurnale 
de la începutul anilor 1980. Acest 
cultivar atrăgător este o variantă 
lipsită de spini sau cu spinație 

slabă a speciei Turbinicarpus pseudopectina-
tus ssp. pseudopectinatus. Într-un lot mai mare 
de răsaduri provenind din semințe sălbatice, 
semănate de Alexander Lux și Roman Stanik 
au apărut câteva dintre aceste plante anormale 
și care au fost, mai târziu, propagate de către 
cei doi cultivatori. În timpul propagării acestor 
plante cu spinație anormală a apărut, de ase-
menea, o formă cristată. În 1996, în cartea „Rod 
Turbinicarpus“, cei doi au sugerat, pentru acest 
cultivar, numele de Turbinicarpus pseudopecti-
natus cv. Barbora. Această plantă interesantă 
mai este distribuită comercial și sub numele de 
Turbinicarpus pseudopectinatus var. inermis. Po-
lenizarea încucișată a acestor plante produce, 
doar arareori, fructe sau semințe sănătoase.

În acest sezon, una dintre plantele mele a 
produs fructe cristate și este de urmărit și de 
văzut dacă acestea se vor maturiza.

Aș dori să profit de ocazie, și să le mulțumesc 
celor doi prieteni, pentru distribuirea acestei 
forme minunate.

Turbinicarpus pseudopectinatus cv. Barbora, o propagare  
cristațiunii inițiale. 
Sus: T. pseudopectinatus cv. Barbora, cu doar câțiva spini, 
dar cu puf din belșug.

Turbinicarpus pseudopectinatus cv. 
Barbora: Dieser Name umsch-
reibt eine bereits 1977 in Kul-
tur gefundene Pflanze über die 
dann Anfang der 1980er Jahre in 
verschiedenen Fachzeitschriften 
berichtet wurde. Es handelt sich 
bei dieser auffälligen Kulturform 

um eine dornenlose/dornenreduzierte Va-
riante von Turbinicarpus pseudopectinatus ssp. 
pseudopectinatus. In einer größeren Saat von 
Wildsamen bei Alexander Lux und Roman Sta-
nik liefen wenige dieser abnormen Pflanzen auf 
und wurden von den beiden Liebhabern wei-
ter vermehrt. Bei dieser Vermehrung entstand 
zusätzlich zur fehlenden Bedornung auch noch 
eine Cristatform. Im Jahre 1996 schlugen die 
beiden Züchter in „Rod Turbinicarpus“ für die-
se Kulturform den Namen Turbinicarpus pseu-
dopectinatus cv. Barbora vor. Die interessante 
Pflanze ist derzeit auch unter dem Namen Tur-
binicarpus pseudopectinatus var. inermis im Han-
del zu finden. Bestäubungen dieser Pflanzen 
bringen selten gesunde Früchte und Samen. 

In dieser Saison brachte eine meiner Pflanzen 
sogar eine Cristatfrucht es bleibt abzuwarten 
ob diese ausreifen kann. 

Ich möchte nicht versäumen den beiden 
Freunden für die Verbreitung dieser schönen 
Form zu danken.

Turbinicarpus pseudopectinatus cv. Barbora, Vermehrung 
der Urcristate. 
Oben: T. pseudopectinatus cv. Barbora, wenig Dornen aber 
viel Wolle.
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Turbinicarpus pseudopectinatus cv. Barbora, crested /
dichotomous flower.

Turbinicarpus pseudopectinatus cv. Barbora, flowering 
plant.

Turbinicarpus pseudopectinatus cv. Barbora, floare cristat/
dihotomică.

Turbinicarpus pseudopectinatus cv. Barbora, plantă 
înflorită.

Turbinicarpus pseudopectinatus cv. Barbora, cristat/
Dichotomblüte 

Turbinicarpus pseudopectinatus cv. Barbora in Blüte.
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1 & 2 - From the crested/dichotomous flower resulting 
fruit on Turbinicarpus pseudopectinatus cv. Barbora.
1 & 2 - Fruct de Turbinicarpus pseudopectinatus cv. 
Barbora provenind dintr-o floare cristat/dihotomică.
1 & 2 - Turbinicarpus pseudopectinatus cv. Barbora 
aus der cristat/dichotomblüte entstandenen Frucht.
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Ariocarpus kotschoubeyanus

A Greek
in

Mexico

Un grec
în
mexic
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Hello, friends of Xerophilia! 
My name is Benjamin F. Skla-
vos and I’ve been in the hobby 
of cultiva-ting cacti and succu-
lents for two years. I was born in 
America but moved and live in 
Greece since 2006. I have a small 
cactus collection: Astrophytum, 

Turbinicarpus, Weingartia and Lophophora, and 
some succulents as well: Euphorbia (from Mada-
gascar), Haworthia, Agave and other such as small 
Conophytum and Lithops.

All started when I saw an Astrophytum
It all started when I saw the poster of E.E.K.A.P. 
(Hellenic Cactus and Succulents Society) featuring 
an Astrophytum and I went to my first group meet-
ing in 2012. After discussion with the members of 
the group and a lot of reading on the internet and 
other sources of information, I found Xerophi-
lia, Dag and other friends from Romania. Watch-
ing, reading and researching, I saw various ways 
of cultivation. I tried some of them and after sev-
eral "courageous" decisions I chose which type of 
cactus cultivation I liked. I certainly never stopped 
researching, and am a true hobbyist: the more I 
read the more information I wanted to obtain so I 
delve even further into this hobby. I observed and 
listened to people and their dealings with seeds, 
hybridization, monstrosities, surveys, classifica-
tions, discoveries and many other "doors" that one 
can open, but always with a respect to protect the 
plants and populations. During 2014 I got to know 
better the members of the Society and gradually 
become a board member of E.E.K.A.P. Gathering 
whatever finances that I had and did not have, I 
decided to grab the opportunity and go along with 
Andreas Laras (who usually travels alone) on this 

trip to Mexico. Honestly it was a rare experience to 
be a fellow traveler with Andreas, I thank him for 
everything.

And our journey began
Our journey began on October 23, from Athens to 
Monterrey, with stopovers in Madrid and Mexico 
City. We traveled a total in excess of 4,500 km, 
crossing five states. The car was a Renault Duster, 
not 4x4 but tall enough to take us to incredible 
places. I took over 3,000 photographs, some good 
and some not. We camped in the open air, in mud 
plains, and at an altitude of 2,000 m, and a few 
nights in hotels to fill batteries literally and meta-
phorically (our metaphoric batteries were filled 
under the stars!)

The trip was intended to further research of Ari-
ocarpus. When organizing the trip (Andreas), de-
cided to add three sites where Turbinicarpus were 
discovered, only because of my love for this genus. 
Other species found during the trip were certainly 
recorded (photographs).

Personally, I did not take detailed measure-
ments of the size and number of plants. I recorded 
populations based on their mileage posts, photos, 
and other notes. The exact coordinates will not 
be mentioned out of respect for the protection 
of species and the overall work and research of 
Andreas Laras. We saw old and new populations, 
young plants and old ones, healthy and damaged, 
and some which had suffered devastating dam-
ages from other human hands. In almost all the 
places we visited limestone was present.

1 -  Mammillaria compressa ssp. centralifera, Hidalgo. 
2 - Echeveria sp..

1 -  Mammillaria compressa ssp. centralifera, Hidalgo. 
2 - Echeveria sp..Vă salut, prieteni ai Xerophiliei! 

Mă numesc Benjamin F. Sklavos și 
cresc cactuși și alte suculente de 
doi ani. M-am născut în America, 
dar m-am mutat și trăiesc acum 
în Grecia din 2006. Am o mică 
colecție de cactuși: Astrophytum, 
Turbinicarpus, Weingartia și 

Lophophora, și de asemenea alte câteva plante 
suculente: Euphorbia (din Madagascar), Haworthia, 
Agave și altele mici cum ar fi Conophytum și Lithops.

Totul a început cu un Astrophytum
Totul a început când am văzut un afiș al E.E.K.A.P. 
(Asociația Elenă de Cactuși și Suculente) înfățișând 
un Astrophytum și m-am dus, în 2012, la prima 
mea întâlnire în acel grup. După discuții cu 
membri ai grupului și mai multe lecturi pe internet 
sau din alte surse de informare, am descoperit 
Xerophilia, pe Dag și alți prieteni din România. 
Văzând, citind și cercetând am observat că există 
diferite modalități de cultură. Am încercat unele 
dintre ele și, după o serie de decizii “curajoase”, 
am ales tipul de cultură care mi-a plăcut. Cert 
este că nu m-am oprit din a cerceta, și sunt un 
colecționar adevărat, cu cât citeam mai mult, cu 
atât mai multe informații doream să obțin și să mă 
adâncesc și mai mult în acest hobby. 

Am observat și ascultat oameni și acțiunile lor 
în legătură cu semințe, hibridizare, monstruozități, 
studii, clasificări și multe alte “uși” pe care cineva 
le poate deschide, dar întotdeauna însoțite de 
respect pentru protejarea plantelor și populațiilor. 
În 2014 am ajuns să cunosc mai bine membrii 
asociației și treptat un membru al consiliului 
E.E.K.A.P. Adunându-mi toate sursele de finanțare, 
pe care le aveam și pe care nu le aveam, m-am 
hotărât să nu ratez oportunitatea de a merge 
împreună cu Andreas Laras (care de obicei 
călătorește solitar) în această excursie în Mexic. 

Sincer, a fost o experiență rară de a fi tovarăș de 
drum cu Andreas, căruia îi mulțumesc mult pentru 
tot.

Și am pornit în călătorie  
Călătoria noastră a început pe 23 octombrie, de la 
Atena la Monterrey, cu opriri la Madrid și Mexico 
City. Am călătorit în total mai bine de 4.500 de 
km, traversând cinci state. Autoturismul era un 
Renault Duster, nu un 4x4 dar cu garda destul de 
înaltă pentru a ne duce în locuri incredibile. Am 
făcut peste 3.000 de fotografii, unele bune, altele 
mai puțin. Am făcut tabără în aer liber, în câmpii 
de argilă, și la o altitudine de 2.000 m, iar câteva 
nopți la hoteluri pentru a ne umple bateriile, atât 
literalmente cât și metaforic (bateriile metaforice 
au fost umplute sub stele!). 

Călătoria a fost efectuată pentru a promova cer-
cetarea genului Ariocarpus. Când a organizat ex-
cursia (Andreas) a decis să adauge și trei localități 
unde au fost descoperiți și Turbinicarpus, numai 
pentru  interesul meu pentru acest gen. Desigur, 
am înregistrat (fotografiat) și alte specii descoperi-
te în timpul călătoriei.

Personal nu am făcut nici un fel de măsurători 
exacte ale dimensiunilor plantelor și ale numărului 
lor. Am înregistrat populațiile bazându-mă pe 
bornele kilometrice, fotografii și alte însemnări. 
Locațiile exacte nu vor fi indicate, din respect 
pentru protecția speciilor și, în general, pentru 
munca și cercetările efectuate de Andreas Laras. 
Am văzut populații vechi și noi, plante tinere și 
plante bătrâne, sănătoase și deteriorate, precum 
și unele care au suferit distrugeri devastatoare de 
la alte mâini umane. În aproape toate locurile erau 
prezente rocile calcaroase.

Γεια σας φίλοι του Xerophilia! 
Με λένε Βενιαμίν Φ. Σκλάβο και 
ασχολούμαι με κάκτους και παχύφυτα 
εδώ και δύο χρόνια. Γεννήθηκα στην 
Αμερική και μένω στην Ελλάδα από το 
2006. Έχω μικρή συλλογή από κάκτους 
Astrophytum,Turbinicarpus, Weingartia, 
και Lophophora και από παχύφυτα  

Euphorbia (Μαδαγασκάρης), Haworthia, Agave και 
άλλα μικρά Conophytum και Lithops.

Όλα άρχισαν όταν είδα ένα  Astrophytum
Όλα  άρχισαν  όταν είδα την αφίσα της Ε.Ε.Κ.Α.Π. 
(H.C.S.S) με τα Αστρόφυτα και πήγα στην πρώτη 
μου έκθεση το 2012. Μετά από συζήτηση με 
τα παιδιά της ομάδας και πολύ διάβασμα στο 
διαδίκτυο και σε άλλες πηγές ενημέρωσης, βρήκα 
το Xerophilia , τον Dag και τα αλλά παιδιά 
από την Ρουμάνια. Βλέποντας, διαβάζοντας και 
ερευνώντας, γνώρισα καλλιέργειες διάφορων 
ειδών. Κατέληξα σε μερικές από αυτές και μετά 
από αρκετά «γενναίες»  αποφάσεις, διάλεξα τον 
τρόπο καλλιέργειας που θα ακολουθήσω. Βέβαια 
δε σταμάτησα ποτέ το διάβασμα, πράγμα που 
συνεχίζω ακόμα αφού σαν γνήσιος χομπίστας, 
όσο  σκαλίζω τόσο θέλω και άλλες πληροφορίες. 
Έβλεπα και άκουγα κόσμο να ασχολείται με 
σπόρους, υβριδισμό, τερατομορφίες, έρευνες, 
ταξινομήσεις, ανακαλύψεις αλλά και πολλές άλλες 
«πόρτες» που μπορεί κάποιος να περάσει όταν 
του αρέσει αυτό που ασχολείται, πάντα όμως με 
γνώμονα την προστασία των ίδιων των φυτών. 
Το 2014 γνωρίζω καλύτερα τα παιδιά και γίνομαι 
σταδιακά μέλος του διοικητικού συμβούλιου 
της Ε.Ε.Κ.Α.Π. Μαζεύοντας ότι είχα και δεν είχα, 
αποφάσισα να αρπάξω την ευκαιρία και να πάω 
μαζί με τον Αντρέα Λάρα (που συνήθως ταξιδεύει 
μόνος) το ταξίδι αυτό στο Μεξικό. Ειλικρινά ήταν 
μια σπάνια εμπειρία να είμαι συνταξιδιώτης του 
και τον ευχαριστώ πολύ για όλα.

Και το ταξίδι μας αρχίζε
Το ταξίδι μας άρχισε στις 23 Οκτώβριου από Αθήνα  
για Monterrey, με ενδιάμεσες στάσεις Μαδρίτη 
και Μέξικο Σίτυ. Εκεί κάναμε συνολικά γύρω 
στα 4,500 χλμ. με το αυτοκίνητο, διασχίζοντας  
πέντε πολιτείες. Το αυτοκίνητο ήταν ένα Renault 
Duster, όχι 4χ4 αλλά αρκετά ψήλο για να μας 
πάει σε απίστευτα μέρη.  Έβγαλα πάνω από 
3.000 φωτογραφίες, άλλες καλές και άλλες όχι. 
Κοιμηθήκαμε στην ύπαιθρο, σε λασποπεδιάδες, 
σε υψόμετρο 2.000 χλμ. αλλά και μερικά βράδια 
σε ξενοδοχεία για να γεμίσουμε μπαταρίες 
κυριολεκτικά αφού μεταφορικά γεμίζαμε 
μπαταρίες κάτω από τα αστέρια!

Το ταξίδι αποσκοπούσε σε περαιτέρω έρευνα 
για τους κάκτους Ariocarpus. Όταν οργάνωσε το 
ταξίδι(ο Ανδρεας), αποφάσισε να περάσουμε και 
από τρεις τοποθεσίες που είχαν ανακαλυφθεί 
κάκτοι Turbinicarpus, λόγω της αγάπης μου για το 
γένος αυτό. Βέβαια καταγράφηκαν και άλλα είδη 
που βρήκαμε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. 

Προσωπικά, δεν πήρα αναλυτικές μετρήσεις για 
το μέγεθος και το πλήθος των φυτών. Κατέγραψα 
πληθυσμούς βάσει των χιλιομετρικών τους θέσεων,  
φωτογραφιών και άλλων σημειώσεων. Οι ακριβείς 
συντεταγμένες δε θα αναφερθούν από σεβασμό 
προς την προστασία των ειδών αλλά και την 
συνολική δουλειά και έρευνα του Ανδρέα. Είδαμε 
παλιούς και καινούργιους πληθυσμούς, μικρούς 
και μεγάλους, υγιείς και ταλαιπωρημένους αλλά 
και κάποιους που είχαν υποστεί καταστροφικές 
φθορές από άλλα ανθρώπινα χέρια. Σε σχεδόν 
όλες τις τοποθεσίες που επισκεφτήκαμε το έδαφος 
ήταν ασβεστολιθικό. 

1 -  Mammillaria compressa ssp. centralifera, Hidalgo. 
2 - Echeveria sp..
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First stop
I decided to share with you our journey on the ba-
sis of populations observed and not in some spe-
cific order. 

Let’s start with Ariocarpus trigonus. The popula-
tion I saw is in Linares, Nuevo Leon, which coinci-
dentally was our first stop. Along with A. trigonus 
we found Echinocereus fitchii ssp. bergmannii, An-
cistrocactus megarhizus, Agave lechuguilla (I’m still 
removing spines from my calves) and Yucca which 
coexisted in the region. 

After populations have been documented with 

photographs and measurements, we started to-
wards the city of Tamaulipas. We climbed Sierra 
Madre Oriental, blanketed in a lot of fog, where 
Agave, Cycas and Palms populations were ob-
served, and the journey continued through the city 
Ciudad Victoria to our final destination Jaumave, 
where we stayed in a hotel.

1 -  Echinocereus pectinatus. 2 - Ancistrocactus 
scheeri. 3 - Ariocarpus trigonus.Prima oprire

Am decis deci să vă împărtășesc călătoria noastră 
pe baza populațiilor observate, dar nu într-o 
anumită ordine. Să începem cu Ariocarpus trigonus. 
Populația văzută de mine este în Linares, Nuevo 
Leon, care din întâmplare a fost prima noastră 
oprire. Alături de A. trigonus am găsit Echinocereus 
fitchii ssp. bergmannii, Ancistrocactus megarhizus, 
Agave lechuguilla (încă îmi mai îndepărtez spini din 
gambă) și Yucca, cu care coexistă în zonă. După 
ce am documentat populațiile prin fotografii și 

măsurători, am pornit spre orașul Tamaulipas. 
Am urcat Sierra Madre Oriental, învăluită în ceață 
deasă, unde am observat populații de Agave, 
Cycas și palmieri, după care călătoria a continuat 
traversând Ciudad Victoria spre destinația noastră 
finală Jaumave, unde am poposit la un hotel. 

1 -  Echinocereus pectinatus. 2 - Ancistrocactus 
scheeri. 3 - Ariocarpus trigonus.

Πρώτοι στάση
Αποφάσισα να σας παρουσιάσω το ταξίδι μας 
βάσει των πληθυσμών που  παρατηρήθηκαν και 
όχι με κάποια άλλη σειρά. Λέω να αρχίσουμε με 
μερικά Αriocarpus trigonus. Ο πληθυσμός είναι στο 
Linares, Nuevo Leon, που κατά σύμπτωση ήταν η 
πρώτη μας στάση. Μαζί με τα Αriocarpus trigonus 
βρέθηκαν Echinocereus fitchii ssp. bergmannii, 
Ancistrocactus megarhizus, Agave lechuguilla (ακόμα 
βγάζω αγκάθια από τις γάμπες μου) και Υucca τα 
οποία συνυπήρχαν στην ευρύτερη περιοχή. Αφού 
καταγράφηκαν οι πληθυσμοί με φωτογραφίες 

και μετρήσεις, ξεκινήσαμε προς την πόλη 
Tamaulipas. Ανεβήκαμε το όρος Sierra Madre 
Οriental, με πολλή ομίχλη, όπου παρατηρήθηκαν 
πληθυσμοί από Agave, Cycas και Palms, και το 
ταξίδι συνεχίστηκε περνώντας από την πόλη 
Ciudad Victoria με τελικό προορισμό το Jaumave 
που μείναμε σε ξενοδοχείο.

1 -  Echinocereus pectinatus. 2 - Ancistrocactus 
scheeri. 3 - Ariocarpus trigonus.
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1 & 2 -  Ancistrocactus scheeri ssp. megarhizus. 3-12 -  Ariocarpus trigonus.
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Second stop
The next population we saw was in Tula, Tamauli-
pas, where we visited two sites. The first was rocky 
and the second a mud plain. At the first location 
we found Ariocarpus agavoides, Echinocactus hori-
zonthalonius, Stenocactus, and Coryphantha, and 
few Ariocarpus kotschoubeyanus which coexisted 
with the Ariocarpus agavoides in a state of "sympa-
try". It is noteworthy that among the plants at the 
first population we observed a variegated Ariocar-

pus agavoides. The second location was on mud 
plains and there were no Ariocarpus agavoides. 
Here we saw Ariocarpus kotschoubeyanus, Mammil-
laria surculosa, Stenocactus and Lophophora. Most 
plants in the second research location were Ari-
ocarpus and Lophophora.

1-3 - Stenocactus spp.
A doua oprire
Următoarea populație văzută a fost în Tula, 
Tamaulipas, unde am vizitat două locații. Prima 
era stâncoasă, pe când cea de a doua era o câmpie 
de noroi solidificat. În prima locație am întâlnit 
Ariocarpus agavoides, Echinocactus horizonthalonius, 
Stenocactus și Coryphantha, precum și câțiva 
Ariocarpus kotschoubeyanus coexistand simpatric 
cu Ariocarpus agavoides. Este demn de menționat 
că printre plantele din prima populație am 
observat și un Ariocarpus agavoides variegat.Cea de 

a doua locație era pe o câmpie de noroi solidificat 
unde nu am întâlnit Ariocarpus agavoides. Aici am 
văzut Ariocarpus kotschoubeyanus, Mammillaria 
surculosa, Stenocactus și Lophophora. Cele mai 
mule plante din a doua locație erau Ariocarpus și 
Lophophora.

1-3 - Stenocactus sp.Δεύτερη στάση
Ο επόμενος πληθυσμός που θα δούμε είναι 
στην Tula, Tamaulipas. Εδώ επισκεφτήκαμε 2 
τοποθεσίες, η πρώτη πετρώδης και η δεύτερη 
λασπώδης. Στην πρώτη στάση βρήκαμε Ariocarpus 
agavoides, Echinocactus horizanthalonius, Steno-
cactus, και Coryphantha αλλά και λίγα Ariocarpus 
kotschoubeyanus τα οποία συνυπήρχαν με τα 
Αriocarpus  agavoides σε καθεστώς “sympatry”. 
Αξίζει να αναφερθεί ότι ανάμεσα στο  παραπάνω 
πληθυσμό  παρατηρήθηκε και ένα Αriocarpus 

agavoides variegata. Η δεύτερη στάση ήταν σε 
λασποπεδιάδα και για αυτό δεν υπήρχαν A. 
agavoides. Εδώ συναντήσαμε Ariocarpus kots-
choubeyanus, Mammillaria surculosa, Stenocactus 
και Lophophora. Τα περισσότερα φυτά στην 
δεύτερη τοποθεσία έρευνας ήταν Aricarpus και 
Lophophora.

1-3 - Stenocactus spp.
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1 & 2 - Stenocactus phylacanthus. 3- Echinocactus horizonthalonium. 4-6 - Coryphantha cornifera. 7 & 8 - Ariocarpus 
kotschoubeyanus. 9-11 - Ariocarpus agavoides.  12 - A. agavoides ssp. sanluisensis.
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1 -  Mammillaria compressa ssp. centralifera . 2-4 -  Mammillaria pilispina. 5 & 6 - Ariocarpus kotschoubeyanus. 7 & 8 - 
Lophophora alberto-vojtechii. 9 - Coryphantha cornifera. 10 - Stenocactus phylacanthus. 11 - Stenocactus sp.
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1 & 2 - Ariocarpus kotschoubeyanus.

4 & 5 - Ariocarpus kotschoubeyanus.

Mammillaria compressa ssp. centralifera.
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1 -  Astrophytum myriostigma fma. 
cristatum. 2 -  Astrophytum myriostigma.

1

Third stop
As I mentioned above, the trip includ-
ed three Turbinicarpus sites, a genus of 
which I have a soft spot for. Along with 
Astrophytum they were the first cacti I 
cultivated and was the genus which mo-
tivated me to read in more detail about 
the cultivation of cacti and succulents. 
Turbinicarpus jauernigii were seen in 
San Luis Potosi, although there were 
not many plants in the population. My 
excitement did not allow me to record 
any of the plants that were around but 
I remember many Neolloydia. I also saw 
Astrophytum myriostigma and crested As-
trophytum myriostigma.

In the next article
This first pictorial allows me to find my 
rhythm and to warm up a bit ... In the 
next articles I will take you to other loca-
tions and other populations with more 
photos and information. What I can tell 
you for sure is that as the days of the trip 

passed the plants and pictures improved. I wish I had the 
words to describe everything I felt and experienced during 
this trip. Fortunately "a picture is worth a thousand words."

Until the next article, I wish you good plants, healthy 
growth and good travel! 

Thank you Mexico!

2

A treia oprire
Cum am menționat mai sus, călătoria 
noastră a inclus și trei locații de 
Turbinicarpus, un gen pentru care am o 
mare slăbiciune. Au fost primii cactuși 
cultivați de mine, alături de Astrophytum, 
și a fost genul care m-a motivat să 
citesc mai în detaliu despre creșterea 
cactușilor și a plantelor suculente. Am 
văzut Turbinicarpus jauernigii în San Luis 
Potosi, deși nu erau prea multe plante în 
acea populație. Emoția care m-a cuprins 
nu mi-a permis să înregistrez plantele 
care se mai găseau împrejur, dar îmi 
amintesc că erau multe Neolloydia. Am 
mai văzut de asemenea și Astrophytum 
myriostigma și Astrophytum myriostigma 
crestat.

În viitorul articol
Acest prim pictorial îmi permite să-mi 
găsesc ritmul și să-mi fac puțin încălzirea… 
În următoarele articole vă voi conduce 
spre alte locații și alte populații, însotite 
de mai multe fotografii și informații. 

Ce pot spune sigur este că, pe timp ce zilele de călătorie 
treceau, plantele și imaginile obținute se îmbunătățeau. 
Tare aș fi dorit să am cuvinte să descriu tot ce am simțit și 
experimentat în timpul acestei călătorii unice. Din fericire “o 
fotografie valorează cât o mie de cuvinte”. 

Până la următorul articol, vă doresc plante bune, care să 
crească sănătos și călătorii plăcute!  

Îți mulțumesc, Mexic!

2

Τρίτη στάση
Όπως ανέφερα και παραπάνω, το ταξίδι 
περιελάμβανε και τρεις τοποθεσίες 
Τurbinicarpus στους οποίους έχω 
ιδιαίτερη αδυναμία καθώς μαζί με 
τα astrophytum ήταν τα πρώτα που 
καλλιέργησα. Η καλλιέργεια τους 
με κινητοποίησε για να διαβάσω 
πιο αναλυτικά για την καλλιέργεια 
των κάκτων και των παχύφυτων. Τα 
Τurbinicarpus jauernigii τα πρωτοείδαμε 
στο San Luis Potosi αν και δεν είχε 
πολλά φυτά. Ήταν από τους  πρώτους 
πληθυσμούς αυτών των ειδών που είδαμε 
και από την χαρά μου δεν κατέγραψα 
κανένα από τα φυτά που ήταν τριγύρω 
αλλά θυμάμαι πολλά Νeolloydia.  Επίσης 
συναντήσαμε Αstrophytum myriostigma 
και ένα Αstrophytum myriostigma f. 
cristata. 

Στο επόμενο άρθρο
Αυτή η πρώτη παρουσίαση (pictorial) 
είναι για να πιάσουμε ρυθμό και για να 

ζεσταθούμε λίγο… Στα επόμενα άρθρα, θα σας ταξιδέψω σε 
άλλες τοποθεσίες και άλλους πληθυσμούς, με περισσότερες 
φωτογραφίες και πληροφορίες. Αυτό που μπορώ να σας πω 
με σιγουριά είναι ότι όσο πέρναγαν οι μέρες του ταξιδιού 
καλυτέρευαν τα φυτά και οι φωτογραφίες. Μακάρι να 
μπορούσαν οι λέξεις να περιγράψουν όλα όσα ένιωσα και 
έζησα κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού. Ευτυχώς που 
«μια φωτογραφία αξίζει όσο χίλιες λέξεις». 

Μέχρι το επόμενο άρθρο, σας εύχομαι καλές καλλιέργειες 
με υγιή ανάπτυξη και καλά ταξίδια! 

Ευχαριστώ Μέξικο!

2
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1-9 - Turbinicarpus jauernigii.  10-12 -  Astrophytum myriostigma
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César Cantú, Maestro Fotógrafo

Big Bend National Park, Texas, USA.
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From sunset 
to sunrise
a night in the 
desert

How not to be intimidated, 
when you see the watch telling 
you it’s eight o’clock in the 
evening and the temperature 
is around 49° Celsius and, in 
absolute solitude, you start 
installing your photographic 
equipment, being aware of 

the risks of nature, even in the desert, which is 
equally alive as the tropics? We associate the 
desert with austerity, but the desert lives and 
transforms itself every day. Note that in the 
desert storms are formed and it rains too, it is 
in all the survival manuals that the temperature 
can drop sharply or that snakes prefer night-
time to hunt their prey, these aren’t only Bear 
Grylls' tips. These possibilities have always 
existed, but with due respect for nature, the 
desert rewards us with incomparable sunsets 

and starry night that seemed to have come right 
out of a dream, with fantastic scenery, sculpted 
basalt mountains in the rigor of the geological 
movements that occurred millions of years 
ago. These majestic territories were considered 
sacred by our ancestors, designed for their 
adoration and respect, but especially creating 
a link where people, animals, plants, mountains 
and earth are interrelated and each imparts 
its own spiritual form, giving life and meaning 
to the universe. The Navajo people admired 
the day and the night, seeking the spiritual 
understanding of everything around them, 
but not worshiping any god, as nature was fit 
its purpose. In a picture, I can photograph the 
stars that represent the Scorpio constellation, 
the desert land as a suitable frame and it could 
headline "the scorpion in the desert".

De la asfințit
la răsărit
o noapte
în deșert

Cum să nu fi intimidat când cea-
sul îți spune că este ora opt sea-
ra iar temperatura este în jurul a 
49° Celsius și, într-o singurătate 
absolută, începi să-ți instalezi 
echipamentul fotografic, fiind 
conștient de riscurile din natură? 

Deșertul este la fel de viu ca 
jungla de la tropice. Noi asociem deșertul cu au-
steritatea, dar deșertul trăiește și se transformă 
în fiecare zi. Rețineți că și în deșert se stârnesc 
furtuni și plouă, lucrul acesta există în toate ma-
nualele de supraviețuire. Faptul că temperatura 
poate scădea brusc sau că șerpii preferă să-și 
caute prada în timpul nopții, nu sunt numai sfa-
turile lui Bear Grylls. Aceste posibilități au exis-
tat întotdeauna, dar cu tot respectul acordat 
naturii, deșertul ne răsplatește cu apusuri de 

soare incomparabile și cu cerul înstelat ce pare 
să izvorască din vis, cu peisaje fantastice și cu 
munți de bazalt, sculptați de rigoarea mișcărilor 
geologice care au avut loc cu milioane de ani în 
urmă. Aceste teritorii mărețe au fost considera-
te sacre de strămoșii noștri, concepute pentru a 
fi  adorate și respectate, dar mai ales pentru cre-
area unei legături unde oameni, animale, plan-
te, munții și Pământul însuși sunt interconecta-
te și fiecare își împrumută forma sa spirituală, 
dând viață și sens Universului. Populația Navajo 
a admirat Ziua și Noaptea, căutând înțelegerea 
spirituală a tot ce îi înconjura, dar fără a se în-
china nici unui zeu, întrucat natura era potrivită 
acestui scop. Într-o imagine, am putut fotografia 
stelele care reprezintă Constelația Scorpionului; 
terenul pustiu crează un cadru adecvat și aș pu-
tea da fotografiei, titlul “Scorpion în deșert”. 

Desde el atardecer 
hasta el amanecer,

una noche en 
el desierto

Cómo no intimidarse, cuando 
ves en el reloj que dan las vein-
te horas y la temperatura ron-
da los 49° Celsius, y te aprestas 
en absoluta soledad a instalar 
tú equipo de fotografía, cono-
ciendo los riesgos de la natura-
leza, que aunque desértica, está 

igual de viva que en un trópico? Asociamos al 
desierto con austeridad, cuando este vive y se 
transforma a diario intensamente. Advertir que 
en el desierto se forman tormentas y llueve, se 
encuentra en todos los manuales de supervi-
vencia, que la temperatura puede dar un bru-
sco descenso o que las serpientes prefieren la 
noche para cazar a sus presas, no son consejos 
de Bear Grylls, esas posibilidades han estado 
siempre, pero que con el debido respeto por la 
naturaleza, ésta nos recompensa generalmente 
con atardeceres inigualables, y noches estrella-
das de ensueño.

Fantásticos escenarios, montañas de basalto 
esculpidas en el rigor de los movimientos 

geológicos que se dieron millones de años 
atrás. Territorios que por su majestuosidad 
fueron catalogados por nuestros ancestros 
como sagrados, concebidos para su adoración 
y respeto, pero sobre todo, en una vinculación 
donde las personas, los animales, las plantas, 
las montañas y la tierra están relacionados 
entre sí y cada uno imparte su propia forma 
espiritual, que le da a la vida y al universo un 
significado. El pueblo Navajo admiraba el día y 
la noche, buscaba el entendimiento espiritual 
de todo lo que les rodeaba, pero no adoraban a 
ningún dios, como encajar con la naturaleza era 
su propósito. En esta imagen pude fotografiar 
las estrellas que representan a la constelación 
del Escorpión, adecuada al encuadre terrestre 
desértico, misma que podría titular “el escorpión 
en el desierto”.
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Saguaro National Park, Arizona, USA.
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A desert is a landscape that receives little 
rainfall. They have a reputation of harbouring 
little life, but that depends on the kind of de-
sert; in many there is abundant life, vegetation 
is adapted to low humidity and fauna usually 
hides during the day to preserve moisture. 
The establishment of social groups in the de-
serts is complicated and requires a significant 
adjustment to the extreme conditions prevai-

ling in them. 
The factors of latitude, altitude, tempera-

ture and rainfall, are what determine the mi-
croclimate that occurs in it, and whether hot 
or cold, it is usually unconquerable and it re-
quires maximum precautions when visiting 
them, dehydration and hypothermia, so dissi-
milar, could be life-threatening consequences 
when in a desert.

Deșertul este un peisaj care primește 
puține precipitații. Deșerturile au reputația că 
adăpostesc puțină viață, dar acest lucru depin-
de de tipul deșertului; în multe dintre ele există 
viață din abundență, vegetația fiind adaptată 
la umiditate scăzută iar fauna, de obicei, se 
ascunde în timpul zilei pentru a păstra umi-
ditatea. Constituirea unor grupuri sociale în 
deșerturi este complicată și necesită o ajusta-

re semnificativă față de condițiile extreme care 
predomină în ele.  Factorii legați de latitudine, 
altitudine, temperatură și precipitații, sunt cei 
care determină microclimatul existent și, fie că 
sunt calde sau reci, deșerturile sunt îndărătnice 
și necesită precauții maxime pentru a fi vizitate, 
deshidratarea și hipotermia, deși atât de dife-
rite, ar putea fi consecințe care să-ți amenințe 
viața într-un deșert.  

Un desierto es un paisaje que recibe pocas 
precipitaciones. Tienen reputación de pose-
er poca vida, pero eso depende de la clase de 
desierto; en muchos existe vida abundante, la 
vegetación se adapta a la poca humedad y la 
fauna usualmente se esconde durante el día 
para preservar humedad. El establecimiento de 
grupos sociales en los desiertos es complicado 
y requiere de una importante adaptación a las 

condiciones extremas que en ellos imperan. 
Los factores de latitud, altitud, temperatura y 
precipitaciones pluviales, son los que determi-
nan el microclima que se presenta en el mismo, 
y sea cliente o frío, suelen ser indomables y re-
quieren el máximo de la precauciones para re-
correrlos, la deshidratación y la hipotermia, tan 
disímbolas, podrían ser consecuencias de peli-
gro vital en un desierto.
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Volcán de Colima, Colima, México.

Orion en el cielo de Coahuila, México.
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Nation Monument of Navajo Tribal, Utah, USA.

Sierra de Arteaga, Nuevo León, México.
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Chisos Mountain, Big Bend National Park, Texas, USA.
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"Pueblo Fantasma" en Real de Catorce, San Luis Potosí, México.
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Chisos Mountain, Big Bend National Park, Texas, USA.
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Saguaro National Park, Arizona, USA.
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Dunas de Yeso, Cuatrociénegas, Coahuila, México.

La constelación del Escorpión en el cielo de Arizona, USA.
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White Sands National Park, Alamogordo, New Mexico, USA.

White Sands National Park, Alamogordo, New Mexico, USA.
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To César Cantú's gallery
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Francisco Moreno
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A plant with tuberous roots 
and with a                    
flattened globular form

Turbinicarpus
pseudopectinatus 

(Backbg.) C. Glass & R. Foster

Turbinicarpus pseudopectinatus, 8 years old plant, 
in  partly mineral substrate. The flowering occurs in 
January and February.

O plantă cu rădăcini 
tuberoase și cu o formă 
globulară turtită

Turbinicarpus
pseudopectinatus 

(Backbg.) C. Glass & R. Foster

Turbinicarpus pseudopectinatus, de 8 ani, în substrat 
parțial mineral. Înflorirea se produce în ianuarie și 
februarie. 

Una planta de raíz 
tuberosa con una forma 
globosa aplastada

Turbinicarpus
pseudopectinatus 

(Backbg.) C. Glass & R. Foster

Turbinicarpus pseudopectinatus, 8 años de edad, 
sustrato parcialmente mineral. La floración se presenta 
en enero-febrero. 
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I bought my first plants belonging to this be-
autiful species 16 years ago, and purcha-
sing only two more since. From these I pro-
pagated several hundreds of specimens. 
We're talking about plants with tuberous 
roots  and a flattened globular shape. Per-
sonally I am delighted of this species which 
I am able to propagate quite frequently, 

on a suitable substrate, the mostly mineral and 
free of organic matter. In culture, it grows wi-
thout any difficulties and trying to avoid rotting 
doesn’t pose a challenge. 

Turbinicarpus pseudopectinatus, 5 years old plant, in  
partly mineral substrate. 

Am cumpărat primele mele 
plante, aparținând acestei fru-
moase specii acum 16 ani, de 
atunci încoace achiziționând 
doar două. Din acestea am 
propagat mai multe sute de 
exemplare. Vorbim de plan-
te cu rădăcini tuberoase și o 

formă globulară turtită. Pe mine personal mă 
încântă această specie pe care pot să o propag 
frecvent, pe un substrat mineral adecvat, lipsit 
de materie organică. În cultură, crește fără di-
ficultate și nu îmi pune probleme de putrezire. 

Turbinicarpus pseudopectinatus, 5 ani, în substrat 
parțial mineral. 

Mis primeras plantas de 
esta hermosa especie las 
compré hace 16 años, solo 
adquirí en ese entonces 
2 y de ahí he propagado 
varios cientos, se trata de 
plantas de raíz tuberosa y 
una forma globosa apla-

stada, en lo personal me encanta esta especie 
y por ello la propago frecuentemente, con un 
sustrato adecuado, básicamente mineral y libre 
de materia orgánica crecen sin dificultades en 
su cultivo ni problemas de pudrición.

Turbinicarpus pseudopectinatus, 5 años de edad, 
sustrato parcialmente mineral. 
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1 & 2 - When light conditions, protection, moisture, 
and substrate temperature are adequate, the seeds 
that falling in the pot  between plants germinate 
in November and grow seedlings, like a "natural 
regeneration", simply proportional to the number of 
seeds I cannot collect but are reaching the soil surface. 
Perhaps if they would fall all, the pots should be full 
of plants.. 3 - In some years, the flowering is more 
abundant; waxy buds in the morning.

1 & 2 - Când condițiile de lumină, protecție, umiditate, 
temperatură și substrat sunt adecvate, în ghiveci, 
semințele care cad între plante generează ușor noi 
plantule, ca un fel de  „regenerare naturală”, pur și 
simplu proporțională cu numărul acelor semințe pe 
care nu le pot colecta și care ajung pe sol. Probabil că 
dacă ar cădea toate, ghivecele ar fi pline de plantule. 3 
- În unii ani, înflorirea este mult mai abundentă; boboci 
cerați, dimineața.  

1 & 2 - Cuando las condiciones son adecuadas en el 
contenedor en: Luz, protección, Humedad, Temperatura 
y sustrato, las semillas que caen entre las plantas, 
generan fácilmente nuevas plántulas, como un tipo 
de “regeneración natural” que se da simplemente con 
alguna que otra semilla que no alcanzo a colectar 
y cae entre las plantas, probablemente si dejara 
todas las semillas caer, estarían llenas de plantas los 
contenedores. 3 - Algunos años la floración es mucho 
más abundante, botones cerrados en la mañana.
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1 & 2 - Full flowering of distinct T. Pseudopectinatus 
plants. 
1 & 2 - Plină înflorire a unor plante distincte de T. 
pseudopectinatus. 
1 & 2 - Distintas plantas de T. Pseudopectinatus en 
plena floración. 
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1 - A mature dehiscent fruit showing its seeds.  2  - After 
pollination, the fruit is formed quickly, releasing the 
seeds in a few weeks. 3 - T. pseudopectinatus plant, 
15 years old: in culture it grows much larger than in the 
wild.

1 - Fruct matur, dehiscent, arătându-și semințele. 
2 - După polenizare, fructele se formează repede, 
eliberând semințele în câteva săptămâni. 3 - Plantă de 
T. pseudopectinatus de 15 ani: în cultură, ea crește 
mult mai mare decât în natură.

1 - Fruto maduro, dehiscente mostrando las semillas. 
2 - Después de la polinización los frutos se forman 
rápidamente, liberando las semillas en pocas semanas. 
3 - Planta de T. pseudopectinatus de 15 años de edad, 
en cultivo crecen mucho más grandes de lo normal.
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1 - An adult plant. 2 - T. pseudopectinaus seedlings, 8 
months old. 3 - Same seedlings 19 months old. 4 - They 
are easy to propagate if the conditions are right.

1 - Plantule de T. pseudopectinaus, de 8 luni. 2 - Aceleași 
plantule la 19 luni. 3 - Sunt plante cu o propagare foarte 
ușoară, dacă au condițiile adecvate.

1 - Semillero de 8 meses de edad de T. pseudopectinaus. 
2 - El mismo semillero de 19 meses de edad. 3 - Son 
plantas de fácil propagación con las condiciones 
adecuadas.
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1 - T. pseudopectinaus plants, 3 years old. 2 - A sloppy 
pollination and hybrids with T. valdezianus are quite a 
common occurrence as both species are flowering at the 
same time. 3 - Adult T. pseudopectinatus in full flower.

1 - Plante de T. pseudopectinaus de 3 ani. 2 -  O 
polenizare neglijentă este suficientă ca să apară hibrizi 
cu T. valdenzianus , aceste două specii înflorind în 
același timp. 3 - T. pseudopectinatus adult, în plină 
floare.

1 - Plantas de T. pseudopectinaus de 3 años de edad. 
2 - Algún simple descuido en la polinización y es común 
obtener híbridos con T. valdenzianus ya que florecen al 
mismo tiempo estas 2 especies. 3 - T. pseudopectinatus 
adulto en plena floración.
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1 - The flower buds open midday. 2 - Pectinate spines 
and flower bud. 3 - Four years old T. pseudopectinatus 
plants which I have allowed to dehydrating enough, with 
the sole purpose  of permitting to bury themselves in the 
substrate, as they do in habitat.

1 - Bobocii florali se deschid la jumătatea zilei. 2 
- Spini pectinați și un boboc floral. 3 - Plante de T. 
pseudopectinatus de 4 ani, pe care le-am lăsat să se 
deshidrateze suficient, cu singurul scop de a le lăsa să se 
îngroape, așa cum fac în habitat.

1 - Los botones florales son abiertos a medio día. 2 
- Espinas pectinadas y el boton floral. 3 - Plantas de 
T. pseudopectinatus de 4 años de edad, les permito 
deshidratarse los suficiente y con sol intenso para que se 
entierren como lo hacen en su habitat.
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1 - T. pseudopectinatus maximum hydrated plants. 2 - 
The same plants, dehydrated and compact, with a more 
natural shape, forming fruit. 3 - A flowering hybrid of T. 
pseudopectinatus x T. valdenzianus. 4 - The flowering 
of 2015 season:  T. pseudopectinatus plant with a more 
correct aspect, sufficient dehydration and adequate 
ambience and sun exposure. 5 - After a bath.

1 - Plante de T. pseudopectinatus hidratate la maxim. 
2 - Aceleași plante, mai deshidratate și compacte, cu 
un aspect mai natural, formând fructe. 3 - Înflorirea 
unor híbrizi cu T. valdenzianus. 4 - Înflorirea din 2015: 
plante de T. pseudopectinatus cu un aspect mai corect, 
cu suficientă deshidratare, cu o ambianță și o radiație 
solară adecvate. 5 - După baie.

1 - Plantas de T. pseudopectinatus hidratadas al limite. 
2 - Las mismas plantas mas deshidratadas y compactas 
con apariencia más natural y formando frutos. 3 - 
Híbridos con T. valdenzianus floreciendo. . 4 - Floración 
2015, plantas de T. pseudopectinatus con mejor 
aspecto, buena deshidratación, radiación solar adecuada 
y ambientación. 5 - Dopo un bagno.
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The splendid T. pseudopectinatus, it's  undoubtedly 
one of the greatest joyS of the genus Turbinicarpus: 
beautiful form, incredible flowers and fabulous spines!

Splendidul T. pseudopectinatus, este, fără doar și 
poate, una dintre cele mai mari bucurii ale genului 
Turbinicarpus: formă frumoasă, flori incredibile și spini 
fabuloși! 
El hermoso T. pseudopectinatus, definitivamente una 
de las grandes joyas del genero Turbinicarpus: hermosa 
forma, bellas flores, y fabulosas espinas.
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Mihai Crisbășanu

An interviw with

Davide Donati
&
Carlo Zanovello 

Davide Donati, born in 1975, is a naturalist par 
excellence. Fish pathologist and botanist, he has de-
voted part of xerophyte plant research. Years of ex-
ploratory areas and seldom missed beaten the foot 
of man led to the discovery of several xerophyte new 
plant species, which he described in botanically.

Davide Donati was first co-editor and, more, later 
editor and scientific director at the Italian magazine 
"Piante Grasse". Today he is Editor and Director of 
the prestigious online journal Acta Succulenta.

He has written numerous scientific and popular 
articles, in both Italian and foreign magazines and 
is also the author of "Principi di Alimentazione per 
Tartarughe e altri rettili erbivores", 2010. 

Davide Donati lectures and seminars about xero-
phyte plants, about fish pathology and biodiversity 
and currently teaches at the University of Bologna, 
training and awareness for aquarium-culture and 
aquarium.

Carlo Zanovello, born in Barbarano Vicentino in 
1947, was interested in succulents since 1967. 

Finished Physics in 1973 from the University 
of Padua, but he did not abandon his passion for 
"Plant fat" and in particular for Turbinicarpus. He It 
was one of the founding members of Associazione 
of Succulent Italian Amateur (AIAS) and for the first 
five years, with his friend Luciano Battaia, co-editor 
of the Journal AIAS "Piante Grasse" also published 
during the years, many articles in Italian and foreign 
journals, mainly about Mexican cacti. It is also 
author of "Alia scoperta di cactus preziosi", F. Muzzio 
ed. (1992), about cacti in Sierra Madre Oriental, 
Mexico and co-author, along with Alessandro 
Mosco, of a remarkable article on Thelocactus genus 
review. He made several travel in Mexico, focusing 
primarily habitats of the genus Turbinicarpus and 
rediscovering habitat Turbinicarpus ysabelae, lost 
for over 50 years.

An interviw with

Davide Donati
&
Carlo Zanovello 

Davide Donati, născut în 1975, este un natura-
list prin excelență. Ihtiopatolog şi botanist, el și-a 
dedicat o parte dintre cercetări plantelor xerofite. 
Anii de explorare prin arii pierdute și arareori bătute 
de picior de om, au dus la descoperirea mai multor 
specii noi de plante xerofite, pe care le-a descris din 
punct de vedere botanic.

Davide Donati a fost mai întâi coredactor și mai 
apoi editor și director științific la revista italiană 
"Piante grasse". Astăzi el este Editorul și directorul 
prestigioasei reviste online Acta Succulenta.

A scris numeroase articole științifice şi de popu-
larizare, atât în reviste italiene, cât și străine și este 
autorul cărții "Principi di alimentazione per tar-
tarughe e altri rettili erbivori" 2010.

Davide Donati susține conferințe și seminarii des-
pre plantele xerofite, despre ihtiopatologie și biodi-
versitate și actualmente predă la Universitatea din 
Bologna, cursuri de formare și popularizare pentru 
acvaricultură si acvaristică.

Carlo Zanovello, născut în Barbarano Vicentino 
în 1947, a fost interesat de suculente din 1967.

A terminat Fizica în 1973 la Universitatea din 
Padova, dar el nu a abandonat pasiunea pentru 
"plante grase", și pentru Turbinicarpus în special.  A 
fost unul dintre membrii fondatori ai Associazione 
Italiana Amatori Succulente (AIAS), precum și, pentru 
primii cinci ani, împreună cu prietenul său Luciano 
Battaia, coeditor al Jurnalului AIAS "Piante Grasse", 
publicând de asemenea, în timpul anilor, multe 
articole în reviste italiene și străine, în principal 
despre cactușii mexicani. El este, de asemenea, autor 
al cărții "Alia scoperta di cactus preziosi", F. Muzzio 
ed. (1992), despre cactușii din Sierra Madre Oriental, 
Mexic și coautor, împreună cu Alessandro Mosco, 
al unui remarcabil articol, privind revizuirea genului 
Thelocactus. A făcut mai multe călătorii în Mexic, 
studiind în principal habitatele genului Turbinicarpus 
și redescoperind habitatul Turbinicarpus ysabelae, 
pierdut de peste 50 de ani.

An interviw with

Davide Donati
&
Carlo Zanovello 

Davide Donati, nascut in 1975, este un natural-
ist prin excelență. Ihtiopatolog şi botanist, el și-a 
dedicat o parte dintre cercetări plantelor xerofite. 
Anii de explorare prin arii pierdute și arareori bătute 
de picior de om, au dus la descoperirea mai multor 
specii noi de plante xerofite, pe care le-a descris din 
punct de vedere botanic.

Davide Donati a fost mai întâi co-redactor si mai 
apoi editor și director științific la revista italiană 
"Piante grasse". Astăzi el este Editorul și directorul 
presticgioasei reviste online Acta Succulenta.

A scis numeroase articole științifice şi de popu-
larizare, atât în reviste italiene, cât și străine și este 
autorul cărții "Principi di alimentazione per tar-
tarughe e altri rettili erbivori" 2010.

Davide Donati susține conferințe și seminarii de-
spre plantele xerofite, despre ihtiopatologie și bio-
diversitate și actualmente predă la Universitatea din 
Bologna, cursuri de formare și popularizare pentru 
acvaricultură si acvaristică.

Carlo Zanovello, născut în Barbarano Vicentino 
in 1947, a fost interesat de suculente din 1967.

A terminat Fizica în 1973 la Universitatea din 
Padova, dar el nu a abandonat pasiunea pentru 
"plante grase", și pentru Turbinicarpus în special. El 
a fost unul dintre membrii fondatori ai Associazione 
Italiana Amatori Succulente (AIAS), precum și 
pentru primii cinci ani, cu prietenul său Luciano 
Battaia, co-editor al Jurnalul AIAS "Piante Grasse", 
publicand de asemenea, în timpul anilor, multe 
articole în reviste italiene și străine, în principal 
despre cactusii mexicani. El este, de asemenea, 
autor al cartii "Alia scoperta di cactus preziosi", 
F. Muzzio ed. (1992), despre cactusii din Sierra 
Madre Oriental, Mexic și coautor, impreună cu 
Alessandro Mosco, al unui remarcabil articol, privind 
revizuirea genului Thelocactus. El a făcut mai multe 
călătorii în Mexic, studiind în principal habitatelor 
genului Turbinicarpus și redescoperind habitatul 
Turbinicarpus ysabelae, pierdut de peste 50 de ani.

su
m

m
ar

y
su

m
m

ar
y

#
#
#
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2015/06/Snapshot-1-01.06.2015-12-45.png
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2015/06/Mihai-Crisbasanu-prezentare.pdf
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2015/06/Mihai-Crisbasanu-prezentare.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Romania


70 - XEROPHILIA • Volume IV, No. 2 (13), June 2015 | ISSN 2285-3987Davide Donati & Carlo Zanovello

K
nowing that at the end of March, I 
will travel to the country, via Italy, I 
arranged a route that allowed me 
seeing old friends, meeting new and 
interesting people and gather a few 
plants for a longer collection. 

Unfortunately, what was planned 
to be the most important call of my 

heart had unexpectedly. My initial disappointment, 
however, was cancelled by the extraordinary two 
people that I met, which I will try to present you in 
the pages that follow. 

Due to sound deficiencies however, we are able 
to present only the transcript of the movie I made. 
I would have liked to be added! 

Thank them once in this way, to Carlo for a 
very warm reception and for the gifts received; 
to Davide because he travelled more than 300 
km, especially to come help me in making this 
interview! 

I hope to see them again soon!!

M.C.: Hello Davide, hello Carlo, how did you become 
so passionate about cacti and succulents plants? 
How did you meet each other, in what circumstanc-
es? What brought you together? 
D.D.: I was always fascinated by plants since I was 
a child, mainly cacti. Then in 1999 I’ve been here 

for the first time (n.ed. Carlo’s greenhouses), just 
to buy some plants. In 2000 I’ve been here again, 
in the late autumn, but an unexpected, terrible 
snowstorm blocked me here and I had to sleep 
in Carlo’s home… that night we spoke a lot about 
plants, cacti, Turbinicarpus, noticing that we agreed 
about many thing and we shared some “crazy” 
ideas about them. This is the story. Since that day 
we studied many subjects together, I learned a lot 
from him and, over time, Carlo became almost a 
father to me.
M.C.: And how about you Carlo, it was Davide who 
brought you in into this business for knowing cacti 
better and studying them or it was already your pas-
sion? 
C.Z.: I started in my passion as a collector in 1967 
when I was 20 years old, then I grew thousands of 
succulents. 

Fifteen years ago Davide visited our nursery and 
I discovered in him a beautiful mind and a poten-
tial “cactologist”. I have to say that he motivated 
my interest in cacti and succulents, captivating me 
with his ideas. 
M.C.: So, in the end, you both decided to put all our 
knowledge at work and to combine your field trip ex-
perience and your interest for studying Mexican cac-
ti, which has been materialized in writing the books 
on different Mexican cacti... 

Carlo Zanovello and Davide Donati  wayting for me...

Davide Donati and Carlo Zanovello wrote together a few successful books: 
" Capire, conoscere, coltivare i Turbinicarpus-Rapicactus" in 2005, translated 
into German and English, "Epithelantha" in 2011 and "Echinocactus" in 2011

Știind că la sfârșitul lunii martie, voi 
călători spre țară, trecând prin Italia, 
mi-am aranjat un traseu care să-
mi permită să văd prieteni vechi, să 
cunosc persoane noi și interesante 
și să mai adun câteva plante pentru 
colecție. Din păcate, ceea ce fusese 
plănuit să fie cea mai importantă 

escală a mea, a trebuit anulată, în mod neașteptat. 
Dezamăgirea mea inițială, a fost însă anulată de 

faptul că am cunoscut doi oameni extraodinari, pe 
care voi încerca să vi prezint în paginile ce urmează. 

Datorită unor deficiențe de sunet însă, sunt în 
măsură să vă prezint doar transcrierea filmului pe 
care l-am făcut. Mi-ar fi plăcut să-l pot adăuga!

Le mai mulțumesc o dată pe această cale, lui 
Carlo pentru primirea deosebit de caldă și pentru 
darurile primite; lui Davide pentru că a făcut mai 
mult de 300 de km, special pentru a veni să mă 
ajute în luarea acestui interviu!  

Sper să-i revăd cât de curând!

M.C.: Salut Davide, salut Carlo, cum ați devenit atât 
de pasionați de cactuși și plante suculente? Cum v-ați 
întâlnit reciproc, în ce împrejurări? Cum de ați ajuns 
împreună? 
D.D.: Eu am fost mereu fascinat de plante, de când 
eram un copil, mai ales de cactuși. Mai tîrziu, în 

1999, am ajuns și aici pentru prima dată (n.ed. la 
serele lui Carlo), numai ca să cumpăr plante. În 
2000 m-am întors, toamna târziu, dar o furtună 
neașteptată, teribilă, m-a blocat aici și a trebuit să 
dorm în casa lui Carlo… în noaptea aceea am vorbit 
despre plante, cactuși, Turbinicarpus, observând că 
suntem de acord în multe privințe și am împărtășit 
unele idei mai “nebune” despre ele. Asta e poves-
tea. Din ziua aceea am studiat mai multe subiecte 
împreună, am învățat multe de la el și, în timp, Car-
lo a devenit aproape ca un tată pentru mine. 
M.C.: Și acum despre tine Carlo, a fost Davide care 
te-a adus în această afacere pentru a cunoaște mai 
bine cactușii și studierea lor sau a fost deja pasiunea 
ta?
C.Z.: Eu mi-am început pasiunea de a colecționa 
cactuși în 1967, la 20 de ani, iar dupa aceea am cres-
cut multe mii de suculente. Acum cincisprezece ani 
Davide a vizitat nurseria noastra și am descoperit 
în el o minte superbă și un potențial “cactusolo-
gist”. Trebuie să spun că el mi-a motivat interesul 
pentru cactuși și suculente, captivându-mă cu ide-
ile sale. 
M.C.: Deci, în cele din urmă, amândoi ați decis să 
combinați la lucru atât cunostințele voastre cât și 
experiența de lucru în teren și interesul pentru cactușii 
mexicani, care s-a materializat în scrierea unor cărți 
despre aceștia…

Davide Donati și Carlo Zanovelo au scris împreună căteva cărți de suc-
ces: "Capire, conoscere, coltivare i Turbinicarpus-Rapicactus" 2005, tra-
dus în germană și engleză; ; "Epithelantha" 2011 și "Echinocactus" 2011.

Davide Donati și Carlo Zanovello așteptându-mă în prag...

Știind ca la sfârțitul lunii martie, voi 
călători spre țară, trecând prin Italia, 
mi-am aranjat un traseu care sa-
mi permită să văd prieteni vechi, să 
cunosc persoane noi și interesante 
si să mai adun câteva plante pentru 
colecție. Din păcate, cea ce fusese 
plănuit să fie cea mai importantă 

escală a mea, a trebuit anulată, în mod neașteptat. 
Dezamăgirea mea inițială, a fost însă anulată de 

faptul că am cunoscut doi oameni extraodinari, pe 
care voi încerca sa vi prezint în paginile ce urmează. 

Datorită unor deficiemțe de sunet însă, sunt în 
măsură să vă prezint doar transcrierea filmului pe 
care l-am facut. Mi-ar fi plăcut să-l pot adăuga!

Le mai multumesc o dată pe această cale, Lui 
Carlo pentru primirea deosebit de caldă și pentru 
darurile primite; lui Davide pentru că a facut mai 
mult de 300 de km, special pentru a veni sa ma 
ajute in luarea acestui interviu!  

Sper sa-i revăd cât de curând!

M.C.: Hello Davide, hello Carlo, how did you become 
so passionate about cacti and succulents plants? 
How did you meet each other, in what circumstances? 
What brought you together? 
D.D.: I was always fascinated by plants since I was 
a child, mainly cacti. Then in 1999 I’ve been here 

for the first time (n.ed. Carlo’s greenhouses), just 
to buy some plants. In 2000 I’ve been here again, 
in the late autumn, but an unexpected, terrible 
snowstorm blocked me here and I had to sleep 
in Carlo’s home… that night we spoke a lot about 
plants, cacti, Turbinicarpus, noticing that we agreed 
about many thing and we shared some “crazy” 
ideas about them. This is the story. Since that day 
we studied many subjects together, I learned a lot 
from him and, over time, Carlo became almost a 
father to me.
M.C.: And how about you Carlo, it was Davide who 
brought you in into this business for knowing cacti 
better and studying them or it was already your pas-
sion? 
C.Z.: I started in my passion as a collector in 1967 
when I was 20 years old, then I grew thousands of 
succulents. 

Fifteen years ago Davide visited our nursery and 
I discovered in him a beautiful mind and a poten-
tial “cactologist”. I have to say that he motivated 
my interest in cacti and succulents, captivating me 
with his ideas. 
M.C.: So, in the end, you both decided to put all your 
knowledge at work and to combine your field trip ex-
perience and your interest for studying Mexican cacti, 
which has been materialized in writing the books on 
different Mexican cacti... 

Carlo Zanovello and Davide Donati  wayting for me...

Davide Donati și Carlo Zanovelo au scris impreună căteva cărți de suc-
ces: "Capire, conoscere, coltivare i Turbinicarpus-Rapicactus" 2005, tra-
dus în germană și engleză; ; "Epithelantha" 2011 și "Echinocactus" 2011.

Davide Donati și Carlo Zanovello așteptându-ma în prag...
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D.D.: Sure, then don’t forget that Carlo has al-
ready been many times in Mexico in the 1980’s 
and 1990’s, looking for cacti. He taught me a lot of 
things with his expertise. 
M.C.: As a matter of fact Carlo, you already revolu-
tionized the genus Thelocactus, proposing a new 
classification together with Alessandro Mosco.
C.Z.:   Our work was primarily based on Alessan-
dro Mosco’s studies and secondarily on my own 
contributions.
M.C.: Carlo, in the meantime you have revised sev-
eral groups of Mexican cacti together with Davide, by 
genus and by species, publishing books on Epithelan-
tha, Echinocactus, Turbinicarpus... so what’s going 
to be next? 
C.Z.:   (laughs) I am old and already got over these 
things, so Davide will continue the work…
D.D.: Presently I am working on opuntioids cac-
ti, but also on the genus Sempervivum and other 
plants. 

There are a lot of things yet to find and to dis-
cover about Sempervivum, and in my opinion there 
are still many things to discuss about Turbinicar-
pus as well.

M.C.: However, the base is already set for the species 
you are studying… the books cover for me and for 
many others readers the main area of interest and 
definitely cover the basics…
D.D.: Thank you, but I think that in the light of the 
new, recent discoveries, which are actually filling 
the gaps and linking many taxa one to each other, 
it could be time for a new approach to the genus. 

Anyway, Mexico is extraordinary  from a biologi-
cal point of view, biodiversity is incredible there, 
in some areas plant communities can completely 
change every few km.
M.C.: So, Davide, do you intend to continue your sci-
entific work in the same area, or do you intend to ex-
pand and take other field trips and perform studies 
on other cactus genera? Will you be focusing on other 
Mexican cacti or on Sempervivum?
D.D.: I don’t know, it depends also on the Univer-
sity of Bologna. I’m working also on hydrophytes 
since many years.

Looking for plants I’ve had many field trips in 
Europe, Middle East, Indochina, Africa, Americas, 
and Mexico is so extraordinary... there are still so 
many things to see! 

So different, but so alike, these two good friends could 
be, for whosoever, not only an inexhaustible source of 
knowledge, but the mentors for a new generation of 
peoples who love the plants, the life, the Nature itself…

D.D.: Desigur, dar să nu uităm, Carlo a fost deja de 
mai multe ori în Mexic în anii 1980 și 1990, căutând 
cactuși. El m-a învățat enorm prin experiența lui.  
M.C.: Ca o chestiune de timp Carlo, tu deja ai început 
să revoluționezi genul Thelocactus, propunând o 
nouă clasificare împreună cu Alessandro Mosco. 
C.Z.: Lucrarea noastră s-a bazat mai ales pe stu-
diile lui Alessandro Mosco și numai subsidiar pe 
contribuțiile mele. 
M.C.: Carlo, între timp tu ai revizuit mai multe gru-
puri de cactuși mexicani, împreună cu Davide, pe 
genuri și pe specii, publicând cărți despre Epithelan-
tha, Echinocactus, Turbinicarpus... deci, ce va urma 
în continuare? 
C.Z.: (râde) Eu sunt bătrân și deja am depășit lucru-
rile astea, așa că Davide va continua această activi-
tate pentru amândoi… 
D.D.: În prezent lucrez cu cactuși opuntioizi, dar de 
asemenea și cu Sempervivum și cu alte plante. 

Mai sunt încă multe lucruri de găsit și de des-
coperit despre Sempervivum și, în opinia mea, 
încă mai sunt multe lucruri de discutat și despre 
Turbinicarpus.
M.C.: Cu toate acestea, ați stabilit baza pentru speci-

ile deja studiate… cărțile acoperă pentru mine și pen-
tru mulți alți cititori principalul domeniu de interes și, 
evident, acoperă cu siguranță elementele de bază…
D.D.: Mulțumesc, dar eu cred că în lumina desco-
peririlor noi, recente, care de fapt umplu spațiile 
și așează mai multe taxoni unul lângă altul, ar 
putea fi timpul pentru o nouă abordare a genu-
lui. Oricum, Mexicul este extraordinar din punct 
de vedere biologic, biodiversitatea este incredibilă 
acolo, în unele zone comunitățile de plante putân-
du-se schimba complet, la fiecare câțiva kilometri.
M.C.: Deci, Davide, intenționezi să continui munca 
științifică în aceeași zonă, sau intenționezi să o ex-
tinzi, sau să faci alte excursii pe teren pentru a efec-
tua studii pe alte genuri de cactuși? Te vei concentra 
pe alți cactuși mexicani sau pe Sempervivum?
D.D.: Nu știu, depinde și de Universitatea din Bo-
lognia. Lucrez, de asemenea, pe hidrofite de mulți 
ani. 

Căutând plante am avut multe excursii pe teren 
în Europa, Orientul Mijlociu, Indochina, Africa, 
America, iar Mexicul este atât de extraordinar ... 
sunt încă atât de multe lucruri de văzut!
C.Z.:  Una din cele mai interesante lucrări făcute 

Atât de diferiți, dar atât de asemănători, acești doi buni 
prieteni ar putea fi pentru orișicine, nu numai o sursă 
inepuizabilă de cunoștințe, ci și mentorii unei noi generații 
de iubitori ai plantelor, ai vieții, ai Naturii însăși.

D.D.: Sure, then don’t forget that Carlo has al-
ready been many times in Mexico in the 1980’s 
and 1990’s, looking for cacti. He taught me a lot of 
things with his expertise. 
M.C.: As a matter of fact Carlo, you already revolu-
tionized the genus Thelocactus, proposing a new 
classification together with Alessandro Mosco.
C.Z.:   Our work was primarily based on Alessan-
dro Mosco’s studies and secondarily on my own 
contributions.
M.C.: Carlo, in the meantime you have revised sev-
eral groups of Mexican cacti together with Davide, by 
genus and by species, publishing books on Epithelan-
tha, Echinocactus, Turbinicarpus... so what’s going 
to be next? 
C. Z.:   (laughs) I am old and already got over these 
things, so Davide will continue the work…
D.D.: Presently I am working on opuntioids cac-
ti, but also on the genus Sempervivum and other 
plants. 

There are a lot of things yet to find and to dis-
cover about Sempervivum, and in my opinion there 
are still many things to discuss about Turbinicar-
pus as well.

M.C.: However, the base is already set for the species 
you are studying… the books cover for me and for 
many others readers the main area of interest and 
definitely cover the basics…
D.D.: Thank you, but I think that in the light of the 
new, recent discoveries, which are actually filling 
the gaps and linking many taxa one to each other, 
it could be time for a new approach to the genus. 

Anyway, Mexico is extraordinary  from a biologi-
cal point of view, biodiversity is incredible there, 
in some areas plant communities can completely 
change every few km.
M.C.: So, Davide, do you intend to continue your sci-
entific work in the same area, or do you intend to ex-
pand and take other field trips and perform studies 
on other cactus genera? Will you be focusing on other 
Mexican cacti or on Sempervivum?
D.D.: I don’t know, it depends also on the Univer-
sity of Bologna. I’m working also on hydrophytes 
since many years.

Looking for plants I’ve had many field trips in 
Europe, Middle East, Indochina, Africa, Americas, 
and Mexico is so extraordinary... there are still so 
many things to see! 

Atât de diferiți, dar atât de asemănători, acești doi buni 
prieteni ar putea fi pentru orișicine, nu numai o sursă 
inepuizabilă de cunoștințe, ci și mentorii unei noi generații 
de iubitori ai plantelor, ai vieții, ai Naturii însăși… 
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1, 2, 3 & 4 - Fabian's hardies.

C.Z.:  One of the most interesting works I did is a 
book, distributed only in Italian language in 1992, 
where I was focusing on a small area of Mexico, 
distributed on the States of Coahuila, Nuevo Leon, 
Zacatecas, San Luis Potosì, Tamaulipas, Queretaro, 
Guanajuato and Hidalgo and having the shape of a 
seven. In this area the density and the variability of 
succulent species is incomparable with any other 
desert and in this “Seven”…  just a moment (Carlo 
enters the glasshouse).
M.C.: So, Davide let’s use this unexpected break, and 
tell what you already told me about your collection. 
(both Davide and Mihai are laughing). 
D.D.: Well, I am not a true collector (in the mean-
time Carlo returns) I am very short of some group 
of plants… I will tell you later. 
C.Z.:  (shows the book) ...here the concentration of 
species is incredible.
M.C.: You still have this book for sale, Carlo?
C. Z.:   No, I’m sorry it is sold out. 
M.C.: If one time you come across a copy or if you de-
cide to reprint it, I am interested. 
C.Z.:  At that time, I was the first to report the ex-
ceptionality of this “Seven”,  now many people 
know much more about it, but after almost twenty 
five years, despite the advanced knowledge, the im-
portance of this area is still underestimated in my 
opinion, and the importance of its plant communi-

ties as well.
M.C.: Yes, this is very little known. Tell me Carlo, now-
adays you are combining the passion with business. 
You have four greenhouses; you already set up a busi-
ness, what was behind your idea to combine them?  
C.Z.: I was a Physics teacher, and then I retired. 
When my wife lost her work, we thought to trans-
form this hobby in a business. We started as a small 
business, but small from an economic point of view.
M.C.: So, you put to good work your knowledge, in or-
der to continue and to pass the knowledge, this is very 
interesting. Now are you pleased with it, have you suc-
ceeded from your point of view, are you OK with your 
work until now?
C.Z.:  Yes, it’s OK. 
M.C.: Davide, now please tell me few words about 
your collection?
D.D.: I don’t have a true collection. I just grow few 
plants that are important for my studies, quite far 
from here, some 150 km (I live in Bologna): I gath-
er some morpho-physiological observations, I cut 
them if needed, I use their roots... We cannot call it 
as “a collection”; I simply use them for my studies. 
But I’m growing some cacti, a kind of souvenirs of 
my past studies.
M.C.: As I said before that is the future, that brings us 
to the development of another type of knowledge…
D.D.: Absolutely!

In the mean-time, Carlo returns with 
the book...

Carlo Zanovello, Mihai Crisbășanu and Davide Donati 

One of Carlo's greenhouses

1, 2, 3 & 4 - Catușii hardy ai lui Fabian.

de mine este o carte, distribuită doar în italiană în 
1992, în care m-am concentrat pe o suprafață mică 
din Mexico, distribuită statelor Coahuila, Nuevo 
Leon, Zacatecas, San Luis Potosì, Tamaulipas, Que-
retaro, Guanajuato și Hidalgo și care avea forma 
unui șapte. În acest domeniu, densitatea și varia-
bilitatea speciilor suculente este incomparabilă cu 
oricare alt deșert și, în acest “șapte”… doar o clipă 
(Carlo intră în seră).
M.C.: Deci, Davide hai să folosim această mică pauză 
neașteptată și spune-mi ce mi-ai spus deja despre 
colecția ta. (amândoi, Davide și Mihai râd). 
D.D.: Nu sunt un adevarat colecționar (între timp 
Carlo se întoarce) interesul meu se rezumă doar la 
unele grupe de plante… îți spun mai târziu. 
C.Z.:  ...(arătând cartea) … aici concentrarea de 
specii este incredibilă. 
M.C.: Mai ai încă această carte de vânzare, Carlo?
C.Z.: Nu, îmi pare rău dar s-a vândut. 
M.C.: Dacă mai dai peste un exemplar sau, daca te 
decizi să o imprimi din nou, eu sunt interesat. 
C.Z.: La vremea respectivă, eu am fost primul care 
să raportez cât de excepțional este acest “sapte”. 
Acum însă sunt mulți care știu mult mai multe des-
pre el, dar după aproape douăzeci și cinci de ani, 
în ciuda cunoștințelor avansate, importanța aces-
tui domeniu este încă subestimată, în opinia mea, 
precum și importanța comunităților de plante, de 

asemenea.
M.C.: Da, asta este cunoscută mult mai puțin. Spune-
mi Carlo, în prezent tu îmbini pasiunea cu afacerile. 
Ai patru sere; deja ai creat o afacere. Ce a fost însă în 
spatele ideii de a le combina?  
C.Z.: Inițial am fost profesor de fizică, iar apoi 
m-am retras. Când soția mea și-a pierdut locul de 
muncă, ne-am gândit să transformăm acest hobby 
într-o afacere. Am inceput ca o afacere mică, dar 
mică doar din punct de vedere economic.
M.C.: Deci, ai pus la muncă cunoștințele, pentru a 
continua și a le transmite mai departe, acest lucru 
este foarte interesant. Acum ești mulțumit cu el, ai 
reușit din punctul tău de vedere, ești OK cu munca ta 
de până acum?
C.Z.:  Da, este OK. 
M.C.: Davide, poți să-mi spui câteva cuvinte despre 
colectia ta?
D.D.: Eu nu am o colecție adevărată. Doar cultiv 
cîteva plante care sunt interesante pentru studi-
ile mele, destul de departe de aici, cam la 150 km 
(locuiesc în Bologna). Am adunat câteva observații 
morfo-fiziologice; le tai (plantele - n. Xero.) daca 
este cazul sau le folosesc rădăcinile… Nu putem 
numi asta “o colecție”. Eu folosesc plantele doar 
pentru studiile mele...

...Dar, cresc și ceva cactuși, un fel de amintiri din 
studiile trecute. 

Una din serele lui Carlo

Între timp, Carlo se întoarce din 
seră, cu cartea...

Carlo Zanovello, Mihai Crisbășanu și Davide Donati 

munities as well.
M.C.: Yes, this is very little known. Tell me Carlo, now-
adays you are combining the passion with business. 
You have four greenhouses; you already set up a busi-
ness, what was behind your idea to combine them?  
C.Z.:  I was a Physics teacher, then I retired. When 
my wife lost her work, we thought to transform this 
hobby in a business. We started as a small busi-
ness, but small from an economic point of view.
M.C.: So, you put to good work your knowledge, in 
order to continue and to pass the knowledge, this is 
very interesting. Now are you pleased with it, have 
you succeeded from your point of view, are you OK 
with your work until now?
C.Z.:  Yes, it’s OK. 
M.C.: Davide, now please tell me few words about 
your collection?
D.D.: I don’t have a true collection. I just grow few 
plants that are important for my studies, quite far 
from here, some 150 km (I live in Bologna): I gath-
er some morpho-physiological observations, I cut 
them if needed, I use their roots... We cannot call it 
as “a collection”; I simply use them for my studies. 
But I’m growing some cacti, a kind of souvenirs of 
my past studies.
M.C.: As I said before that is the future, that brings us 
to the development of another type of knowledge…
D.D.: Absolutely!

C.Z.:  One of the most interesting works I did is a 
book, distributed only in Italian language in 1992, 
where I was focusing on a small area of Mexico, 
distributed on the States of Coahuila, Nuevo Leon, 
Zacatecas, San Luis Potosì, Tamaulipas, Queretaro, 
Guanajuato and Hidalgo and having the shape of a 
seven. In this area the density and the variability of 
succulent species is incomparable with any other 
desert and in this “Seven”…  just a moment (Carlo 
enters the glasshouse).
M.C.: So , Davide let’s use this unexpected break, and 
tell what you already told me about your collection. 
(both Davide and Mihai are laughing). 
D.D.: Well, I am not a true collector (in the mean-
time Carlo returns) I am very short of some group 
of plants… I will tell you later. 
C.Z.:  (shows the book) ...here the concentration of 
species is incredible.
M.C.: You still have this book for sale, Carlo?
C.Z.:   No, I’m sorry it is sold out. 
M.C.: If one time you come across a copy or if you 
decide to reprint it, I am interested. 
C.Z.:  At that time, I was the first to report the ex-
ceptionality of this “Seven”,  now many people 
know much more about it, but after almost twenty 
five years, despite the advanced knowledge, the 
importance of this area is still underestimated in 
my opinion, and the importance of its plant com-

Una dintre serele lui Carlos.

Carlo Zanovello, Mihai Crisbășanu și Davide Donati Între timp, Carlo se întoarce din 
seră, cu cartea...
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M.C.: … because collections and just collecting plants 
for fun and for their aspect, there are many reasons… 
but to study them in a systematic way is quite rare. 
So, Carlo, you are the true collector here!  (both Carlo 
and Mihai are laughing) How did you start you col-
lection? 
C.Z.:  My collection started with a Chamaecereus sil-
vestrii, a tiny plant, with a gracious flower, and this 
flower actually attracted my attention, and from 
here…
M.C.: That was many years ago, I suppose.
C.Z.:  Yes, that was over 40 years ago. 
M.C.: Forty years…! (n.ed. Mihai is much younger!) 
How many plants? 
C.Z.:  Hundred thousand, I think… in all the green-
houses, ten thousand mother plants altogether. 
M.C.: Do you have a message for our readers?
C.Z.:  My message is: Love the Nature, in all aspects, 
not only from a collector’s point of view, which is 
a lower aspect primarily, and with attention and 
observation capacity. 

D.D.: Me?
M.C.: I don’t know… (Laughs)
D.D.: Be curious! And be patient! If you see some-
one who walks on your field and takes a look on 
some rocks: that would be me, I’m sorry, I’m look-
ing for plants or something else!
M.C.: OK, thank you both.

Note: Sending this interview to Davide Donati 
for revision, our Editor, Eduart Zimer, asked him 
some supplementary questions. Davide had the 
kindness to answer.

E.Z.: Let’s assume you just want to start a new hob-
by; putting aside, cacti, succulents, generally plants… 
what else would you do? Do you have strong interest 
in any other disciplines?

Gifts fromCarlo!Gifts fromCarlo!

Gifts fromCarlo! Gifts fromCarlo!

M.C.: Așa cum spuneam, acesta este viitorul, care ne 
duce la dezvoltarea unui alt tip de cunoștințe…
D.D.: Absolut!
M.C.: …deoarece colecții și a colecționa plante 
doar pentru hobby, pentru aspectul lor și mai sunt 
multe motive… dar să le studiezi în mod sistematic 
este destul de rar. Deci, Carlo, tu esti adevăratul 
colecționar aici! (atât Carlo cât și Mihai râd) Cum ți-ai 
început colecția? 
C.Z.: Colectia mea a început cu un Chamaecerus 
sylvestris, o planta minusculă cu floare grațioasă, și 
această floare mi-a atras atenția… și de aici…
M.C.: Asta a fost cu mulți ani în urmă, bănuiesc.
C.Z.:  Da, a fost cu peste 40 de ani în urmă. 
M.C.: Patruzeci de ani…!!! (Mihai are doar 33 de ani - 
n. X.) Cât de multe plante? 
C.Z.:  O sută de mii, cred… în toate serele, zece mii 
de plante mamă în total. 
M.C.: Aveți vreun mesaj pentru cititorii noștri?
C.Z.: Mesajul meu este: iubiți Natura sub toate as-
pectele ei, cu atenție și capacitate de observare, 
și nu numai prin abordarea colecționarului, ceea 
ce, la prima vedere, este o abordare de un nivel 

inferior. 
D.D.: Eu?
M.C.: Nu știu… (râsete)
D.D.: Fi curios! Și să aveți răbdare! Dacă vedeți 
pe cineva care merge pe teren și se uită pe niște 
stânci - acela aș putea fi eu, îmi pare rău, dar caut 
mereu plante sau altceva!
M.C.: OK, vă mulțumesc amândurora!

Notă: Trimițându-i acest interviu lui Davide 
Donati pentru revizuire, Editorul nostru, Eduart 
Zimer, i-a mai adresat acestuia câteva întrebări 
suplimentare. 

Davide a avut amabilitatea să ne răspundă, la 
întrebările de mai jos.

E.Z.: Să presupunem că vrei doar să începi un nou 
hobby; lăsând la o parte cactuși, suculente, plante în 
general … ce altceva ai face? Ai arii de interes puter-
nice și în alte discipline?

Daruri de la Carlo!Daruri de la Carlo!

Daruri de la Carlo!Daruri de la Carlo!

M.C.: … because collections and just collecting plants 
for fun and for their aspect, there are many reasons… 
but to study them in a systematic way is quite rare. 
So, Carlo, you are the true collector here!  (both Carlo 
and Mihai are laughing) How did you start you col-
lection? 
C.Z.:  My collection started with a Chamaecereus sil-
vestrii, a tiny plant, with a gracious flower, and this 
flower actually attracted my attention, and from 
here…
M.C.: That was many years ago, I suppose.
C.Z.:  Yes, that was over 40 years ago. 
M.C.: Fourty years…! (n.ed. Mihai is much younger!) 
How many plants? 
C. Z.:  Hundred thousand, I think… in all the green-
houses, ten thousand mother plants altogether. 
M.C.: Do you have a message for our readers?
C.Z.:  My message is: Love the Nature, in all aspects, 
not only from a collector’s point of view, which is 
a lower aspect primarily, and with attention and 
observation capacity. 

D.D.: Me?
M.C.: I don’t know… (Laughs)
D.D.: Be curious! And be patient! If you see some-
one who walks on your field and takes a look on 
some rocks: that would be me, I’m sorry, I’m look-
ing for plants or something else!
M.C.: OK, thank you both.

Note: Sending this interview to Davide Donati 
for revision, our Editor, Eduart Zimer, asked him 
some suplementary questions. Davide had the 
kindness to answer.

E.Z.: Let’s assume you just want to start a new hob-
by; putting aside, cacti, succulents, generally plants… 
what else would you do? Do you have strong interest 
in any other disciplines?

Daruri de la Carlo!Daruri de la Carlo!

Daruri de la Carlo!Daruri de la Carlo!
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D.D.: Fishing, Tae Kwon Do, trekking, swimming... 
and reptiles, amphibians, fish, invertebrates, I’ve 
a degree about their breeding and their patholo-
gies, I spent two months in a remote area of Vi-
etnam for the University Internship. But it doesn’t 
matter...
E.Z.: You seem to be very interested in your work par-
ticularly in Mexican cacti, and Euro-Asian succulent 
flora (e.g. Sempervivum); is it any connection, as far 
as you are concerned and not necessarily from a bo-
tanical point of view, between the two rather different 
group of plants? 
D.D.: Yes, many of them grow in remote, difficult 
and sometimes dangerous areas, little explored, 
above all from a botanical point of view. A lot of 
things are waiting to be discovered.
E.Z.: As we all know, nature is under huge pressure… 
extensive land use for agricultural or industrial pur-
poses, destructive and uncontrolled logging, expan-
sion of urban areas, biological invasions of all sorts, 
habitat looting and over-collecting, global warming 
(man-made or natural), and so on… do you see any 
positive outcome in this gloom and doom  story? Or is 
it only a matter of time until the entire planet will be 

covered in “generic vegetation”?
D.D.: Yes, this is the problem...

Nature could recover quickly if changes aren’t 
important, even in few decades: frogs, green liz-
ards, owls and hawks were rare in many parts of 
Italy until a decade ago, because of heavy pesti-
cides and pollution, but now, with products of 
new generation, they are widespread and very 
common again. Talking about cacti, a population 
of Turbinicarpus schwartzii was almost completely 
collected, but now, without any collection of plants, 
it’s full of specimens. I can cite also Ariocarpus bra-
voanus, after its discovery it was told that A. bra-
voanus was on the brink of extinction because of 
the illegal collection, even a sort of cage was built 
in habitat in order to protect a group of plants. 
Now the (unattended) cage is empty, but tens of 
thousands of plants are growing in the area.

When the human impact is heavy, when chang-
es are irrecoverable, the world around us changes 
forever. Honestly speaking, I don’t see positive 
outcomes in this story; we are consuming any re-
source available. 

The human approach to the world must change!!

There are not only cacti in Carlo's greenhouses!

D.D.: Pescuit, Tae Kwon Do, drumeții montane, 
înot ... și reptile, amfibieni, pești, nevertebrate, am 
o diploma cu privire la reproducerea și patologiile 
lor. Am petrecut două luni într-o zonă pierdută din 
Vietnam pentru stagiul meu universitar. Dar nu 
contează...
E.Z.: Tu pari a fi foarte inetresat în munca ta mai ales 
în domeniul cactușilor mexicani și a florei suculente 
euro-asiatice (de exemplu, Sempervivum); în măsura 
în care tu te simți implicat și nu neaparat din punct 
de vedere botanic, există vreo legătură între aceste 
două grupe destul de diferite de plante? 
D.D.: Da, multe din ele cresc în zone indepărtate, 
dificile și uneori periculoase, puțin explorate, mai 
ales din punct de vedere botanic. O mulțime de 
lucruri așteapta să fie descoperite.
E.Z.: După cum știm cu toții, natura este sub presiune 
uriașă… utilizarea pe scară largă a terenurilor în sco-
puri agricole sau industriale, exploatarea forestieră 
distructivă și necontrolată, extinderea zonelor ur-
bane, invazii biologice de tot felul, supracolectarea, 
încălzirea globală (cauzată de om sau naturală) 
și așa mai departe… poti vedea un rezultat pozitiv 
pentru această lume condamnată? Sau este doar o 
chestiune de timp până când întreaga planeta va fi 
acoperită cu “vegetatie generica”?

D.D.: Da, aceasta este problema… Natura poate 
reveni rapid dacă modificările nu sunt importante, 
chiar și în numai câteva decenii: broaște, șopârle 
verzi, bufnițe și șoimi erau rare în multe părți ale 
Italiei până acum un deceniu, din cauza pesticide-
lor grele și a poluării, dar acum, cu produse de 
noua generație, ele sunt larg răspândite și foarte 
frecvente din nou. 

Vorbind despre cactuși, o populație de Turbinicar-
pus schwartzii a fost aproape complet colectată, 
dar acum, fără nici o nouă colectare, aceasta este 
plină de exemplare. Pot cita și o populație de Ario-
carpus bravoanus, care, după descoperire, s-a spus 
că a fost la un pas de dispariție din cauza colectării 
ilegale, chiar un fel de cușcă a fost construită în 
habitat pentru a proteja un grup de plante. Acum 
colivia (nesupravegheată) este goală, dar zeci de 
mii de plante sunt în creștere în zonă. 

În cazul în care impactul uman este atât de 
puternic, atunci când modificările sunt nerecu-
perabile, lumea din jurul nostru se schimbă pen-
tru totdeauna. Sincer vorbind, nu văd rezultate 
pozitive în această poveste, am consumat orice 
resursă disponibilă. 

Abordarea umană a lumii trebuie să se schimbe! 

Nu sunt numai cactuși în serele lui Carlo!

D.D.: Fishing, Tae Kwon Do, trekking, swimming... 
and reptiles, amphibians, fish, invertebrates, I’ve 
a degree about their breeding and their patholo-
gies, I spent two months in a remote area of Vi-
etnam for the University Internship. But it doesn’t 
matter...
E.Z.: You seem to be very interested in your work par-
ticularly in Mexican cacti, and Euro-Asian succulent 
flora (e.g. Sempervivum); is it any connection, as far 
as you are concerned and not necessarily from a bo-
tanical point of view, between the two rather different 
group of plants? 
D.D.: Yes, many of them grow in remote, difficult 
and sometimes dangerous areas, little explored, 
above all from a botanical point of view. A lot of 
things are waiting to be discovered.
E.Z.: As we all know, nature is under huge pressure… 
extensive land use for agricultural or industrial pur-
poses, destructive and uncontrolled logging, expan-
sion of urban areas, biological invasions of all sorts, 
habitat looting and over-collecting, global warming 
(man-made or natural), and so on… do you see any 
positive outcomein this gloom and doom  story? Or is 
it only a matter of time until the entire planet will be 

– if not covered in “generic vegetation”?
D.D.: Yes, this is the problem...

Nature could recover quickly if changes aren’t 
important, even in few decades: frogs, green liz-
ards, owls and hawks were rare in many parts of 
Italy until a decade ago, because of heavy pesti-
cides and pollution, but now, with products of 
new generation, they are widespread and very 
common again. Talking about cacti, a population 
of Turbinicarpus schwartzii was almost completely 
collected, but now, without any collection of plants, 
it’s full of specimens. I can cite also Ariocarpus bra-
voanus, after its discovery it was told that A. bra-
voanus was on the brink of extinction because of 
the illegal collection, even a sort of cage was built 
in habitat in order to protect a group of plants. 
Now the (unattended) cage is empty, but tens of 
thousands of plants are growing in the area.

When the human impact is heavy, when chang-
es are irrecoverable, the world around us changes 
forever. Honestly speaking, I don’t see positive 
outcomes in this story, we are consuming any re-
source available. 

The human approach to the world must change!!

Nu sunt numai cactuși în serele lui Carlo!There are not only cacti in Carlo's greenhouses!
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I would like to thank to 

Mayra Cristina Pérez 

who has supported me 
through time and has ac-
companied me in these cac-
tus journeys and trips. This 
article is dedicated to you.

This cactus species grows on 
oak-pine forests in the states 
of Chihuahua and Durango in 
the Sierra Madre Occidental in 
México. To access the population 
from which we speak here, you 
have to go to the small town of 
Baborigame. This village is loca-

ted in the municipality of Guadalupe y Calvo, 
Chihuahua which is at 1800 metres high and, as 
stated earlier in pine-oak forest, with mild and 
rainy weather in summer 

From the city of Chihuahua, it is a 10-hour 
journey by car, where you wander deep into the 

mountains of the Sierra Madre Occidental. The 
last 70 km are a precarious dirt road that leads 
from Guadalupe to Baborigame in a bumpy 3 
hour ride. This makes the access to the locality 
somewhat difficult and  not many tourists visit 
the area. There is also the possibility of arri-
ving by air, taking a small airplane in the mu-
nicipality of Guachochi, or in the city of Parral, 
which considerably shortens the time of arrival, 
a 45-minute flight from Parral and 15 minute 
flight from Guachochi, allowing a beautiful view 
of the deep Sinforosa Canyon. The municipality 
of Guadalupe y Calvo borders the states of Du-
rango and Sinaloa.

Această specie de cactuși 
trăiește în păduri de stejari și 
pini, în munții Sierra Madre Oc-
cidental, în statele Chihuahua 
și Durango din Mexic. Pentru 
a ajunge la populația despre 
care vom vorbi aici, ai de ajuns 
întâi în orășelul Baborigame, 

acesta aparținând de municipalitatea Guadalu-
pe y Calvo, în statul Chihuahua. Acest sat mai 
mare este situat la 1800 m altitudine, are o vre-
me blândă și ploioasă în timpul verii și, așa cum 
am arătat mai devreme, este înconjurat de o 
pădure de stejari și pini.

Din orașul Chihuahua, ai de parcurs un traseu 
de zece ore cu mașina, ajungând să pătrunzi 

adânc în munții Sierra Madre Occidental. Ultimii 
70 de km, îi străbați pe drumul precar și prăfos 
care ajunge de la Guadalupe la Baborigame, 
într-o călătorie, de trei ore, prin hârtoape. Astfel 
accesul spre această localitate este oarecum di-
ficil și nu sunt prea mulți turiști doritori să vizi-
teze zona. 

Există și posibilitatea de a ajunge pe calea 
aerului, luând avionul în municipalitatea Gua-
chochi sau în orașul Parral, ceea ce scurtează 
durata deplasării la 45 de minute de zbor de 
la Parral și 15 minute de zbor de la Guachochi, 
permițând și o frumoasa vedere a adâncului 
Sinforosa Canyon. 

Municipalitatea Guadalupe y Calvo 
mărginește statele Durango și Sinaloa. 

Aș vrea să-i mulțumesc lui 

Mayra Cristina Pérez 

care m-a sprijinit de-a lungul 
timpului și m-a întovărășit în 
aceste expediții și excursii în 
căutarea cactușilor. Acest ar-
ticol îți este dedicat ție.  

Ésta especie de cactácea crece en 
los bosques de pino-encino en los 
Estados de Chihuahua y Durango 
en la Sierra Madre Occidental. Para 
acceder a la población de la cual se 
habla aquí, hay que trasladarse al 
pequeño pueblo de Baborigame, el 
cual se encuentra a 1800 msnm y, 

como se dijo anteriormente en bosque de pino-
encino, con clima templado y lluvioso en vera-
no, el poblado está ubicado en el Municipio de 
Guadalupe y Calvo, 

Desde la ciudad de Chihuahua, es un viaje 
de 10 horas en vehículo, en donde te adentras 

profundo en las montañas de la Sierra Madre 
Occidental. Los últimos 70 km son un camino 
precario de terracería que conduce de Guada-
lupe a Baborigame. Lo que hace que el acceso 
sea un tanto difícil y no muchas personas que 
sean foráneas visiten la zona. 

También existe la posibilidad de llegar vía 
aérea, tomando una avioneta en el Municipio 
de Guachochi, o en el Municipio de Parral, lo 
cual acorta considerablemente el tiempo de lle-
gada, a 45 minutos de vuelo desde Parral y 15 
minutos de vuelo desde Guachochi. El munici-
pio de Guadalupe y Calvo limita con los Estados 
de Durango y Sinaloa. 

Quiero agradecer a

Mayra Cristina Pérez 

quien me ha apoyado a 
través del tiempo y me ha 
acompañado en estos viajes 
a buscar cactus. Éste artículo 
está dedicado a ti. 
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Once in the town, you just have to enter the 
forest and find the type of habitat they prefer: 
this is on slopes of steep rocks; at the highest 
points, the plants are often solitary. They are 
rarely seen growing on the forest floor, but can 
happen. Canyons formed by igneous rocks are 
usually their favorite places, as these provide 
the high peaks and steep slopes where the spe-
cies develops and is not suppressed by compe-
tition from other species.

This Mammillaria regularly grows in the orga-
nic matter formed by dead leaves from trees like 
pine and oak, grass and debris that are deposi-
ted between the rocks, and eventually forming 
on the rocks over time. It is in this soil where 
seeds settle. Once the plant grows its branched 
roots helps to keep in unit the substrate, which 
for obvious reasons is rich in nutrients and or-
ganic matter.

Odată sosit în oraș, îți este de ajuns să intri în 
pădure, ca să și găsești tipul de habitat pe care 
specia îl preferă: pante de roci abrupte, unde, 
pe locurile mai înalte, specia crește aproape 
exclusiv singură. Foarte rar sunt văzute cres-
când pe parterul pădurii, dar acest lucru se 
poate întâmpla. Canioanele formate de roci 
magmatice sunt habitatul lor favorit, deoarece 
acestea le oferă stâncile înalte și pantele abrup-
te unde specia se dezvoltă, fără a fi primejduită 
de concurența altor specii.

Această Mammillaria crește în mod normal 
pe soluri organice, formate din frunzele căzute 
ale stejarilor și pinilor, iarbă și resturi vegetale, 
care sunt adunate între stânci de-a lungul tim-
pului. În acest tip de sol germinează semințele. 
Odată ce planta crește, rădăcinile ei rămuroase 
țin și fixează substratul astfel adunat, și care, în 
mod evident este bogat în nutrienți și materie 
organică.

Una vez en la localidad, basta con adentrarse 
al bosque y buscar el tipo de hábitat que prefie-
ren, esto es en laderas de rocas empinadas, en 
puntos altos, donde crecen casi exclusivamen-
te solitarias. Rara vez se ven creciendo sobre el 
suelo forestal. Cañones formados por rocas de 
origen ígneo son por lo regular sus lugares pre-
feridos, ya que estos proveen de las altas cum-
bres y laderas empinadas donde la especie se 
desarrolla y no se ve suprimida por la compe-
tencia de otras especies. Regularmente crecen 
en  la materia orgánica que se va depositando 
entre éstas rocas formado por hojas muertas 
de árboles, como pinos y encinos, pastos, así 
éstos detritos se van juntando y formando en 
las rocas a través del tiempo. Es en éstos detri-
tos donde de alguna manera se asientan las se-
millas y al crecer la planta y ramificar sus raíces, 
mantienen en unidad a ese sustrato, que por 
obvias razones es rica en nutrientes y materia 
orgánica. 
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To settle in this type of sub-
strate, in its way, it makes cacti to 
gradually gain ground to the rock 
and in this way form more organic 
material; as older plants die they 
lthey too become organic material 
that after will serve as substra-
te for future plants. You can also 
watch these growing among large 
concentrations of moss in those 
slopes.

It is noteworthy that they are 
sympatric with Echinocereus sche-
eri, growing in the same slopes, 
although Mammillaria senilis re-
gularly prefers higher and some-
times inaccessible cliffs, it is also 
common to see them in the same 
space growing side by side.  

  Fixarea pe un astfel de sub-
strat, în acest fel, ajută cactușii, ca 
în mod gradat, să câștige teren pe 
stâncă, așa încât se formează mai 
mult material organic; pe măsură 
ce plantele bătrâne mor, ele de-
vin, la rândul lor, material organic, 
care va servi drept substrat pentru 
viitoare plante. Poți vedea această 
specie crescând și pe întinsele co-
voare de mușchi care ocupă pan-
tele stâncoa-se.

Este de remarcat că specia este 
simpatrică în zonă cu Echinocereus 
scheeri, care crește pe aceleași fa-
leze. M. senilis însă preferă, în mod 
regulat, partea mai înaltă și mai 
inaccesibilă a pantelor, dar este 
obișnuit să vezi speciile cres-când 
în același loc, una lângă alta. 

Al asentarse en este tipo de su-
strato, a su modo, hace que poco 
a poco las cactáceas vayan ganán-
dole terreno a la roca y formando 
más material orgánico al morir las 
plantas más viejas, dejan mate-
rial orgánico que servirá después 
de sustrato para futuras plantas. 
También se puede observar a estas 
plantas creciendo entre grandes 
concentraciones de musgos en di-
chas laderas.

Cabe mencionar que son 
simpátricas con Echinocereus sche-
eri, creciendo en las mismas lade-
ras, aunque regularmente Mam-
millaria senilis prefiere las peñas 
más altas y en ocasiones inaccesi-
bles, también es común verlas en 
el mismo espacio creciendo codo 
a codo. 
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M. senilis is sharing its habitat with two very 
beautiful species of the genus Echinocerus: The 
red flowering E. aff. chaletii and the orange flo-
wering E. scheeri, all of them growing at few me-
ters one from the others. 

M. senilis își împarte habitatul cu două foarte 
frumoase specii de Echinocerus: E. aff. chaletii, 
cel care înflorește cu flori roșii; și E. scheerii, cel 
care înflorește portocaliu, toate trei crescând la 
câțiva metri distanță unele de altele.

Mammillaria senilis comparte hábitat con dos 
hermosas especies de Echinocereus: el de flor 
roja E. aff. chaletii y el naranja E. scheeri, ambos 
creciendo a pocos metros uno del otro.

su
m

m
ar

y
su

m
m

ar
y

#
#
#
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2015/06/DSC_0351.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2015/06/DSC_02261.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2015/06/DSC_0196.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2015/06/DSC_0425.jpg


80 - XEROPHILIA • Volume IV, No. 2 (13), June 2015 | ISSN 2285-3987Mammillaria senilis in Baborigameorroen 80 - XEROPHILIA • Volume IV, No. 2 (13), June 2015 | ISSN 2285-3987Mammillaria senilis in Baborigame

In other places I have seen M. senilis growing 
beside Echeveria chihuahuensis, Mammillaria 
montensis, Sedum sp. and Sedum aff. fuscum, as 
also various herbaceous plants.

În alte locuri, am văzut M. senilis, crescând 
alaturi de Echeveria chihuahuensis, M. montensis, 
Sedum sp. și Sedum aff. fuscum, ca și printre va-
riate specii de plante erbacee. 

En otros lugares he visto M. senilis crecien-
do al lado de Mammillaria montensis, Echeveria 
chihuahuensis, Sedum sp. y Sedum aff. fuscum así 
como diversas herbáceas y plantas diversas. 
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1 2 3

1 & 2 - Agave poliantiflora. 3 - Agavae schidigera.

The Agaves that share this mammillary 
habitat are present, very visible, and with 
a great ornamental power. From place 
to place, they sink their roots among the 
rocks and cliffs, sometimes remaining sus-
pended in the void.

Agavele care împărtășesc habitatul aces-
tei mamilarii sunt prezențe foarte vizibile și 
cu o mare putere decorativă. Din loc în loc, 
ele își afundă rădăcinile printre pietre și 
stânci, rămânând uneori suspendate în gol.     

Los agaves que comparten hábitat con 
ésta Mammillaria están siempre presentes, 
muy visibles y con una gran apariencia or-
namental. En cualquier lugar sumergen 
sus raíces entre las rocas y los acantilados, 
incluso algunas veces, suspendidas en el 
vacío.
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In the islands of organic matter produced 
by fallen leaves on the same rock, next to 
the Mammillaria senilis, you can see grow-
ing lichen, moss, ferns, grasses and other 
cacti. 

În insulele de materie organică, pro-
duse de frunzele căzute, pe aceeași stâncă, 
pe lângă Mammillaria senilis, poți vedea 
crescând licheni, mușchi, ferigi, graminee 
precum și alți cactuși. 

En las islas de materia orgánica 
provenientes de las hojas que caen so-
bre las rocas, junto a Mammillaria senilis, 
puedes ver crecer líquenes, musgos, hel-
echos, zacates y otras cactáceas. 
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They can be found growing on these slo-
pes in groups, forming colonies or as solitary 
plants, although the trend seems to be to grow 
in groups forming colonies. So, when you find a 
plant its very likely that you´ll find many more 
nearby. Sometimes it is difficult to observe and 
photograph these plants, precisely because of 
the habitat they prefer, as the stone walls whe-
re they grow can sometimes be very high and 
the only way to access them, would be by rap-
pel or climbing. 

M. senilis poate fi găsită crescând prin acele 
râpe, formând colonii sau fiind solitară. Trendul 
pare a arăta o preferință pentru dezvoltarea în 
grupuri care formează colonii. De aceea, când 
găsești o plantă este foarte probabil să dai în 
apropiere, peste mai multe. Uneori este greu 
de observat și de fotografiat , tocmai din cauza 
habitatului pe care îl preferă, crescând sus 
pe pereții de stâncă care pot fi foarte înalți și 
în locuri la care nu se poate ajunge decât prin 
cățărare sau coborâre în rapel.

Se las puede encontrar creciendo en estas 
laderas en grupos, formando colonias o como 
plantas solitarias, aunque la tendencia parece 
ser a crecer en grupos formando colonias. Es 
decir, al encontrar una planta es muy probable 
que haya más en las cercanías. En ocasiones es 
difícil observar  y fotografiar estas plantas, de-
bido precisamente al hábitat que prefieren, ya 
que  las paredes de piedra donde crecen a ve-
ces son muy altas y el único modo de accesar a 
ellas sería por medio de rappel.  
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These plants so splendid 
in collections have in habi-
tat, the huge advantage of 
unequal scenery!!

Aceste plante splendide 
și în colecții, au - în habitat - 
avantajul uriaș al unui decor 
inegalabil!

¡Estas plantas que ya en 
cultivo se ven tan espectacu-
lares tienen en su hábitat la 
ventaja de contar con un es-
cenario sin igual!
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Plants grown on moss are always strong.

For those who 
like wandering in 
the forest, all you 
need is to find a 
large boulder, a 
big rock or a group 
of rocks and soon 
you can expect to 
find some plants 
of Mammillaria se-
nilis. 

De cum pădu-
rea trebuie să fa-
că un ocol,   rărin-
du-se, ca să lase 
un spațiu liber, în 
jurul unui bolovan 
mai mare, a unei 
stânci sau a unui 
grup de stânci, 
de îndată te poți 
aștepta să găseși 
primele plante.

Plantele crescute pe mușchi sunt întotdeauna puternice
Las plantas que crecen sobre musgo siempre están vigorosas.

Para los que en 
el bosque les gus-
ta desviarse, para 
darse la vuelta al-
rededor de una gran 
roca, o un grupo de 
ellas, pronto podrás 
esperar encontrar 
las primeras plantas. 

su
m

m
ar

y
su

m
m

ar
y

#
#
#
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2015/06/DSC_0649.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2015/06/DSC_0403.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2015/06/DSC_0248.jpg


86 - XEROPHILIA • Volume IV, No. 2 (13), June 2015 | ISSN 2285-3987Mammillaria senilis in Baborigameorroen 86 - XEROPHILIA • Volume IV, No. 2 (13), June 2015 | ISSN 2285-3987Mammillaria senilis in Baborigame

It is common to find offshoots near adult 
plants, or young individuals with older ones, 
which may indicate that populations are stable. 
Plus the fact that they are fairly common in their 
habitat.

În mod obișnuit se găsesc plantule, lângă 
plante adulte, indivizi tineri sau exemplare 
mai bătrâne, ceea ce ar putea indica faptul că 
populația este stabilă. Adăugăm și faptul ca , în 
habitat, plantele sunt destul de răspândite.  

Es común encontrar hijuelos cerca de las plan-
tas adultas, o individuos jóvenes junto a los indi-
viduos más viejos, lo cual podría indicar que las 
poblaciones son estables. Además de que son 
bastante comunes en su hábitat. 
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The moss is extremely useful to young plants, 
keeping the moisture they need and protecting 
them in the early months of life from a burning 
sun.

Mușchiul este extrem de folositor tinerelor 
plante, menținând umiditatea de care au 
nevoie și protejandu-le primele luni de viață de 
arsura soarelui.

El musgo es estremadamente útil para los 
juveniles, manteniéndoles la humedad que 
necesitan y protegiéndolos del inclemente sol 
durante sus primeros meses de vida.
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These plants are easy to locate due to the 
white color of their spines, and stands in 
contrast with the rest of the environment. 
Thorns form a dense cover that protects 
the plant and the long and hooked central 
spines are easily observed. Depending if 
the plants are in a position where they re-
ceive direct sunlight or not, spination will 
vary slightly; individuals with a much den-
ser spination in places where they receive 
plenty of sunshine are observed, making it 
difficult to see the stem of the plant, on the 
other hand, when the plants are positioned 
in the shade, show a less dense spination, 
and showing a greater degree of the green 
stem of the plant.

 Fruits are pinkish-brown capsules with black 
seeds inside. Seeds are probably scattered by 
ants or other insects that come to taste the 
sweet pulp of the fruits. 

Această mamilarie este ușor de remarcat, 
datorită culorii albe a spinilor ei și a faptului 
că ea contrastează cu restul ambientului. 
Spinii formează un înveliș protector dens 
iar spinii centrali lungi și cu cârlig sunt lesne 
de observat. În funcție de expozițiunea în 
plin soare sau nu, spinația plantelor poate 
varia ușor. Indivizii cu o spinație mai densă, 
făcând dificilă observarea corpului plantei, 
sunt întâlniți în locuri în care planta se află 
în plin soare; pe de altă parte, când plan-
tele sunt poziționate la umbră, ele arată 
o spinație mai puțin densă și își arată mai 
mult verdele copului plantei.

Fructele sunt brun-rozalii și, la interior, conțin 
semințe negre, care sunt probabil împrăștiate 
de furnici sau alte insecte, care vin să guste pul-
pa dulce a fructelor.

Éstas plantas son fáciles de ubicar debido 
a la coloración blanca de sus espinas, que 
contrasta y resalta con el resto del entor-
no. Las espinas forman una densa cubier-
ta que protege a la planta y son fácilmente 
observables las espinas centrales largas y 
ganchudas. Dependiendo si las plantas se 
encuentran en una posición donde reci-
ben directamente los rayos del sol o no la 
espinación va a variar un poco; se observan 
individuos con una espinación mucho más 
densa en aquellos lugares donde reciben 
mucho sol, lo cual hace difícil ver el tallo de 
la planta, por otro lado, cuando las plan-
tas se encuentran en posiciones más a la 
sombra, muestran una espinación menos 
densa, mostrando en mayor grado el tallo 
verde de la planta. 

Los frutos son cápsulas de color rosado-café 
que contienen semillas de color negro en su in-
terior. Las semillas son probablemente esparci-
das por hormigas y otros insectos que vienen a 
probar la dulce pulpa de los frutos. 
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Growing in the shade is favouring the deve-
lopment in height, of the plant stems, giving 
them a look that you will not be able to ever 
meet in plants grown in full sun.

Creșterea la umbră, favorizează dezvoltarea 
în înălțime, a tulpinilor plantei, dându-le un 
aspect pe care nu-l vei putea niciodată întâlni la 
plantele crescute în plin soare.

Crecer muy a la sombra fomenta el crecimien-
to en el ápice del tallo, dándoles una apariencia 
que no podrías reconocerla junto de una planta 
creciendo al sol directo.
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Mammillaria senilis typical situation consists 
of a rock, in whose recesses gathered pine and 
oak leaves, moss, allowing a colony to form a 
healthy plant that flourishes and fructifies.

Situația tipică pentru Mammillaria senilis este 
formată dintr-o stâncă, în ale cărei adâncituri 
s-au adunat frunze de pin și de stejar, mușchi , 
permițând unei plante sănătoase să formeze o 
colonie care înflorește și fructifică.

El hábito de Mammillaria senilis consiste en 
rocas bajo el dosel del bosque, en las que en 
sus resquicios se depositan hojas de encino y 
acículas de pino, crece musgo y líquenes permi-
tiendo así la formación de colonias saludables 
que florece y fructifica.
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The flowers are 
bright red, they do not 
seem to have scent, but 
are very striking which 
makes them almost 
impossible to go unno-
ticed when it’s flowe-
ring season. From what 
I've seen, blooming ta-
kes place in March or 
April, and single plants 
can produce more than 
just a flower at the 
same time, been them 
crowned by flowers 
and new buttons as 
the flowering process 
takes place, a common 
characteristic of the ge-
nus Mammillaria. The 
flowers do not seem 
to "close" at night, but 
stay open all the time 
until they wither.

Florile sunt roșii-
strălucitoare și nu par a 
avea parfum, dar sunt 
foarte frapante, ceea 
ce le face imposibil de 
neobservat, în sezonul 
înfloririi. Din ceea ce 
am observat, înflori-
rea are loc între martie 
și aprilie și o singură 
tulpină poate produce 
mai mult de o singură 
floare, fiind încoronată 
cu flori și boboci, pe 
măsură ce procesul de 
înflorire are loc, așa 
cum este comun la ge-
nul Mammillaria. 

Florile nu par a se în-
chide peste noapte, ci 
stau deschise tot tim-
pul, până se ofilesc. 

Las flores tienen un 
color rojo brillante, 
muy llamativo y que 
hace casi imposible 
que pasen desaperci-
bidas cuando es épo-
ca de floración.  Por lo 
que he visto, florecen 
en marzo o abril y dan 
de más de una flor a 
la vez, característica 
común del género 
Mammillaria. 

Las flores al pare-
cer no se "cierran" de 
noche, sino que se 
mantienen abiertas 
todo el tiempo, hasta 
el momento en que 
se marchitan. 
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Dominating the valley from high cliffs...Dominând valea de pe înaltul stâncilor.Dominando el valle desde los altos acantilados… 
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Under the first rays of the morning sun.

No matter how the slightest organic soil 
should be gathered on the rocks and boulders, 
it is clear that the plants prefer the solid support, 
sometimes inaccessible, but poor, than the rich 
soil of the forest.

Sub primele raze ale dimineții.

Oricât de puțin sol organic ar fi adunat pe 
stânci și bolovani, este limpede că plantele 
prefera acest suport solid, uneori inaccesibil, 
dar sărac, solului bogat al pădurii.

Bajo los primeros rayos de la mañana.

Sin importar la forma en la que se acumula 
la materia orgánica en las rocas y monolitos, es 
notoria la preferencia de éste soporte sólido, 
generalmente inaccesible, pero más pobre que 
el resto del suelo forestal.
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The NOM-059-SEMARNAT-2010 lists 
this plant in category “A”, as threate-
ned. However, these plants are quite 
common within their habitat, once the 
characteristics desired by the plant are 
found, it is almost certain to observe 
them on the slopes above. Although 
it´s common presence in the forest, it 
seems to be a selective kind of cacti, 
because you can walk for hours in the 
forest without seeing a single plant, but 
finding the right conditions they are qui-
te common.

Perhaps it is a good thing these plants 
are only found in the deep canyons of 
the Sierra Madre Occidental, and not 
many people know about them or the 
localities where they grow, all these fac-
tors can help protect the plant from ille-
gal looting allowing the species to conti-
nue its course without human pressure. 

At last but not at least, I would like to thank the Xerophilia team 
for the oportunity to contribute with free knowledge sharing.

Specia este listată la categoria “A”, 
amenința-tă, în norma NOM-059-SE-
MARNAT-2010. Totuși, aceste plante 
sunt oarecum comune în interiorul ha-
bitatului lor, în cazul în care condițiile 
dorite se întrunesc – în această situație 
poți fi sigur că le vei observa în susul 
pereților de stâncă. Deși este prezentă 
în pădurile menționate mai sus, planta 
pare a fi un cactus selectiv, întrucât poți 
umbla cu orele, fără să vezi una singură, 
până dai de condițiile necesare, când 
sunt peste tot.   

Poate că este un lucru bun ca aceste 
plante să nu poată fi găsite decât în ca-
nioanele adânci din munții Sierra Madre 
Occidental și nu multă lume știe unde 
sunt și unde cresc. Izolarea le ferește de 
colectarea ilegală, lăsând această specie 
să-și continue parcursul, fără a fi supusă 
presiunii umane.

La sfârșit, aș vrea să mulțumesc echipei Xerophilia pentru 
oportunitatea de a contribui la libera distribuire a cunoașterii.

La NOM-059-SEMARNAT-2010 La enli-
sta en la categoría A, como amenazada. 
Sin embargo, éstas plantas son bastan-
te comunes dentro de su hábitat, al 
encontrar las características de hábitat 
deseado por la planta, es casi seguro 
observarlas en las laderas mencionadas 
anteriormente. Aunque sí parece ser 
una especie selectiva, porque puedes 
caminar por horas y horas dentro del 
bosque sin ver una sola planta, pero al 
encontrar las condiciones, son bastante 
comunes. 

Quizás sea bueno que estas plantas 
solo se encuentren en los profundo de 
los cañones de la Sierra Madre Occiden-
tal y que no muchas personas sepan de 
ellas o de las localidades donde crecen, 
todo esto, puede ayudar a proteger a 
éstas plantas de saqueo ilegal, lo que 
permitiría a la especie continuar su cur-
so sin la presión causada por el huma-
no.

Por último, me gustaría agradecer al equipo de Xerophilia por la 
oportunidad de contribuir con la difusión del conocimiento libre. 
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Dag Panco, text and photos & Valentin Posea, story and photos

1
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Most  novice cactus col-
lectors learn, at about 
the same time with "take 
care of how you water 
them", also the fact that 
they deal with extremely 
slow growing plants, whe-
re changes can be hardly 

seen and only by the eyes trained for their im-
perceptible changes. For most of us, cacti are 
just being "motionless".

Next I will present you two exceptions, two 
... dancing cacti. One of them was part of my 
collection, while the other was part of Valentin 
Posea’s collection, one of the founders and edi-
tor of the magazine.

2

1 -  Eriocactus leninghausii, Leni, between 
Eriocactus varasii and Eriocactus magnificus. 2 
- Toumeya papyracantha, flowering in Valentin’s 
collection.

About the 

unexplainable 
dynamic 
of some cacti

Majoritatea  colecționarilor 
de cactuși învață, aproa-
pe în același timp cu „Să 
ai grijă cu apa!” și faptul 
că au de a face cu plante 
extrem de lente, la care 
schimbările se văd greu și 
doar de ochi antrenați la 

imperceptibilele lor schimbări. Pentru majorita-
tea dintre noi, cactușii sunt ființe „imobile”. 

Mai departe am să vă prezint două exceptii, 
doi cactuși... dansatori. Unul a făcut parte din 
colecția mea, celălalt a făcut parte din colecția lui 
Valentin Posea, unul dintre membrii fondatori 
ai acestei reviste.  

1 -  Eriocactus leninghausii, Leni, între Eriocactus 
varasii și Eriocactus magnificus. 2 - Toumeya 
papyracantha, înflorind în colecția lui Valentin.

2

Despre 

dinamica 
inexplicabilă 
a unor cactuși

Majoritatea  colecționarilor 
de cactuși învață, aproa-
pe în același timp cu „Să 
ai grijă cu apa!” și faptul 
că au de a face cu plante 
extrem de lente, la care 
schimbările se văd greu și 
doar de ochi antrenați la 

imperceptibilele lor schim-bări. Pentru majori-
tatea dintre noi, cactușii sunt ființe „imobile”. 

Mai departe am să vă prezint două exceptii, 
doi cactuși... dansatori. Unul a făcut parte din 
colecția mea, celălalt a făcut parte din colecția lui 
Valentin Posea, unul dintre membrii fondatori 
ai acestei reviste.  

1 -  Eriocactus leninghausii, Leni, între Eriocactus 
varasii și Eriocactus magnificus. 2 - Toumeya 
papyracantha, înflorind în colecția lui Valentin.

2

Despre 

dinamica 
inexplicabilă 
a unor cactuși
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Leni 1981

 E. leninghausii  
      
       1983

First case – photos from 2004:               
Eriocactus leninghausii (K.Schum.) Backeb. ex Schaffnit

Who is not familiar with this species which is easy 
to grow, not rare at all, but when it exceeds a cer-
tain size, it becomes - without a doubt - a pride for 
every collection?

In 1942 Curt Backeberg classified this species 
within the genus Eriocactus. Forty years later, F. H. 
Brandt reassigned it to Parodia. For various prac-
tical reasons and because, in confidence, I had 
a total indifference to the fratricidal struggles of 
taxonomists, either splitters or lumpers or unde-
cided, I preferred to stick to the name Eriocactus. 
This was the botanical name I took the freedom 
to use it here, partly because I like it more, and 
partly because freedom is fashionable. Otherwise, 
conversant, I call the plant in question Leni - but 
the reason remained an intimate matter between 
the both of us.

In the summer of '89, a crow nibbled through its 
"haircut"; being back then less on the ball as I am 
today, I treated it only with coal dust; it remained 
an ugly black scar which, twelve years later, was 
still visible slightly above the first third of the stem 

... In 2004 Leni was over 20 years old (1981).  It 
wasn’t grown in a rich soil, nor benefited from 
contributions of NPK and micronutrients neither. 
Back then I used for Eriocacti an almost classical 
soil, well drained, slightly acid, based on a so called 
"forest earth" (natural compost of leaves) up to ap-
proximately 40%.

It is worth mentioning – in relation to the fol-
lowing photographic presentation – that neither 
this year, nor in previous years, I have not seen 
and even less, could demonstrate, any correlation 
between Leni’s phantasies and any of the follow-
ing events: repotting, watering, atmospheric hu-
midity, precipitation, temperature, sun exposure 
or noise. I do not know if Leni’s action is linked to 
the phases of the moon - the idea just came to me 
when I was writing these lines, few years after I 
stopped growing plants. Somehow neither sea-
sons seem to have been involved, although it is 
clear that Leni was more agitated during the grow-

1. The Parodia table; in the back Leni and his two 
years younger brother. 

Primul caz – fotografii din 2004: 
Eriocactus leninghausii (K.Schum.) Backeb. ex Schaffnit

Cine nu este oare familiarizat cu această specie 
facilă în cultură, deloc rară, dar care, atunci când 
depășește o anumită dimensiune, este – fără doar 
și poate – un orgoliu pentru orice colecție? 

În 1942 Curt Backeberg a clasat specia în genul 
Eriocactus. Patruzeci de ani mai târziu, F. H. Brandt 
a reclasificat-o în genul Parodia. Din diferite 
motive de uz practic și pentru că, în privat, aveam 
o totală indiferență față de luptele fratricide ale 
taxonomiștilor, fie ei spliteri, lumperi sau indeciși, 
am rămas la denumirea de Eriocactus. Acesta a 
fost numele botanic pe care mi-am luat libertatea 
să-l folosesc, și fiindcă-mi place mai mult, și fiindcă 
libertatea este la modă. Altfel, în mod familiar, 
plantei în cauză îi spuneam Leni – dar motivul a 
rămas o chestiune intimă între noi doi.

În vara anului '89, o cioară i-a ciugulit frizura; 
fiind atunci mai neștiutor, ca azi, i-am dat cu praf 
de cărbune; a rămas o cicatrice urâtă și neagră, 
care, după alți doisprezece ani, se afla mai sus cu 
puțin, de prima treime a tulpinii... În 2004, Leni 
avea ceva mai mult de 20 de ani (1981). Nu a fost 

1 - Masa cu parodii; pe rândul din spate, Leni și fratele 
său mai tânăr cu doi ani. 

crescut pe un sol bogat și nici nu a beneficiat de 
aporturi de NPK și nici de microelemnte. Pe atunci 
foloseam, pentru eriocactuși, un sol aproape clasic, 
bine drenat, ușor acid, având la bază un pământ 
numit “de padure” (compost natural de frunze), în 
proporție de aproximativ 40%. 

Este de menționat - în raport cu prezentarea 
fotografică a observației care urmează - că 
nici în acel an și nici în anii precedenți, nu am 
putut constata și, cu atât mai puțin, demonstra, 
o corelație între fanteziile lui Leni și vreunul 
dintre următoarele fenomene: transplantările, 
udările, umiditatea atmosferică, precipitațiile, 
temperatura, soarele, lumina, sursa ei sau 
zgomotul. Nu știu dacă acțiunea subiectului este 
legată de fazele Lunii - ideea mi-a venit abia când 
scriam aceste rânduri, câțiva ani după ce nu mai 
aveam plante. Într-un fel nici anotimpurile nu 
par a fi fost implicate, deși este clar că Leni era 
mai agitat în perioada de vegetație. Totuși, el nu 

Primul caz – fotografii din 2004: 
Eriocactus leninghausii (K.Schum.) Backeb. ex Schaffnit

Cine nu este oare familiarizat cu această specie 
facilă în cultură, deloc rară, dar care, atunci când 
depășește o anumită dimensiune, este – fără doar 
și poate – un orgoliu pentru orice colecție? 

În 1942 Curt Backeberg a clasat specia în genul 
Eriocactus. Patruzeci de ani mai târziu, F. H. Brandt 
a reclasificat-o în genul Parodia. Din diferite 
motive de uz practic și pentru că, în privat, aveam 
o totală indiferență față de luptele fratricide ale 
taxonomiștilor, fie ei spliteri, lumperi sau indeciși, 
am rămas la denumirea de Eriocactus. Acesta a 
fost numele botanic pe care mi-am luat libertatea 
să-l folosesc, și fiindcă-mi place mai mult, și fiindcă 
libertatea este la modă. Altfel, în mod familiar, 
plantei în cauză îi spuneam Leni – dar motivul a 
rămas o chestiune intimă între noi doi.

În vara anului '89, o cioară i-a ciugulit frizura; 
fiind atunci mai neștiutor, ca azi, i-am dat cu praf 
de cărbune; a rămas o cicatrice urâtă și neagră, 
care, după alți doisprezece ani, se afla mai sus cu 
puțin, de prima treime a tulpinii... În 2004, Leni 
avea ceva mai mult de 20 de ani (1981). Nu a fost 

crescut pe un sol bogat și nici nu a beneficiat de 
aporturi de NPK și nici de microelemnte. Pe atunci 
foloseam, pentru eriocactuși, un sol aproape clasic, 
bine drenat, ușor acid, având la bază un pământ 
numit “de padure” (compost natural de frunze), în 
proporție de aproximativ 40%. 

Este de menționat - în raport cu prezentarea 
fotografică a observației care urmează - că 
nici în acel an și nici în anii precedenți, nu am 
putut constata și, cu atât mai puțin, demonstra, 
o corelație între fanteziile lui Leni și vreunul 
dintre următoarele fenomene: transplantările, 
udările, umiditatea atmosferică, precipitațiile, 
temperatura, soarele, lumina, sursa ei sau 
zgomotul. Nu știu dacă acțiunea subiectului este 
legată de fazele Lunii - ideea mi-a venit abia când 
scriam aceste rânduri, cațiva ani după ce nu mai 
aveam plante. Într-un fel nici anotimpurile nu 
par a fi fost implicate, deși este clar că Leni era 
mai agitat în perioada de vegetație. Totuși, el nu 

1 - Masa cu parodii; pe rândul din spate, Leni și fratele 
său mai tânăr cu doi ani. 

su
m

m
ar

y
su

m
m

ar
y

#
#
#
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2015/06/03_parodia.jpg


97 - XEROPHILIA • Volume IV, No. 2 (13), June 2015 | ISSN 2285-3987About the Unexplainable Dynamic of Some Cacti

1

2

ing season. However, he did not remain immobile 
during his winter rest; his movements were just 
very, very slow.

In short: a columnar cactus, some 38 cm high, 
performs 360 degrees gyration movements (clock-
wise or counter clockwise – as if it was depend-
ing on the mood) and "bowing" forwards and 
backwards, steady, but not constantly. Sometimes 
it moved so little in a few days that you almost 
couldn’t notice, sometimes "gushing", moving 
with several centimetres within a few hours. Leni 
set some records in 2004: a complete gyration of 
360 degrees, horizontally, in 14 days between May 
27th to June 9th; in a period of  four days, between 
May 4th and May 8th, it managed to bend from the 
rear to the front, performing an arcuate distance 
in the vertical plane, roughly on the east-west axis, 
of nearly 180 degrees.

I have another plant of the same species, (see 
photo), two years younger, maybe a different form 
or coming from a different location, shorter (ap-
prox. 30 cm) and thicker, similarly grown, having 
a single offset, which flowers profusely every year 
and did not move at all, not even in a storm! How-
ever, Leni was driven by his blond head. Since I can 
remember this plant (1986), it did not look like the 
others, without being able to be very specific – it 
was perhaps taller, maybe  it was already moving, 
but not enough to amaze. Since '92 I started notic-
ing that it was moving very obviously. In '97 offsets 

1 - The first 12 photos, showing a turn of 360° in the 
horizontal plane between May 27 and June 9, 2004.    
2 – An 8 pictures oscillation in a vertical plane about 
180°, between May 4 and May 8, 2004.

1 - Primele 12 fotografii, arată o girație de 360o în plan 
orizontal, din 27 mai în 9 iunie 2004. 2 - 8 fotografii cu 
oscilații în plan vertical de aproximativ 180o, între 4 
mai și 8 mai 2004. 

rămânea imobil nici în timpul repaosului hibernal; 
mișcările lui erau doar foarte, foarte încetinite. 

Pe scurt: un cactus, columnar de aproximativ 38 
de cm, care executa girații de 360o (în sensul acelor 
de ceasornic sau invers - parcă după chef) și care 
facea “reverențe” față-spate, constant, dar nu cu 
constanță. 

Uneori se mișca atât de puțin în câteva zile, 
încât aproape că nu observai, alteori aproape că 
"țâșnea", deplasându-se cu mai mulți centimetri 
în câteva ore. Leni a stabilit și recorduri în 2004: 
a executat în 14 zile, o girație de 360o în plan 
orizontal, din 27 mai în 9 iunie; iar în patru zile, 
între 4 mai și 8 mai a reușit să se aplece dinspre 
spate spre față, executând un arc de cerc în planul 
vertical, pe axa aproximativă est-vest, de aproape 
180o.

Mai aveam o altă plantă din aceeași specie, 

(foto), cu doi ani mai tânără, poate o altă formă 
sau poate aparținând altei locații, ceva mai scurtă 
(aprox. 30 de cm) și mai groasă, cultivată la fel, cu 
un singur lăstar, care înflorea abundent, în fiecare 
an și care, cu excepția orientării meristemului, 
specifică genului, nu se mișca nici bătută de vânt! 
Leni însă făcea ce făcea numai după capul lui 
blond. De când îl știam (1986), n-a arătat ca alții, 
fără a putea să vă dau date precise; era poate mai 
lung; poate că se mișca deja, dar insuficient ca să 
uimească. Din '92 am început să bag de seamă 
că se mișcă în mod foarte vizibil și de atunci, l-am 

rămânea imobil nici în timpul repaosului hibernal; 
mișcarile lui erau doar foarte, foarte încetinite. 

Pe scurt: un cactus, columnar de aproximativ 38 
de cm, care executa girații de 360o (în sensul acelor 
de ceasornic sau invers - parcă după chef) și care 
facea “reverențe” față-spate, constant, dar nu cu 
constanță. 

Uneori se mișca atât de puțin în câteva zile, 
încât aproape că nu observai, alteori aproape că 
"țâșnea", deplasându-se cu mai mulți centimetri 
în câteva ore. Leni a stabilit și recorduri în 2004: 
a executat în 14 zile, o girație de 360o în plan 
orizontal, din 27 mai în 9 iunie; iar în patru zile, 
între 4 mai și 8 mai a reușit să se aplece dinspre 
spate spre față, executând un arc de cerc în planul 
vertical, pe axa aproximativă est-vest, de aproape 
180o.

Mai aveam o altă plantă din aceeași specie, 

(foto), cu doi ani mai tânără, poate o altă formă 
sau poate aparținând altei locații, ceva mai scurtă 
(aprox. 30 de cm) și mai groasă, cultivată la fel, cu 
un singur lăstar, care înflorea abundent, în fiecare 
an și care, cu excepția orientării meristemului, 
specifică genului, nu se mișca nici bătută de vant! 
Leni însă făcea ce făcea numai după capul lui 
blond. De când îl știam (1986), n-a arătat ca alții, 
fără a putea să vă dau date precise; era poate mai 
lung; poate că se mișca deja, dar insuficient ca să 
uimească. Din '92 am început să bag de seamă 
că se mișcă în mod foarte vizibil și de atunci, l-am 

1 - Primele 12 fotografii, arată o girație de 360o în plan 
orizontal, din 27 mai în 9 iunie 2004. 2 - 8 fotografii cu 
oscilații în plan vertical de aproximativ 180o, între 4 
mai și 8 mai 2004. 
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appeared.  More and more were appearing, but 
growing  only very slowly – it’s visible in the photo 
as well. But it never flowered and there were no 
signs that he intends to.

Why seemed Leni to be so special to me? Prob-
ably from a personal point of view and entirely 
subjective, because of the uniqueness of the case 
and the lack of explanation, I personified subject, 
seeing him as a whimsy individual. 

A whimsy woman has charm – if not exaggera-
ting; a whimsy man is simply ridiculous - whatever 
he does; but a whimsy cactus, well, a whimsy cac-
tus does not exist!!

I did not understand, not even today, the origin 

of the phenomenon. In over thirty years of grow-
ing cactus, I did not see nor hear about another 
case. I wished very much to hear about plants be-
having the same way. Years passed and I did not 
find anything similar, until the communication 
which you will read below.

We - as humans - tend to anthropomorphise 
our impressions concerning the living world. It is 

On the 13 and the 26 of May 2004 in approximate 
intervals of time of seven hours, Leni made some 
sudden movements, absolutely amazing, the latter 
being followed by the turn shown on the previous page.

În zilele de 13 și 26 mai 2004, în intervale aproximative 
de timp, de câte șapte ore, Leni a făcut câteva mișcări 
bruște, absolut surprinzătoare, ultima fiind urmată de 
girația prezentată pe pagina precedentă.

văzut, mereu mișcându-se, tot anul, într-una. Din 
’97 a început a lăstări. Lăstarii se înmulțeau din ce 
în ce, dar nu creșteau prea mult - lucru vizibil și 
în fotografii. Dar de înflorit, n-a înflorit niciodată și 
nici nu a dat semne că are intenția să o facă.

De ce mi s-a părut Leni, atât de special? Probabil 
că dintr-un punct de vedere personal și cu totul 
subiectiv, tocmai din cauza singularității cazului 
și lipsei unei explicații, am personificat subiectul, 
văzându-l ca pe un individ capricios.

O femeie capricioasă are farmec - când nu 
exagerează; un bărbat capricios este ridicol - orice 
ar face; dar un cactus capricios, ei bine, un cactus 
capricios nu există!! 

N-am înteles și nu înțeleg, nici azi, ce se afla 
la originea fenomenului. În mai bine de treizeci 
de ani de cultivat cactuși, nu am văzut și nu am 
auzit despre un alt caz asemănător. Mi-am dorit 
nespus de mult să mai aud despre plante care se 
comportă astfel. Au trecut anii și nu am găsit ceva 
similar, până la comunicarea pe care o veți citi mai 
jos.  

văzut, mereu mișcându-se, tot anul, într-una. Din 
’97 a început a lăstări. Lăstarii se înmulțeau din ce 
în ce, dar nu creșteau prea mult - lucru vizibil și 
în fotografii. Dar de înflorit, n-a înflorit niciodată și 
nici nu a dat semne că are intenția să o facă.

De ce mi s-a părut Leni, atât de special? Probabil 
că dintr-un punct de vedere personal și cu totul 
subiectiv, tocmai din cauza singularității cazului 
și lipsei unei explicații, am personificat subiectul, 
văzându-l ca pe un individ capricios.

O femeie capricioasă are farmec - când nu 
exagerează; un bărbat capricios este ridicol - orice 
ar face; dar un cactus capricios, ei bine, un cactus 
capricios nu există!! 

N-am înteles și nu înțeleg, nici azi, ce se afla 
la originea fenomenului. În mai bine de treizeci 
de ani de cultivat cactuși, nu am văzut și nu am 
auzit despre un alt caz asemănător. Mi-am dorit 
nespus de mult să mai aud despre plante care se 
comportă astfel. Au trecut anii și nu am găsit ceva 
similar, până la comunicarea pe care o veți citi mai 
jos.  

În zilele de 13 și 26 mai 2004, în intervale aproximative 
de timp, de câte șapte ore, Leni a făcut câteva mișcări 
bruște, absolut surprinzătoare, ultima fiind urmată de 
girația prezentată pe pagina precedentă.
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1

2

E. leninghausii  
      
       1983

human but unscientific, it is without any support, 
but ... during the year Leni stood tied between four 
welding electrodes, in 2002, it seemed to me as 
miserable as a dry stone would be and I feared 
that this will kill him - and maybe it was true. In 
the month that followed his release, he whirled 
around as if to catch all the lost time.

1 - Vertical movement, at vegetation start, inside, 
between March 13and April 26,  2004.  2 - Vertical 
oscillation, on May 7, noon and until May 8, 2004 at 
7:25. 3 - The second Eriocactus leninghausii.

1 - Mișcare în plan vertical, la intrarea în vegetație, în 
interior, între 13 martie și 26 aprilie 2004. 2 - Oscilație 
în plan vertical, de pe 7 mai, la prânz și până pe 8 mai 
2004, la 07:25. 3 - Al doilea Eriocactus leninghausii.

Avem - oameni fiind - tendința de a antropo-
morfiza aprecierile noastre privind lumea vie. Este 
omenesc, dar neștiințific; este fără suport, dar ... în 
anul în care Leni a stat legat între patru electrozi de 
sudură, în 2002, mi s-a părut că este mai nenorocit 
ca o piatră seacă și m-am temut că-l omor - și poate 
că era adevărat. În luna care a urmat eliberării lui, 
s-a învârtit ca pentru a prinde tot timpul pierdut. 

Avem - oameni fiind - tendința de a antropo-
morfiza aprecierile noastre privind lumea vie. Este 
omenesc, dar neștiințific; este fără suport, dar ... în 
anul în care Leni a stat legat între patru electrozi de 
sudură, în 2002, mi s-a părut că este mai nenorocit 
ca o piatră seacă și m-am temut că-l omor - și poate 
că era adevărat. În luna care a urmat eliberării lui, 
s-a învârtit ca pentru a prinde tot timpul pierdut. 

1 - Mișcare în plan vertical, la intrarea în vegetație, în 
interior, între 13 martie și 26 aprilie 2004. 2 - Oscilație 
în plan vertical, de pe 7 mai, la prânz și până pe 8 mai 
2004, la 07:25. 3 - Al doilea Eriocactus leninghausii.
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The second case– photos from 2010: 
Toumeya papyracantha (Engelm.) Britton & Rose

I was writing in the above lines, with anecdotic fla-
vour, that I wished to hear about a similar case. 
My wish was fulfilled in 2010 when a plant of our 
friend and editorial colleague, Valentin, started 
dancing as Leni, if not more spectacular.

Valentin and I we know each other for a long 
time (going back to the last century!) and we talked 
for years about cacti, ways of growing them, tax-
onomy, observations,  failures and successes and 
lots of other things. So, I know he likes to maintain 
older names, following the general classification 
of Curt Backeberg. Adherent of Paolo Panarotto's 
witticism – "una volta Pediocactus, una volta Scle-
rocactus, per me solo Toumeya! ", Valentin re-
fused to include Toumeya in genus Pediocactus or 
in genus Sclerocactus, keeping it as such. I could 
not say how intimate and romantic is he with his 
plants, so cannot tell you if, in confidence, he is us-
ing a diminutive, as I did with my cactus, and I can-
not speculate whether the protagonist of his pho-
tographs was cossetted "Tumi" or "Papi" or not at 
all... Having more of a scientist’s soul than myself, I 
cannot really see Vali pampering his plants...

Beyond laughter and joking, the gyrations and 
reverences of his plant are absolutely incredible 
because of their amplitude, relative to the time. If 
Leni took several days to rotate its august person, 
Valentin’s plant has had just little more than 24 
hours for a turn of 180o!

From our discussions, it appeared that until it’s 
being moved Valentin’s Toumeya stood in a south-
facing balcony, being moved for photos, in a balco-

ny facing east. The difference in number of hours 
of insolation, relative to when the building over-
shadow their plants,  has been quite high. Valen-
tin takes the view that light is the cause of regime 
change, although a second plant located near the 
former did not manifest in any way. Given his ex-
perience Leni, who moved anyway and anywhere, 
I have some doubts. 

The fact is, we're both aware that we know noth-
ing about the phenomenon with which we met 
and that, therefore, we have no solid arguments to 
support our views against each other. Therefore, 
in the end, both Valentin and I launch an appeal 
to people who have never met such a dynamic un-
explained phenomena at the cacti and ask them 
to send us pictures with few explanatory words. 
Materials - if they could be sent - will be published 
in future issues with accurate indication of the au-
thors. Thank you!

I preferred to choose Valentin’s uncropped pho-
tos, being the expression of the way in which he 
rigorously classifies and retains, both his collec-
tion and the gallery.

Six photographs taken every few hours of each other, 
representing a vertical motion of 90 ° and turning 
horizontally 180 °, respectively, from August 15, 2010 at 
8.39 and August 16, 2010, at 13.49.

To Valentin's gallery

Șase fotografii făcute la interval de cateva ore una de 
alta, reprezentând o mișcare în plan vertical și de girație 
în plan orizontal de 90o și respectiv de 180o, între 15 
august 2010, ora 8.39 și 16 august 2010, ora 13.49.

Al doilea caz - fotografii din 2010: 
Toumeya papyracantha (Engelm.) Britton & Rose

Scriam deci, în rândurile cu iz anecdotic de mai 
sus, că îmi doream să mai aud despre un caz 
asemănător celui constatat de mine. Dorința mi-a 
fost împlinită în 2010, când o plantă a prietenului și 
colegului nostru de redacție, Valetin, a început să 
danseze ca și Leni, dacă nu chiar mai spectaculos 
ca el. 

Valentin și cu mine ne cunoaștem demult 
(chiar din secolul trecut!) și am vorbit ani de zile 
despre cactuși, taxonomie, moduri de cultură, 
observații, eșecuri, reușite și câte și mai câte. 
Așadar, știu că și lui îi place să păstreze denumiri 
mai vechi, respectând în general clasificarea 
lui Curt Backeberg. Adept al butadei lui  Paolo 
Panarotto – „una volta Pediocactus, una volta 
Sclerocactus, per me solo Toumeya!”, Valentin a 
refuzat să includă Toumeya în genul Pediocactus 
sau în genul Sclerocactus, păstrându-l ca atare. 
N-aș putea afirma cât de intim și de romantic, este 
el cu plantele sale, așa că nu vă pot spune dacă, 
în particular, le dă diminutive, așa cum făceam 
eu cu ale mele, și nu pot să speculez dacă eroul 
fotografiilor sale era sau nu alintat cu un „Tumi” or 
un „Papi”... Mai om de știință în suflet, decât sunt 
eu, nu-l prea văd pe Vali alintându-și plantele...

Dincolo de râs și de glumă, girațiile și reverențele 
plantei sale sunt absolut incredibile, din cauza 
amplitudinii, raportată la intervalul de timp. Dacă 
lui Leni i-au trebuit mai multe zile, ca să-și rotească 
augusta persoană, plantei lui Valentin i-au trebuit 
doar ceva mai mult de 24 de ore pentru o girație 
de 1800!

Din discuțiile noastre, a reieșit că până în anul în 
care s-a mișcat astfel, Toumeya lui Valentin a stat 
într-un balcon orientat sud, fiind mutată în anul 
fotografiilor, într-un balcon orientat est. Diferența 
de număr de ore de insolație, raportate la 
momentul când clădirea își arunca umbra asupra 
plantelor a fost destul de mare. Valentin opinează 
că schimbarea de regim luminos este cauza, deși 
o a doua plantă aflată în apropierea primeia nu 
s-a manifestat în niciun fel. Având experiența lui 
Leni, care se mișca oricum și oriunde, eu am unele 
îndoieli. Cert este, că amândoi suntem conștienți 
că nu cunoaștem nimic despre fenomenul cu care 
ne-am întâlnit și că, de aceea, nu avem argumente 
solide, ca să ne susținem punctele de vedere, unul 
împotriva celulalt. De aceea, la final, atât Valentin 
cât și eu, lansăm un apel, la adresa celor care 
au mai întâlnit astfel de fenomene de dinamică 
inexplicabile, la cactuși, rugându-i să ne trimită 
fotografii însoțite de câteva cuvinte explicative. 
Materialele – dacă ne vor fi trimise – vor fi publicate 
în numerele viitoare cu menționarea precisă a 
autorilor. Vă mulțumim!

Am preferat să aleg fotografiile 
necropate ale lui Valentin, ele fiind expresia 
modului riguros în care-și clasează și își 
păstrează, atât colecția, cât galeria. 

Al doilea caz - fotografii din 2010: 
Toumeya papyracantha (Engelm.) Britton & Rose

Scriam deci, în rândurile cu iz anecdotic de mai 
sus, că îmi doream să mai aud despre un caz 
asemănător celui constatat de mine. Dorința mi-a 
fost împlinită în 2010, când o plantă a prietenului și 
colegului nostru de redacție, Valetin, a început să 
danseze ca și Leni, dacă nu chiar mai spectaculos 
ca el. 

Valentin și cu mine ne cunoaștem demult 
(chiar din secolul trecut!) și am vorbit ani de zile 
despre cactuși, taxonomie, moduri de cultură, 
observații, eșecuri, reușite și câte și mai câte. 
Așadar, știu că și lui îi place să păstreze denumiri 
mai vechi, respectând în general clasificarea 
lui Curt Backeberg. Adept al butadei lui  Paolo 
Panarotto – „una volta Pediocactus, una volta 
Sclerocactus, per me solo Toumeya!”, Valentin a 
refuzat să includă Toumeya în genul Pediocactus 
sau în genul Sclerocactus, păstrându-l ca atare. 
N-aș putea afirma cât de intim și de romantic, este 
el cu plantele sale, așa că nu vă pot spune dacă, 
în particular, le dă diminutive, așa cum făceam 
eu cu ale mele, și nu pot să speculez dacă eroul 
fotografiilor sale era sau nu alintat cu un „Tumi” or 
un „Papi”... Mai om de știință în suflet, decât sunt 
eu, nu-l prea văd pe Vali alintându-și plantele...

Dincolo de râs și de glumă, girațiile și reverențele 
plantei sale sunt absolut incredibile, din cauza 
amplitudinii, raportată la intervalul de timp. Dacă 
lui Leni i-au trebuit mai multe zile, ca să-și rotească 
augusta persoană, plantei lui Valentin i-au trebuit 
doar ceva mai mult de 24 de ore pentru o girație 
de 1800!

Din discuțiile noastre, a reieșit că până în anul în 
care s-a mișcat astfel, Toumeya lui Valentin a stat 
într-un balcon orientat sud, fiind mutată în anul 
fotografiilor, într-un balcon orientat est. Diferența 
de număr de ore de insolație, raportate la 
momentul când clădirea își arunca umbra asupra 
plantelor a fost destul de mare. Valentin opinează 
că schimbarea de regim luminos este cauza, deși 
o a doua plantă aflată în apropierea primeia nu 
s-a manifestat în niciun fel. Având experiența lui 
Leni, care se mișca oricum și oriunde, eu am unele 
îndoieli. Cert este, că amândoi suntem conștienți 
că nu cunoaștem nimic despre fenomenul cu care 
ne-am întâlnit și că, de aceea, nu avem argumente 
solide, ca să ne susținem punctele de vedere, unul 
împotriva celulalt. De aceea, la final, atât Valentin 
cât și eu, lansăm un apel, la adresa celor care 
au mai întâlnit astfel de fenomene de dinamică 
inexplicabile, la cactuși, rugându-i să ne trimită 
fotografii însoțite de câteva cuvinte explicative. 
Materialele – dacă ne vor fi trimise – vor fi publicate 
în numerele viitoare cu menționarea precisă a 
autorilor. Vă mulțumim!

Șase fotografii făcute la interval de cateva ore una de alta, 
reprezentând o mișcare în plan vertical și de girație în plan 
orizontal de 90o și respectiv de 180o, între 15 august 2010, 
ora 8.39 și 16 august 2010, ora 13.49.

Am preferat să aleg fotografiile 
necropate ale lui Valentin, ele fiind expresia 
modului riguros în care-și clasează și își 
păstrează, atât colecția, cât galeria. 
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http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2015/06/Toumeya-papyracantha-DSCF4684-15.08.10-ora-8.39.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2015/06/Toumeya-papyracantha-DSCF4691-15.08.10-ora-11.08.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2015/06/Toumeya-papyracantha-DSCF4713-16.08.10-ora-13.49.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2015/06/Toumeya-papyracantha-DSCF4700-15.08.10-ora-11.49.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2015/06/Toumeya-papyracantha-DSCF4688-15.08.10-ora-9.43.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2015/06/Toumeya-papyracantha-DSCF4711-16.08.10-ora-6.35.jpg
http://cactus.aicon.ro/
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Sedum urvilei

Sedum urvilleiDC.
&

Sedum reflexumL.

from the natural rezerve of 

Hagieni
Constanța, România

The Natural Reserve "Hag-
ieni Park", located in the 
southern historic region 
Dobrogea in Romania, is 
a protected area, having 
a great flora and fauna. 
During visits undertaken 
there and, especially dur-

ing voluntary sanitation works, which 
my students and I took there, I met two 
species of Crassulaceae: Sedum urvillei 
and Sedum reflexum.

Din rezervația naturală
Hagieni Constanța, România

Sedum urvilleiDC.

&

Sedum reflexumL.

Rezervația Naturală „Par-
cul Hagieni”, aflată în 
sudul regiunii istorice Do-
brogea, în România, este 
o zonă protejată, având o 
floră și o faună, deosebite. 
În timpul vizitelor între-
prinse acolo și, mai ales în 

timpul lucrărilor de igienizare voluntară, 
pe care le întreprindem acolo elevii mei 
și cu mine, am întâlnit două specii de 
Crasulaceae: Sedum urvillei și Sedum re-
flexum.

Din rezervația naturală
Hagieni Constanța, România

Sedum urvilleiDC.

&

Sedum reflexumL.

Rezervația Naturală „Par-
cul Hagieni”, aflată în 
sudul regiunii istorice Do-
brogea, în România, este 
o zonă protejată, având o 
floră și o faună, deosebite. 
În timpul vizitelor între-
prinse acolo și, mai ales în 

timpul lucrărilor de igienizare voluntară, 
pe care le întreprindem acolo elevii mei 
și cu mine, am întâlnit două specii de 
Crasulaceae: Sedum urvillei și Sedum re-
flexum.
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https://en.wikipedia.org/wiki/Romania
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1

3

1 - Sedum reflexum.
2 & 3 - Sedum urvillei

orroen

2

 In southern Dobrogea, Sedum urvillei was lo-
cated in the Cascaia area, and the natural island 
formed on the Hagieni water flow, which has 
its sources in the forest with the same name. 
Here, the plants meet and grow in an area cov-
ered with Sarmatian limestones, generally on 
exposed cliffs facing west and northwest.

The species has also been located south of 
Romania, in Bulgaria, also in a Sarmatian lime-
stone habitat, on the Kaliakra Peninsula, just 

at Cape Kaliacra, about 5 km inwards from the 
Black Sea.

The second species, Sedum reflexum, is much 
rarer at Hagieni, however, it is more common 
a few kilometres further north, in the forest of 
Comorova, and in several areas of the coastline 
from the north of the city of Mangalia.

Unlike S. urvillei, Sedum reflexum is not grow-
ing on limestone, it prefers the arid soil near the 
pins.

 În sudul Dobrogei, Sedum urvillei a fost lo-
calizat atât în zona Cascaia, cât și pe insula 
naturală formată de pârâul Hagieni, ce își are 
izvoarele în pădurea cu același nume. Aici, plan-
tele se întâlnesc și cresc într-o zonă cu calcare 
sarmațiene, în general, pe stânci cu expunere 
vestică și nord-vestică. 

Specia a mai fost localizată la sud de 
România, în Bulgaria, tot într-un habitat cu cal-
care sarmațiene, pe Peninsula Kaliakra, chiar la 

Capul Kaliakra, la circa 5 km spre interior, față 
de țărmul Mării Negre.

Cea de a doua specie, Sedum reflexum, mai 
rară la Hagieni, este ceva mai des întâlnită la 
câțiva kilometri mai la nord, în Pădurea Co-
morova și în mai multe zone ale litoralului, din 
nordul orașului Mangalia. 

Spre deosebire de S. urvillei, S. reflexum nu 
este o trăitoare pe calcare, ea preferând solul 
arid din prejma pinilor.

 În sudul Dobrogei, Sedum urvillei a fost locali-
zat atât în zona Cascaia, cât și pe insula naturală 
formată de pârâul Hagieni, ce își are izvoarele 
în pădurea cu același nume. Aici, plantele se 
întâlnesc și cresc într-o zonă cu calcare sarma-
tiene, in general, pe stânci cu expunere vestică 
și nord-vestică. 

Specia a mai fost localizată la sud de România, 
în Bulgaria, tot într-un habitat cu calcare sarma-
tiene, pe Peninsula Kaliakra, chiar la Capul Ka-

liakra, la circa 5 km spre interior, față de țărmul 
Mării Negre.

Cea de a doua specie, Sedum reflexum, mai 
rară la Hagieni, este ceva mai des întalnita la 
câțiva kilometri mai la nord, în Pădurea Co-
morova și în mai multe zone ale litoralului, din 
nordul Orașul Mangalia. 

Spre deosebire  de S. urvillei, S. reflexum nu 
este o trăitoare pe calcare, ea preferând solul 
arid din prejma pinilor.
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Eduart Zimer

Alfriston 

Botanic Gardens
Auckland, New Zealand

Part IV
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Opuntia tomentosa 

Opuntia tomentosa 

Well, after a  lengthy 
break it’s highly time 
to write few lines 
about the cactus spe-
cies housed by the 
Alfriston Botanic Gar-
dens. It’s not easy to 
grow outdoor cacti 

in Auckland, not because of the winter cold (a 
bit of frost wouldn’t hurt, on the contrary) but 
because of the relatively high winter rainfalls.  
Rainfall is dramatically limiting the number of 
species you can use in unprotected outdoor 
plantings. More, not only that the days are 
shorter and number of daily sunshine hours 
drop significantly, but the air humidity increases 
sometimes to the point that drizzling or not, you 
won’t feel the difference... Another annoying 
thing is the winter hail... it does a lot of damage 
especially when plants are dormant (and most 
cacti are dormant in winter, aren’t they?). See by 
right the pictures of this Opuntia tomentosa and 
you will understand what I mean!  However,  at 
ABG dozens and dozens of species have been 
acclimatized and do well outdoors.

După o pauză îndelungată cred 
că a sosit timpul să prezint în 
câteva rânduri și speciile de 
cactuși găzduite de Alfriston 
Botanic Gardens. Nu este 
tocmai ușor să crești cactuși 
în exterior în Auckland, nu 
din cauza frigului din timpul 

iernii (puțin ger nu ar strica, ba dimpotrivă) dar 
din cauza ploilor relativ abundente din timpul 
iernii. Ploile sunt cele care limiteaza dramatic 
numărul de specii care pot fi cultivate afară, fără 
protecție. Nu numai că zilele sunt mai scurte iar 
numărul de ore de soare primite zilnic scade 
semnificativ, dar umiditatea aerului este uneori 
foarte ridicată, până acolo încât chiar dacă este 
burniță sau nu, nu poți percepe diferența... 
Un alt lucru supărător este grindina care cade 
pe timpul iernii... aceasta putând face ravagii, 
mai ales dacă plantele sunt în repaos (iar cei 
mai mulți cactuși sunt inactivi pe timpul iernii, 
nu?). Observați fotografia alăturată cu Opuntia 
tomentosa și veți înțelege ce vreau să spun. Cu 
toate acestea, la ABG mai multe zeci de specii au 
fost aclimatizate și o duc foarte bine în aer liber.

Well, after a lenghtly 
break it’s highly time 
to write few lines 
about the cactus spe-
cies housed by the 
Alfriston Botanic Gar-
dens. It’s not easy to 
grow outdoor cacti 

in Auckland, not because of the winter cold (a 
bit of frost wouldn’t hurt, on the contrary) but 
because of the relatively high winter rainfalls.  
Rainfall is This is dramatically limiting the 
number of species you can use in unprotected 
outdoor plantings. More, not only that the 
days are shorter and number of daily sunshine 
hours drop significantly, but the air humidity 
increases sometimes to the point that drizzling 
or not, you won’t feel the difference... Another 
annoying thing is the winter hail... it does a lot 
of damage especially when plants are dormant 
(and most cacti are dormant in winter, aren’t 
they?). See by right the pictures of this Opuntia 
tomentosa and you will understand what I mean!  
However,  at ABG dozens and dozens of species 
have been acclimatized and do well outdoors.
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http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/11/Prezentare-Eduart-Zimer-2.pdf
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/11/Prezentare-Eduart-Zimer-2.pdf
https://en.wikipedia.org/?title=New_Zealand
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2015/05/1-Opuntia-tomentosa.jpg
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Few years back The American Collection 
was the only garden hosting cacti (and most 
species still reside there), but in recent years a 
new development named The Desert Garden 
was specifically designed for cacti and other 
xerophytes. However, I still believe indoor 
facilities are a must if you want to pleasure the 
visitors with a respectable cactus collection. 
There is a small  indoor collection, but not open 
to the public; only every now and then some of 
the  plants are placed in temporary displays in 
the foyer.

Except for the very popular golden barrel 
Echinocactus grusonii - I doubt there is botanic 
gardens without one - there are three major 
cacti groups present on the ABG grounds: 
Cereoids, Opuntioids and Trichocerei. Cereus sp. flower.

Cu câțiva ani în urmă cactuși se găseau numai 
în Colecția Americană (iar majoritatea speciilor 
de cactuși încă se mai găsesc aici), dar recent a 
fost realizată o nouă grădină, numită Grădina 
Deșertului, destinată în mod special cactușilor 
și altor xerofite și amenajată ca atare. Cu toate 
acestea, eu încă mai cred că facilități de interior 
sunt o necesitate, dacă se dorește să devină 
o atracție pentru vizitatorii care au o colecție 
respectabilă de cactuși. Există o mică colecție de 
interior, dar nu este deschisă publicului; numai 
din când în când unele din aceste plante sunt 
amplasate în prezentări temporare în foaier. 

Cu excepția foarte popularului scaun al 
soacrei (Echinocactus grusonii - nu cred să existe 
vreo grădină botanică care să nu-l aibă), există 
trei grupuri majore de cactuși prezenți în incinta 
ABG: cereoizii, opunțioizii și diverși trichocerei. Floare de Cereus sp.

Few years back The American Collection 
was the only garden hosting cacti (and most 
species still reside there), but in recent years a 
new development named The Desert Garden 
was specifically designed for cacti and other 
xerophytes. However, I still believe indoor 
facilities are a must if you want to pleasure the 
visitors with a respectable cactus collection. 
There is a small  indoor collection, but not open 
to the public; only every now and then some of 
the  plants are placed in temporary displays in 
the foyer.

Except for the very popular golden barrel 
Echinocactus grusonii - I doubt there is a botanic 
garden without one - there are three major cacti 
groups present on the ABG grounds: Cereoids, 
Opuntoids and Trichocerei. Cereus sp. flower.
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5

4

3

2 6

1 - Cereus uruguayanus. 2 & 3 - Pachycereus 
marginatus. 4 - Pachycereus pringlei.                              
5 & 6 - Pilosocereus glaucochrous. 

1

Cereoids
Cereoids are quite common 
in cultivation in Auckland or 
anywhere else in New Zealand 
and seem to be quite tough 
and relatively easy to please. 
Unfortunately there are only 
few older specimens at ABG 
as they seem to prefer to start 
fresh with new cuttings once in 
a while. I’ve seem much older 
and impressive specimens 
in private gardens. True is 
that sometimes plants are 
vandalized or emblazoned by 
ignorant visitors and need to 
be refreshed. However, without 
having a wide range of rare 
and spectacular species, the 
few specimens scattered on 
their grounds produce nice 
flowers and (especially when 
young) are clean and beautiful. 
Cereus uruguayensis (common 
also in gardens), Pilosocereus 
glaucochrous (for some reason 
also very popular here in 
New Zealand), Pachycereus 
marginatus, Weberbauerocereus 
winterianus, and several other 
species are among the must 
see plants here at ABG, all of 
them having nice architectural 
features.

Cereoizii
Cereoizii sunt foarte populari 
în cultură atât în Auckland cât 
și în alte părți ale Noii Zeelande 
și par să fie destul de rezistenți 
și relativ ușor de mulțumit. 
Din nefericire nu există decât 
puține specimene mai bătrâne 
la ABG, întrucât curatorii au 
tendința de a porni din când 
în când cu replantarea unor 
butași. Am văzut specimene 
cu mult mai impresionante în 
grădini particulare. Drept este 
că aceste plante masive sunt 
uneori vandalizate sau muti-
late de vizitatori ignoranți și 
trebuie să fie înlocuite. Totuși, 
chiar și fără a dispune de o 
gamă largă de specii rare și 
spectaculoase, cele câteva e-
xemplare  împrăștiate în incinta 
ABG produc flori frumoase și, 
mai ales, când sunt încă tinere, 
sunt curate și arată bine. Cereus 
uruguayanus (comun de aseme-
nea și în grădini private), Piloso-
cereus glaucochrous (pentru un 
motiv oarecare, de asemenea, 
foarte popular aici în Noua 
Zeelandă), Pachycereus margi-
natus, Weberbauerocereus winte-
rianus și câteva alte specii sunt 
printre plantele care trebuie 
văzute aici, la ABG, toate având 
frumoase caracteristici arhitec-
turale. 

Cereoids
Cereoids are quite common 
in cultivation in Auckland or 
anywhere else in New Zealand 
and seem to be quite tough 
and relatively easy to please. 
Unfortunately there are only 
few older specimens at ABG 
as they seem to prefer to 
start fresh with new cuttings 
once in a while. I’ve seem 
much older and impressive 
specimens in private gardens. 
True is that sometimes plants 
are vandalized or emblazoned 
by ignorant visitors and need 
to be refreshed.  However, 
without having a wide range of 
rare and spectacular species, 
the few specimens scattered 
on their grounds produce nice 
flowers and (especially when 
young) are clean and beautiful. 
Cereus uruguayensis (common 
also in gardens), Pilosocereus 
glaucochrous (for some reason 
also very popular here in 
New Zealand), Pachycereus 
marginatus, Weberbauerocereus 
winterianus, and several other 
species are among the must 
see plants here at ABG, all of 
them having nice architectural 
features.
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http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2015/05/8-Pilosocereus-glaucochrous.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2015/05/7-Pilosocereus-glaucochrous.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2015/05/6-Cereus-uruguayanus.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2015/05/11-Pachycereus-marginatus-1.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2015/05/9-Pachycereus-marginatus-2.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2015/05/10-Pachycereus-pringlei-1.jpg
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3

1 - Pilosocereus glaucochrous.                                              
2 & 3 - Weberbauerocereus winterianus.                        
4 - The Desert Garden.                             
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http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2015/05/44-Weberbauerocereus-winterianus-5.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2015/05/43-Weberbauerocereus-winterianus.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2015/05/39-Pilosocereus-glaucochrous-10.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2015/05/41-various-cacti-2.jpg
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Opuntioids
Opuntioids are even more common in New 
Zealand in outdoor plantings, few species being 
even represented in the naturalized or casual flora 
(Opuntia monacantha, O. robusta, O.  ficus-indica, 
etc.). 

They seem to be very tolerant to cold and damp 
winters, sometimes with some damage but rapid 
growth makes this a minimal inconvenience. 
There are several species at ABG: O. dillenii, O. 
phaeacantha, O. pilifera, O. ficus-indica, O. robusta, 

O. monacantha, Austrocylindropuntia subulata, 
Consolea rubescens, Cylindropuntia fulgida, etc. 
Cylindropuntia fulgida is not producing big plants 
as it falls apart quite easily. There is also a 
small plant labelled Opuntia curassavica which 
I think it is a misidentification. Few years ago in 
the American Garden there used to be a large 
Austrocylindropuntia subulata (pictured in part 1 of 
this series), unfortunately they pulled it out to save 
some space. 

Some of the Opuntioids make really great 

3

1, 2 & 3 - Opuntia monacantha                             

Opunțioidele
Opunțioidele sunt și mai populare în cultura în aer 
liber în Noua Zeelandă, câteva specii fiind chiar 
reprezentate în flora naturalizată sau ocazională 
(Opuntia monacantha, O. robusta, O.  ficus-indica, 
etc.). Aceste specii par să fie foarte tolerante la 
iernile reci și umede, ocazional cu unele daune, 
dar o creștere rapidă face din acest lucru un 
incovenient minor. Există multe alte specii la ABG: 
O. dillenii, O. phaeacantha, O. pilifera, O. ficus-indica, 

O. robusta, O. monacantha, Austrocylindropuntia 
subulata, Consolea rubescens, Cylindropuntia 
fulgida, etc. Cylindropuntia fulgida nu produce 
plante de mari dimensiuni, întrucât aici, articolele 
se dezmembrează destul de ușor. Există, de 
asemenea, o mică plantă purtând eticheta Opuntia 
curassavica dar personal cred că este o identificare 
eronată. Cu ani în urmă, în Grădina Americană, 
exista un specimen uriaș de Austrocylindropuntia 
subulata (prezentat în partea 1-a a acestei serii) 

3

1, 2 & 3 - Opuntia monacantha                             

Opuntioids
Opuntioids are even more common in New 
Zealand in outdoor plantings, few species being 
even represented in the naturalized or casual flora 
(Opuntia monacantha, O. robusta, O.  ficus-indica, 
etc.). 

They seem to be very tolerant to cold and damp 
winters, sometimes with some damage but rapid 
growth makes this a minimal inconvenience. 
There are several species at ABG: O. dillenii, O. 
phaeacantha, O. pilifera, O. ficus-indica, O. robusta, 

O. monacantha, Austrocylindropuntia subulata, 
Consolea rubescens, Cylindropuntia fulgida, etc. 
Cylindropuntia fulgida is not producing big plants 
as it falls apart quite easily. There is also a 
small plant labelled Opuntia curassavica which 
I think it is a misidentification. Few years ago in 
the American Garden there used to be a large 
Austrocylindropuntia subulata (pictured in part 1 of 
this series), unfortunately they pulled it out to save 
some space. 

Some of the Opuntioids make really great 

3

1, 2 & 3 - Opuntia monacantha                             
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http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2015/05/27-Opuntia-monacantha.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2015/05/28-Opuntia-monacantha.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2015/05/18-Opuntia-monacantha.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2015/05/18-Opuntia-monacantha.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2015/05/18-Opuntia-monacantha.jpg
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Opuntia phaeacantha

Opuntia dillenii.

Opuntia pilifera.

Consolea rubescens.Opuntia robusta.

Opuntia dillenii.

Opuntia phaeacantha

Opuntia pilifera.
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http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2015/05/13-Opuntia-dillenii-4.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2015/05/14-Opuntia-dillenii-6.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2015/05/19-Opuntia-robusta-1.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2015/05/16-Consolea-rubescens-3.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2015/05/21-Opuntia-phaeacantha-7.jpg
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Opuntia tomentosa Opuntia microdasys fma. rufida

sculptural plants. One of my favourites is Opuntia 
pilifera with its pads covered in long white hairs. 
(However, be aware of the dagger spines!) It 
flowers freely here and at any time you can have 
dozens of ripe fruits. I took the liberty to take 
couple of fruits from here. The seeds germinate 
readily and seedlings grow relatively quick. In time 
it makes really impressive plants.

Opuntia dillenii and O. phaeacantha seem to 
do well at ABG; however, these species are rarely 
seen in private rock gardens. They could be tricky, 
I don’t know. 

I have an O. dillenii pad for years in my rock 
garden and it simply rooted quickly but other than 
that it only sits there, looks well, but doesn’t put 
any growth on. I love its apricot flowers!

Opuntia monacantha is relatively poor studied. 
There are dozens of forms, some almost dwarf 
sized, some huge trunk forming plants. Fieldwork 
hasn‘t been done on this species and, as far as I 
am concerned, being already a garden plant no 
one seems to bother. I find it quite intriguing 
that species interesting to science (and the O. 
monacantha complex I think is one of them) are 
much less studied than any other rare or just 
weird looking piece of vegetation. The dwarf 
form from ABG is relatively common in gardens, 
but naturalized plants are mostly large growing 
and trunk forming plants. When I came here to 
New Zealand 13 years ago there were still a few 
available in garden centres, now it’s completely 
out of fashion!

Opuntia robusta Cylindropuntia fulgida

dar, din păcate, a fost îndepărtat pentru a face loc 
liber.

Unele opunțioide produc într-adevar plante cu 
adevărat sculpturale. Una din preferatele mele 
este Opuntia pilifera, cu cladodiile ei acoperite 
cu peri lungi, albi. (Cu toate acestea, trebuie 
să te ferești de spinii puternici și ascuțiți ca un 
pumnal). Înflorește din abundență aici și aproape 
în orice perioadă a anului poate avea zeci de 
fructe pârguite. Mi-am luat libertatea de a culege 
câteva fructe de aici. Semințele germinează ușor 
iar plantulele cresc rapid și fără probleme. În timp 
poate forma specimene impresionante (vezi de 
asemenea fotografia din partea 1-a). 

Opuntia dillenii și Opuntia phaeacantha par să 
prospere aici la ABG, cu toate acestea, ele sunt rar 
întâlnite în stâncăriile private. Posibil să fie mai 
dificile, nu știu. Am o cladodie de O. dillenii de ani 
în grădina mea și, deși a înrădacinat foarte repede, 

în rest doar stă acolo, arată bine, dar nu crește. 
Iubesc florile sale de culoarea caisei!

Opuntia monacantha este relativ puțin studiată. 
Există câteva zeci de forme, unele aproape pitice, 
altele formând plante cu trunchiuri imense. Studii 
în teren nu prea s-au făcut despre acestă specie 
și, în ceea ce mă privește, fiind deja o plantă de 
grădină consacrată, nimeni nu pare să fie interesat 
de așa ceva. Sunt absolut intrigat de faptul că 
specii interesante pentru știință (și complexul O. 
monacantha cred că este unul din acestea) sunt 
mult mai puțin studiate decât alte specii rare sau 
care doar arată ciudat. Forma pitică de la ABG este 
relativ comună în grădini, dar plantele naturalizate 
în Noua Zeelandă aparțin mai degrabă formelor 
masive, care formează trunchi. Când am venit 
în Noua Zeelandă, acum 13 ani, se mai găseau 
ocazional de cumpărat în magazinele de plante, 
dar acum par să nu mai fie deloc la modă!

Opuntia robusta Cylindropuntia fulgida

sculptural plants. One of my favourites is Opuntia 
pilifera with its pads covered in long white hairs. 
(However, be aware of the dagger spines!) It 
flowers freely here and at any time you can have 
dozens of ripe fruits. I took the liberty to take 
couple of fruits from here. The seeds germinate 
readily and seedlings grow relatively quick. In time 
it makes really impressive plants.

Opuntia dillenii and O. phaeacantha seem to 
do well at ABG, however, these species are rarely 
seen in private rock gardens. They could be tricky, 
I don’t know. 

I have an O. dillenii pad for years in my rock 
garden and it simply rooted quickly but other than 
that it only sits there, looks good, but doesn’t put 
any growth on. I love its apricot flowers!

Opuntia monacantha is relatively poor studied. 
There are dozens of forms, some almost dwarf 
sized, some huge trunk forming plants. Fieldwork 
hasn‘t been done on this species and, as far as I 
am concerned, being already a garden plant no 
one seems to bother. I find it quite intriguing 
that species interesting to science (and the O. 
monacantha complex I think is one of them) are 
much less studied than any other rare or just 
weird looking piece of vegetation. The dwarf 
form from ABG is relatively common in gardens, 
but naturalized plants are mostly large growing 
and trunk forming plants. When I came here to 
New Zealand 13 years ago there were still a few 
available in garden centres, now it’s completely 
out of fashion!

Opuntia robusta Cylindropuntia fulgida
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Echinopsis bruchii.

Echinopsis bruchii.

Echinopsis sp.

Trichocerei
Trichocerei and allied genera (well, the old 
Echinopsis bucket if you want) give another 
bunch of nice plants. In later years few dozens of 
Soehrensia bruchii, this is the name used by ABG,  
have been acclimatized and seem to have the best 
outdoors survival rate among this group. They use 
to flower here from mid spring to early summer.  
There’s at least a half a dozen of massive plants 
scattered in The American Collection and The 
Desert Garden. The latter used to be known as 
The Potter’s Children Garden in the past, actually 

an infrastructure for educational programmes. In 
some extent it still is.

Several other unlabelled Trichocereus or 
Echinopsis species are also among the most 
interesting cacti when in flower. Unfortunately 
labels are sometimes either wrong or completely 
missing, which is quite annoying.  If there is to bring 
one and only one critical assessment to ABG, that 
would be it: labelling is a bit too loose, non-existent 
or inconsistent. I’m afraid  worldwide botanical 
gardens  are not always a foothold of botanical 
science in recent years.  But this is another story.

Echinopsis sp.Echinopsis bruchii.

Trichocereii
Trichocereii și genurile înrudite (mă rog, tot buchetul 
Echinopsis, dacă vreți) oferă un alt mănunchi de 
plante frumoase. În anii trecuți, câteva duzini de 
Soehrensia bruchii, astfel etichetate de administrația 
grădinii, au fost aclimatizate cu succes și par să 
aibă cea mai bună rată de supraviețuire din cadrul 
acestui grup. 

Obișnuiesc să înflorească aici de la mijlocul 
primăverii până pe la începutul verii. Există cel puțin 
o jumătate de duzină de plante masive presărate 
prin Colecția Americană și Grădina Deșertului. Cea 
din urmă era cunoscută în trecut sub numele de  
Grădina Olarului, de fapt o infrastructură pentru 

programele educaționale pentru copii. Într-o 
oarecare măsură, încă mai este. 

Mai multe alte specii de Trichocereus sau 
Echinopsis, neetichetate, se numără de asemenea, 
printre cei mai interesanți cactuși, atunci când 
sunt în floare. Din nefericire, etichetele sunt uneori 
eronate sau chiar lipsesc, lucru care este agasant.  
Dacă ar fi să aduc numai o singură evaluare critică 
a ABG, aceasta ar fi: etichetarea este făcută prea 
de mântuială, etichetele lipsesc uneori sau sunt 
inconsecvente. Am impresia că grădinile botanice 
din întreaga lume au încetat, în ultimii ani, să mai 
fie un bastion al științei botanice. Dar asta este o 
altă poveste.

Echinopsis sp.Echinopsis bruchii.

Trichocerei
Trichocerei and allied genera (well, the old 
Echinopsis bucket if you want) gives another 
bunch of nice plants. I In later years few dozens of 
Soehrensia bruchii, this is the name used by ABG,  
have been acclimatized and seem to have the best 
outdoors survival rate among this group. They use 
to flower here from mid spring to early summer.  
There’s at least a half a dozen of massive plants 
scattered in The American Collection and The 
Desert Garden. The latter used to be known as 
The Potter’s Childrens Garden in the past, actually 

an infrastructure for educational programmes. In 
some extent it still is.

Several other unlabelled Trichocereus or 
Echinopsis species are also among the most 
interesting cacti when in flower. Unfortunately 
labels are sometimes either wrong or completely 
missing, which is quite annoying.  If there is to bring 
one and only one critical assessment to ABG, that 
would be it: labelling is a bit too loose, non-existent 
or inconsistent. I’m afraid  worldwide botanical 
gardens  are not always a foothold of botanical 
science in recent years.  But this is another story.

Echinopsis sp.Echinopsis bruchii.
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Ferocactus sp. Echinocactus grusonii.

Eriosyce subgibbosa ssp. nigrihorrida. 

Parodia sp. 

Too few other specimens
Here and there the visitor can encounter proximity 
with other cactus specimens as well, unfortunately 
too few  for the passionate cactus enthusiast. 
Hopefully, in time, indoor settings will compensate 
relative the lack of  outdoor cactus plantings. 

In the next (and probably the last) part I will 
present few other succulent and xerophyte groups. 
Don’t get me wrong, even if cacti and succulents 
are not  the main reason one wants to visit ABG, 
there are plenty of other interesting plants here.

Hatiora salicornioides.

Prea puține alte specimene
Ici și colo, vizitatorul se mai poate bucura de 
proximitatea cu alte specimene de cactuși, din 
nefericire prea puține pentru un adevărat pasionat. 
Să sperăm că, în timp, amenăjari de interior vor 
compensa relativa lipsă a cactușilor plantați în aer 
liber. 

În următoarea, și probabil ultima, parte a acestei 
serii voi prezenta alte câteva grupuri de plante 
suculente și xerofite. Să nu mă întelegeți greșit, 
chiar dacă cactușii și suculentele sunt principalul 
motiv pentru care cineva dorește să viziteze ABG, 
mai sunt și multe alte plante interesante de văzut 
aici. 

Hatiora salicornioides.

Too few other specimens
Here and there the visitor can encounter proximity 
with other cactus specimens as well, unfortunately 
too few  for the passionate cactus enthusiast. 
Hopefully, in time, indoor settings will compensate 
relative the lack of  outdoor cactus plantings. 

In the next (and probably the last) part I will 
present few other succulent and xerophyte groups. 
Don’t get me wrong, even if cacti and succulents 
are not  the main reason one wants to visit ABG, 
there are plenty of other interesting plants here.

Hatiora salicornioides.
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Harrisia (Eriocereus) jusbertii.
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Acc Aztekium Journal (Romanian) - bimonthly 
publication of the homonym Romanian Cactus 
and Succulent Society. Latest issue: No. 43, April 
2015.

Acta Succulenta (English, Italian and French) - 
quarterly international C&S journal. There was  
no new issue from our last presentation. 

Succulentopi@ (French) - Quarterly online 
magazine of the Cactus Francophone.  There 
was  no new issue from our last presentation. 

Sukkulenten (German) – Monthly free online 
journal of the FGaS - Fachgesellschaft andere 
Sukkulenten (formerly Avonia-News). Latest 
issue: Vol. 8, No 5, June 2015.

The Cactus Explorer (English) - the first free 
online C&S journal. There was  no new issue 
from our last presentation. 
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MONDOCACTUS
documentation & sale of cacti and succulents

Wide selection of outstanding aged plants 
for experienced growers.

– All seed raised! –

CITES authorized nursery
Naturally grown plants
Fast delivery worldwide 

eCommerce improved website

www.mondocactus.com
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