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      Nawet kaktusiarze, którzy nie są miłośnikami rodzaju 
Ariocarpus, często uważają Ariocarpus kotschoubeyanus 
za pozytywny wyjątek, czasem nawet nazywając go jedy-
nym ładnym Ariocarpusem. Coż, może i początek numeru 
poświęconego rodzajowi Ariocarous, i zaczynającego się 
od docinków „przeciwników” ariocarpusów, jest niezbyt 
fortunny, ale z drugiej strony w tym zeszycie jest bardzo 
dużo pozytywów dotyczących Ariocarpusów, można sobie 
na nie pozwolić.  
      Ariocarpus kotschoubeyanus (Lemaire) Schumann to 
kaktus podziemny tzn. praktycznie cały kaktus jest ukryty 
pod ziemią, a mała spłaszczona część nadziemna (tuberku-
ły czyli brodawki są również płaskie) najczęściej nawet 
nie wystaje ponad, a jest tylko równo z gruntem. Mały jest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
również kwiat – najmniejszy w całym rodzaju. Wyjątko-
wo ładny natomiast jest wygląd korpusu dzięki areolom 
w kształcie podłużnej wełnistej bruzdy wzdłuż całej tu-
berkuły. 
      Ten najmniejszy wśród ariaków nad ziemią, ma z 
kolei wśród nich największą część podziemną. Jednak nie 
jest to korzeń, choć niektórzy tak go zwą, a właściwa, 
część kaktusa, gdzie jest magazynowana woda. Gdyby-
śmy ucięli ledwie wystającej na powierzchnię część nad-
ziemną („główkę”) i zaszczepili części podziemną, ten 
tzw. „korzeń”, to wypuści on odrosty! Naprawdę tak jest 
– „korzeń” kotschoubeyanusa można zaszczepić i będzie 
on nie tylko nadal żył (!) ale da też potomstwo – te eks-
perymenty ze szczepieniem podziemnych części „kot-

schoubeyanusów” były z powodzeniem robione i 
mogą one z czystym sercem służyć jako metoda 
wegetatywnego rozmnażania tego gatunku (z 
typowych, rzeczywistych korzeni kaktusów odrostów  
nie otrzymamamy, chyba, że zaszczepimy razem z 
kawałkiem spodniej części rośliny). Oczywiście 
podziemną część kotschoubeyanusa szczepić należy 
„do góry nogami” (np. na echinopsisie). Ponieważ 
kaktus jest wrażliwy na przelanie substratu, niektórzy 
dość często uciekają się do szczepienia „główek” 
kotschoubeyanusów, można więc zaszczepić przy 
okazji również częśc podziemną. Można też nie 
szczepić części podziemnej, a zostawić ją w 
substracie. Po zabliźnieniu rany i ogólnej regeneracji, 
w następnym sezonie część podziemna powinna 
wypuścić odrosty.  
      Podczas rzadko występujących w Meksyku ulew-
nych, kotschoubeyanusy żyjąc pod ziemią są na kró-
ciutki okres zatopione. Ich podłoże jednak bardzo 
szybko wysycha dzięki przepuszczalności i wysokim 
ciąg dalszy na str. 173 
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Ariocarpus retusus      
i rozterki starego kaktusiarza 

 

Ariocarpus retusus and an old cactophile’s dilemmas
 
   Jerzy Bartylak                                   
 

                                                                                                                                              
Jerzy Bartylak, przedstawia Ariocarpus retusus io jego 
liczne odmiany i formy, historię taksonomicznych proble-
mów i przeklasyfikowań, i opatruje to swoimi uwagami. 
 
 

 
      Historia tego gatunku zaczęła się na samym 
południu jego zasięgu występowania. To w okolicy 
miasta San Luis Potosi, w końcu lat trzydziestych 
XIX stulecia, Galeotti znalazł pierwszego ariokar-
pusa. Został on opisany w 1838 roku przez Scheid-
weilera jako Ariocarpus retusus i do tej pory jest 
gatunkiem wiodącym (to znaczy typowym) dla ca-
łego rodzaju. 
      Kolejne lata przyniosły odkrycia wielu nowych 
stanowisk i unaoczniły ogrom obszaru zajmowane-
go przez tę roślinę – od pierwszego znanego stano-
wiska w kierunku północnym i północno-
wschodnim – od centralnego San Luis Potosi przez 
północno-wschodnie obszary stanu Zacatecas, po-
łudniowo-wschodni Tamaulipas, zachodnie i cen-
tralne rejony Nuevo Leon, aż po południowo-
wschodnie tereny stanu Coahuila. Od najdalej na 
północ leżącego stanowiska w okolicy miasta 
Monclova (Coahuila) do najdalej wysuniętego na 
południe w pobliżu miasta Rio Verde (SLP) rozcią-
ga się obszar o długości ok. 500 km. Cały ten rejon 
północnego i środkowego Meksyku, to wyższe par-
tie pustyni Chihuahua wznoszące się 1000 - 2400 m 
npm. Występowanie tego gatunku ma charakter 
wyspowy, a jako stanowiska roślina najczęściej 
wybiera pochyłe kamieniste zbocza o wapiennym, a 
nawet gipsowym podkładzie.  
      W miarę odkrywania nowych lokalizacji bada-
cze poznawali, jak wielka może być zmienność 
jednego gatunku, przejawiająca się głównie w 
kształcie i długości brodawek, ale także w wielkości 
wytwarzanych rozet. Zmienność ta została zauwa-
żona już w opisie Scheidweilera: „roślina dorastają-
ca do 25 cm średnicy podzielona jest zmiennymi, 
mniej lub więcej wzniesionymi brodawkami, w 
górnej części gładkimi lub podzielonymi bruzdami, 

Jerzy Bartylak depicts Ariocarpus retusus, its various va-
rieties and forms, the history of taxonomic problems and 
reclasifications, and gives some comments on that topic.    
 
 

 
      The history of this species has its origin at the 
south extreme of its distribution. It was near the 
town San Luis Potosi where Galeotti found a first 
Ariocarpus in the end of 30-ties of 19th century. It 
was descreibed by Scheidweiler in 1838 as Ario-

carpus retusus and from then on it has been the 
type species for the whole genus. 
      In the following years many new localities 
were discovered which revealed a vast area occu-
pied by this plant – starting from the first known 
locality in northern and north-eastern direction – 
central San Luis Potosi, through north-eastern re-
gions of the state of Zacatecas, south-eastern 
Tamaulipas, western and central regions of Nuevo 
Leon, to south-eastern areas of the Coahuila state. 
There is an area of  about 500 km extending from 
the most northerly locality near the Monclova city 
(Coahuila) to the most southerly one near Rio 
Verde (SLP). This whole region of northern and 
central Mexico is higher parts of Chihuahua desert 
between 1000 to 2400 m altitude. Distribution of 
the species is of insular type, and the plant prefers 
to grow on sloping stony hillsides made of lime or 
even gypsum soils.   
      In course of discovering new localities, explor-
ers were getting to knowe  how large can be vari-
ability of one species, variability that appeared 
mainly in tubercule shape and length, but also in 
produced rosettes’ dimentions. This variability was 
mentioned by Scheidweiler in his description: 
„plant reaching 25 cm in diameter, is divided into 
variable more or less erect tubercules which in the 
upper part are smooth or divided by furrows, gen-
erally of triangular cross-section or helmet-shaped 
in the upper part. Areoles come always in two 
forms, i.e. with parts bearing the flower and the  
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zasadniczo w przekroju trójkątnymi bądź w górnej 
części w kształcie hełmu. Areole zawsze są dwupo-
staciowe, czyli z od siebie miejscami występowania 
cierni i części kwiatowej. Kwiaty są białe aż do 
różowych.” I chociaż opis dotyczy roślin z jedyne-
go znanego wówczas stanowiska, na dodatek leżą-
cego w skrajnej południowej części całego areału 
występowania, to w sposób doskonały obrazuje 
zmienność gatunkową zarówno wśród osobników 
na tym stanowisku, jak i zmienności między 
wszystkimi później poznanymi populacjami. 
      Niestety, większość późniejszych badaczy nie 
wykazała podobnej do Scheidweilera wstrzemięź-
liwości i przyjęła zasadę „hulaj dusza, piekła nie 
ma”. Niewielkie różnice morfologiczne były pre-
tekstem do opisywania nowych taksonów. Już na 
wstępie przyjęto, że rośliny posiadające brodawki 
krótkie i niemal płaskie, lub krótkie, ale zdecydo-
wanie grubsze, o kształcie przysadzistego ostrosłu-
pa o mniej lub bardziej zaokrąglonych bokach, to 
Ariocarpus retusus subsp. retusus, czyli mówiąc 
potocznie typowy „retusus”. Obecnie formy te jesz-
cze występują w okolicy miasta San Luis Potosi i 
najbardziej odpowiadają roślinie uznanej za typ i 
neotyp. W tym samym stanie w stanie San Luis 
Potosi, w rejonie Entronque Huizache, niektóre 
formy tworzą brodawki dłuższe i z wierzchu prawie 
płaskie. Zostały one opisane jako A. elongatus, a 
później zaszeregowane jako A. retusus var. elonga-
tus i do dzisiaj wielu kaktusiarzy pragnęłoby za-
chować ten status. Niestety, kolejne badania poka-
zały, że wokół tego stanowiska znajduje się kilka 
lokalizacji mniej lub bardziej typowych „retusu-
sów”, a i na samym stanowisku „elongatusa” popu-
lacja nie jest całkowicie jednorodna. W okolicy 
Huizache na zboczach wzgórz, w szczelinach skał i 
w skalnym rumoszu rośnie populacja „retususów” o 
stosunkowo długich i wąskich brodawkach. Wiele 
egzemplarzy dorasta do 20 cm średnicy, a ich nie-
biesko-zielona epiderma ma ciekawy, czerwony 
nalot. 
      Ekstremalnie grube i mocno wypukłe w 
wierzchniej części brodawki mają formy z okolic 
miasta Matehuala (SLP), a nasi czescy przyjaciele 
określają je jako brodawki z przepukliną. Rośliny te 
mają tak charakterystyczny wygląd, że chyba tylko 
przypadkowi zawdzięczamy brak nowego opisu. 
Stanowiska tych roślin znajdują się na północ od 
lokalizacji typowej i stykają się z populacją A. fis-

suratus subsp. hintonii, którego występowanie ma 
tutaj charakter wyspowy. Z kolei nieco dalej na 
wschód, niedaleko miejscowości Doctor Arroyo 
(NL), występują formy o bardzo krótkich ale szero-
kich brodawkach, nadających roślinom prawie kuli- 

spines clearly separated from each other. Flowers 
are white to rose-coloured”. And although the de-
scription refered to plants from the only known 
locality at the time, and moreover, lying in the 
peripherial southern part of the distribution area, it  
perfectly depicts species variability both among 
specimens from this place and among all the popu-
lations that were later discovered.  
      Unfortunately, most of other researches did not 
accepted Scheidweiler’s moderateness and adopted 
the rule ‘do what you wanna do’. Small morpho-
logical differences were sufficient reasons for de-
scribing new taxons. At the very beginning a rule 
was adopted that plants with short and almost flat 
tubercules, or the tubercules short but definitely 
broader, of a shape of a short pyramid with the 
sides more or less rounded, are the Ariocarpus 

retusus subsp. retusus, i.e. the typical „retusus”, in 
plain words. Currently these forms are still present 
in the vicinity of the San Luis Potosi town and  
resemble most the plant which was chosen the type 
and the neotype. In the same state San Luis Potosi, 
in the region Entronque Huizache, there are some 
forms producing tubercules longer and almost flat 
on their top side. These forms had been classified 
as A. elongatus, and subsequently as A. retusus 
var. elongatus And still many cactophiles nowa-
days would like to uphold this status. Unfortu-
nately, subsequent studies revealed that there were 
found some localities there consisting of more or 
less typical ‘retususes’, and also there is no unique 
population at the very place of ‘elongatus’. In the 
vicinity of Huizache, on hillsides, in rock crevices 
and in rock rubble, there grows a population of 
‘retususes’ with relatively long and slim tubercu-
les. Many specimens reach 20 cm in diameter, and 
their blue-green epidermis has an interesting red 
coating.  
      Tubercules extremely thick and much bulging 
in their top part belong to forms from the vicinity 
of the town Matehuala (SLP), and our Czech 
friends depict these as “tubercules with rupture”. 
These plants are so charactiristically distinguished, 
that it must have been just a stroke of luck that 
there did not appear a new description. Localiza-
tions of these plants are found in northern direction 
from the type locality and adjoin A. fissuratus 
subsp. hintonii population which here exibits insu-
lar mode of distributio. Then, a little further east-
ward, near the town Doctor Arroyo (NL), there 
occur forms with very short but broad tubercules, 
giving the plants almost spherical shape. Besides, 
the top side of the tubercules is covered with a 
characteristic net of small grooves.   
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sty kształt. Na dodatek wierzchnia strona brdawek 
pokryta jest charakterystyczną siecią niewielkich 
rowków. 
      Dalej na północ, na pograniczu stanów Nuevo 
Leon i Coahuila występuje karłowata forma, gdzie 
większość roślin nie przekracza 4-6 cm średnicy i 
posiada dużą ilość drobnych tuberkuli (brodawek). 
Równie drobne formy można spotkać na północ od 
osady Casillas, a także na lokalizacjach w La Joya i 
Carneros Pass (Coahuila). Te ostatnie zostały kie-
dyś opisane jako A. furfuraceus, ale po przebadaniu 
pozostałych stanowisk w tym rejonie okazało się, że 
występujące tam formy płynnie przechodzą od ty-
powego A. retusus do formy określonej mianem 
furfuraceus. 
      Najdalej na północ wysunięte stanowisko „retu-
susa” znajduje się w stanie Coahuila, w okolicy 
miasta Monclova. Ciekawostką jest fakt, że rosnące 
tam egzemplarze dorastają aż do 30 cm (!) średnicy 
(i że jeszcze nie zostały opisane jako „var. robu-
stus”). Być może na tak imponujący wzrost wpływ 
mają istniejące tam lokalne warunki, gdyż występu-
jący tam również Turbinicarpus valdezianus także 
osiąga wyjątkowo duże rozmiary. Równie wielkie 
formy „retususów” spotyka się na stanowiskach 
General Celera i Castaños (oba w stanie Coahuila) 
oraz Palmar (SLP), natomiast w okolicy Las Tablas 
występuje duża forma odróżniająca się od innych 
zieloną barwą epidermy z żółtawą kutykulą (na-
błonkiem). 
      W dawniejszych czasach przy opisywaniu no-
wych taksonów obowiązywały nieco inne zasady, 
np. brano pod uwagę uwarunkowania geograficzne. 
Później, w miarę poznawania kolejnych stanowisk, 
gdy coraz wyraźniej uwidaczniała się zmienność w 
obrębie jednego gatunku, łączono kilka wcześniej 
opisanych taksonów w jeden. Natomiast w oma-
wianym przypadku niektórzy autorzy uparli się, by 
dzielić włos na czworo... o przepraszam, tuberkulę. 
I tak powstały podgatunki horacekii, jarmilae czy 
sladkovskyi.  
      Dla A. retusus subsp. horacekii istotną cechą 
charakterystyczną miał być klinowaty kształt 
spodniej części brodawki, typowy dla roślin wystę-
pujących na południowy-zachód od Matehuala 
(SLP). Tymczasem znaleziono formy A. retusus 
subsp. retusus z takimi samymi brodawkami daleko 
na północ, w okolicach General Cepeda w stanie 
Coahuila. Przy opisywaniu pozostałych podgatun-
ków uwzględniono równie nieistotne cechy, tak że 
można je traktować jedynie jako nieco odmienne 
ekotypy, a w systematyce jako synonimy A. retusus 
subsp. retusus. Omawiając zmienność brodawek u 
A. retusus, nie można zapominać i o kwiatach.            

      Further north, on the boder between Nuevo 
Leon i Coahuila states, there exists a dwarf form 
most plants of which do not exceed 4-6 cm in di-
ameter, possessing large amount of tiny tubercules. 
Such diminutive forms can be also encountered 
North of the Casillas village, as well as at La Joya 
and Carneros Pass (Coahuila) localities. The latter 
ones were once described as A. furfuraceus, but 
later, on examining other localities in this region, it 
occurred that the forms distributed there, conti-
nously merge from the typical A. retusus into the 
form named furfuraceus.  
      The most northerly form of A. retusus is placed 
in the state of Coahuila, near city of Monclova. A 
curious thing is that the specimens growing there 
reach up to 30cm (!) in diameter (and the fact that 
they have not been described up till now as ‘var. 
robustus’, for example). Maybe local conditions 
had an impact on such imposing growth because 
Turbinicarpus valdezianus which is also found 
there reaches exeptionally large dimentions as 
well. Also large forms of A. retusus may be found 
at General Celera and Castaños (both in Coahuila) 
localities as well as Palmar (SLP), whereas in the 
neighbourhood of Las Tablas there is found a large 
form distinguished from the rest by green hue of 
the epidermis coupled with yellowish cuticle. 
      In older days, other rules used to be obligatory 
for describing new taxa that they are nowadays. 
For example, geografical factors were being taking 
into account. Later, in course of studying new lo-
calities, when variability within a given species 
was becoming more and more obvious, several 
formerly described species were being combined 
into one. But in the discussed question, some au-
thors peristed in splitting hairs (oops…  not hairs 
but tubercules). And so there came into being such 
subspecies as horacekii, jarmilae or sladkovskyi. 
      As for A. retusus subsp. horacekii, wedge-
shaped bottom part of the tubercule – typical for 
plants found South-East of Matehuala (SLP) –  
should supposedly have passed as an important 
feature. But  there were found forms of A. retusus 
subsp. retusus with identical tubercules far north in 
the neighbourhood of General Cepeda in the state 
of Coahuila. Also during describing other species, 
insignificant features were taken into account, so 
now we can regard them merely as a little different 
ecotypes, and systematicaly – as synonims of A. 

retusus subsp. retusus. When discussing variability 
of A. retusus, one cannot omit to talk about flow-
ers. Over tens of years, only the ‘retususes’ with 
more or less yellow flowers have dominated col-
lections, while the specimens with rose-coloured  
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Przez dziesiątki lat w kolekcjach rozpowszechnione 
były „retususy” z kwiatami mniej lub bardziej żół-
tymi, a te z kwiatami różowymi – choć znane – 
pozostawały raczej w sferze marzeń. Tymczasem 
na stanowiskach naturalnych formy z kwiatami o 
mniej lub bardziej różowym odcieniu można spo-
tkać praktycznie na całym areale występowania 
tego gatunku. Jako ciekawostkę dodam, że na sta-
nowisku niedaleko Providencia (NL/Coah.) wystę-
puje forma o kwiatach różowych, w których końce 
wewnętrznych płatków okwiatu mają wyraźnie 
ciemniejsze zabarwienie. Rośliny te występują w 
cennikach jako „bicolor”. 
      Do tej pory sprawa była dość prosta i nikt chyba 
nie ma żadnych wątpliwości, że pisałem o jednej 
tylko roślinie – A. retusus. Wszystko jednak zaczy-
na się komplikować przy rozpatrywaniu dwóch 
pozostałych podgatunków: scapharostroides (pana-

rottoi) i confusus. 

      Czytając opis A. retusus subsp. scapharostro-

ides dowiadujemy się, że podgatunek ten został 
wyodrębniony na podstawie innego kształtu broda-
wek. Są one węższe i dłuższe oraz łukowato zagięte 
w stronę wierzchołka rośliny, a końce brodawek są 
tępo zakończone. Brodawki mają ciemnozieloną 
epidermę, a kwiaty są bardzo duże, białej barwy. 
Nazwa podgatunku miała sugerować pewne podo-
bieństwo wyglądu z gatunkiem A. scapharostrus. 
Jego obszar występowania w całości mieści się w 
areale A. retusus subsp. retusus i rozciąga się od 
Miquihuana (Tamaulipas) na północy po Rio Verde 
(SLP) na południu. W całości też leży w głębokiej 
dolinie w paśmie górskim Sierra Madre Oriental i 
przez to pasmo jest niejako oddzielony od pozosta-
łych stanowisk typowych „retususów”. Wydawać 
by się mgło, że A. retusus rzeczywiście wytworzył 
tutaj odrębną formę, której należy się status podga-
tunku. Niestety, już na typowym stanowisku (Villa 
Juarez) wygląd roślin jest bardzo zróżnicowany i 
trudno tu mówić o jednorodnej populacji. Powtarza 
się to również na stanowisku koło Las Tablas 
(SLP), gdzie obok form subsp. scapharostroides 
rosną typowe, chociaż duże, A. retusus subsp. retu-

sus. I choć główne stanowiska omawianej formy 
leżą w stanie San Luis Potosi, to w Tamaulipas, w 
okolicy Palmillaz, znajduje się ciekawe stanowisko, 
na którym niedaleko siebie występują formy typo-
we, jak i formy przypominające scapharostroides 
oraz elongatus. Znalazłem informację, że nie 
stwierdzono objawów mieszania się tych form. Jak 
widać, forma scapharostroides zasiedliła częściowo 
odizolowane stanowisko, czy też cały rejon, ale 
ewolucyjnie do tej pory nie wytworzyła jednorodnej 
populacji. Być może znajduje się dopiero w począt- 

ones, even that they were known of, have remained 
only in cactophiles’ dreams. However, forms with 
flowers of more or less rose-coloured shade may 
be encountered over almost all the area of distribu-
tion of this species in its habitat. Let me mention, 
as a curious detail, that at locality near Providencia 
(NL/Coah.), there exists a form with rose flowers 
in which tips of outer petals have markedly darker 
hue. these plants may be encountered on cactus 
price lists as ‘bicolor’.  
      Up till now all the issue was not complicated, 
and probably no one has any doubts that I was 
writing about one plant only - A. retusus. How-
ever, all the matter gets more complicated when 
moving on to two other subspecies: scapharos-

troides (panarottoi) and confusus. 

      When reading description of A. retusus subsp. 
scapharostroides we learn that this species has 
been saparated on account of different shape of 
tubercules. They are narrower and longer and up-
curved, and tubercules tips are obtuse. The tuber-
cules have dark green epidermis, and the flowers 
are very large and of white colour. The name of 
the subspecies was to sugest some similarity to A. 

scapharostrus. All of its distribution area is placed 
within A. retusus subsp. retusus area and stretches 
from Miquihuana (Tamaulipas) on the North to 
Rio Verde (SLP) on the South. All the population 
is placed in a deep valley in the Sierra Madre Ori-
ental mountains, and is separated from other, typi-
cal stands of ‘retususes’ by this mountain range. 
One would have thought that A. retusus really had 
developed some separate form here worth of sub-
species status. Unfortunately, just at the very typi-
cal locality (Villa Juarez), the plant’s look is very 
variable and it can hardly be regarded as a unique 
population. The same goes at a localization near 
Las Tablas (SLP), where forms of A. retusus 
subsp. retusus, typical though large, grow next to 
subsp. scapharostroides. And although main lo-
calities of this form are placed in San Luis Potosi, 
there exists an interesting localization in Tamauli-
pas, in the neighbourhood of Palmillaz, where  
typical forms grow nest to those resembling 
scapharostroides and elongatus, all of them not far 
away from each other. I have come upon an infor-
mation saying that there was no evidence of hy-
bridizing between these forms. As one can see, the 
form scapharostroides have colonized partly iso-
lated locality, or the larger area, but till now did 
not evolved into a unique population. Maybe it is 
in a initial phase of development or maybe it is 
only a transitional freak of nature which does not 
comply to any rules. To solve the question, one  
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kowej fazie rozwoju, a może jest tylko przejścio-
wym wybrykiem natury, która nie uznaje żadnych 
reguł. By to stwierdzić trzeba poczekać, może tylko 
tysiąc lat. Na razie nie ma żadnych przesłanek, aby 
podciągać ją do tak wysokiej rangi, jaką jest podga-
tunek. 
      W przypadku A. retusus subsp. confusus sytu-
acja wydaje się być jeszcze bardziej zagmatwana. 
Jego stanowiska rozrzucone są wokół Aramberi 
(NL) i do dzisiaj przyciągają rzesze badaczy. Wy-
stępujące tu populacje ariokarpusów są od lat 
przedmiotem sporów, gdyż swym wyglądem przy-
pominają zarówno A. retusus jak i A. trigonus. W 
dodatku ich kwiaty mają barwy nie tylko białe i 
żółte, jak u typowego A. retusus, ale również różo-
we czy mniej lub bardziej czerwone. Na wielu sta-
nowiskach wspólnie występują egzemplarze z bro-
dawkami o wszystkich możliwych kombinacjach 
kształtów. To tutaj znaleziono słynnego czerwono 
kwitnącego ariokarpusa z Aramberi. Oczywiście 
zaowocowało to opisem nowego gatunku – A. con-

fusus H. et H. Charakterem głównych organów jest 
on bliżej A. scapharostrus*, ale ekotypem bardziej 
przypomina A.retusus (ekotyp – forma osobników 
danego gatunku, która w wyniku przystosowania 
się do warunków środowiska różni się od innych 
osobników tego samego gatunku). A przy tym jedni 
badacze przypisują go do A. retusus, a inni do A. 

trigonus. Prawdę powiedziawszy – co „confusus”, 
to inaczej wygląda. 
      Ale materiał roślinny z tej okolicy stwarza jesz-
cze więcej zagadek. Na północny-wschód od 
Aramberi przy drodze do Lampacitos oraz w prze-
ciwnym kierunku, aż do skrzyżowania do La 
Escondida, znajdują się stanowiska jeszcze innego 
typu roślin niż w bezpośredniej okolicy Aramberi. 
Część badaczy uważa te rośliny za naturalne hybry-
dy, o czym świadczyłaby niestabilność pewnych 
cech, jak: zmienność brodawek i kwiatów, odrost-
kowanie oraz miejsce występowania pomiędzy are-
ałami A. retusus i A. trigonus. Inni badacze uważa-
ją, że właśnie stąd migrowały oba te gatunki aż do 
stanowisk, na których ustabilizowały się ich typowe 
cechy. Wszystko na to wskazuje, że pochodzą one 
od wspólnego przodka. W rezultacie Anderson i 
Fitz Maurice są zdania, że A. confusus należy do 
kompleksu A. trigonus, a inni widzą go w randze 
podgatunku, ale w kompleksie A. retusus. 
      Wspomniałem już o teorii migracji dwóch ga-
tunków z rejonu Aramberi. Według niej A. retusus 
migrował w kierunku południowo-zachodnim do 
stanu San Luis Potosi, gdzie znajdują się jego naj-
większe skupiska. Stąd rozprzestrzeniał się, zasie-
dlając rejony o wysokościach od 1000 do 2400 m  

would need to wait maybe not more than some 
thousand years. For now there are no reasons for 
giving it such a high rank as subspecies.  
      The question of A. retusus subsp. confusus 
seems to be even more confused. Its localities are 
dispersed around Aramberi (NL) and to this day 
attract many explorers. Ariocarpus populations 
present here have been a bone of contention since 
very long time, because of resembling both A. re-

tusus and A. trigonus. Morover, their flowers are 
not only white or yellow, as is with typical A. retu-

sus, but also are rose-coloured or more or less red. 
At many localities, specimens with tubercules of 
all the possible shapes are found close to each 
other. It was here where the famous red-flowered 
‘ariocarpus from Aramberi’ was found. Of course 
that ressulted in description of a new species - A. 

confusus H. et H. Judging from the features of 
main organs, it is closer to A. scapharostrus*, but 
as an ecotype it looks more similarly to A.retusus 
(an ecotype is a form of individuals of a given spe-
cies, which is different from other representatives 
of the species due to adaptation to environmental 
conditions). Some explorers place it under A. re-

tusus, others – to A. trigonus. Strictly speaking, 
every ‘confusus’ has its own specific look. 
      But plant material from this region presents even 
more question marks. North-east of Aramberi, by the 
road to Lampacitos and in the opposite direction, as 
fart as the cross-roads to La Escondida, there are 
found stands of another plants type than those in 
the immediate vicinity of Aramberi. Some explor-
ers treat these plants as natural hybrids, wich might 
be confirmed by instability of some features, 
namely: variability of tubercules and flowers, off-
seting and place of occurrence being localized be-
tween the distribution areas of A. retusus and A. 

trigonus. Other researchers maintain that from this 
very place both species had migrated to places 
where their characters were later stabilized. The 
chances are that they come from the one ancestor. 
As a result, Anderson and Fitz Maurice maintain 
A. confusus belongs to A. trigonus complex, 
whereas others treat it as a subspecies but in the A. 

retusus conplex.  
      I have just wrote about the migration theory of 
the two species from the Aramberi region – ac-
cordingly, A. retusus had been migrating in the 
south-western direction to San Luis Potosi state, 
where its most abundant populations are found. 
From here it was spreading colonizing regions 
from 1000m to 2400 m above see level. On the 
other hand, in the south-eastern direction A. 

trigonus was migrating colonizing lower regions – 
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Ariocarpus retusus ssp. retusus, fot. Jerzy Bartylak 
 

Ariocarpus retusus ssp. retusus, fot. Jerzy Bartylak 
 

Ariocarpus retusus ssp. retusus, fot. Jerzy Bartylak 
 

Ariocarpus retusus ssp. retusus ‘furfuraceus’
,fot. Jerzy Bartylak 
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Ariocarpus retusus ssp. retusus ‘elongatus’ – wyraźnie wydłużone brodawki (tuberkuły) fot. Jerzy Bartylak 
Ariocarpus retusus ssp. retusus ‘elongatus’ – markedly elongated tubercules 

Różne odmiany i formy Ariocarpus retusus, fot. Jerzy Bartylak 
A spectrum of varieties and forms of Ariocarpus retusus 
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npm. Z kolei w kierunku południowo-wschonim 
migrował A. trigonus, zasiedlając niżej położone 
obszary, bo z 1400 m schodzi w doliny leżące na 
wysokościach ok. 200 m npm. w stanie Tamaulipas. 
Jego największe skupiska znajdują się w dolinie, w 
dorzeczu Rio Guayalejo i Rio Chihue, a sama doli-
na to znana kaktusiarzom Dolina Jaumave. Dolina 
ta od północnego-zachodu otwiera się na „pustynię 
Chihuahua” i ma podobny półpustynny klimat, ale 
ku południowemu wschodowi, w miarę obniżania 
się wysokości, przechodzi w nizinę o klimacie pra-
wie tropikalnym w okolicy Llera. Ariocarpus trigo-

nus prawie zawsze porasta pochyłe kamieniste zbo-
cza lub niskie pagórki, najczęściej wybierając miej-
sca lekko zacienione, pod niskimi krzewami, a na-
wet wśród rzadkiej leśnej roślinności. 
       Duży obszar występowania Ariocarpus trigo-

nus (w kierunku północnym rozciąga się aż do oko-
lic Monterrey w stanie Nuevo Leon), jak i spore 
różnice w wysokości (do 1200 m) musiały skutko-
wać znaczną zmiennością tego gatunku. Przejawia 
się to głównie w wielkości i kształcie brodawek, a 
także i wielkości samych roślin. Jedną z form, z 
długimi i wąskimi brodawkami, Backeberg opisał 
jako A. trigonus var. elongatus, natomiast inna, o 
drobnym wzroście i krótkich brodawkach, została 
opisana przez Voldana jako A. trigonus var. minor. 
Ciekawostką może być fakt, że te ostatnie rośliny, 
jak i ich stanowisko, znane były od trzydziestu lat i 
od tyluż lat były uprawiane w kolekcjach. I dopiero 
na podstawie nowych znalezisk Voldan zdecydował 
się na dokonanie opisu. Ale na tym nie koniec. 
Forma ta została opisana jeszcze raz, tym razem 
jako A. trigonus var. horacekii Halda et Horaček. 
      Największe zmienności „trigonusa” zaobser-
wować można na południu głównego obszaru wy-
stępowania, przede wszystkim w okolicy Llera de 
Canales i Estation Calles (Tamaulipas). Z kolei nie-
daleko wioski San Antonio (SLP), gdzie znajduje 
się najbardziej znana lokalizacja A. trigonus var. 
elongatus, można się natknąć na trudne wręcz do 
uwierzenia „przejścia” od roślin z długimi brodaw-
kami, do innych – z krótkimi. Te ostatnie występo-
wały na zupełnie odmiennym, odkrytym stanowisku 
z rozpadających się łupków, i charakterem oraz 
typem podłoża tworzyły ekotyp podobny do A. sca-

pharostrus.  
      Także w północnej części obszaru występowa-
nia A. trigonus, na północ od Monterrey, na styku z 
areałem A. retusus można znaleźć trudne do zasze-
regowania rośliny, które swoimi cechami przypo-
minają oba taksony. 
      Opis A. trigonus dokonany przez Webera już od 
początku stwarzał spore problemy. Opisana roślina 

it descends from 1400m down to 200m altitude in 
the Tamaulipas state. Its most abundant popula-
tions are placed in a valley in Rio Guayalejo and 
Rio Chihue baisins, and the valley is known to 
cactophiles – it is called the Jaumave valey. This 
valley is opened from the North-East onto ‘Chi-
huahua desert’ and has similar semi-desert climate, 
but near its south-eastern side, as altitude de-
creases, it changes into a plain of almost tropical 
climate near Llera. Ariocarpus trigonus almost 
always grows on stony slopes or low hillsides, 
most frequently prefering places with little shade, 
below low bushes, or even among sparse forest 
vegetation. 
      The large distribution area of Ariocarpus 

trigonus (northwards it streches till Monterrey 
neighbourhood in Nuevo Leon state), as well as 
considerable differences in altitude (up to 1200 m) 
clearly had an impact on large variability of this 
species. This appears mainly in tubercules size and 
shape as well as the plants sizes. One of forms – 
with long and slim tubercules – was described by 
Backeberg as A. trigonus var. elongatus, whereas 
another one, with small growth and short tubercu-
les was described by Voldan as A. trigonus var.
minor. An interesting thing may be the fact that the 
latter plants, as well as their localities, had been 
known for thirty years, and for the same period of 
time they had been cultivated in collections. And 
only just on account of new findings, Voldan de-
cided to make the description. But the question has 
not ended up at this point - the form has been de-
scribed once again, as A. trigonus var. horacekii 
Halda et Horaček.  
      The greatest variability of ‘trigonus’ may be 
observed in southern part of the main distribution 
area, especially near Llera de Canales and Estation 
Calles (Tamaulipas). On the other hand, in the vi-
cinity of San Antonio village (SLP), where the best 
known population of A. trigonus var. elongatus is 
found, one may spot nearly hard to believe conver-
sions from plants with long tubercules to plants of 
short ones. The latter were found on completely 
different, open locality of decomposed slates, and 
the plants resembled ecotype of A. scapharostrus 
by soil character and type.  
      Also in the northern part of the distribution 
area of A. trigonus, north of Monterrey, close to 
the A. retusus area, one can find plants dificult to 
classify which resemble by their characters the 
both mentioned taxa.  
      A. trigonus description made by Weber had 
presented difficulties from the very start. The de-
scribed type plant came from the Monterrey region 
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pochodziła właśnie z okolic Monterrey, a więc z 
obszarów oddalonych ok. 250 km od głównych i 
typowych stanowisk tego gatunku na południu. 
Możliwe, że do opisu posłużyła forma przejściowa 
retusus-trigonus, gdyż określa on położenie areoli 
„na końcu brodawki”, a więc podaje cechę charak-
terystyczną dla A. retusus, gdy tymczasem u A. tri-

gonus nawet na młodych brodawkach areole nie 
występują w części wierzchołkowej. Udowodniły to 
wnikliwe badania Andersona przy rewizji rodzaju 
Ariocarpus. Oprócz błędów w opisie zasadniczy 
problem stwarzał brak holotypu, toteż Anderson dla 
potrzeb rewizji rodzaju przedstawił nowy opis ro-
śliny z tej samej okolicy, a tzw. neotyp złożył w 
herbarium. Niestety, obecnie stanowisko neotypu 
Andersona już nie istnieje, gdyż zostało zajęte na 
uprawy rolne, a o innych stanowiskach w tej okoli-
cy nie ma informacji. 
      Inną cechą wyróżniającą A. trigonus miało być 
tworzenie kwiatów w pachwinach starszych broda-
wek, a więc kwitnienie wiankiem dookoła wierz-
chołka. Tymczasem niektóre formy A. retusus, np. 
furfuraceus czy confusus – szczególnie osobniki 
stare – również kwitną wiankiem wokół wierzchoł-
ka. W tej sytuacji nawet sztuczne zaszeregowanie 
A. confusus jako formy A. trigonus nie mogło ura-
tować statusu „trigonusa” jako samodzielnego ga-
tunku. Dlatego też w przeprowadzonej rewizji ro-
dzaju Anderson i Fitz Maurice uznają jeden gatunek 
– A. retusus, a różnice w budowie brodawek u A. 

trigonus dały mu jedynie status podgatunku. Obec-
nie przedstawia się to nastę-pująco: 
 
      A. retusus subsp. retusus – brodawki szare lub 
niebiesko-zielone, nie są zakrzywione do wierz-
chołka, areola na końcu brodawki, kwiaty białe do 
biało-różowych, 
      A. retusus subsp. trigonus – brodawki żółto-
zielone, zakrzywione do wierzchołka, brak areoli na 
końcu brodawki, kwiaty żółte do kremowo-białych. 
 
      Wydaje się, że rewizja Andersona rozwiała 
wszystkie moje wątpliwości – mamy tylko jeden 
bardzo zmienny gatunek A. retusus z dwoma pod-
gatunkami. Takie też były moje odczucia oparte na 
wieloletnich obserwacjach poczynionych w mojej 
kolekcji i rokrocznie odwiedzanych kolekcjach cze-
skich. Chociaż w przedstawionym wyżej skróco-
nym opisie zadziwia mnie jeden fakt. A mianowi-
cie, obecnie A. confusus i A. scapharostroides są 
synonimami A. retusus subsp. trigonus, a jak wia-
domo, ten pierwszy miewa również kwiaty różowe, 
a nawet prawie czerwone, czego nie uwzględnia 
opis. Ale to już pewnie drobnostka. 

i.e. from the area that lied 250 km away from the 
main and typical southern localizations of this spe-
cies. It might have been some transitional form 
retusus-trigonus was used for description, because 
the description states that areole is placed ‘at the 
tip of tubercule’ which is characteristic for A. re-

tusus, whereas in A. trigonus, the areoles do not 
appear near the tip of the tubercule even on young 
tubercules. This was confirmed by Anderson’s 
careful studies during his revision of the genus 
Ariocarpus. Apart from errors in the description, 
the main problem was absence of holotype, so 
Anderson presented new description based on a 
plant from the same region for the purpose of the 
revision, and placed the neotype in herbarium. 
Unfortunately, the Anderson‘s neotype stand does 
not exists any more because the land has been put 
under cultivation, and there are not known other 
stands in the immediate vicinity. 
      Another distinguishing feature of A. trigonus 
should have been a feature of producing flowers in 
axils of older tubercules, i.e. blooming with a 
flower wreath around the plant’s top. But some of 
A. retusus forms, furfuraceus or confusus for ex-
ample (especially older specimens), also produce 
flower wreath around the top. Regarding this, even  
treating A. confusus as a form of A. trigonus could 
not help retain ‘trigonus’ as a separate species. So 
that was why Anderson and Fitz Maurice recog-
nized one species in their revision of the genus - A. 

retusus, and differences in tubercules in A. 

trigonus put it only on a subspecies status. So it 
was as follows: 
 
      A. retusus subsp. retusus – tubercles gray or 
blue-green, usually bearing a spiniferous areole 
near the tip, not curved towards tip, flowers white 
to pinkish-white 
      A. retusus subsp. trigonus – tubercles yellow-
green, never bearing a spiniferous areole near the 
top, curved towards tip, flowers yellow to creamy 
white 
 
      It appears that Anderson’s revision dispeled 
my doubts – we have only one very variable spe-
cies A. retusus comprising two subspecies. Such 
were also my personal thoughts based on my many 
years’ observations made in my own collection as 
well as Czech collections anually visited by me. 
But in the above abridged description one thing 
still wonders me – now A. confusus and A. scapha-

rostroides are synonyms of A. retusus subsp. 
trigonus, and as we know the former of the two 
sometimes have also rose-coloured, or even close  
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Ariocarpus retusus ssp. trigonus – brak areol z cierniami na tuberkułach, fot. Jerzy Bartylak 
Ariocarpus retusus ssp. trigonus – spiniferous areoles not present on the tubercules 

Ariocarpus retusus ssp. trigonus  
z białym kwiatem, 
fot. Piotr Modrakowski 
Ariocarpus retusus ssp. trigonus  
with white flower 
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Ariocarpus retusus ssp. trigonus ‘confusus’, 

fot. Piotr Modrakowski 

Ariocarpus retusus ssp. trigonus ‘confusus’, 

fot. Jerzy Bartylak 

Ariocarpus retusus ssp. trigonus z żółtym kwiatem – brak areol z cierniami na tuberkułach, fot. Piotr Modrakowski 
Ariocarpus retusus ssp. trigonus with yellow flower – spiniferous areoles not present on the tubercules 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        150 

    



KAKTUSY I INNE No. 4 (3) 2006  

      I na tym powinienem właściwie zakończyć ten 
artykuł, ale jeszcze jedna sprawa nie daje mi spoko-
ju. Około 200 km na północny-wschód od Doliny 
Jaumave leży dzika i tajemnicza Dolina Rayones z 
miasteczkiem o tej samej nazwie. Do 1930 r. mia-
steczko to było bazą wypadową do penetracji sta-
nowisk Aztekium ritteri, ale gdy znaleziono tu inny 
ciekawy endemit – Ariocarpus scapharostrus – 
stało się celem masowych pielgrzymek kaktusiarzy.
      Obie rośliny są typowymi endemitami rosną-
cymi w ekstremalnych warunkach. O ile jednak A. 
ritteri wgryza się (czytaj – wrasta) w szczeliny 
niemal. pionowych skalnych ścian, to A. scapharo-

strus zasiedla stosunkowo strome zbocza pagórków 
z łup-ków krystalicznych. Poszczególne osobniki 
rosną w luźnym rumoszu skalnym, ale ich grube 
korzenie mocno wrastają w skalne szczeliny wypeł-
nione żółtawym iłem. W okresie suszy pokurczone i 
wciągnięte w podłoże rośliny zasypywane są stale 
wie-trzejącym i osuwającym się drobnym materia-
łem skalnym. Niekiedy widoczne są tylko końców-
ki brodawek, a czasem w ogóle nie można ich wy-
patrzyć, gdyż kształtem brodawek i ich szarą barwą 
całkowicie zlewają się z podłożem. Bywało, że 
ekspedycje, które nie trafiły na okres kwitnienia, 
nie znajdowały nic (choć mogło być i tak, że po-
przednicy wyzbierali większość dużych egzempla-
rzy). Czasem po jakimś rzadko tutaj spotykanym 
obfitym opadzie, wodna erozja odsłoni znów jakąś 
dużą roślinę, ukazując jej piękne i dzikie kształty. 
Wyjątkowość tego gatunku wynika przede wszyst-
kim ze szczególnych warunków ekologicznych, w 
jakich te rośliny występują.  
      Ariocarpus scapharostrus rośnie pojedynczo, a 
odrosty tworzą jedynie egzemplarze uszkodzone. 
Ma mocny rzepowaty korzeń, a brodawki są łuko-
wato wygięte do góry. Największe rośliny dorastają 
do 9 cm średnicy, choć takie osobniki zostały już ze 
stanowiska praktycznie wyzbierane. Ale również u 
tego nie kwestionowanego gatunku istnieje natural-
na zmienność, przejawiająca się w niewielkich róż-
nicach w budowie, formie czy też wielkości broda-
wek, od których typowego kształtu powstała nazwa 
gatunkowa („scapharostrus” – w kształcie łodzi). 
Dociera też coraz więcej informacji o odkrytych 
nowych lokalizacjach tego gatunku, ale już poza 
granicami doliny. Wygląda na to, jakby A. scapha-

rostrus wychodził z Doliny Rayones, ale ja odnoszę 
wrażenie, że to A. retusus lub jedna z jego form 
weszła w Dolinę Rayones i w jej specyficznych 
warunkach wytworzyła charakterystyczny i niemal 
jednorodny ekotyp. Toteż status tego gatunku, leżą-
cego pomiędzy areałami A. retusus subsp. retusus i 
A. retusus subsp. trigonus jest dla mnie coraz

to red flowers, which is not stated in the descrip-
tion. but clearly it is not a crucial thing.             
      And so, here I could have end up with this 
elaborate, but there is still one question haunting 
me. Some 200 km in north-east direction from 
Jaumave  valley there lies a wild and mysterious 
Rayones valley with a little town of the same 
name. Till 1930 this little town was a starting place 
for penetrating Aztekium ritteri localizations, but 
when another interesting endemite, Ariocarpus 

scapharostrus, was found here, the town became 
destination of many cactus trips.  
      Both plants are typical endemites living in ext-
reme conditions. But when A. ritteri inhabits 
cracks of nearly vertical rocks, A. scapharostrus 
inhabits rather steep slopes of hillocks made of 
crystal slates. Particular specimens grow in loose 
rock rubble but their thick roots strongly grow into 
rock cracks filled with yellowish loam. During the 
dry period, plants shriveled and sunken in the soil, 
are continually getting covered up with decayed 
small-particle rocky material. Sometimes only tu-
bercules tips are visible, and sometimes even they 
are impossible to be seen. It occurred sometimes 
that expeditions that missed the flowering period, 
did not find anything (though it also could be that 
the previous expeditions collected up all the larger 
specimens). Sometimes, after some unfrequent 
rainfall in these parts, erosion again unvails some 
large plant showing its beautiful and fierce shape. 
Uniqueness of t his species consists for the major 
part in particular ecological conditions in which 
these plants are found.  
      Ariocarpus scapharostrus grows a as single 
plant, only damaged plants produce offsets. It 
delopes a strong bulbous root, and the tubercules 
are strongly upcurved. The biggest plants reach up 
to 9 cm in diameter, although such specimens have 
been thoroughly collected up from the localization. 
But even in this unquestionable valid species there 
occurs natural variability shown by small differ-
ences in structure, form, or tubercules size – the 
typical shape of which gave the species name to 
the plant (‘scapharostrus’ – meaning ‘boat-
shaped’). Still more and more information about 
newly discovered localities of this species are 
coming in, but lying beyond the valley borders. It 
looks as if A. scapharostrus was coming out of the 
Rayones Valley, but it appears to me that it was A. 

retusus or one of its forms that came into Rayones 
Valley and subsequently developed this character-
istic and almost unique ecotype in the specific 
conditions of the Valley. So the status of this spe-  
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mniej pewny. Według obecnej wiedzy wydaje się  
powinien on być reklasyfikowany jako A. retusus 
subsp. scapharostrus.  

 
      Jak w każdym rodzaju kaktusowatych, tak i w 
omawianym, przez dziesiątki lat panował taksono-
miczny bałagan. A i dziś zaskakiwani jesteśmy no-
wymi opisami opartymi na tak nieistotnych ce-
chach, że zaczynam wątpić, czy w tej dziedzinie 
mają zastosowanie reguły kodeksu nomenklatury 
botanicznej. Całe szczęście, że porządki robi się nie 
tylko od święta. W rodzaju Ariocarpus takie po-
rządki poczynili Anderson i Fitz Maurice, a ich 
systematyka okazała się ogólnie przejrzysta i zro-
zumiała. Ale A. scapharostrus – co prawda pod 
nazwą A. scaphirostris Boedeker (1930) – pozostał 
jako gatunek samodzielny. I to jest dla mnie zaska-
kujące, gdyż w żadnej dostępnej mi literaturze nie 
doszukałem się istotnych (!) różnic w budowie 
kwiatów, owoców i nasion pomiędzy A. retusus i A. 

scapharostrus. A są to przecież pierwszorzędne 
cechy dzielące gatunki. Oczywiście, wszystko zale-
ży od przyjmowanych kryteriów. Być może sugeru-
ję zbyt radykalną zmianę, ale mając do czynienia z 
tak zmienną rośliną (A. retusus), która być może nie 
zakończyła jeszcze ewolucyjnego rozwoju, to moim 
zdaniem A. scapharostrus ze swoimi cechami mie-
ści się w zmienności A. retusus. 
 
*Autor woli używać nazwy scapharostrus niż 
póxniejszaj modyfikacji scaphirostris. 

 
 

cies lying between A. retusus subsp. retusus and A. 

retusus subsp. trigonus areas became less reliable. 
According to current knowledge, it appears that it 
should be reclassified as A. retusus subsp. scapha-

rostrus.  
 
      As with every cacti genus, so here also has 
been a taxonomic confusion over tens of years. 
And nowadays we are also being surprised by new 
combinations based on unimportant fatures so I 
came to doubt wether the rules of International 
Code of Botanical Nomenclature are still in use in 
this field. Fortunately, the ‘clean-up’ work is not 
supposed to be done only on some occasion. 
Anderson i Fitz Maurice did do such a clean-up in 
Ariocarpus genus and their systematic treatment 
proved generally transparent and clear. However, 
A. scapharostrus – under the name of A. scaphi-

rostris Boedeker (1930) – remained a separate 
species. And this is confusing for me, because 
inavailable literature I did not find any essential 
differences in flower, fruit and seed structures be-
tween A. retusus and A. scapharostrus, and these 
differences are just essential features used for split-
ting species. Of course, all that lies in accepted 
criteria. Maybe I am suggesting too radical change 
but having to do with such a variable plant (A. re-

tusus), which probably have not completed its evo-
lution yet, I expect A. scapharostrus with its fea-
tures to well belong into A. retusus variability. 
 
*The author has chosen to use the name scapha-

rostrus rather than scaphirostris. 

 
 
Literatura: 
 
BACKEBERG, C. 1961. Die Cactaceae, Band V 
KRAINZ. H. 15.IV.1963. Die Kakteen 
ANDERSON, E.F. 2001. The Cactus Family 
ŘIHA, J. 1993. Ariocarpus scapharostrus. Kaktusy 3/1993 
ŠEDIVY, V. 1994. Ariocarpus trigonus trochu jinak, Kaktusy 3/1994 
ŠEDIVY, V. 1996. Ariocarpus trigonus – pochybnosti a otazniky, Kaktusy 3/1996 
KUNTE, L., ŠEDIVY, V. 2002. Rod Ariocarpus, Kaktusy (Special 2) 
ŠNICER, J. Ariocarpus retusus a jeho problematicke třiděni – I., II., Cactaceae etc. 1/2005, 2/2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        152 

    



KAKTUSY I INNE No. 4 (3) 2006  

O rozmnażaniu wegetatywnym i  

ukorzenianiu szczepionych Ariocarpus 
                      

 An acount about vegetative propagation and rooting degrafted Ariocarpi. 
 
Jerzy Kłosiński 
lobivie@neostrada.pl 

                                                                                       
Wegetatywne rozmnażanie ariocarpusów to coś, oczym 
wielu kaktusiarzy nawet nie pomyśli, choć starsi miłośnicy 
kaktusów prawdopodobnie o tym słyszeli, a czasem stoso-
wali. Jerzy Kłosiński dzieli się swoimi spostrzeżeniami i 
doświadczeniami w tej dziedzinie.  

 
      Jestem z kaktusami już trochę i pamiętam czasy 
kiedy o kaktusy nie było tak łatwo jak teraz - pa-
miętam jak przez połowę dnia jechałem po Ayloste-

ra heliosa na drugi koniec Polski. Obecnie można 
mieć wszystko wystarczy kilka kliknięć myszką i 
prawie każdą wymarzoną roślinę przynosi do nas 
ładnie zapakowaną listonosz. Stąd się bierze pewnie 
zjawisko wyrzucania na śmietnik wszystkiego co 
zaczyna gnić. Na moje pytanie dlaczego - odpo-
wiedź szczera: a co z tym zrobić?   
      Ale przecież można mając nawet mały zdrowy 
kawałeczek kaktusa podjąć próby uratowania rośli-
ny i z reguły szanse są duże. To znana właściwość 
kaktusów i warto ją wykorzystywać. Pokolenie kak-
tusiarzy które z dużym trudem czasem zdobywało 
rośliny pamięta te sposoby i może by warto było je 
przypomnieć.  
      Ja mam taki niezawodny sposób na ukorzenia-
nie wszystkiego. Prosty i skuteczny zarazem, który 

Vegetative propagation of Ariocapi is something that many 
cactophiles rarely begin to think of, though older cactus 
fanciers probably heard of it and sometimes used. Jerzy 
Kłosiński shares some of his views and experience in that 
field.  

 
      I have been with cacti for some time now, and 
I can remember the times whan cacti were not so 
easy to obtain as it is nowadays – I recall for ex-
ample, as I was traveling for Aylostera heliosa half 
a day through nearly all the Poland to obtain it. 
Now one can have everything – just a few mouse 
clicks and almost every dreamt-of plant is deliv-
ered in a packet by a postmen at our doors. That is 
why a fashion has been established consisting in 
throwing away everything that begins to rot. To 
my question ‘why?’ – a sincere reply: ‘what else 
could I have done with it? 
      But if one does have even a small healthy piece 
of a cactus, he can try to rescue the plant, and the 
chances for that are good as a rule. This is a par-
ticular feature of cacti and it is worth to used it. 
The generation of cactophiles that were obtaining 
plants with much effort, do remember these tricks 
and maybe it would be worth to present them once 

again.  
      I have such a reli-
able method of root-
ing all the cacti. It is 
easy and effective at 
the same time, what 
is presented by me on 
the pictures with Ari-

ocarpus agavoides as 
a test plant. On these 
pictures you can see 
two phases of rooting 
of a degrafted scion 
(quite often is that a 
stock dies, and graft-
ing again large scions 
is not so easy). As 
one can see, the  
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przedstawiłem na 
załączonych zdję-
ciach na przykładzie 
Ariocarpus agavo-

ides. Na nich to wi-
dać dwie fazy uko-
rzeniania odciętego 
zrazu (często się 
przecież zdarza że 
podkładka pada a 
zaszczepienie du-
żych zrazów już nie 
bardzo się udaje). 
Jak można zauważyć 
zraz poradził sobie 
dobrze. Również 
nawet jeśli mamy 
tylko jedną zdrową 
brodawkę rośliny, to 
też nie należy się 

poddawać - trwa to trochę dłużej ale też może się 
udać. Oczywiście to metoda bardziej skompliko-
wana i trwa nawet kilka miesięcy ale satysfakcji z 
tego jest o wiele więcej niż kliknąć kolejny raz i 
zamówić nowa roślinę. Nawet jak nam został tylko 
bardzo mały kawałeczek z całej rośliny, też mo-
żemy go zaszczepić i po jakimś czasie wyrośnie 
nam nowa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
     Metoda jest prosta, ale jak ją czasem przedsta-
wiałem innym kolekcjonerom, wywoływała dys-
kusje i wiele wątpliwości – więcej było głosów 
np., że pleśń się pojawi, że roślina zgnije itp. Stąd 
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 powstały zdjęcia.  
      Wystarczy słoik jak na zdjęciu wypełniony żwi-
rem o średnicy kilku mm, trochę wody na dnie, ale 
mało – tylko tyle żeby po odparowaniu wody na 
dnie słoika jej nie było, a powierzchnia żwirku w 
słoiku była sucha. To warunek konieczny do uko-
rzenienia z sukcesem.  
      Drugim warunkiem koniecznym jest prawidło-
we przygotowanie rośliny. Ranę po cięciu trzeba 
dokładnie zasuszyć i to musi trwać odpowiednio 
długo. Na ranie powinna się wytworzyć gruba sko-
rupa. Nie ma obawy – korzenie oczekujące ją prze-
biją jak przyjdzie czas. Im grubsza jest ta skórka 
tym nasz kaktus jest odporniejszy na gnicie. Można 
tę ranę zasypać ukorzeniaczem ale nie jest to ko-
nieczne – i bez tego kaktus też sobie poradzi .  
      Tak przygotowaną roślinę układamy na po-
wierzchni żwirku pamiętając o wlaniu małej ilości 
wody. Zamykamy słoik szczelnie i wystawiamy na 
słońce. Można go osłonić jeżeli słońce jest ostre. 
Ważne żeby słoik był w jasnym i ciepłym miejscu, 
ale temperatura nie przekraczała 35 oC. 
       I teraz czekamy na pierwsze korzenie oczeku-
jące. Czasem to trwa długo, nawet dwa miesiące. 
Jeżeli korzenie oczekujące się już pojawią, wyjmu-
jemy roślinę. Korzenie powinny mieć około 1 cm. 
Wsadzamy roślinę do doniczki z substratem szybko 
przesychającym i podlewamy bardzo obficie. Wody 
naprawdę powinno dużo i doniczka powinna być 
wilgotna co najmniej przez kilka dni. Nie może 
wyschnąć za szybko – chodzi o to by mogły rozwi-
nąć się korzenie. W tym momencie obfitość wody 
nie jest niebezpieczna. Następne podlania powinny 
być już odpowiednie do rośliny i już nie tak obfite. 
Roślina nadal jest bardziej narażona na gnicie i do-
piero w drugim roku można ją traktować normalnie.  
      Tę metodę przedstawiłem na przykładzie A. 

agavoides, który jest uważany z trudniejszy w 
uprawie, ale jak widać ta metoda i w tym przypadku 
się sprawdziła. Metodę tę można stosować do prze-
noszenia roślin szczepionych na własne korzenie. 
Mamy w ten sposób w dwa-trzy lata roślinę na wła-
snych korzeniach wielkości kilkunastoletniej (gdy-
by ta od początku rosła na własnych korzeniach).  

_____________________________ 
 

Ariocarpus agavoides, which is considered a plant 
more difficult in cultivation, but as one can see, this 
method proved useful also in this case. This method 
can be used for removing grafted plants back on 
their own roots. This way we are able to get 2-3 
year old plant on their own roots being the size of 
an over ten years old plant (if it have been on its 
own roots all the time).  

scion has managed to set itself quite good. Even if 
we have only one healthy tubercule of a plant – 
also we should not give up – rooting takes some 
more time but could end up with success. Of 
course this is a more complicated method and may 
take even to several months but yields more satis-
faction than another click and purchase of a new 
plant. Even if we have only one small bit of a plant 
left, we can graft it and after a time we would have 
another plant. 
      The method is easy, but sometimes when I 
used to present it to other collectors – it was rais-
ing discussions and many doubts – most often 
there were opinions that the rot would appear, that 
the plant would die etc. Hence the photos were 
taken. 
      What we need is a jar as seen on the photo, 
filled with grit of a few mm granulation, some wa-
ter on the bottom, but little – only such amount 
that after evaporation there would be no water at 
the bottom and the grit surface in the jar whould be 
dry. This is a necessary factor for successful root-
ing.  
      The second necessary factor is to properly pre-
parate the plant. The cut wound should be thor-
oughly dried out. It takes rather a long time – the 
wound should develop a thick crust. Please, do not 
worry – the sleeping roots will prick through it all 
right in due time. The more thick is this crust, the 
more rot-proof is our cactus. The cut wound may 
be sprinkled with a rooting agent but it is not nec-
essary – the cactus will do also without it 
      We shall lay such prepared plant on the grit’s 
surface, remembering to pour in some small 
amount of water. We close the jar tightly and put it 
under the sun. If the sun is too hot we may shade 
the jar. It is important that the jar should be in a 
sunny and warm place, but the temperature should 
not exceed 35 oC.  
      And now we have to wait for the first sleeping 
roots. Sometimes it takes long, even two months. 
Whan the sleeping roots appear, we take the plant 
out. The roots should be 1cm long. We put the 
plant into a quickly drying substrate and give it  
aboundant amount of water. The amount of water 
really should be generous and the pot should be 
moist at least for several days. It must not dry out 
too quickly – the roots have to have the time to 
devalop. At this stage aboundance of water is not 
dangerous. But next waterings should be suitable 
for a cactus – not so generous. The plant is still 
prone to rot and it is only in the second year that 
we can treat it in a standard way.  
      I have presented this method exemplified with 
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Rodzaj Ariocarpus w Nuevo León. 
Środowisko i ochrona. 
 

The genus Ariocarpus in Nuevo León, Mexico. Habitat and conservation. 

 
Biol. Carlos Gerardo Velazco Macías                                                                                  
Parque Niños Héroes 

Av. Alfonso Reyes # 1000 

Col. Regina, Monterrey, N.L. 

carlos.velazco@gmail.com 

                                                                         
Autor daje ogólny przegląd rozmieszczenia i kondycji ro-
dzaju Ariocarpus w stanie Nuevo Leon, wspomina o głów-
nych zagrozeniach i problemach ochrony i podaje trochę 
prognoz na przyszłośc. 
 

 
      Stan Nuevo León na północnym wschodzie 
Meksyku (Fig. 1) jest bez wątpienia miejscem o 
dużym bogactwie gatunków rodziny Cactaceae, 
zajmując w skali kraju, ze swoimi ponad 130 ga-
tunkami, trzecie lub czwarte miejsce jeśli chodzi o 
zróżnicowanie występujących roślin tej rodziny. 
Mimo występowania trzech endemicznych gatun-
ków (Aztekium, Geohinotnia i Digitostigma), rodzaj 
Ariocarpus wyróżnia się swoją szczególną formą i 
wyglądem na pustynnych regionach Nuevo León, 
praktycznie jest obecny w każdej części stanu, która 
wykazuje charakterystyczne cechy pustyni Chihu-
ahua albo częściowo podobne.  
      Niezależnie od złożonych problemów taksono-
micznych i różnic zdań dotyczących tego czy nale-
ży czy też nie należy uważać różne formy i odmia-
ny za oddzielne gatunki, w Nuevo León występują 
3 lub 4 gatunki Ariocarpus. Wedle kryterium, które 
przyjmiemy, mamy: Ariocarpus kotschoubeyanus, 
Ariocarpus scaphirostris, Ariocarpus retusus, i 
uważany teraz za podgatunek A. retusus subsp. tri-

gonus (który wolę uważac za niezależny gatunek w 
tym tekście). Z tych gatunków jedynie A. scaphiro-

stris jest endemiczny w tym stanie, w okręgu Rayo-
nes, a pozostałe gatunki są, jak się uważa, szeroko 
rozprzestrzenione na północnym wschodzie i cen-
trum Meksyku (Coahuila, Tamaulipas, San Luís 
Potosí i Zacatecas). Jednak, to pozornie duże roz-
przestrzenienie może skrywać rzeczywiste niebez-
pieczeństwo polegające na tym, że pozwala się 
niszczeć kolejnym częściom naturalnego środowi-
ska chroniącym zredukowane populacje,  

The author gives a general overview of distribution and 
condition of the genus Ariocarpus in the state of Nuevo 
Leon, mentions the main threats and problems of conser-
vation, and gives some of prospects for the future. 
  

 
      The state of Nuevo León which lies in the 
north-eastern México (Fig. 1) is ubdoubtedly a 
place with notable richness of the Cactaceae fam-
ily, and with its more than 130 species takes a third 
or fourth position compared with the rest of the 
country, as far as diversity of the family is con-
cerned. In spite of presence of three endemic spe-
cies (Aztekium, Geohinotnia y Digitostigma), it is 
the genus Ariocarpus in the desert regions of 
Nuevo León that is distinguished by its peculiar 
shape and habit. It is found virtually in every part 
of the state which shows characteristics of the Chi-
huahua desert or at least the ones partly  similar. 
      Irrespective of the complicated taxonomic 
problems and differences of opinions concerning 
the question whether one should regard various 
forms and varietas as separate species or not, there 
exist three or four species of Ariocarpus in Nuevo 
León. According to the criterion used, there are 
found: Ariocarpus kotschoubeyanus, Ariocarpus 
scaphirostris, Ariocarpus retusus, and now con-
sidered a subspecies, A. retusus subsp. trigonus 
(which I am inclined to treat in this paper as an 
independent species). Of these only A. scaphi-

rostris is endemic in this state - in the commune of 
Rayones, the rest of the species are believed to be 
widely distributed in noth-eastern and central Mex-
ico (Coahuila, Tamaulipas, San Luís Potosí y 
Zacatecas). But this apparently ample distribution 
may cover a real danger consisting in that frag-
ments of habitat are allowed to be step by step de-
stroyed – the ones which protect reduced popula-   
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tions, those that are unique and of 
distinctive and peculiar features. 
Here we will learn about some in-
teresting cases of populations that 
are under risk of being destroyed 
for various reasons. 

Arioarpus kotschoubeyanus 
 

      In Nuevo León, A. kotscoubey-

anus is distributed from the west-
ern-central region as far as the 
southern part (Figure 1, A), with its 
prefered hábitat as of the desert type 
vegetation comprising such species 
as gobernadora (Larrea tridentata), 
ocotillo (Fouquieria splendens), 
lechuguilla (Agave lechuguilla). 
Often other cacti as, among others, 
Lophophora williamsii, Mammil-

laria spp, Thelocactus spp. are as-
sociated. 
      Although it is a species of wide 

distribution, it is not 
so easy to come 
across it because 
these are very small 
plants and prefer flat 
grounds in which 
they are almost in-
visible unless are in 
bloom. For this rea-
son, many popula-
tions in the central-
western part of 
Nuevo León remain 
anonymous, espe-
cialy in communes 
of  Mina and García 
(Figure 2 & 3). 
There are threats in 
these places, such as 
goat grazing and, in 
some cases, con- 

Fig. 2.  
Panorama habitatu A. kot-
schoubeyanus na południu 
Nuevo León 
 
Panoramic view of A. 
kotschoubeyanus habitat 
in southern part of Nuevo 
León 

 
Fig. 3.  
Ariocarpus kotschoubeyanus w swoim habitacie w okręgu Mina. 
Ariocarpus kotschoubeyanus in its habitat in the Mina commune 
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które są unikalne i niedające się zastąpić, populacje 
o wyróżniających się i szczególnych cechach. Po-
znamy tu różne interesujące przypadki populacji, 
które są narażone na zniszczenie z różnych powo-
dów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arioarpus kotschoubeyanus 
 

      W Nuevo León, A. kotscoubeyanus jest roz-
mieszczony od regionu środkowo-zachodniego do 
części południowej, (Fig. 1, A) wybierając  
 

Fig. 4.  
 
Panorama habitatu A. 
kotschoubeyanus na 
południu Nuevo León 
 
Panoramic view of A. 
kotschoubeyanus habi-
tat in southern part of 
Nuevo León 

Fig 5.  
 
Egzemplarz Ariocarpus 
retusus, prawdopo-
dobnie zniszczony 
przez rozwój rolniczy  
w okręgu Bustamante. 
 
An Ariocarpus retusus 
specimen, probably 
destroyed by agricul-
ture development in the 
commune of Busta-
mante. 
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swoje środowisko jako typowo pustynne, z gatun-
kami takimi jak gobernadora (Larrea tridentata), 
ocotillo (Fouquieria splendens), lechuguilla (Agave 
lechuguilla), często z innymi kaktusami, jak między 
innymi Lophophora williamsii, Mammillaria spp, 
Thelocactus spp. 
      Pomimo tego, że jest to gatunek o dużym roz-
przestrzenieniu, nie jest łatwo go znaleźć, ponieważ 
są to bardzo małe rośliny i preferują płaskie grunty, 
w których są prawie niewidoczne, z wyjątkiem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
structions of new human habitations. 
      Undoubtedly, problems concerning populations 
from the south of the state - the communes of 
Aramberri, Doctor Arroyo and Mier y Noriega, 
where this species lives at localities with desert 
forest of Juniperus sp. (Figure 4), are different to  

Fig. 7.  
 
Hábitat w Aramberri charakterystyczny dla A. retusus. 
 
Hábitat in Aramberri characteristic for A. retusus. 

Fig. 9a.  
 
Habitat A. trigonus charakteryzuje się tym, że jest 
półpustynny oraz obecnością dużej ilości krzewów  
(wszystkie zdjęcia A trigonus dzięki uprzejmości Ing. 
Miguel Angel Gonzalez Botello) 
 
Habitat A. trigonus is characterized by being of semi-
desert type and by presence of many busches. (All the 
photos of A. trigonus are courtesy of Ing. Miguel Angel 
Gonzalez Botello) 

Fig. 6.  
 
Widok habitatu A. retusus w 
la Huasteca, Santa Catarina, 
Nuevo Leon 
 
View of A. retusus habitat in 
la Huasteca, Santa Catarina, 
Nuevo Leon 
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okresu, kiedy kwitną. Z tych powodów wiele boga-
tych populacji pozostaje anonimowych w środko-
wo-zachodniej części Nuevo León, zwłaszcza w 
okręgach Mina i García (Fig. 2 i 3). W tych miej-
scach istnieją zagrożenia takie jak wypas kóz i, w 
niektórych przypadkach, budowanie nowych sie-
dlisk ludzkich. 
      Niewątpliwie problemy populacji południa sta-
nu, w okręgach Aramberri, Doctor Arroyo i Mier y 
Noriega, gdzie ten gatunek żyje w miejscach gdzie 
występuje także pustynny las Juniperus sp. (Fig. 4), 
są inne do pewnego stopnia – rolnictwo jest jedną z 
głównych gałęzi działalności gospodarczej.  

 
Ariocarpus retusus 
 

      W stanie Nuevo León, gatunek najbardziej roz-
powszechniony to Ariocarpus retusus, jako że moż-
na go napotkać od okręgu Bustamante na pół-nocy 
stanu aż do Doctor Arroyo i Mier y Noriega na naj-
dalszym południu (Fig. 1, D), a środowska, w 
których można go znaleźć są bardzo różne – od 
pustynnych zarośli pustyni Chihuahua po środowi-
ska półpustynne z ciernistymi zaroślami. Chociaż 
rozproszone populacje tego gatunku są objęte ogól-
ną ochroną, zanotowano różne przypadki  małych 
wymarłych populacji wokół miasta Monterrey, i w 
przynajmniej jednym przypadku, spektakularny 
okaz grzebieniasty  w okręgu Bustamente (Fig. 5). 
Ciekawy przykład niebezpieczeństwa, na które są 
narażone różne populacje tego gatunku, występuje 
na obszarze znanym jako La Huasteca w okręgu 
Santa Catarina, w którym występuja duża aktyw-
ność człowieka (Fig. 6). Jednak mimo tych niebez-
pieczeństw, na które może natrafić ten gatunek w 
różnych miejscach większej części południa Nuevo 
León, podobnie jak w sąsiednich stanach Tamauli-
pas, San Luís Potosí i Coahuila, istnieją liczne i 
zdrowe populacje, które nie są zagrożone przez 
większość czynników ludzkiej aktywności (Fig. 7 i 
8). 

 
Ariocarpus trigonus 

      Ten gatunek nie występuje w Nuevo León w 
takich samych ilościach jak w sąsiednim stanie Ta-
maulipas, populacje występujące w Nuevo León są 
ograniczone do obszaru znanego jak Planicie Coste-
ra del Golfo (Fig. 1, C), gdzie wybiera na siedliska  
płaskie podłoża lub niskie pagórki ze słabo zaryso-
wanymi grzbietami, a najczęściej spotykanyne ro-
śliny towarzyszące to: el mezquite (Prosopis glan-

dulosa), huzache (Acacia farnesiana), chaparroprie-
to (Acacia rigidula), anacahuita (Cordia boissieri), 

some extent – agriculture is one of the main eco-
nomic activities.  

 
Ariocarpus retusus 
 

      In the state of Nuevo León, a species of the 
most widespread distribution is Ariocarpus re-

tusus, because it can be encountered from the 
communes of Bustamante in the North of the state, 
as far as Doctor Arroyo and Mier y Noriega in the 
extreme South (Figure 1, D). Habitats where it can 
be spotted are very variable, from desert shrubs of 
the Chihuahua desert to semidesert habitats with 
spiny shrubs. Although the dispersed populations 
of this species are generally protected, some cases 
of small populations being extinct were registered 
near the Monterrey town, together with at least one 
case of spectacular crested specimen in the com-
mune of Bustamante, (Figure 5). An interesting 
example of threat to which various populations of 
this species ara exposed occurs in the region 
known as La Huasteca in the commune Santa Ca-
tarina, where great human activity is present (Fig. 
6). But in spite of the threats the species may face 
in various places over a major part of the South of 
Nuevo León state, there exist numerous and 
healthy populations, just as it also is in the 
neighbouring states of Tamaulipas, San Luís Po-
tosí and Coahuila, that live without being exposed 
to threats of most of the sorts of human activity 
(Figures 7 y 8).  

 
Ariocarpus trigonus 

      This species is not as abundant in Nuevo León 
as it is in the neighbouring state of Tamaulipas. 
The populations found in Nuevo León are re-
stricted to the area known as Planicie Costera del 
Golfo (Figure 1, C), where they prefer flat grounds 
or low hills with poorly delineated ridges, where 
the most frequently associated species are: el 
mezquite (Prosopis glandulosa), huzache (Acacia 

farnesiana), chaparro prieto (Acacia rigidula), 
anacahuita (Cordia boissieri) – these are species 
that constitute a vegetation type known as Matorral 
Espinoso Tamaulipeco [spiny shrubs of Tamauli-
pas] (Figure 9a).  
      A very interesting situation is with this species, 
because its natural environment is interesting also 
for representatives of important game wildlife (ve-
nado, jabalí and paloma, among others).   
      Much of the territory in which this species is 
distributed falls under a rule of protection and uses 
known in México as Unidades de Manejo y Apro- 
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gatunki, które tworzą typ roślinności znany jako 
Matorral Espinoso Tamaulipeco [cierniste zarośla 
Tamaulipas] (Fig. 9a).  
      Z tym gatunkiem sytuacja wygląda bardzo cie-
kawie, ponieważ jego środowisko naturalne jest 
również interesujące ze względu na przedstawicieli 
dzikiej zwierzyny (m.in. venado, jabalí i paloma, 
między innymi).  
      Duża częśc terytorium, na którym jest roz-
mieszczony jest objęta reżimem ochrony i użytko-
wania znanym w Meksyku jako Unidades de Mane-
jo y Aprovechamiento de Vida Silvestre (UMA). Te 
“Unidades” obejmują ochroną duże połacie środo-
wiska naturalnego i roślinności, zagrożonego wy-
karczowaniem pod użytki rolne. W szczególności 
dokonano dużych wysiłków jeśli chodzi o eduko-
wanie miejscowych rolników tak by rozpoznawali i 
chronili ten i inne gatunki kakatusów, natomiast w 
obszarze geograficznym zwanym Cuenca de Palo 
Blanco, zorganizowały się miejscowe grupy robo-
cze by poznać gatunki i populacje kaktusów w sro-
dowisku Ariocarpus trigonus (Fig. 9b).  

 
Ariocarpus scaphirostris 

      Jak dobrze wiadomo, A. scaphirostris wystepuje 
jedynie na terytorium stanu Nuevo León, będąc 
obecnym jedynnie w okręgu Rayones  (Fig. 1, B), 
miejsca, które zamieszkuje ten gatunek były tajem-
nicą  Poliszynela w świecie miłośników kaktusów. 
Jego środowisko ogranicza się do bardzo specjalne-
go typu skalnego osadu, który miejscowo jest zwa-
ny jako almendrilla (lutita). To właśnie do tego sub-
stratu się adaptował ten gatunek i dzięki upodob-
nieniu do niego stał się niewidocznym dla ludzkie-
go oka (Fig. 10). Roślinność jest tu typu pustynnego 
z Corona de Cristo [Korona Chrystusa] (Koeberli-

nia spinosa), lechuguilla (Agave lechugu-illa), 
espadín (A. striata), i innymi gatunkami (Fig. 11).  
      Chociaż jego środowisko nie jest narażone na 
zagrożenia takie jak rozwój urbanistyczny czy roz-
wój upraw, to wypas kóz i innych zwierząt, jeśli 
będzie się odbywał na większa skalę, może narazić 
w dłuższym okresie na niebezpieczeństwo niektóre 
populacje. Z drugiej strony, przez ostatnie kilka lat, 
zbiór roślin w środowisku był uważany przez nie-
które autorytety za główny czynnik zagrożenia, 
jednak obecnie za każdym razem otrzymuje się 
mniej doniesień nt. osób dokonujących tego w śro-
dowisku naturalnym. 
 
      Ponieważ Nuevo León jest stanem o dużej róż-
norodności rodziny Cactaceae my, osoby, którym 
zależy na poznaniu i ochronie tych roślin, nie traci- 

vechamiento de Vida Silvestre (UMA). These 
‘Unidades’ protect large areas of habitat and vege-
tation that is under threat of clearing and subse-
quently putting the soil under crop. In particular, 
much effort has been done to educate local farmers 
in order they could recognize and protect that and 
other cacti species, and in a geographic range 
called Cuenca de Palo Blanco, local working 
groups have been organized with a view to learn 
about the species and populations of cacti found in 
the habitat of Ariocarpus trigonus (Figure 9b). 

 
Ariocarpus scaphirostris 

      As is generally known, A. scaphirostris is re-
stricted only to the state of Nuevo León, being 
found only in commune of Rayones  (Figure 1, B). 
The localities where this species occur were a se-
cret everybody knew in the world of cactus en-
thiusiasts. Its habitat is restricted to a very special 
type of rock sediment which is locally known as 
almendrilla (lutita). This is the very substrate to 
which this species had adapted and, thanks to simi-
larity in appearance to it, became indiscernible for 
human eye. The vegetation here is of the desert 
type, comprising Corona de Cristo [the Crist’s 
Crown] (Koeberlinia spinosa), lechuguilla (Agave 

lechuguilla), espadín (A. striata), and other spe-
cies. (Figure 11). 
      Although its habitat is not subject to threats 
such as urban or agricultural developement, the 
goats’ and other animals’ grazing, may threaten 
some populations in a long time, if such an activity 
is going to take place on a larger scale. On the 
other hand, for the last few years, collection of 
plants in habitat has been considered by many au-
thorities as a principal factor of danger, although in 
reality, the number of reports about people in-
volved in such activity is still diminishing accord-
ing to each report. 
 
      Because Nuevo León is a state with great di-
vertisity of the family Cactaceae, so we, people 
that are devoted to better understanding and get-
ting to know these plants, still hope to find out new 
additions to our species list. For example, there 
have appeared some reports about Ariocarpus fus-

suratus from the south-eastern area of the state, 
most apparently in the commune of Mina or Busta-
mante; even more reports can be heard that there 
were found some populations of A. agavoides in 
the commune of Mier y Noriega, close to the bor-
ders with the states of San Luís Potosí and 
Tamaulipas. But there is still much to learn and to 
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Fig. 8. 
Populacja A. retusus z egzemplarzami w różnym wieku w okręgu Aramberri. 
A population of A. retusus with specimens of various ages in the commune of Aramberri. 

Fig. 9b.  
Ariocarpus trigonus w swoim habitacie w Nuevo León. (wszystkie zdjęcia A 
trigonus dzięki uprzejmoścl Ing. Miguel Angel Gonzalez Botello). 
Ariocarpus trigonus in its habitat in Nuevo León. (All the photos of A. 

trigonus are courtesy of Ing. Miguel Angel Gonzalez Botello). 
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my nadziei na odkrycie i dodanie kolejnych gatun-
ków do naszej listy. Na przykład pojawiają się róż-
ne pojedyńcze doniesienia o Ariocarpus fissuratus 
w północno-zachodnich rejonach stanu, najprawdo-
podobniej w okręgach Mina lub Bustamante; jesz-
cze więcej słyszy się pogłosek o tym, że znaleziono 
różne populacje A. agavoides w okręgu Mier y No-
riega, bardzo blisko granicy ze stanami San Luís 
Potosí i Tamaulipas. Jednak pozostaje jeszcze dużo 
do zrozumienia i poznania jeśli chodzi o te gatunki, 
o których wiemy, że występują w rozproszeniu na 
przestrzeni naszego terytorium, i jest niezmiernie 
ważne poznać je dokładnie zanim miasta i – pola 
upraw nie zniszczą populacji o których nie przy-
puszczalibyśmy nawet, że istnieją.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

understand as regards the species of which we 
know that they are dispersed over our state’s terri-
tory, and it is especially important to study them 
thoroughly before cities and cultivation areas de-
stroy populations the existence of which we would 
have even not been aware of. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 10.  
 
Zdumiewające podobieństwo Ariocarpus  
scaphirostris i podłoża, w którym rośnie w 
swoim habitacie. 
 
Surprising similarity of Ariocarpus  scaphi-
rostris to its soil in which it grows in its habi-
tat.  

Fig. 11.  
 
Habitat Ariocarpus scaphirostris. 
Habitat of Ariocarpus  scaphirostris. 

Wszystkie zdjęcia (za wyjątkiem zdjęc 
A. trigonus) – Autor. 
 
All the photos (except those of A. 

trigonus) are by the author. 
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Przedszkolne Ariocarpusy  
 

Kindergarden Ariocarpi.
  
Cristian Neciu                                                                                  
Romania 

neciu@yahoo.com 

                                                              
Każdy miłośnik ariocarpusów, ma swoje patenty i metody 
dotyczące uprawy tych roślin. Cristian Neciu wyhodował 
kilkaset ariocerpusów z nasion i dzieli się z nami swoimi 
doświadczeniami.. 
 

 
      Rodzaj Ariocarpus jest przez wielu uważany za 
przewodni w rodzinie kaktusów. Jego majestatycz-
ny wygląd jest najbardziej zaskakujący w całej ro-
dzinie Cactaceae i bardzo trudno wyobrazić sobie 
kolekcję kaktusów bez ariocarpusów. 
      Kilka dekad temu, wszystkie ariocarpusy w 
kolekcjach były importowanymi roślinami zebra-
nymi w habitacie. To zbieranie bez skrupułów oraz 
zmiany w środowisku naturalnym, spowodowały, 
że rodzaj Ariocarpus jest teraz w bardzo wrażliwym 
momencie jeśli chodzi o jego ekologię. Niektóre 
gatunki, jak A. bravoanus są w naturze prawie wy-
marłe, a inne są również zagrożone. Wciąż rośnie 
liczba miłośników kaktusów, a to prowadzi do stale 
zwiekszającego się zapotrzebowania na rośliny.  
      Pocieszającą rzeczą w całej sprawie jest to, że 
wyhodowanie dużych, zdrowych, kwitnących ario-
carpusów z nasion nie jest już utopią. Rośliny o 
rozmiarach pozwalających na kwitnienie można 
otrzymać w 3-7 lat, w zależności od gatunku. By 
osiągnąć takie wyniki należy rozważyć kilka aspek-
tów zagadnienia.  
      Na wolności rośliny żyją na słonecznych miej-
scach, w mineralnych podłożach, z małymi średni-
mi rocznymi opadami. Rośliny najlepiej wyglądają-
ce można znaleźć pod krzakami, ponieważ w ten 
sposób otrzymują one trochę ochrony przed silnym 
meksykańskim słońcem, a podłoze wtakich miej-
scach jest w stanie zatrzymać więcej wilgoci z opa-
dów. Również martwe liście tam obecne mogą za-
pewnić trochę więcej składników pokarmowych. W 
naturze mrówki i silne opady rozłupują owoce i 
rozsiewają nasiona. Woda i wiatr sprawiają, że na-
siona osiadają w małych szczelinach pośród skał. 
Te miejsca są chłodniejsze, wilgotniejsze i zacie-
nione, z pewną ilością pylistej materii organicznej 
naniesionej tam przez wiatr i wodę. Tam zaczyna  
 

Every Ariocarpus fancier has its own patents and methods 
for growing these plants, including sowing and germinat-
ing. Cristian Neciu has grown several hundreds of Ario-
carpi from seed and shares with us his experience. 
 

 
      The genus Ariocarpus is considerated by many 
to be the main one of the cactus family. His majes-
tic look is the most astonishing sight in Cactaceae 
family and is very difficult to think about a cactus 
collection without ariocarpus plants in it. 
     Some decades ago all ariocarpus plants from 
collections were imported specimens collected 
from habitat. This unscrupulous collection and 
habitat changes brought Ariocarpus genus into a 
very delicate ecological status. Some species like A 

bravoanus are almost extinct in the wild and others 
are threatened too. The number of cactus enthusi-
asts is constantly growing and this leads to a per-
manently increasing demand for plants. 
     The happy side of the issue is that growing big, 
healthy, flowering ariocapri from seeds is no 
longer a utopia. Flowering size plants can be pro-
duced in 3-7 years, according to specie. In order to 
achieve these results, on must consider some as-
pects for the matter. 
      In the wild, plants grow in sunny places, mineral 
soil, and areas with low rainfall. Best looking plants  
are found under bushes because that way they get 
some protection from the strong Mexican sunlight 
and the soil in such places may be able to retain more 
humidity from rainfalls. Also, death leafs present 
there may provide a little more nutrients. In the wild, 
ants and strong rainfall break the fruits and disperse 
the seeds. Water and wind make the seeds fall into 
small spaces between rocks. Those spaces are colder, 
more humid, shaded places with some dusty organic 
mater brought there by wind and waterflow. This is 
where germination take place. The seedlings slowly 
grow in this particular microenvironment for the 
first 1-3 years of life, then they come into sunlight. 
If they are lucky to have a bush or some other 
plant near to provide them with protection, they  
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się kiełkowanie. Siewki wolno rosną w tym specy-
ficznym mikroklimacie przez pierwsze 1-3 lat swo-
jego życia, potem wychodzą na jasną powierzchnię. 
Jeśli mają to szczęście mieć obok krzak lub jakąś 
inną roślinę, która zapewni im ochronę, będą rosły 
szybciej, a szanse na to, że przeżyją znacząco się 
zwiększają. 
      Wnioski są takie, że po to by pomyślnie wy-
kiełkowały, a potem dobrze rosły, ariocarpusy cenią 
sobie w pierwszych dwóch latach wilgoć, cień i 
więcej substancji organicznych. By to osiągnąć, 
najlepszą metodą jest metoda woreczkowa. Siewki 
ariocarpusów muszą pozostawać w takim środowi-
sku przez przynajmniej 12 miesięcy po wykiełko-
waniu, nawet do 18 miesięcy. Najważniejszym wy-
zwaniem jest zapewnienie sterylności doniczek, 
podłoża, wody, narzędzi, nieużywanych czystych 
woreczków i czystych nasion. Każda infekcja grzy-
bowa to duży kłopot - musimy wtedy ściągnąć wo-
reczki, dać roślinom większą ilość światła, trzymać 
je bardziej sucho i spryskać je fungicydami (środ-
kami grzybobójczymi). Rośliny mogą przeżyć, ale 
ich przyrost jest mocno w tyle, a szybkość wzrostu 
jes dwa razy mniejsza. Po usunięciu woreczków, po 
12-18 miesiącach, rośliny powinny być trzymane w 
cieniu i są już gotowe do pierwszego przesadzenia.  
      Jako podłoża używam miksu (podłoża), które 
składa się zmielonej skały osadowej (mika) – 60 %, 
mielonej cegły – 10 %, tufu wulkanicznego – 10 %, 
ziemi liściowej – 20 %. Używam tego podłoża dla 
wszystkich gatunków i trzymam je w tym miksie 
przez 2 lata. Po tym okresie przesadzam je do 
podłoża czysto mineralnego, z dodatkiem wapienia 
lub gipsu – około 10 %.  
      Po usunięciu woreczka, rośliny trzeba dostar-
czać wody dosć często, po to by utrzymywać pod-
łoże lekko wilgotne przez następne 6 miesięcy. Po-
tem można już zacząć okres z cyklem woda-
przesuszanie, ale ze wskazaniem na wodę przez 
następne 6 miesięcy. Po tym gdy rośliny osiągną 
wiek 3 lat, reżim podlewania jest już taki jak dla 
roślin dorosłych. W okresie kiełkowania i trzyma-
nia w woreczkach najlepiej stosować wodę desty-
lowaną. Zaoszczędzi to Wam kłopotów. Dla roślin 
starszych preferuję używać wody deszczowej, którą 
magazynuję w butelkach. Nawozić można, ale trze-
ba to robić oszczędnie, szczególnie w okresie „wo-
reczkowym”. Zbyt wielkie stężenie soli spowoduje, 
że roślina popęka, a to może być śmiertelne.  
      Oświetlenie powinno się wolno i stale zwięk-
szać od wykiełkowania do dorosłości. Kiełkowanie 
ma miejsce w bardzo zacienionym, prawie ciem-
nym miejscu. Musimy zwiększać intensywność 
światła, tak by rośliny były jasnozielone. Rośliny 

will grow more rapidly and the chances for staying 
alive increase significantly. After a couple of years 
the plants are strong enough to endure full sun, 
their color changes from green to grey or brown 
(except A. trigonus that remains green). 
      The conclusion is that in order to successfully 
germinate and grow after germination, ariocarpi 
benefit in the first two years of life from humidity, 
shade and more organic soil. In order to achieve 
this, the best method is the well known baggie 
method. Ariocarpus seedlings must remain in this 
environment at least 12 months after germination 
and up to 18 months. The most important chal-
lenge is to provide them with sterile pots, soil, wa-
ter, tools, new clean bags and clean seeds. Any 
fungus infection means a mess – we must remove 
the bags, give the plants more light, keep them 
drier, and spray them with fungicides. The plants 
may survive, but the growth is severely retarded 
and the its speed is two times slower. After remov-
ing the bag at age of 12-18 months, the plants 
should be kept shaded and they are ready for the 
first transplanting.  
      I use a soil mix consisting  in crushed  sedi-
mentary rocks (mica schist) 60%, crushed brick 
10%, volcanic tuf 10% and leaf mold 20%. I use 
this soil for all species and I keep them in this mix 
for 2 years. After that I transplant them into pure 
mineral soil adding some calcar or gypsum - about 
10%.  
      Once removing the bag, the plants must be 
watered often in order to maintain the soil a little 
humid for another 6 months, then dry-wet cycle 
may start, but keeping them more on the wet side 
for another 6 months. After the plants achieve the 
age of 3, the water regime is similar as for adult 
plants. For germination and baggie period is best 
to use distilled water. It keeps you out of troubles. 
For older plants I prefer to use rainwater stored in 
bottles. Fertilizers are welcome, but we must be 
moderate in it, especially in baggie period. Too 
high concentration makes ariocarpus stem to crack, 
and this can be fatal.. 
          Light intensity should slowly and constantly 
grow from germination to adulthood. Germination 
takes place in very shaded, almost dark place. We 
must increase light intensity to keep the plants 
green. Brown plants mean too much light, and yel-
low color means too dark. Remember this and 
keep your plants dark green for the first years of 
life. After this give them as much light as possible, 
but don't bake them! 
      Ariocarpus are heat-loving plants. Germination 
takes place at 25-35 oC during day and around 15  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        166 

    



 KAKTUSY I INNE No. 4 (3) 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ariocarpus scaphirostris 

 

Ariocarpus  
agavoides 
 

Ariocarpus kotschoubeyanus var. macdowellii 
 



 KAKTUSY I INNE No. 4 (3) 2007 

 
brązowe oznaczają, że jest zbyt dużo światła, a ko-
lor żółty – że zbyt mało. Pamiętajcie o tym i trzy-
majcie rośliny tak by były ciemnozielone przez 
pierwsze lata życia. Po tym okresie dajcie im tak 
dużo światła, jak to możliwe, ale nie upieczcie ich! 
      Ariocarpusy kochają ciepło. Kiełkowanie ma 
miejsce przy 25-35 oC w dzień i około 15 oC w no-
cy. Po tym okresie najlepsze temperatury to około 
30 oC i 10-15 oC w nocy. Siewki po okresie „wo-
reczkowym” lubią 30-35 oC w dzień i 8-12 oC w 
nocy dla optymalnego wzrostu. Kiedy nocna tempe-
ratura wynosi 20 oC lub jest wyższa, szybkość 
wzrostu maleje. Jest tak ze względu na specyficzne 
cechy metaboliczne Cactaceae – kaktusy absorbują 
dwutlenek węgla tylko w nocy poprzez otwarte 
stomaty. Wysoka nocna temperatura, to dla kaktu-
sów ostrzeżenie i rośliny trzymają stomaty za-
mknięte by zatrzymać wilgoć. Oznacza to, że brak 
jest CO2 wewnątrz rośliny, nie ma już glukozy z 
fotosyntezy i wzrost rośliny ustaje.  
      W miarę możliwości należy sprawić, by rośliny 
rosły przez pierwszą zimę, zapewniając ciepło, od-
powiednią ilość swiatła (jeśli trzeba, to dzięki 
sztucznemu oświetleniu) i wodę. Stosując powyższe 

 
oC at night. After this, best day temperatures are 
around 30 oC and 10-15 oC during the night. Seed-
lings beyond the ‘baggie’ period benefit from 30-35 
oC during day and 8-12 oC at night for optimal 
growth. When night temperature is 20 oC or higher, 
the growth speed decreases. This is because the 
metabolic particularities of Cactaceae: cacti absorb 
carbon dioxide only during night time by opening 
their stomatas. High night temperature is considered 
as a warning and plants keep their stomatas closed in 
order to preserve humidity. That means no CO2 is 
inside plants, no more glucose in photosynthesis and 
no more plant growth. 
      If possible, try to keep your plants growing for 
the first winter, by providing warmth, adequate light 
(if necessary by artificial lightning), and water. By 
applying the rules above, I have grown several hun-
dreds of arios for the past 6 years. So far, those are 
my flowering results: Ariocarpus agavoides – 3 
years old, Ariocarpus kotschoubeyanus with his va-
rieties – 4 years old, Ariocarpus fisuratus and Ario-

carpus scaphirostris – 5 years old. A surprise for me 
is that no one of my 5 years old retusus and trigonus 
flowered yet, although they are 5-7cm in diameter  

Ariocarpus fissuratus 
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NOWOŚCI WŚRÓD KAKTUSÓW I SUKULENTÓW 
 

wyhodowałem kilkaset ariaków przez ostatnie 6 lat. 
Oto moje rezultaty w kwitnieniu: Ariocarpus agavo-

ides – w wieku 3 lat, Ariocarpus kotschoubeyanus ze 
swoimi odmianami - 4 lata, Ariocarpus fisuratus i 
Ariocarpus scaphirostris – wiek 5 lat. Niespodzianką 
dla mnie jest, że żaden z moich 5-letnich retususów i 
trigonusów jeszcze nie kwitnął, chociaż mają po 5-
7cm średnicy i wełnisty stożek. Ale kto wie, może w 
grudniu jeszcze mnie mile zaskoczą – czekam na to ! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cactus World (the journal of the BCSS) 4/2006 

Aloe eximia J. Lavranos & T. McCoy 
      Bardzo ładny aloes z Madagaskaru, o wysokiej, 
smukłej łodydze, mogący przekroczyć nawet pięć 
metrów wysokości, ale krótkim kwiatostanie, po-
dobny do, i spokrewniony z A. helenae. Występuje 
80 km na zachód od Antsirabe, prowincja Antana-
narivo.  
 

Cactaceas y Succulentas Mexicanas  51 (2), 2006

Pachyphytum saltensis Brachet, Reyes et Mondra-
gón  
      Nowy gatunek z okolic miasta El Salto - muni-
cipio de Monte Escobedo, koło szosy do Jerez, na 
wys. 1900 m, stan Zacatecas. Należy do sekcji Pa-
chyphytum. znany tylko z tego stanowiska, gdzie 
naliczono tylko 30 egzemplarzy. W okolicy wystę-
puje Mammillaria apozolensis var. saltensis.  
      Pachyphytum to mały rodzaj meksykański z 
rodziny Crassulaceae, spokrewniony z Echeveria, z 
mięsistymi liśćmi.  
 

Euphorbia World 3/2006

Euphorbia gammaranii G. Williamson 
      To gatunek Zambii (wodospady Mambuluma), 
należy do sekcji Monadenium, niezbyt atrakcyjna 
roślinka, mały sukulent korzeniowy, podziemna 
bulwa – 3-4 cm średnicy, nad ziemię wystają kró-
ciutkie jednoroczne pędy.                       
 

 

and with wooly center. But who knows? Maybe in  
December they will surprise me. I am looking out for 
to that ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kakteen und andere Sukulenten  3/2005

Sempervivum herfriedianum P. Neeff   
      Nowy gatunek z Turcji, z żółtym kwiatem, 
występuje w górach Kaçkar Dağları.  
 

Cactus World (the journal of the BCSS) 4/2006

Copiapoa angustiflora H E Walter, G Charles et 
W Machler 
      Mała Copiapoa z wąskim kwiatem, o jasnobrą-
zowym naskórku, z Doliny Guanillos, koło Esmer-
alda, Chile. Znana wcześniej, ale z powodu takso-
nomicznego zamieszania nie miała własnej nazwy.   
 

Kakteen und andere Sukulenten  11/2006

Parodia pilayaensis L. Diers 
      Dość ładna parodia z Boliwii, z czerwonym 
kwiatem, mogąca osiągnąć do 8 cm średnicy i do 
15 cm wysokości.. Spokrewniona z P. procera. 
Występuje koło Rio Pilaya, prowincja Mendez, 
departament Tarija, na wysokości 1500-1900 m. 
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Poznajemy  
Ariocarpus fissuratus  
 

Kindergarden Ariocarpi.
  
Tomasz Romulski                                                                               
ki-editor@post.com 

                                                              
Streszczenie: Ariocarpus fissuratus to bardzo ładny i cha-
rakterystyczny gatunek, jeden z większych w rodzaju, jedy-
ny ariocarpus występujący, obok Meksyku, również w USA. 
Przedstwiaamy tu krótko jego poszczególne odmiany oraz 
historię odkryć i przetasowań taksonomicznych.  

 
      Ariocarpus fissuratus (Engelmann) K. Schu-

mann to jedyny amerykański ariocarpus – choć wy-

stępuje w Meksyku, to jego odmiana typowa, var. 

fissuratus, ro-śnie głównie wzdłuż teksańskiego 

brzegu Rio Grande. Potoczne określanie ariocarpu-

sów mianem „żywych skał” w przypadku tego ga-

tunku jest chyba celne jak u żadnego innego 

ariocarpusa, bo jego wygląd doskonale harmonizuje 

z podłożem, w którym rośnie, czyniąc go bardzo 

trudno zauważalnym w swoim środowisku dla 

niewprawionego oka poszukiwacza (oczywiście 

jeśli nie kwitnie swoimi pięknymi kwiatami). Ty-

powa roślina, czyli pochodzący z teksasu A. fissu-

ratus ssp. fissuratus, to bardzo elegancki gatunek – 

kaktus ma spłaszczony korpus i  piękny wzór na-

skórka na gustownie ułożonych trójkątnych i pła-

skich tuberkułach. Tuberkuły te mają bardzo 

wyraźną bruzdę biegnącą przez ich środek, 

wypełnioną wełną i dzielącą je na dwie części. Im 

bruzda większa i wypełniona większą ilością wełny, 

tym wygląd rośliny atrakcyjniejszy. Właśnie z 

powodu tej charakterystycznej cechy wzięła się 
nazwa gatunkowa. Do tego mamy równiez dwie 

dużo słabiej zaznaczone bruzdy na jednym i drugim 

boku „trójkąta” tuberkuły. Reszta naskórka jest 

również pomarszczona.   

      Typowy fissuratus tylko w niewielkim stopniu 

rośnie po meksykańskiej stronie Rio Grande – to co 

jest w kolekcjach pod nazwą A. fissuratus, pochodzi 

z Teksasu, W głębi Meksyku natomiast również 
rosną populacje tego gatunku, ale nieco różniące się 
od typu. W stanie Coahuila są dwa duże skupiska.  

      Na południu Coahuila, koło Parras, rosną popu-

lacje tego gatunku opisane pierwotnie jako osobny 

gatunek A. lloydii Rose – osiągają ona większe 

rozmiary niż A. fissuratus, nie są tak płaskie, lecz 

rosną bardziej kuliście, tuberkuły są mniej trójkąt-
ne a bardziej zaokrąglone i grube, nie mają też 
bruzd na bokach, a jedynie bruzda środkowa, oraz 

jest inny wzór zmarszczeń. Populacje A. lloydii są 
dość jednorodne – zostały opisane jako A. fissura-

tus var. lloydii (Rose) Marshall. Var. lloydii dosię-
ga również stanów Zacatecas na południu i Duran-

go na wschodzie. Właśnie w Durango miały wy-

stępowac egzemplarze o największych tuberkułach  

      Jednak później znaleziono pomiędzy var. fissu-

ratus a var. lloydii, w centrum Coahuila, inne po-

pulacje o cechach pośrednich pomiędzy dwoma 

wymienionymi, znane jako ‘A. intermedius’ – 

między innymi mają bardziej widoczne „kanty” na 

bokach tuberkuł, a samych tuberkuł jest więcej. 

Kaktus został opisany jako Roseocactus interme-

dius Backbg. & Kilian (nigdy nie został formalnie 

przeklasyfikowany na ariocarpusa, o ile mi wia-

domo). Przynajmniej częśc populacji osiąga więk-

sze rozmiary niż var. lloydii, do 16 cm średnicy w 

naturze, co czyni je największymi w całym gatun-

ku – prawdopodobnie to je miał na mysli Fric opi-

sując z tych okolic Ariocarpus lloydii var. major. 

Niestety populacje ‘A. intermedius’ nie są dość 
jednorodne, więc wszyscy badacze stwierdzali, że 

nie zasługują na osobny status. Dzięki znalezienia 

‘A. intermedius’, Anderson uznał, że var. lloydii 

nie jest dość ściśle wyodrębniona ani morfologicz-

nie ani geograficznie od var. fissuratus, i potrak-

tował ją jedynie jako synonim A. fissuratus. Po-

nieważ wygląda na to, że było to efektem koma-

sowania taksonów „na siłę”, sądzę, że jest 

usprawiedliwiony pogląd, prezentowany zresztą 
przez większość kolekcjonerów, by utrzymać 
odrębny status var. lloydii w charakterze odmiany. 

Z kolei czeski botanik J. Halda botanik potrak-

tował ‘A. intermedius’ jako roślinę przynależną do 

var. lloydii, co wydaje się uzasadnione. 

      Kolejne odmiana została odkryta w 1981 r. w 

San Luis Potosii, 150 km na południowy wschód 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        170 

    



KAKTUSY I INNE No. 4 (3) 2006  

 od var. lloydii i opisana jako A. fissuratus var. hin-

tonii W. Stuppy & N. P. Taylor – różni się od typu 

przede wszystkim mniejszym pędem, węższymi 

tuberkułami i nieco inną strukturą zmarszczeń, a 

środkowa bruzda tworzy się one dopiero w starsz- 

 

 

 

ym wieku. Tuberkuły również mają ostre „kanty” 

po bokach – nie są zaokrąglone. W naturze nie 

przekracza 6 cm średnicy i nie wystaje ponad po-

wierzchnię więcej niż 1,5 cm. Tuberkuły do 20 cm 

długości. Roślina ta jest dzisiaj znana z dwóch 

blisko siebie położonych stanowisk na południe od 

Matehuala i jest geograficznie oddzielona od var. 

lloydii masywem Sierra Madre. Nie znaleziono 

form pośrednich pomiędzy var. lloydii i var. 

hintonii.  

      10 lat później, odkryto w Municipio Gu-

adalcazar, San Luis Potosí, ok. 80 km na płd. 

od ssp. hintonii (w trakcie „przerobiono” 

wszystkim taksonom „ssp.” na „var”) bardzo 

podobnego ariocarpusa, opisanego jako Ario-

carpus bravoanus H. M. Hernández & E. F. 

Anderson. Autorzy ci jednak nie zakwalifiko-

wali A. bravoanus jako podgatunek. A. fissura-

tus, lecz „wyciągnęli” ssp. hintonii i „wcisnę-
li” do A. bravoanus jako podgatunek tego 

ostatniego (A. bravoanus ssp. hintonii), na 

podstawie nieprzekonywających przesłanek. 

Autorzy założyli, że ssp. hintoni jest bardziej 

Poniżej szczepiony A. fissuratus ssp. hintonii – to jeden z 
najwcześniej kwitnących ariocarpusów.  Na egzemplarzu 
brak środkowych bruzd na tuberkułach – tworzą się one 
dopiero w starszym wieku. Fot. Paweł Pańkowski 

Ariocarpus fissuratus var. fissuratus, fot. Piotr Modrakowski 
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zbliżony do A. bravoanus, niż 
do var. fissuratus, co akurat 

może być usprawiedliwione, 

jednak nie chcieli zredukować 
A. bravoanus do podgatunku A. 

fissuratuschoć, jak można 

podejrzewać dlatego, by nie 

obniżać rangi taksonomicznej 

odkrycia jednego z autorów, E. 

F. Andersona. W rzeczywistości 

wzajemne podobieństwo 

wszystkich wymienianych tu 

taksonów jest duże nawet dla 

laika. Dopiero w 1999 Jonas 

Luthy przeniósł „bravoanusa” 

do A. fissuratus jako A. 

fissuratus ssp. bravoanus (H. 

M. Hernández & E. F. 

Anderson) J. Lüthy, co wydaje 

się najrozsądniejszym 

podejściem. Cały artykuł J. Lu-

thy z Cactus & Co można 

przeczytać w internecie na 

stronie Ariocarpus – Living 

Rock.of Mexico.   

      Niestety występowanie Ariocarpus 

fissuratus ssp. bravoanus w środowi-

sku naturalnym jest skrajnie zagrożone 

– stanowiska zostały już zdewastowa-

ne, a dewastowane były systematycz-

nie od czasu odkrycia rośliny. Gdy 

bowiem nie udało sie zachować nowe-

go odkrycia w tajemnicy, szybko za-

czął się nielegalny zbiór roślin. Władze 

postawiły temu przeciwdziałać i po-

stawiły płot ogradzający stanowisko, 

co tylko przyciągało miejscową lud-

ność. Niektórzy miejscowi magazyno-

wali kradzione egzemplarze z przezna-

czeniem na sprzedaż – przyjedni ama-

torzy kradzionych kaktusów nie musie-

li zdobywać się nawet na trud wyko-

pywania zakazanych roślin z ziemi – 

mogli bez trudu zakupić hurtowe ilości 

za bezcen. Znaleziono później jeszcze 

następne stanowiska „bravoanusa”, 

które natychmiast podzieliły los pierw-

szego i również zostały doszczętnie 

zdewastowane. Z var. hintonii sytuacja 

nie poszła aż tak źle, ponieważ kaktus 

A. fissuratus var. fissuratus, 
 fot. Piotr Modrakowski 

A. fissuratus var. lloydii, 
 fot. Piotr Modrakowski 
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ten jest chyba najwcześniej kwitnącym ariocarpu-

sem, co pozwalało na szybkie otrzymywanie nasion 

i szybsze rozmnażanie w uprawie.  

      W 1998 r., czeski botanik Halda opisał A. fissu-

ratus ssp. pailanus, z terenów potencjalnego wystę-
powania ‘A. intermedius’, z okolic Sierra de la Pa-

ila, Coahuila. Niestety nic konkretnego o nim nie 

wiem poza tym, że obecnie ten podgatunek po-

wszechnie nie jest uznawany. 

      Obecnie dzielimy więc gatunek Ariocarpus 

fissuratus następująco: 

 

ssp. fissuratus

   var. fissuratus

   var. lloydii (Rose) Marshall 

ssp. hintonii (W. Stuppy & N. P. Taylor) 

Halda 

ssp. bravoanus (H. M. Hernández & E. F. 

Anderson) Luthy 

 

      Ten podział jest najbardziej aktualny i najbar-

dziej sensowny.  

      Ariocarpus fissuratus var. fissuratus jest jednym 

z łatwiejszych ariocarpusów, pewnie dlatego, że 

rośnie najbardziej na północ, czyli w najmniej 

ostrym klimacie. Część egzemplarzy rośnie na pod-

łożu wapiennym, część na podłożu bez wapienia, w 

ziemi piaszczysto-gliniastej z pewną ilością humu-

su, jednak według relacji, te populacje, które rosną 
na podłożu wapiennym wyglądają dużo lepiej i 

zdrowiej. Zarówno var. fissuratus jak i var. lloydii 

mają bardzo wrażliwe korzenie na infekcje i przy 

przesadzaniu należy uważać, by jak najmniej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naruszyć, i użyć środka grzybobójczego przy miej-

scach oderwannia korzeni. Roślina niestety w star-

szym wieku staje się bardziej wrażliwa i często 

umiera (prawdopodobnie właśnie ze względu na 

wrażliwe korzenie).  

      Jak podają źródła, Ariocarpus fissuratus var. 

fissuratus odgrywa dużą rolę w magicznych ob-

rzędach kilku meksykańskich plemion indiańskich 

(znany jest wśród nich pod nazwą Sunami), używa 

się go podobnie jak Peyote (Lophophora william-

sii), uważa się wręcz, że ma większą moc. Sporzą-
dza się z niego również silny napój „wyskokowy”. 

      Ładny kaktus. Ładny ze względu na budowę i 
„wzornictwo” pędu i ze względu na ładny kwiat.  
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 ciąg dalszy ze str. 2  
temperaturom. Gdyby jednak nasz kotschoubeyanus w kolekcji tkwił by przez dłuższy czas w wilgotnym podłożu, to będzie 

to ta sama sytuacja, gdybyśmy trzymali go przez taki sam czas zatopionego na dnie zbiornika wodnego – efekt można 

przewidzieć. Problem na pewno nie ograniczy się tu tylko do sytuacji, często okreslanej przez hodowców w innych przy-

padkach zdaniem „kaktus stracił korzenie” - tutaj cały kaktus jest pod ziemią, a nie tylko korzenie, wystąpi więc „efekt 

czarnej plamy”. Również od hodowców można usłyszeć, że kotschoubeyanus jest rekordzistą wśród ariaków jeśli chodzi 

o szybkość przemieniania się w taką właśnie czarną plamę. 
      Niektórzy miłośnicy kaudeksów lubią odkrywać dolne, zgrubiałe części roślin kaudeksowych, nawet, jeśli te w 

naturze są schowane pod powierzchnią substratu, a kotschoubeyanus to taki kaktus z kaudeksem. Jednak w kolek-

cjach, tak jak w habitacie (czyli swoim środowisku naturalnym), kotschoubeyanus powinien być schowany w pod-

łożu, a wystawać powinna tylko „główka” – w przeciwnym wypadku kaktus nie pożyje długo – podziemna część 
jest dość mięsista, magazynuje wodę i jest nieprzyzwyczajona do promieni słonecznych, które mogą ją wysuszać i 
uszkodzić.  
      W uprawie można wziąć pod uwagę, że swoim habitacie część populacji tego gatunku występuje na podłożach 

bogatych w gips, część na wapiennych (wszystkie pozostałe Ariocarpusy występują na podłożach wapiennych).  

      Nie będziemy tu rozważać geografii gatunku – będzie to mieć miejsce w którymś z kolejnych numerów, wspo-

mnijmy jedynie kilka odmian będących w kolekcjonerskim obiegu. Var. elephantidens (=skarupkeanus) to odmiana 

osiągająca największe rozmiary, var. macdowellii – najmniejsze, var. albiflorus (=neotulensis) kwitnie białym kwia-

tem, choć może być też różowy lub biały z różowymi przebarwieniami, a var. sladkowskyi ma błyszczący, najbar-

dziej efektowny naskórek. Zdjęcie var. sladkowskyi z kolekcji Pawła Pańkowskiego można tu porównać z typowym 

kotschoubeyanusem z habitatu w Nuevo Leon autorstwa Carlosa Velazco. 
 



KAKTUSY I INNE No. 4 (3) 2006  

Uprawa Ariocarpus dla początkujących 
                                                                         
      Uprawa ariocarpusów dość powszechnie ucho-

dzi za trudniejsza niż większości innych kaktusów, 

choć nie niemożliwą. Ale właściwie nie tyle jest 

ona trudniejsza, ile bardziej restrykcyjnie trzeba 

podejść do pewnych jej głównych założeń – tak 

bowiem często jest, że terminem „trudna uprawa” 

określamy po prostu uprawę nietypową, z kolei 

często to, co nietypowe, odstające od utartych 

schematów, budzi niechętne skojarzenia. Jednak już 
samo pojęcie uprawy typowej nie do końca ma uza-

sadnienie – odnosi się ono bowiem w powszechnej 

świadomości do grupy kaktusów, których uprawa 

jest zbieżna z uprawą kaktusów kwiaciarnianych, 

od których każdy z nas zaczynał, a których zakres 

ogranicza się głównie do kilku popularnych rodza-

jów kaktusów argentyńskich, mammillarii, części 

gatunków północnoamerykańskich. Ale już np. ro-

dzaje np. Melocactus, Discocactus, Uebelmannia, 

Oroya, Copiapoa, Eulychnia, Sclerocactus, Pedio-

cactus, inne kaktusy USA, epifity, Blossfeldia, Pe-

niocereus, Ariocarpus, wiele innych gatunków 

Meksyku, ma inne wymagania. Tych „nietypowych 

rodzajów” jest tak dużo, i różnią się też uprawą 
poszczególnw gatunki w obrębie rodzajach, że 

sprawia to, iż pojecie „typowej” uprawy kaktusów 

nie do końca ma rację bytu.  

      To prawda, że ariocarpusy rosną wolniej niż np. 

notocactusy, i inne są założenia uprawy. Jednak z 

drugiej strony jest wiele wolniej rosnących kaktu-

sów (w porównaniu z takimi rodzajami jak Azte-

kium, Blossfeldia, czy Strombocactus, aricarpusy to 

sprinterzy!), a założenia uprawowe ariaków jeśli 
tylko zostaną przez hodowcę przyswojone, z pew-

nością nie staną się przeszkodą nie do przebycia, a 

wręcz przeciwnie! Jeśli więc ktoś chciałby się prze-

stawić z Notokaktusów na Ariocarpusy i będzie 

uprawiał „ariaki” jak należy, to uwieńczy to powo-

dzeniem. Jeśli natomiast będzie uprawiał „ariaki” 

jak notocactusy… to po prostu nie uwieńczy powo-

dzeniem. Z drugiej strony dla pocieszenia warto 

skonstatować, że gdybyśmy z kolei uprawiali noto-

cactusy jak ariocarpusy, efekt byłby równie żało-

sny, co vice versa. Ktoś może powiedzieć, że jed-

nak w kolekcjach więcej pada „ariaków” niż noto-

cactusów – jeśli tak rzeczywiście jest, to jest to wy-

nikiem tego, że kolekcjonerzy częściej „przesiadają 
się” z notocactusów na ariocarpusy, niż na odwrót. 

Prawdę mówiąc podejrzewamy, że jednak w kolek-

cjach „noto” pada częściej niż „ario”. 

      Prawdą jest, że Ariocarpusy niektórych swoich 

zwyczajów restrykcyjnie przestrzegają i za nic nie 

chcą z nich zrezygnować. Pozostaje nam więc naj-

zwyklej te zwyczaje poznać i o nich pamiętać. Na 

przykład pamiętać o tym, że tak jak nie używa się 
suszarki do włosów podczas kąpieli w wannie, tak 

i nie stosuje się substratów torfowych w uprawie 

Ariocarpusów.  

      Mimo jednal, iż wymagania ariocarpusów mu-

szą być przestrzegane restrykcyjnie, nie znaczy to 

wcale, że są one trudne do spełnienia – nie czeka 

tu na nas zespół skomplikowanych procedur opisu-

jących po kolei co z nimi robić – po prostu trzeba 

wiedziec czego z nimi NIE ROBIĆ.  

      Uwaga, która pojawiła się kilka linijek wyżej o 

zakazie substratów na bazie torfu właściwie impli-

kuje dalszy ciąg tego artykułu i doświadczony ho-

dowca mógłby się większości następnych zaleceń 
domyślić. Ponieważ jednak pewnie większość z 

nas nie jest doświadczonymi hodowcami, prze-

śledźmy te zalecenia po kolei. 

      Są dwa główne warunki pomyślnej uprawy dla 

„ario” – bardzo przepuszczalne, szybko wysycha-

jące podłoże oraz to, że ariocarpusy nawadniamy 

tylko w ciepłych okresach czasu wzrostu. Naj-

większym bowiem zagrożeniem dla nich jest wil-

goć działająca na ich grube, magazynujące korze-

nie i w żaden sposób nie przyzwyczajone w swoim 

środowisku do długo występującej wilgoci podło-

ża. Ich gnicie oznacza najczęściej śmierć kaktusa. 

Jest tak zresztą ze wszystkimi kaktusami o ma-

sywnych korzeniach. 

      Obecność torfu powoduje, że podłoże długo 

utrzymuje wilgoś, dodatkowo po roku, dwóch la-

tach torf staje się jeszcze mniej przepuszczalny. 

Nawet gdyby nam się jakoś udało przez rok nie 

„zalać” ariocarpusa, zanim torf się nie zbije, to i 

tak struktura korzeni nie przyzwyczajonych do 

tego typu podłoża jest wadliwie wykształcona, a 

rośliny marnieją – takie są relacje eksperymentato-

rów.  

      Ariocarpusy w naturze generalnie rosną na 

glebach wapiennych – zawierających łupki wa-

pienne pomieszane ze żwirem i gliną, a humusu są 
bardzo małe ilości. Tym bardziej w uprawie w 

naszych europejskich warunkach uprawowych 

musimy unikać humusu jako komponentu dłużej 

utrzymującego wilgoć. O ile można często usły-

szeć w relacjach kaktusiarzy uprawiających  
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„ariaki” w cieplejszych kilmatach o różnych, doda-

nych, ilościach humusu w ich podłożu, to jednak w 

naszym klimacie najbezpieczniej jest dawać humu-

su bardzo mało, a najlepiej w ogóle. Oczywiście 

również ariocarpusy muszą coś jeść, ale „pokarmu” 

można dostarczać nawozem, zawarty jest również 
w glinie.  

      Komponentami podłoża powinny więc być sub-

straty mineralne -  żwiry i piasek granulacji powy-

żej śred. 1 mm, do tego dodatek gliny (ale nie roz-

drobnionej do pyłu) i trochę kruszywa wapiennego. 

Kruszywo wapienne, powinno być rozdrobnione – 

węglen wapnia rozpuszcza się w wodzie tylko w 

obecności powietrza (powoli), a lepszy kontakt z 

powietrzem uzyskuje się przy większym rozdrob-

nieniu, choć oczywiście nie przy rozdrobnieniu na 

pył – podłoże zrobi się wtedy mniej przepuszczalne. 

Łupki wapienne powinny mieć średnicę kilku mm. 

Odczyn substratu będzie około pH 7 (wapień 
zwiększa pH bardzo nieznacznie i podłoża ariocar-

pusów w naturze mają odczyn bliski pH 7). Wielu 

hodowców nie potwierdza jednak konieczności 

stosowania wapienia.  

      Przy tego typu szybko wysychającym podłożu 

cykl podlewania w okresie wegetacji może być taki 

jak dla „typowych” kaktusów meksykańskich (kak-

tusy meksykańskie podlewamy oszczędniej niż no-

tocactusy) – co 1-2 tyg. oczywiście w ciepłych, 

słonecznych okresach, rozpoczynając wtedy, gdy 

temperatura w szklarni nie spada już w nocy poni-

żej 18 
o
. Powinny stać w miejscu jak najbardziej 

nasłonecznionym.  

    Ariocarpusy kwitną w okresie sierpień/wrzesień-
październik. Po kwitnieniu warto zastosować jesz-

cze raz nawóz przed zimowym spoczynkiem, by 

przywrócić wyczerpanym kwitnieniem roślinom 

trochę wigoru. W naszym klimacie, po kwitnieniu,  

od listopada do marca trzymać całkowicie sucho w 

temperaturze 5-10 
o
C. Od dwóch hodowców usły-

szałem opinię, (trudno mi to potwierdzić) że ario-

carpusy nieznacznie rosną w okresie spoczynku 

(jeśli tak, to z pewnością gdy są zimowane „cie-

plej”), i wobec tego również zimą warto im zapew-

nić delikatne podlanie od czasu do czasu, lub przy-

najmniej spryskanie. Ze swojej strony, w naszym 

klimacie odradzam. 

      Oczywiście, tak jak w przypadku innych kaktu-

sów nie przenawozić, nie starać się przyśpieszać 
wzrostu i nie podlewać w pochmurne dni. W środku 

lata, przy największych upałach, rośliny mają okres 

spoczynku – podlewanie wstrzymujemy. Najwięcej 

podlewamy późną wiosną/wczesnym latem i póź-
nym latem/wczesną jesienią – przed kwitnięciem. 

Ilość i częstotliwość podlewania uzależniamy 

oczywiście od pogody – podłoże między podla-

niami powinno całkowicie przeschnąć.  
      Ariocarpusy bardzo nie lubią przesadzania – 

trzeba to robić tylko wtedy gdy już się naprawdę 
nie mieszczą w doniczce. Przy przesadzaniu trzeba 

starać się uważać na korzenie – wyciągac ze starej 

doniczki bardzo ostrożnie by jak najmniej naru-

szyć bryłę korzeniową, i z człą bryłą korzeniową 
przesadzić do nowej doniczki.  

      Napisaliśmy tu jak w najprostszy sposób vu-

prawiać „ario”, jak najprościej sporządzić dla nich 

podłoże. Jak widać kluczem do sukcesu jest bardzo 

przepuszczalne i szybko wysychające podłoże. 

Wy6daje się również, że uprawa „ario” jest mniej 

czasochłonna niż uprawa „noto”. Oczywiście co 

kaktusiarz, to inny sposób uprawy i warto ekspe-

rymentować, znaleźć metodę najbardziej optymal-

ną dla danych warunków uprawowych, mając na 

względzie ogólne uwarunkowania, które tu wy-

szczególniliśmy.  

________________________ 

       

       

Od  redakcji 
 

      No i mamy skromny jubileusz…  

      10-ty numer Kaktusy i Inne musiał być w jakiś 
sposób specjalny, bo to przecież numer jubile-

uszowy, stąd poswięciliśmy go w całości rodzajo-

wi Ariocarpus. Padło na ten rodzaj zupełnie przy-

padkiem, bo akurat o nim nam się pojawiło w 

ostatnim czasie trochę artykułów. Dla „przeciwni-

ków” rodzaju Ariocarpus mamy niestety złe wie-

ści, bo o tym rodzaju jeszcze będzie się prawdopo-

dobnie trochę pisać w KI w roku 2007 – wszystkie 

materiały o Ariocarpus nam się tu niestety nie 

zmieściły. Ale szykuje się również dużo innego 

ciekawego materiału. 

       Ten nasz jubileusz, w dodatku jubileusz prze-

słonięty przez różne organizacyjne niedociągnię-
cia, jest formalnie skromny, ale starzy polscy kak-

tusiarze wiedzą dobrze co to znaczy wydać dzie-

sięć numerów czasopisma o kaktusach i sukulen-

tach wśród tak małej ilości zadeklarowanych 

hobystów k&s. Prosimy więc o cierpliwość. Nu-

mer jest niestety spóźniony o 3 miesiące – to z 

powodów chorobowych w redakcji – na szczeście 

wszystko jest obecnie na dobrej drodze by wszel-

kie zapóźnienia szybko odrobić.  
      Będźcie więc z nami i bądźcie cierpliwi! 

 

                                                    Redakcja 
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South America Cactus Expeditions 

Argentina 
 

 

      invites you to an extraordinary experience guiding you throughout some 
of the most diverse sites for cactus in Northern Argentina. Our itineraries will 
take you to some remote locations where you will experience an incredible 
contact with nature and the environment. You will not only see a great vari-
ety of cactus, but also amazing variety of scenery and wildlife.  
 

info@cactusexpeditions.com.ar www.cactusexpeditions.com.ar 
 

El Condor 
Sklep z kaktusami 

Mariusz Mieczakowski 

48-340 Głuchołazy, Rynek 5 

 tel.: 077 40 92 635 
 

www.one-euro-cactus.com 

elcondor@one-euro-cactus.com 

 

Reklama w   

Kaktusy i Inne 
 

ZAPRASZAMY DO  
REKLAMOWANIA SIĘ U NAS !!! 

 

Nic, co kaktusowe nie jest  
nam obce! 

 

informcja i zamawianie: 
 kaktusy-i-inne@europe.com 

 
We are happy to announce that our 

friends from Romania 
 

Cristian & Liliana Neciu 
 

are starting their cactus enterprise called 
 

 

For plants list, terms of shipment and  
payment, please contact: 

 

neciu@yahoo.com 

 K  A  K  T  U  S  Y 
 

Piotr Modrakowski 
 

kaktofil@vp.pl   
 

tel: 0603055605 i (52) 371 86 24 
 

www.allegro.pl/my_page.php?uid=3760515 

Why not become a sponsor ofWhy not become a sponsor ofWhy not become a sponsor ofWhy not become a sponsor of    

Kaktusy i InneKaktusy i InneKaktusy i InneKaktusy i Inne journal? journal? journal? journal?    

 

 

      Kaktusy i Inne has been almost from 
its start the most respected and popular 
C&S magazine among Polish cacto-
philes ever. It is distributed also to other 
countries. So why not to sponsor this 
beautiful non-commercial project? A 
small help would result in putting your 
name on a sponsor list (with logo if you 
are an institution).  
  
      For details, please contact:  
      kaktusy-i-inne@europe.com 
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(Ponad) 40 lat minęło, czyli  

historia Wrocławskiego Oddziału PTMK 

1966 - 2006 
 
History of Wroclaw Cactus Club – English Sum-
mary.  
Wroclaw Cactus Club was founded in 1962, most 
probably as the first Cactus Club in Poland after the II 
World War, originally under the name “Kaktusik”, by 
Wroclaw cactus pioneers: Henryk Ostrowski, 
Stanisław Miklaszewski (who later became the first 
Polish member of IOS), Zofia & Wincenty Pyjek 
(owners of the biggest cacti collection in Wroclaw). It 
was dismissed shortly after due to legal problems with 
communist regime, then reactivated in 1966 with Hen-
ryk Ostrowski as the first chairman, became a branch 
of Polish Society of Cactus Enthiusiasts (which in late 
60-ties and 70-ties was quite a lively society). Till 
1977 the club was very active in propagating cactus 
hobby by organizing c&s shows, talks, and publishing 
a bulletin called just Biuletyn (in the years 1970 - 
1977). Then there was a decrease in activity and 
number of active members, partly as a result of dra-
matic political events in Poland. The early 80-ties was 
the most difficult time and the club was kept alive only 
by huge activity of Jerzy Bartylak who was the chair-
man at that time. From the 1984 the club’s activity 
rose (including organization of many shows in the 
second half of 80-ties), with Lech Borowiec and sub-
sequently Marek Wanat as chairmen. In the beginning 
of 90-ties the activity decreased again, due to prob-
lems related to financial transformation. After 1990, 
with Eugeniusz Giernalczyk as a chairman, the c&s 
shows ceased to be organized, but instead, organiz-
ing trips to Czech cactus collections has become the 
main activity, much more appreciated because of the 
huge number of Czech cactus collectors. Maria 
Składzień and Zofia Pyjek are two members that has 
been in the club from the very beginning until today. 
Since 2004, Jerzy Bartyk has been the chairman 
(again). From 2004, the Polish c&s magazine Kaktusy 
i Inne has begun to be published, originally as the 
club’s bulletin, subsequently as the Polish central c&s 
journal, today still with members of the Wroclaw club 
being among the most active contributors. From 2006 
the club started organizing 3-day long cactus meet-

ings for Polish cactophiles, which are planned to be 
held once a year. Today, in spite of the small mem-
berships in Polish cactus organizations, Wroclaw 
club, with its almost 60 members, is the center of 
Polish cactus and succulent collectors’ world.. 

__________________ 
 
       W tym roku Wrocławski Oddział Polskiego To-
warzystwa Miłośników Kaktusów – zresztą tak jak 
całe Towarzystwo – obchodzi jubileusz 40-lecia swej 
działalności.  
      Ale początki organizowania się wrocławskiego 
środowiska amatorów pielęgnowania tych egzotycz-
nych roślin sięgają roku 1962, kiedy to powstał Klub 
Miłośników Kaktusów „Kaktusik”. Jego założycielami 
byli panowie Henryk Ostrowski i Stanisław Mikla-
szewski oraz państwo Zofia i Wincenty Pyjkowie, 
przy współdziałaniu redaktora Lucjana Sochy, ów-
czesnego kierownika Klubu Dziennikarza, gdzie od-
bywały się spotkania. Klub cieszył się dużym zainte-
resowaniem i nawet miał pochlebne – żeby nie rzec 
entuzjastyczne – wzmianki w lokalnej prasie. Nieste-
ty, wkrótce klub był zmuszony zawiesić swą działal-
ność z uwagi na niesprecyzowane podstawy organi-
zacyjne, a trzeba pamiętać, że w tamtych latach 
władze podchodziły dość rygorystycznie do takich 
nieformalnych organizacji społecznych. Ale warto 
wspomnieć, że w 1962 r. z inicjatywy Klubu w ra-
mach wrocławskiego Święta Kwiatów zorganizowa-
na została pierwsza Wrocławska Wystawa Kaktu-
sów. 
      Gdy w 1966 r. organizowało się Polskie Towa-
rzystwo Miłośników Kaktusów z siedzibą w Katowi-
cach, wśród organizatorów nie zabrakło przedstawi-
cieli środowiska wrocławskiego – tymczasowym 
przewodniczącym Oddziału Wrocławskiego wybrano 
wówczas p. Wincentego Pyjka, a p. Zofia Pyjek zo-
stała członkiem Sądu Koleżeńskiego przy Tymcza-
sowym Zarządzie Głównym.  
      Oddział Wrocławski został powołany do życia na 
zebraniu założycielskim w dniu 12 listopada 1966 r., 
a jego pierwszym przewodniczącym został p. Henryk 
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Ostrowski. Do Zarządu weszli też m. in. panowie Sta-
nisław Miklaszewski i Wincenty Pyjek. Nie bez powo-
du przytaczam ponownie te nazwiska, gdyż to wła-
śnie wokół tych osób ogniskowała się działalność 
środowiska wrocławskich kaktusiarzy w pierwszym 
dziesięcioleciu.  
      Pan Henryk Ostrowski był organizatorem pracy 
Oddziału oraz inicjatorem i wydawcą oddziałowego 
„Biuletynu”, redagowanego przez członków Oddziału. 
W piśmie tym, którego pierwszy numer ukazał się w 
1970 r., poruszane były sprawy hodowlane, zagad-
nienia z zakresu systematyki i nazewnictwa kaktu-
sów, a przede wszystkim zamieszczane były referaty, 
wygłaszane wcześniej na spotkaniach. A głównym 
prelegentem był w tamtych latach doc. dr hab. Stani-
sław Miklaszewski – pracownik Wyższej Szkoły Rol-
niczej we Wrocławiu, biolog o imponującej wiedzy, 
który w sposób systematyczny przedstawiał kolejne 
rodzaje kaktusów ze szczególnym uwzględnieniem 
warunków ich występowania na stanowiskach natu-
ralnych. Obaj panowie byli też członkami pierwszego 
kolegium redakcyjnego ogólnopolskiego czasopisma 
„Świat kaktusów” . 
      Państwo Zofia i Wincenty Pyjkowie – właściciele 
gospodarstwa ogrodniczego, dla których kaktusy były 
przede wszystkim ulubionym hobby, a nie źródłem 
dochodu – byli od samego początku współorganizato-
rami ruchu kaktofilskiego we Wrocławiu. Oboje Impo-
nowali znajomością licznych rodzajów i gatunków 
kaktusów oraz wiedzą praktyczną dotyczącą ich 
uprawy. Ich kolekcja, największa na Dolnym Śląsku, 
była podstawowym źródłem „zaopatrzenia” dla wielu 
miłośników kaktusów. 
      Poza podstawową działalnością, która miała miej-
sce na comiesięcznych zebraniach członków Oddzia-
łu, ważnym elementem akcji popularyzatorskich były 
wystawy kaktusów. Choć wystawy takie odbywały się 
już wcześniej, o czym wyżej wspomniałem, to pierw-
sza wystawa pod szyldem Oddziału Wrocławskiego 
PTMK została urządzona w lipcu 1968 r. w salach 
Domu Kultury „Starówka”, gdzie mieściła się siedziba 
Oddziału. Zarówno ta wystawa, jak i następne wpisały 
się trwale w tradycję wrocławskiego Święta Kwiatów. 
      Gdy dzisiaj śledzę historię Oddziału, opisaną 
szczegółowo przez p. Ostrowskiego w dziesięciolecie 
działalności w oddziałowym „Biuletynie” (Nr 2/1976), 
to w pełni zgadzam się z jego opinią, że był to „okres 
pionierski, w którym wypracowano i ugruntowano 
podstawy dalszej owocnej, a co ważniejsze, nieprze-
rwanej działalności Oddziału.” 
      Satysfakcjonującym niewątpliwie zwieńczeniem 
pierwszego dziesięciolecia działalności było dla 
członków Oddziału przyjęcie p. Stanisława Mikla-
szewskiego w poczet członków Międzynarodowej 
Organizacji dla Badań Sukulentów (IOS). Miało to 
miejsce na Kongresie IOS, który odbył się w dniach 5-
13 września w Barcelonie. Pan Miklaszewski był 
pierwszym Polakiem – członkiem tej prestiżowej or-
ganizacji. 
 
      Ale jak mówi przysłowie – historia kołem się to-
czy. I po latach tłustych, często przychodzą lata chu-

de. I gdy pierwsze dziesięciolecie kończyło się w 
optymistycznych nastrojach, to kolejne zaczęło się 
jak najgorzej. Nieoczekiwana śmierć p. Wincentego 
Pyjka na początku 1977 r. była bolesną stratą nie 
tylko dla jego najbliższych, ale także dla całego dol-
nośląskiego środowiska miłośników kaktusów, któ-
rego był aktywnym działaczem. Rok 1977 był także 
ostatnim, w którym ukazywał się jeszcze oddziałowy 
„Biuletyn”. Narastające na przełomie lat 70. i 80. 
napięcia społeczno-polityczne w naszym kraju nie 
sprzyjały kultywowaniu hobby. W działalności Od-
działu dawał się zauważyć wyraźny regres. W latach 
1979-1981 systematycznie spadała liczba członków, 
a jak wspomina ówczesny przewodniczący, kol. Je-
rzy Bartylak, najbardziej przykrą sprawą był fakt, że 
z różnych przyczyn na spotkania przestali przycho-
dzić niektórzy wieloletni członkowie. W tym miejscu 
wypada zaznaczyć, że kol. Bartylak w tym trudnym 
okresie odegrał ogromną rolę. Dzięki swej aktywno-
ści, przygotowywaniu większości prelekcji, organi-
zowaniu własnym wysiłkiem choćby niewielkich wy-
staw i prowadzeniu większości spraw administracyj-
nych, nie dopuścił do zaprzestania działalności Od-
działu. 
      Taką nienajlepszą sytuację w Oddziale pozna-
łem z autopsji, gdyż właśnie wtedy, na początku 
1981 r. trafiłem do Towarzystwa. Ponieważ wówczas 
każdy chętny do społecznej pracy był na wagę złota, 
jeszcze w tym samym roku powierzono mi w Zarzą-
dzie obowiązki sekretarza (którą to funkcję pełnię do 
dzisiaj). Zanim jednak Zarząd w nieco odmienionym 
składzie zdążył zabrać się do pracy, zamiast na-
stępnego spotkania odbył się ... stan wojenny! I 
znów kolejny rok spisaliśmy na straty. 
      Ale działania podjęte w następnych dwóch latach 
i położenie większego nacisku na rozreklamowanie 
Towarzystwa w społeczeństwie Wrocławia, poprzez 
informacje prasowe o spotkaniach i organizowanie 
okolicznościowych wystaw kaktusów (dwukrotnie w 
ciągu roku – z okazji majowych Dni Wrocławia i lip-
cowego Święta Kwiatów), a także przeniesienie spo-
tkań do nowej siedziby w klubie „Firlej”, przyniosły 
spodziewane efekty – pod koniec 1984 r. liczba 
członków Oddziału wzrosła do 49 osób! Mogliśmy 
uznać, że kryzys został zażegnany. 
      Działalność Oddziału w następnych latach (prze-
wodniczącymi byli kolejno kol. Lech Borowiec i 
Marek Wanat) przebiegała w dość komfortowych 
warunkach klubu „Firlej”, gdzie odbywały się nasze 
comiesięczne spotkania i gdzie mogliśmy urządzać 
tradycyjne wystawy. Do rytuału należały też wizyty w 
szklarniach p. Zofii Pyjek, której kolekcja w dalszym 
ciągu należała do wiodących. Dobra praca Oddziału 
owocowała wysoką liczbą członków, która cały czas 
oscylowała wokół 50 osób. 
      Na początku lat dziewięćdziesiątych, po kolej-
nych zakrętach historii, otworzyły się przed nami 
nowe możliwości – odkryliśmy kaktusiarstwo cze-
skie, z którego siły i znaczenia prawdę mówiąc nie 
zdawaliśmy sobie sprawy. A ta siła tkwiła w kilku 
tysiącach (!) hobbystów i tyluż mniejszych i  
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większych kolekcjach. Do tego bogata literatura fa-
chowa i regularnie co kwartał ukazujące się czasopi-
smo na wysokim poziomie. Uzyskaliśmy dostęp do 
prawdziwego kaktusowego eldorado! Nawiązaliśmy 
liczne, przyjacielskie kontakty i odtąd systematyczne 
wyjazdy do naszych południowych sąsiadów stały się 
ważnym elementem oddziałowej działalności. Nie-
ograniczony wręcz dostęp do nasion i roślin znacząco 
wzbogacił nasze kolekcje. Bierzemy też udział w or-
ganizowanych w Czechach dużych kaktusowych im-
prezach. 
 
      Nie udało nam się jednak utrzymać wszystkich 
tradycyjnych form działalności. Zaniechaliśmy mia-
nowicie z różnych względów organizowania kaktuso-
wych wystaw – ostatnia odbyła się bodajże w 1990 r. 
Późniejsze próby spełzły na niczym. Wpływ na to 
miało zapewne kolejne przeniesienie siedziby, tym 
razem do Ogrodu Botanicznego, który ma własną 
stałą ekspozycję sukulentów, ale myślę, że przede 
wszystkim zabrakło nam już zwykłego entuzjazmu. W 
czasach słusznie minionych, gdy działaliśmy pod au-
spicjami Domu Kultury „Starówka” (dotyczy to także 
klubu ”Firlej”), mieliśmy zapewnioną bezpłatną salę 
wystawową, a w razie potrzeby także transport do 
przewozu roślin. Bywało, że w czasie lipcowego, wa-
kacyjnego Święta Kwiatów organizowaliśmy dużą 
wystawę w dwie osoby. Ale mieliśmy poczucie, że ta 

 
 
 
wystawa jest ważna, także dla innych. W takiej at-
mosferze można góry przenosić – dla samej satys-
fakcji. Tymczasem postępująca po 1989 r. komercja-
lizacja życia społecznego, w tym także działalności 
kulturalnej, sprawiła, że organizatorzy różnych im-
prez i targów ogrodniczych chętnie zapraszają nas 
do udziału, ale na nasz koszt. No cóż, teoretyk inne-
go systemu twierdził, że byt kształtuje świadomość.  
      Na szczęście dziś wystawy w działalności Od-
działu nie odgrywają już takiej roli popularyzatorskiej, 
jak niegdyś. Teraz, w dobie niesamowitego rozwoju 
rozmaitych środków przekazu i komunikacji, rolę tę z 
powodzeniem wypełnia internet. Wystarczy w inter-
netowej przeglądarce wklepać hasło „kaktusy”, by 
uzyskać dostęp do interesujących nas informacji. 
Dlatego dziś bardzo ważną sprawą jest posiadanie 
przez Oddział internetowej witryny. W ostatnich la-
tach tą drogą trafiła do naszego Oddziału zdecydo-
wana większość nowych członków. Duża w tym za-
sługa naszego kolegi, Tomka Romulskiego, twórcy  
internetowej strony Oddziału. Warto dodać, że jego 
wielka energia znajduje ujście także w redagowaniu 
interesującego czasopisma Kaktusy i inne. 
 
      Z powodzeniem natomiast od dwóch lat wydaje-
my ponownie oddziałowy biuletyn, tym razem pod 
nazwą Kaktus Express, oparty na koncepcji reje-
strowania ciekawszych prelekcji wygłaszanych na  

W szklarni Karen Herzberg (Niemcy). Od lewej: Leon Bartylak, Zofia Pyjek, Karen Herzberg 
In Karen Herzberg’s (Germany) greenhouse. From left to right: Leon Bartylak, Zofia Pyjek, Karen Herzberg 
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spotkaniach. Wcześniejsza próba reaktywacji „Biule-
tynu”, którego wydawania zaprzestano w 1977 r., nie 
powiodła się (w 1989 r. ukazały się jedynie trzy 
zeszyty). Mam nadzieję, że tym razem będzie to trwa-
łe wydawnictwo, ukazujące się raz na kwartał. 
 
      Żeby być konsekwentnym, powrócę jeszcze na 
chwilę do personaliów. W 1990 r. funkcję przewodni-
czącego Oddziału objął kol. Eugeniusz Giernalczyk. 
Powierzając mu po raz pierwszy rolę „sternika”, nie 
przypuszczaliśmy (a on sam zapewne też nie), że ta 
kadencja potrwa 14 lat! Swoisty rekord, ale to tylko 
dobrze świadczy o jego społecznej pracy. Warto pod-
kreślić, że w tym okresie skład całego Zarządu był 
bardzo stabilny – oprócz niżej podpisanego, także p. 
Hilda Pawłowska jako skarbnik i p. Jadwiga Poderska 
jako bibliotekarz pełniły swe funkcje nieprzerwanie. 
      Obecnie przewodniczącym ponownie został wy-
brany, nieustająco aktywny, kol. Jerzy Bartylak, stając 
się nieoczekiwanie łącznikiem pomiędzy pierwszym 
dziesięcioleciem (jest członkiem Oddziału od 1970 r.),  
gdy w latach 1975-1978 pełnił funkcję sekretarza, i 
obecnym jubileuszem. 
      I jeszcze dwie ważne osoby, które najlepiej 
świadczą o ciągłości w działaniu Oddziału Wrocław-
skiego i których znaczenie chciałbym tutaj podkreślić 
– członkinie Oddziału od chwili jego powstania, aż do 
chwili obecnej – zawsze aktywna p. Maria Składzień i  

 
 
 
 
wspominana już wyżej p. Zofia Pyjek. Toteż z wielką 
satysfakcją przyjęliśmy wiadomość o przyznaniu p. 
Zofii Pyjek tytułu honorowego członka PTMK na 
ostatnim Walnym Zjeździe Towarzystwa w dniu 7 
października 2006 r. Gratulujemy! 
      Tą krótko zarysowaną historię naszego Oddziału 
chciałbym zakończyć cytatem ze wspomnień pierw-
szego przewodniczącego, p. Henryka Ostrowskiego, 
podsumowujących pierwsze dziesięciolecie, dedyku-
jąc jednocześnie te słowa naszym młodszym, ak-
tywnym Koleżankom i Kolegom: 
 
„Osobną satysfakcją napawa fakt, że Oddział Wro-
cławski pracuje i jest aktywny bez przerwy od chwili 
powstania – do dni dzisiejszych! Zmieniały się sie-
dziby, przychodzili i odchodzili ludzie, ścierały się 
poglądy i opinie, ale wszechstronna aktywność Od-
działu trwała i trwa nadal.” 
 
Nic dodać nic ująć. 
                                                                                                     
Tadeusz Nycz 
sekretarz Oddziału 
 
 
K O N I E C     R O C Z N I K A    2006     
K A K U S Y     I    I N N E 
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Jerzy Bartylak na jednej z wystaw w latach 70-tych. 
Jerzy Bartylak at one of the cactus shows organized by Wroclaw cactus club in the 70-ties. 


