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Okazuje się, że nasze polskie czasopismo kaktusowe wykazuje się dość dużym dynamizmem. To już
nasz drugi wydany numer monograficzny i również drugi numer poświęcony rodzajowi Ariocarpus (jesteśmy
więc wciąż przy literze A jeśli chodzi o numery monograficzne). O ile jednak w poprzednim roku numer o
Ariocarpus był jednym z czterech, o tyle obecnie zdecydowalismy się wydać numer monograficzny jako numer specjalny. Oznacza to, że w tym roku powinny
ukazać się cztery inne, już niemonograficzne numery
KI, czyli czekają nas jeszcze trzy - jeden już został wydany.
Obecny numer oznaczyliśmy jako Special 1, co
sugeruje, że planujemy kolejnetego typu. Podjęliśmy się
więc kolejnego przedsięwzięcia – wydawania monograficznych numerów specjalnych, wzorem niektórych innych światowych czasopism kaktusowo-sukulentowych,
m.in. wzorem naszych czeskich kolegów. Sądzimy, że
się to nam, polskim kaktusiarzom, również należy. Nie
tylko kaktusiarze czescy wydają regularnie numery
monograficzne – również amerykańscy, francuscy, włoscy, hiszpańscy, ostatnio brytyjscy. Czescy kaktusiarze
wydają rocznie 2 numery specjalne – my nie jesteśmy
na takie przedsięwzięcie jeszcze przygotowani, ale
sądzimy, ze wydawanie jednego numeru monograficznego w ciągu roku leży już w naszych możliwościach, i
chyba byłoby sukcesem w naszych skromnych polskich
kaktofilskich warunkach, dałoby to nam pięć numerów
KI rocznie.
Czas pokaże czy rzeczywiście nasze nowe przedsięwzięcia nie jest na wyrost,. Być może okaże się, że
projekt jest zbyt ambitny i numery specjalne będą się
ukazywać w odstępach czasowych dłuższych niż jeden
rok. Jesteśmy jednak dobrej myśli, choć wymaga to
znalezienia i przekonania do pomysłu autorów. I w tym
właśnie miejscu chcemy bardzo serdecznie podziękować panu Leccinum Garcia-Morales, naszemu przyjacielowi z Meksyku, który zechciał łaskawie podjąć się
napisania tego elaboratu i włożył w to bardzo dużo pracy. Pan Garcia-Morales jest botanikiem, zajmuje się
kaktusami z Tamaulipas naukowo, stąd opracowanie to
jest pisane bardziej z pozycji naukowej niż typowego
kolekcjonera, ale tego typu opracowań na temat Ariocarpus jest w prasie kaktusowej zdecydowanie mniej
niż artykułów hobbystycznych, tym bardziej więc jest
ono cenne.
Kolejny tegoroczny numer KI, 13-sty (z pewnością
nie pechowy), planowany jest na koniec sierpnia.
KAKTUSY I INNE No. 2 (4) 2007

Otrzymaliśmy dotychczas cztery artykuły, więc tych
z Was, którzy się czują na siłach i mają chwilę czasu,
prosimy o materiały do następnego numeru – prosimy je
nadsyłać do końca sierpnia na adresy:
ki-editor@post.com lub mrcactustommy@yahoo.com.
Co słychać w OKMKS? Mamy już swoje skromne
forum informacyjno-dyskusyjne pod adresem internetowym http://www.cactaceae.fora.pl, na którym można
zadawać pytania dotyczące uprawy, i na którym będą
publikowane informacje z obozu KI. Rusza powoli biblioteka KI. Pod koniec sierpnia podejmiemy próby pozyskania darmowych nasion, a do końca roku powinna
zostać ukończona strona internetowa OKMKS.
Jak wszyscy wiemy, towarzystwo OKMKS jest
bardzo skromne, jest głównie listą subskrybcyjną KI,
jeśli jednak ktoś z Was ma jakies swoje pomysły, które
chciałby realizowac pod szyldem OKMKS – zapraszamy!
Mamy sezon kaktusowy (i urlopowy) w pełni, mimo
wszystko bądźcie z nami !
redakcja KI

KAKTUSY I INNE to polskie niekomercyjne czasopismo poświęcone kaktusom i innym sukulentom, wydawane przez polskich
kaktusiarzy w celu propagowania wiedzy o kaktusach i innych
sukulentach. Chętnie będziemy gościć wszystkich, którzy swoją
wiedzą i doświadczeniem chcieliby się podzielić z innymi.
Materiały do druku przyjmujemy tylko w wersji elektronicznej.
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Streszczenie:
Prezentowane jest tu wstępne studium dotyczące ekologii, rozmieszczenia geograficznego oraz
statusu ochronnego rodzaju Ariocarpus Scheidweiler w stanie Tamaulipas. Zamieszczono również uwagi i
wybrany zestaw literatury dotyczący głównych prac i badań ekologii, rozmieszczenia i taksonomii rodzaju.
Słowa kluczowe: Ariocarpus, rozmieszczenie ekologiczne, ekologia, ochrona, Tamaulipas, Meksyk.
Resumen:
Se describe un estudio preliminar sobre los aspectos de distribución geográfica, ecología y
conservación actual del género Ariocarpus Scheidweiler, en el Estado de Tamaulipas. Se presentan notas y
una lista de literatura selecta sobre los principales trabajos y estudios realizados sobre la ecología,
distribución y taxonomía del género para la región de estudio.
Palabras clave: Ariocarpus, distribución, ecología, conservación, Tamaulipas, México
Abstract
A preliminary study of the ecology, geographical distribution and conservation status of the genus
Ariocarpus Scheidweiler in the state of Tamaulipas is presented. Notes and selected literature of the main
works and studies in the ecology, distribution and taxonomy of the genus is included.
Key words: Ariocarpus, ecological distribution, ecology, conservation, Tamaulipas, México.

Wstęp

Introduction

Rodzaj Ariocarpus ustanowił Scheidweiler w
1838; to jeden z najbardziej interesujących rodzajów
Cactaceae, któremu taksonomowie poświęcili bardzo
wiele uwagi od XIX wieku do dzisiaj. Duża zmienność fenotypiczna rodzaju zaskutkowała opisaniem
wielu gatunków i odmian, które w większości zostały
zredukowane przez taksonomów do jedynie ekologicznych albo geograficznych wariantów. Główni
taksonomowie są różnego zdania co do liczby gatunków, które powinny zostać uznane; Anderson (2001)
uznał 6 gatunków i 2 podgatunki w obrębie rodzaju,
Hunt (2006) uznaje 7 gatunków i 1 podgatunek. Glass
(1998) uznał Ariocarpus kotschoubeyanus ssp. albiflorus z uwagi na jego odizolowanie od głównych
populacji. Prawda jest taka, iż wydaje się że nikt nie
przeprowadził wyczerpujących badań dotyczących
możliwego uznania lub wyodrębnienia wielu odmian i
podgatunków w obrębie rodzaju, badań, które powinny były być dokonane w terenie, i przeprowadzone za
pomocą analizy kladystycznej lub sekwencjonowania
DNA, po to by podać ścisłą taksonomiczniną propozycję. W niniejszej pracy odnoszę się do trzech wyżej
wymienionych opracowań, jeśli chodzi o taksonomię
rodzaju.
Z wyżej cytowanych prac wiemy, że w Tamaulipas rodzaj jest reprezentowany przez cztery taksony:
Ariocarpus agavoides, A. kotschoubeyanus ssp. albiflorus, A. retusus i A. trigonus. Guzmán, Arias & Dávila, (2003), sądzą, że być może w najbardziej północno-zachodnim rejonie Tamaulipas występuje
Ariocarpus fissuratus, ale dotychczas nie zostało to
potwierdzone i nie został on uwzględniony w tej pracy.
Rzedowski (1992) twierdził, że w Meksyku występuje ponad 220 rodzin i ponad 22000 gatunków
roślin. Duża różnorodność i endemicznosć ma miejsce
w znacznym stopniu we florze pustynnych i półpustynnych obszarów kraju – tak jest nie tylko jeśli chodzi o ilość taksonów, ale też jeśli chodzi o formy biologiczne, jak np. kaktusy, które ubogacają obszar
Meksyku swymi kształtami i budową.
Kwestie ekologii, rozmieszczenia i ochrony rodzaju były słabo badane i dopiero ostatnio podjęto
działania by poznać dynamikę ekologiczną i ilościową
niektórych gatunków, ale obecnie wciąż nam jeszcze
brakuje wiedzy o całosci rozmieszczenia rodzaju.
Wśród głównych prac i innych związanych z
tematem opracowań opisujących badania nad rozmieszczeniem, ekologią i konserwacją Cactaceae,
włączając w to Ariocarpus, w Tamaulipas i sąsiednich
stanach, mamy następujące: Anderson (1963, 1964,
1999, 2001); Anderson, E. F. & W.A. Fitz Maurice
(1997); Anderson, Arias & Taylor (1994); BravoHollis (1953); Bravo & Sánchez-Mejorada (1991);

Ariocarpus was estabilished by Scheidweiler in
1838; it is one of the most striking genera of the Cactaceae, and one that has received much attention by
taxonomists from the XIX century to the present.
The great phenotypic variation of the genus has resulted in the description of numerous species and
varieties, that for the most part have been reduced by
taxonomists to mere ecological or geographical
variations. The main taxonomic reviewers have had
different opinions as to the number of taxa to be recognized; Anderson (2001) recognized 6 species and
2 subspecies within the genus, Hunt (2006) recognizes 7 species and 1 subspecies. Glass (1998) validated Ariocarpus kotschoubeyanus ssp. albiflorus
because of its isolation from the main populations.
The truth is that no one seems to have made an exhaustive study for validation or segregation of the
many varieties and subspecies within the genus in the
field and using cladistic analysis or DNA sequencing
for an accurate taxonomic proposal. In this paper I
use the three studies mentioned above for the taxonomy of the genus.
From the cited papers we know that in Tamaulipas the genus is represented by four taxa: Ariocarpus
agavoides, A. kotschoubeyanus ssp. albiflorus, A.
retusus and A. trigonus. Guzmán, Arias & Dávila,
(2003), believe that Ariocarpus fissuratus might be
found in the extreme Northwest region of Tamaulipas, but so far it has not been confirmed and it is not
included in this paper.
Rzedowski (1992) postulated that more than
220 families and more than 22000 species of plants
are represented in México. The great diversity and
endmism is apreciable in the flora of the arid and
semi-arid areas of the country; this is so not only in
taxonomical numbers, but also in the great diversity
of their biological forms, like the cacti, that provide
the landscape of México with its shape and structure.
The issues about the ecology, distribution and
conservation of this genus have been poorly studied,
and just recently have actions been taken to find out
the ecological dynamics and demography of some
species, but at present we still lack knowledge about
its whole distribution
Among the main works and relevant studies
describing research of the distribution, ecology and
conservation of Cactaceae, inlcuiding Ariocarpus, in
Tamaulipas and neighboring States are those of
Anderson (1963, 1964, 1999, 2001); Anderson, E. F.
& W.A. Fitz Maurice (1997); Anderson, Arias &
Taylor (1994); Bravo-Hollis (1953); Bravo &
Sánchez-Mejorada (1991); Castañeda (1941); García-Morales (2001, 2004, 2005, 2006); Glass (1997,
1998), González-Botello (2004); Hernández & Bár4
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Fig 1. Mapa stanu Tamaulipas i rozmieszczenie głównych populacji Ariocarpus. Zauważmy, że gatunki występują w dolinach i u podnóży głównych pasm górskich w regionie (które są zaznaczone czerwonawym
kolorem).
Fig 1. Map of the State of Tamaulipas and the distribution of the main populations of Ariocarpus. Note the
distribution of the species in the valleys and foothills of the major geographical mountain ranges in the
region (in reddish color).
5
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Castañeda (1941); García-Morales (2001, 2004, 2005,
2006); Glass (1997, 1998), González-Botello (2004);
Hernández & Bárcenas (1995, 1996); Hernández,
Gómez-Hinostrosa & Goettsch (2004); HernándezBarrera (1992); Hunt (2006); Kunte & Šedivý (2002);
Malda (1990); Martínez-Avalos & Jiménez (1993);
Martínez-Avalos & Suzán (2000) i Meyrán (1980).
W latach 1996 - 2006 odbyłem kilka wypraw
terenowych (García-Morales, 2006) w celu zbadania
różnorodności, ekologii, i rozmieszczenia rodziny
kaktusów w regionach Sierra Madre Oriental, Sierra
de San Carlos i przyległych terenach, jako częśc mojej
dogłębnej pracy doktorskiej dotyczącej badań nad
kaktusową florą Tamaulipas. Znalazłem ponad 200
stanowisk kaktusów, na których 40 razy na 35 lokalizacjach zarejestrowałem rodzaj Ariocarpus

cenas (1995, 1996); Hernández, Gómez-Hinostrosa
& Goettsch (2004); Hernández-Barrera (1992); Hunt
(2006); Kunte & Šedivý (2002); Malda (1990); Mar
ínez-Avalos & Jiménez (1993); Martínez-Avalos &
Suzán (2000) and Meyrán (1980).
Between 1996 and 2006 I have conducted several field trips (García-Morales, 2006) to study the
diveristy, ecology and distribution of the cactus family in the regions of the Sierra Madre Oriental, Sierra
de San Carlos and neighboring locations as part of an
exhaustive thesis study to investigate the cactus flora
of Tamaulipas. More than 200 localities for cacti
were found, including 40 registers in 35 locations for
the genus Ariocarpus.

Obszar badań i geograficzna lokalizacja

The State of Tamaulipas is located in northeastern México, between 22° 12’ 31’’ and 27° 40’ 52’’
of latitude and between 97° 08’ 38’’ and 100° 08’
Longitude (Fig. 1), with an area of 78,380 square
kilometers. The state is bounded in the north by the
United States of America, to the South with the
States of Veracruz and San Luis Potosí, to the East
with the Gulf of México and to the West with the
state of Nuevo León (INEGI, 1983; Almaguer,
2005).
The main area of study is concentrated in the
west and soutwest region of Tamaulipas, in the Sierra Madre Oriental, where there is a high mountain
range that crosses the area, running from South to
North and bounds to the east with the Northern Gulf
Coast Plains. This mountian range has wide valleys,
deep canyons and extensive arid and semiarid areas,
where Ariocarpus grows. In the rest of the territory
there exist extensive areas of lowland hills and plains
that extend into the north, middle and southeast of
Tamaulipas, inside the Gulf Coast Province.
In Tamaulipas there exist different ecological
and geograpghical regions that favor the existence of
different types of vegetation ecosystems and ecological associations, also of particular importance are the
elevated parts of the Sierra Madre Oriental in the
southwest of the state; in the west-central zone of
Tamaulipas we find the Sierra de San Carlos and in
the east central zone we find the Sierra de Tamaulipas. Few papers exist that describe the ecology and
distribution of the flora of Tamaulipas, and fewer
still any dedicated to Ariocarpus.
Ariocarpus agavoides, A. kotschoubeyanus ssp.
albiflorus and A. retusus find their main distribution
in the valleys and foothills of the west side of the
Sierra Madre Oriental; within the boundaries of the
Chihuahuan Desert Region (MacMahon & Wagner,
1985), and Ariocarpus trigonus is found in lowland
valleys in the east side of the Sierra Madre Oriental

Stan Tamaulipas leży w północno-wschodnim
Meksyku, pomiędzy 22° 12’ 31’’ i 27° 40’ 52’’ szerokości geograficznej i pomiędzy 97° 08’ 38’’ i 100°
08’ długości geogr. (Fig. 1), zajmując powierzchnię
78,380 kilometrów kwadratowych. Od północy stan
graniczy z USA, od południa ze stanami Veracruz i
San Luis Potosí, od wschodu z Zatoką Meksykańską,
a od zachodu ze stanem Nuevo León (INEGI, 1983;
Almaguer, 2005).
Główny obszar badań koncentruje się w zachodnim i południowo-zachodnim regionie Tamaulipas, w
Sierra Madre Oriental, gdzie znajduje się wysoki łańcuch górski przecinający ten obszar, biegnący z południa na północ, i graniczący od wschodu z Pólnocnymi Równinami Wybrzeża Zatoki. Łańcuch ten ma
szerokie doliny, głębokie kaniony, i rozległe pustynne
i półpustynne tereny, gdzie rosną Ariocarpus. W pozostałej części terytorium występują rozległe obszary
nizinnych wzgórz i równin, które rozciągają się na
północ, centrum i południowy wschód Tamaulipas, w
obrębie Prowincji Wybrzeża Zatoki.
W Tamaulipas występują różnorodne regiony
ekologiczne i geograficzne, które powodują istnienie
różnorodnych typów ekosystemów roślinnych i ekologicznych skupisk, również duże znaczenie mają
wysokie partie Sierra Madre Oriental na południowym zachodzie stanu; w środk.-zach. strefie Tamaulipas mamy Sierra de San Carlos, a w środkowo-wsch.
mamy Sierra de Tamaulipas. Jest mało opracowań,
opisujących ekologię i rozmieszczenie flory Tamaulipas, a jeszcze mniej poświęconych Ariocarpus.
Ariocarpus agavoides, A. kotschoubeyanus ssp.
albiflorus i A. retusus są rozmieszczone głównie w
dolinach i u podnóży zachodniej części Sierra Madre
Oriental, w obrębie Regionu Pustyni Chihuahua (MacMahon & Wagner, 1985), a Ariocarpus trigonus wy
tępuje w nizinnych dolinach na wschodniej stronie

Study area and geographical location
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Sierra Madre Oriental i na Równinach Wybrzeża Zatoki, na nizinach i u podnóży Sierra de San Carlos i
Sierra de Tamauipas. Typowe podłoże, na którym
rosną Ariocarpus jest wapienne w formie wapienia
lub lutite, podczas gdy preferowane ekosystemy to
kserofityczne scruby i łąki.

Fizjograficzna
Oriental

prowincja

Sierra

and in the Gulf Coast Plains, in the lowlands and
foothills of the Sierra de San Carlos and Sierra de
Tamauipas. The preferred soil of Ariocarpus are the
limestone and lutite form Cretaceous, while the preferred ecosystems are the Xerophytic Scrubs and
Grasslands.

Madre The physiographic province of the Sierra
Madre Oriental

Fizjograficzna prowincja Sierra Madre Oriental
składa się z kserofitycznych scrubów, lasów dębowych, lasów sosnowych i wilgotnych lasów górskich.
Prowincja ta leży równolegle do wybrzeża Zatoki
osiągając wysokości ponad 3500 m npm. w najwyższych częściach łańcucha w Tamaulipas. Współtworzy ją również grupa niższych gór z morskich skał
osadowych o pofałdowanej stratygrafii Kredy i Górnej Jury, składających się w pierwszym rzędzie z wapienia, zaraz po nim z lutite i piaskowców. Fizjograficzna prowincja Sierra Madre Oriental w Tamaulipas
ma dwie subprowincje.

The physiographic province of the Sierra Madre
Oriental its constituted by xerophytic scrubs, oak
forests, pine forests and cloud forests. This province
is parallel to the Gulf coast and reaches altitudes
above the 3500 meters above sea level in the highest
parts of the range in Tamaulipas. It is conformed by
a group of lower mountains sedimanetary marine
rocks in plied stratigraphy from the Cretaceous and
upper Jurassic, among them limestone is predominant followed by lutites and sandstones. The physiographic province of the Sierra Madre Oriental in
Tamaulipas has two subprovinces.

1.- Subprovincia de la Gran Sierra Plegada (Subprowincja Wielkiej Pofałdowanej Sierra), na rozległej
wschodniej stronie Sierra Madre Oriental. Ma zasięg
10,462 kilomotrów kwadratowych, i obejmuje okręgi
Antiguo Morelos, Jaumave, Nuevo Morelos, Mante,
Ocampo, Palmillas, Bustamante, Gómez Farías, Güémez, Hidalgo, Llera, Mainero, Miquihuana, Tula,
Victoria i Villagrán.

1.- Subprovincia de la Gran Sierra Plegada (Great
Plied Sierra Subprovince), in the extensive east side
of the Sierra Madre Oriental. It has an extension of
10,462 squared kilomoters, and comprises the municipalities of Antiguo Morelos, Jaumave, Nuevo
Morelos, Mante, Ocampo, Palmillas, Bustamante,
Gómez Farías, Güémez, Hidalgo, Llera, Mainero,
Miquihuana, Tula, Victoria and Villagrán.

2.- Subprovincia de las Sierras y Llanuras Occidentales (Subprowincja Zachodnich Równin i Sierra),
obejmuje mały obszar na najdalszym południowozachodnim krańcu Tamaulipas, wchodząc na Altiplano (Wysoki płaskowyż) centralnego Meksyku i jest
częścią Regionu Pustyni Chihuahua; rozciaga się na
2,728 kilometrach kwadratowych i obejmuje okręgi:
Bustamante, Tula i Miquihuana. Ta subprowincja
składa się ze wzgórz wapiennych o orientacji północno-południowej, i jest przepleciona małymi wzgórzami z subprowincją Gran Sierra Plegada, tworząc aluwialne równiny, doliny i otwarte przestrzenie; pomiędzy nimi są pasma małych wzgórz, i to są ulubione
siedliska Ariocarpus i wielu innych gatunków kaktusów (García-Morales, 2006).

2.- Subprovincia de las Sierras y Llanuras Occidentales (West Sierras and Flatlands Subprovince), covers a small extension in the extreme southwest of
Tamaulipas, into the Altiplano (Highland Plateau) of
Central México, and is part of the Chihuahuan Desert
Region; it has an extension of 2,728 square kilometers and comprises the municipalities of Bustamante,
Tula and Miquihuana. This subprovince is composed
of limestone mountains with north-south orientation,
and is interlaced by lower hills with the Gran Sierra
Plegada Subprovince, forming alluvial flats, valleys
and open spaces; in between there are ranges of
smaller hills, and these are the prefered habitats of
Ariocarpus and many other species of cacti (GarcíaMorales, 2006).

Fizjograficzne prowincje Llanura Costera
del Golfo-Norte (Równina Północnego
Wybrzeża Zatoki) and Grandes Llanuras de
Norteamerica (Wielkie Równiny Północnoamerykańskie).

The physiographic provinces of the
Llanura Costera del Golfo-Norte (Northern
Golf Coast Plain) and Grandes Llanuras
de Norteamerica (North American Great
Plains).

Pierwsza z tych dwóch prowincji fizjograficznych charakteryzuje się dużym obniżeniem terenu

The first of these two physiographic provinces
its characterised by the great depression covering
7
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Fig. 2. Habitat Ariocarpus kotschoubeyanus ssp. albiflorus, na południe od doliny Tula Valley koło granicy z San
Luis Potosí State, rosnący w kserofitycznym scrubie
drobnolistnym (fot.: M. A. González-Botello)
Fig. 2. Habitat of Ariocarpus kotschoubeyanus ssp. albiflorus, south of the Tula Valley near the border with San
Luis Potosí State, growing in xerophytic microphyllous
scrub (Photo: M. A. González-Botello)

pokrywającym większość pólnocno-centralnego Tamaulipas, gdzie główna roślinność to tropikalne cierniste scruby i ciernisty scrub Tamaulipas, które rozwijają się w obrębie depresji aż do północnego wschodu
stanu. Najbardziej północny obszar Tamaulipas należy do innej prowincji: Wielkie Równiny Północnoamerykańskie, które na południu graniczą z północną
Sierra de San Carlos w zach. Tamaulipas. W obszarze
przechodnim między tymi dwoma prowincjami, występuje Ariocarpus trigonus i jest to jego najbardziej
północny obszar występowania znany w Tamaulipas.
Zamieszkuje on głównie ekotony ciernistego scrubu
Tamaulipas i kserofityczne tereny krzewiaste.
Dwa głowne łańcuchy górskie są umiejscowione
w obrębie Prowincji Równiny Północnego Wybrzeża
Zatoki. Sierra de San Carlos rozciaga się na wysokościach 800 do 1400 m npm i jest zbudowana z wapieni i intruzyjnych skał magmowych okresu Kredy.
Zajmuje obszar 2,448 kilometrów kw. w okręgach
Burgos, Cruillas, Jiménez i San Nicolás. Wschodnia
część łańcucha jest uformowana z nizinnych wzgórz
ale w kierunku zachodnim Sierra Chiquita osiąga wysokości 1400 metrów npm. Drugim górskim łańcuchem jest Sierra de Tamaulipas, umiejscowione w
południowo-wschodnim Tamaulipas i bardzo blisko
wybrzeża, ale z wysokościami powyżej 1300 m.. Ten
górski łańcuch, podobnie jak Sierra de San Carlos,
jest uformowany z wapieni i lutite pochodzącymi z
Górnej Kredy i intruzyjnych magmowych ekspozycji,
na których rosną zrzucające liście tropikalne lasy,
dębowe lasy, sosnowe lasy na wyżynach, a na południu i zachodzie, pośród nizinnych wzgórz, mamy
tereny ciernistej roślinności krzewiastej Tamaulipas.

Fig. 3. Habitat Ariocarpus agavoides w kserofitycznym
scrubie drobnolistnym na południe od doliny Tula.
Fig. 3. Habitat of Ariocarpus agavoides in xerophytic
microphyllous scrub south of the Tula Valley.

most of north-central Tamaulipas, where the main
vegetation are the tropical thorn scrubs and
Tamaulipan thorn scrub that develop within the depression into the north-east of the state. The most
northern area in Tamaulipas belongs to another province, the North American Great Plains, which bounds
to the south with the northern part of the Sierra de
San Carlos in West Tamaulipas. In this convergence
area between the two provinces we find Ariocarpus
trigonus and it is the most northern distribution
known in Tamaulipas. It mostly inhabs ecotones of
Tamaulipan thorn scrub and xerophytic shrublands.
Two major mountain ranges are located inside
the Northern Gulf Coast Plain Province. The Sierra
de San Carlos, that has elevations between 800 and
1400 m above sea level and is composed of limestone and intrusive igneous rocks of the Cretaceous.
Has an extension of 2,448 square kilometers in the
municipalities of Burgos, Cruillas, Jiménez and San
Nicolás. The eastern part of the range is formed by
lowland hills but to the west, the Sierra Chiquita
reaches altitudes of 1400 meters above sea level. The
second mountain range is the Sierra de Tamaulipas,
located in south east Tamaulipas and very close to
the coast, but with elevations above 1300 m. This
mountain range, like the Sierra de San Carlos, is
formed by limestone and lutite from the Upper Cretaceous and ingneous intrusive expositions, on which
grow tropical deciduous forests, oak forests, pine
forests in the highlands, and to the south and west, in
the lowland hills we have Tamaulipan thorn shrubland.
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Fig. 4. Habitat of Ariocarpus trigonus w kserofitycznym
scrubie drobnolistnym na południe od Jaumave Valley.
Fig. 4. Habitat of Ariocarpus trigonus in xerophytic microphyllous scrub south of the Jaumave Valley.

Roślinność
Ponad 13 głównych ekosystemów i 11 podtypów
lub ekologicznych zgrupowań wyróżniają dla naszego
obszaru badań w Tamaulipas Müller (1937, 1939);
Rzedowski (1978) i Puig (1991), ale Ariocarpus występuje tylko w czterech ekosystemach i dwóch ugrupowaniach ekologicznych..Opisuje się je i charakteryzuje następująco:
Kserofityczny Scrub Drobnolistny
Ten ekosystem znajduje się w dolinach pomiędzy Altiplano i Sierra Madre Oriental, tam gdzie oba
łańcuchy się zbiegają, ale na Altiplano mogą one
również występować na wyższych wysokościach.
Składa się z krzewów o wysokości 1 do 5 metrów,
głównie z Zygophyllaceae i Leguminosae, takich jak:
Larrea tridentata, Prosopis glandulosa, Acacia farnesiana, A. schaffnerii, A. greggii, Celtis pallida, Mimosa biuncifera, Condalia spathulatha, Koeberlinia spinosa, Fouquieria splendens, Dalea sp., Opuntia engelmannii var. cuija, Cylindropuntia imbricata, Agave
scabra ssp. potosiensis i Yucca filifera, oraz wiele
gatunków kaktusów. Znajduje się między 600 m, w
dolinie Jaumave, a 1600 m w dolinach Tula i La Perdida (Fig. 2 i 3).
W obrębie Sierra Madre Oriental, w dolinie Jaumave, jest strukturą zbliżony do tego z obszaru Altiplano, ale składa się głównie z krzewów: Larrea tridentata, Prosopis glandulosa, P. laevigata, Acacia
farnesiana, A. berlandieri, A. rigidula, Eysenhardtia
polystachia, Leucophyllum minus, Forestiera angustifolia, Cordia boissieri, Celtis pallida, Lippia graveolens, Helietta parvifolia, Condalia sp., Koeberlinia
spinosa, Agave lechuguilla i Yucca filifera, oraz kilku

Fig. 5. Typowy habitat Ariocarpus retusus na zachód od
miasta Miquihuana, w kserofitycznym scrubie rozetowym
Fig. 5. Typical habitat of Ariocarpus retusus west of the
town of Miquihuana, in xerophytic rosetophyllous scrub

Vegetation
More than 13 main ecosystems and 11 subtypes
or ecological associations are recognized for our
study area in Tamaulipas by Müller (1937, 1939);
Rzedowski (1978) and Puig (1991), but Ariocarpus
is only found in 4 ecosystems and 2 ecological associations. These are described and characterised as
follows:
Xerophytic Microphyllous Scrub
This ecosystem is located in the valleys between
the Altiplano and the Sierra Madre Oriental, where
they overlap, but in the Altiplano they can also be
found at higher elevations. It is composed of shrubs
from 1 to 5 meters high, mainly by Zygophyllaceae
and Leguminosae, like Larrea tridentata, Prosopis
glandulosa, Acacia farnesiana, A. schaffnerii, A.
greggii, Celtis pallida, Mimosa biuncifera, Condalia
spathulatha, Koeberlinia spinosa, Fouquieria splendens, Dalea sp., Opuntia engelmannii var. cuija,
Cylindropuntia imbricata, Agave scabra ssp. potosiensis and Yucca filifera, and many cactus species. It
is located between 600 m, in the Jaumave Valley, to
the 1600 meters in the Tula and La Perdida Valleys
(Figs. 2 and 3).
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Fig. 6. Habitat Ariocarpus trigonus w Ciernistym Scrubie
Tamaulipas, w północno-zachodnim Tamaulipas..

Fig. 7. Habitat Ariocarpus retusus na śródgórskich nizinnych łąkach w Dolinie Miquihuana.

Fig. 6. Habitat of Ariocarpus trigonus in Tamaulipan Thorn
Scrub, in northwestern Tamaulipas.

Fig. 7. Habitat of Ariocarpus retusus in an intermontane
Lowland Grassland inside the Miquihuana Valley

gatunków kaktusów; jest położony między 600 i 800 m.
(Fig. 4).
W tym ekosystemie spotykamy Ariocarpus kotschoubeyanus ssp. albiflorus, A. agavoides, A. trigonus, Coryphantha delicata, Echinocereus pentalophus
ssp. procumbens, E. waldeisii, Lophophora koheresi,
Opuntia stricta, O. leuctoricha, Cylindropuntia imbricata i C. kleiniae, spośród najbardziej widocznych.

Inside the Sierra Madre Oriental, in the Jaumave
Valley, it is close in structure to that located in the
Altiplano, but is composed mainly of shrubs of Larrea tridentata, Prosopis glandulosa, P. laevigata,
Acacia farnesiana, A. berlandieri, A. rigidula, Eysenhardtia polystachia, Leucophyllum minus, Forestiera angustifolia, Cordia boissieri, Celtis pallida,
Lippia graveolens, Helietta parvifolia, Condalia sp.,
Koeberlinia spinosa, Agave lechuguilla and Yucca
filifera, and several species of cacti; it is located between 600 and 800 m. (Fig. 4)
In this ecosystem there we find Ariocarpus
kotschoubeyanus ssp. albiflorus, Ariocarpus agavoides, A. trigonus, Coryphantha delicata, Echinocereus pentalophus ssp. procumbens, E. waldeisii,
Lophophora koehresi, Opuntia stricta, O. leuctoricha, Cylindropuntia imbricata and C. kleiniae,
among the most conspicuous.

Kserofityczny Scrub Rozetowy
Ten rodzaj terenów krzewiastych rozwija się po
wschodniej stronie Altiplano i przyległych rejonach
Sierra Madre Oriental, położonych pomiędzy 1200 i
1600 m., gdzie zachodzi na różne ekosystemy, jak las
sosnowo-jałowcowy, podgórskie tereny krzewiaste,
izotal, etc. Składa się głównie z warstwy zielnokrzewiastej zdominowanej przez Agavaceae, Cactaceae, Nolinaceae i Leguminosae: Agave lechuguilla, A.
striata ssp. falcata, Hechtia glomerata, Yucca carnerosana, Y. filifera, Dasylirion miquihuanense, Ariocarpus retusus, Ferocactus pilosus, Cylindropuntia
imbricata, Opuntia engelmannii, O. stenopetala, Prosopis glandulosa, Acacia schaffnerii, Mimosa sp.,
Dalea sp., etc. Izotal (lasy Yucca) i cardonal (las kaktusów kolumnowych) to podtypy tego ekosystemu
(Fig. 5).
Niektóre części Sierra Madre Oriental są dość
podobne w strukturze do krzewiastych terenów Altiplano, i rozwija się on na równinach, niższych wzgórzach lub ścianach kanionów dolin. Składa się głównie z Agavaceae i Cactaceae: Agave lechuguilla, A.
lophantha, A. funkiana, A. celsii, A. xylonacantha, A.
striata, A. tenuifolia, Echinocereus pentalophus,
Mammillaria klissingiana, M. baumii, M. picta ssp.
viereckii, Ferocactus echidne, Hechtia glomerata, H.
argentea, Dasylirion berlandieri, Opuntia stenopetala, O. stricta, Mimosa biuncifera, Helietta parvifolia,

Xerophytic Rosetophyllous Scrub
This kind of shrubland developes in the eastern
side of the Altiplano and continuous regions of the
Sierra Madre Oriental, located between 1200 and
1600 m., where it overlaps with various ecosystems
like pinyon-juniper forest, submontane shrubland,
izotal, etc. It is composed mainly of herb-shrub stratus dominated by Agavaceae, Cactaceae, Nolinaceae
and Leguminosae: Agave lechuguilla, A. striata ssp.
falcata, Hechtia glomerata, Yucca carnerosana, Y.
filifera, Dasylirion miquihuanense, Ariocarpus retusus, Ferocactus pilosus, Cylindropuntia imbricata,
Opuntia engelmannii, O. stenopetala, Prosopis glandulosa, Acacia schaffnerii, Mimosa sp., Dalea, sp.,
etc. The izotal (Yucca forests) and cardonal (candelabrum-cacti forests) are subtypes of this ecosystem
(Fig. 5).
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Acacia rigidula. Występuje między 300 i 900 m npm.
Wiadomo, że w jednym rodzaju kserofitycznego scrubu rozetowego, izotal (las Yucca), występują gatunki
Ariocarpus.
Izotal
Jest to zgrupowanie charakteryzujące się dominacją gatunków Yucca. Kilka ciekawych izotali jest
rozmieszczonych we wschodnim rejonie Altiplano i
kilku śródgórskich dolinach Sierra Madre Oriental, ale
na niższych wysokościach niż na Altiplano. Główne
gatunki, które tworzą to zgrupowanie to: Yucca carnerosana i Y. filifera w wyższej strefie, i Acacia farnesiana, A. schaffnerii i Prosopis glandulosa w środkowej strefie. Jest to przejściowe zgrupowanie między
kserofitycznym scrub z Altiplano i obszarami krzewiastymi i łąkami z Sierra Madre Oriental. Występuje
pomiędzy 1100 i 1500 m., głównie rozwijając się w
aluwialnych dolinach. Niektóre z typowych reprezentantów kaktusów tego zgrupowania to: Ariocarpus
retusus, A. trigonus, Opuntia rastrera, O. engelmanni,
O. stenopetala, Mammillaria heyderi ssp. meiacantha,
Ferocactus pilosus, Echinocereus enneacanthus i
Echinocereus pentalophus ssp. procumbens.
Tamaulipan Thorn Scrub
Ten ekosystem jest bogato uształtowany i jednolity na przestrzeni swojego występowania, głównie
na równinach Tamaulipas, rozciągając się na sąsiednie
stany na północy i zachodzie; charakteryzuje się
obecnością ciernistych lub bezcierniowych krzewów i
drzew w wyższych warstwach, takich jak: Helietta
parvifolia, Corida boissieri, Ebenopsis ebano, Neopringlea integrifolia, Amyris madrensis, Parkinsonia
aculeata, Celtis iguanaea, Prosopis laevigata, a w
średniej i niższej warstwie znajdujemy Pithecellobium
brevofolium, Acacia berlandieri, Karwinskia humboldtiana, Capparis incana, Croton cortesanus, C.
niveus, Zanthoxylum fagara, Condalia hookeri, Randia aculeata, Bumelia laetevirens, Acaica angustissima, Mimosa pigra, Cassia emarginata, Tecoma
stans, Lantana involucrata, Lippia alba, Opuntia
engelmannii ssp. lindhemierii i Cylindropuntia leptocaulis. Ten teren z krzewiastą roślinnością występuje
w głównej strefie Prowincji Równiny Północnego
Wybrzeża Zatoki i w regionach Sierra de San Carlos i
Sierra de Tamaulipas. Do najbardziej typowych kaktusów dla tego ekosystemu zalicza się: Acanthocereus
tetragonus, Ariocarpus trigonus, Astrophytum asterias, Echinocactus texensis, Echinocereus berlandieri,
E. pentalophus ssp. procumbens, E. reichenbachii,
Ferocactus hamatacanthus ssp. sinuatus, Hamatocactus setispinus, Mammillaria heyderi, Opuntia stricta,
O. engelmannii ssp. aciculata, O. engelmannii ssp.
lindheimerii, Pilosocereus leucocephalus i Thelocactus bicolor ssp. schwarzii. (Fig. 6)

Some parts of the Sierra Madre Oriental are
quite similar in structure to that of the brushland
from the Altiplano, and it develops in plains, lower
hills or canyon walls of the valleys. It is composed
mainly of Agavaceae and Cactaceae: Agave lechuguilla, A. lophantha, A. funkiana, A. celsii, A. xylonacantha, A. striata, A. tenuifolia, Echinocereus
pentalophus, Mammillaria klissingiana, M. baumii,
M. picta ssp. viereckii, Ferocactus echidne, Hechtia
glomerata, H. argentea, Dasylirion berlandieri,
Opuntia stenopetala, O. stricta, Mimosa biuncifera,
Helietta parvifolia, Acacia rigidula. It occurs between 300 and 900 meters above sea level.
One kind of xerophytic rosetophyllous scrub,
the izotal (Yucca forest), is recognized as having
Ariocarpus species:
Izotal
It is a community characterised by the dominance of species of the genus Yucca. Some nice izotales are located in the eastern region of the Altiplano
and some intermontane valleys of the Sierra Madre
Oriental, but at lower altitude than in the Altiplano.
The main species that this community comprises are
Yucca carnerosana and Y. filifera in the higher stratus, and Acacia farnesiana, A. schaffnerii and Prosopis glandulosa in the median stratus. It is a transition community between the xerophytic scrub from
the Altiplano and the shrublands and grasslands from
the Sierra Madre Oriental. It is located between 1100
and 1500 m., mostly developing in alluvial valleys.
Some of the representative species of cacti from this
community are Ariocarpus retusus, A. trigonus,
Opuntia rastrera, O. engelmanni, O. stenopetala,
Mammillaria heyderi ssp. meiacantha, Ferocactus
pilosus, Echinocereus enneacanthus and Echinocereus pentalophus ssp. procumbens.
Tamaulipan Thorn Scrub
This ecosystem is variable in its composition
and unique along all its range, mostly in the
Tamaulipan Plains, extending to the neighboring
states in the North and West; it is characterised by
the presence of thorny or inermous shrubs and trees
in the higher strata, like Helietta parvifolia, Corida
boissieri, Ebenopsis ebano, Neopringlea integrifolia,
Amyris madrensis, Parkinsonia aculeata, Celtis iguanaea, Prosopis laevigata, and in the medium and
lower stratus we find Pithecellobium brevofolium,
Acacia berlandieri, Karwinskia humboldtiana, Capparis incana, Croton cortesanus, C. niveus,
Zanthoxylum fagara, Condalia hookeri, Randia aculeata, Bumelia laetevirens, Acaica angustissima,
Mimosa pigra, Cassia emarginata, Tecoma stans,
Lantana involucrata, Lippia alba, Opuntia engelmannii ssp. lindhemierii and Cylindropuntia lepto11
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Fig. 8. Typowy okaz Ariocarpus agavoides, w pobliżu miasta Tula, charakteryzujący się smukłymi
tuberkułami oraz krótkimi i prawie nieobecnymi lub
odpadającymi cierniami w areolach.

Fig. 8. A typical specimen of Ariocarpus agavoides, close to the city of Tula, characterized by
the slender tubercles and the short and nearly
abscent or deciduous areolar spines.

Łąki to skupiska rodzimych i egzotycznych traw
rosnących na równinach i śródgórskich dolinach w
Sierra Madre Oriental i na części Równiny Północnego Wybrzeża Zatoki. Wiadomo, że na jednym z typów łąk rosną gatunki Ariocarpus:

caulis. This shrubland developes in the main range of
the Northern Gulf Coast Plain Province and in the
regions of the Sierra de San Carlos and Sierra de
Tamaulipas. Among the most representative cacti
found in this ecosystem are Acanthocereus tetragonus, Ariocarpus trigonus, Astrophytum asterias,
Echinocactus texensis, Echinocereus berlandieri, E.
pentalophus ssp. procumbens, E. reichenbachii, Ferocactus hamatacanthus ssp. sinuatus, Hamatocactus
setispinus, Mammillaria heyderi, Opuntia stricta, O.
engelmannii ssp. aciculata, O. engelmannii ssp. lindheimerii, Pilosocereus leucocephalus and Thelocactus bicolor ssp. schwarzii. (Fig. 6)

Łąki z Niskich Golin Śródgórskich
Jest to ekosystem wystepujący w niektórych
śródgórskich dolinach Sierra Madre Oriental, pomiędzy 1700 i 2000 m i można go napotkać w okręgach
Miquihuana i Bustamante, Tamaulipas (Fig. 7). To
przejściowy ekosystem pomiedzy kserofitycznymi
rozetowymi i małolistnymi scrubami i podgórskimi
terenami krzewiastymi, chaparral dębowym i z Rosaceae, oraz lasami sosnowo-jałowcowymi, i często ma
elementy wyżej wymienionych. Składa się głównie z
rodzimych traw rodzaju Bouteloa, Buchloë, Aristida,
Andropogon, Stipa, Muhlenbergia, Applopappus, Actinea, jak również wielu małych roślin, jak: Verbesina
stricta, Castilleja lanata, Buddleja sp., Dyssodia puberula, Bidens ferulaefolia, Salvia reflexa, Eriogonum
undulatum, Pentstemon tenuifolius, Opuntia engelmannii var. cuija, O. stenopetala, Cylindropuntia

The grasslands are communities of native or
exotic grasses established over the plains and the
intermontane valleys in the Sierra Madre Oriental
and part of the Northern Golf Coast Plain. One type
of grassland is know to have Ariocarpus species:
Grassland from Low Intermontane Valleys
It´s an ecosystem located in some intermontane
valleys in the Sierra Madre Oriental, between
12
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Fig. 9. Ariocarpus agavoides z najbardziej południowej
znanej populacji w Tamaulipas, charakteryzujący się
szerszymi tuberkułami z dłuższymi i trwałymi cierniami w
areolach i wiosennym okresem kwitnienia, znany również
jako A. agavoides fma. sanluisensis.

imbricata, Yucca carnerosana, Agave striata i Agave
scabra oraz kilku naturalizowanych gatunków, jak
Dodonaea viscosa i Asphodelus fistulosus. Niektóre
gatunki kaktusów zaobserwowane w tym ekosystemie
to: Ariocarpus retusus, Coryphantha delicata, Cylindropuntia leptocaulis, C. tunicata, Echinocactus platyacanthus, Opuntia engelmanni, O. engelmanii var.
cuija, O. stenopetala i Turbinicarpus pseudopectinatus.

Taksony Ariocarpus
Tamaulipas

reprezentowane

w

Poniżej przedstawione są pełne charakterystyki
każdego taksonu Ariocarpus, obejmujące krótki opis
taksonomiczny, wszystkie znane informacje dotyczące geograficznego i ekologicznego rozmieszczenia
oraz problemy ich ochrony – są również krótkie obserwacje dotyczące każdego taksonu.

Fig. 9. Ariocarpus agavoides from the southernmost
population known in Tamaulipas, characterized by the
wider tubercles with longer and persistent areolar
spines and spring flowering period, also known as A.
agavoides fma. sanluisensis.

1700 and 2000 m. and is mainly distributed in the
municipalitites of Miquihuana and Bustamante,
Tamaulipas (Fig. 7). It is a transitional ecosystem
between the resetophyllous and microphyllous xerophytic scrubs and the submontane shrubland, oak and
Rosaceae chaparral and pinyon-juniper forests, and
frecuently has elements from one or another. It is
composed mainly by native grasses of the genus
Bouteloa, Buchloë, Aristida, Andropogon, Stipa,
Muhlenbergia, Applopappus, Actinea, as well as
numerous small herbs like Verbesina stricta, Castilleja lanata, Buddleja sp., Dyssodia puberula,
Bidens ferulaefolia, Salvia reflexa, Eriogonum undulatum, Pentstemon tenuifolius, Opuntia engelmannii
var. cuija, O. stenopetala, Cylindropuntia imbricata,
Yucca carnerosana, Agave striata and Agave scabra
and some naturalised species like Dodonaea viscosa
and Asphodelus fistulosus. Some species of cacti
observed in this ecosystem are: Ariocarpus retusus,
Coryphantha delicata, Cylindropuntia leptocaulis, C.
tunicata, Echinocactus platyacanthus, Opuntia
engelmanni, O. engelmanii var. cuija, O. stenopetala
and Turbinicarpus pseudopectinatus.
13
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Ariocarpus agavoides (Castañeda) Anderson,
Amer. J. Bot. 49: 615. 1962.
Synonim:
Neogomesia agavoides Castañeda, 1941.
Małe rośliny, w kolorze od zielonego do ciemnobrązowego, ledwo wystające ponad poziom podłoża, od 3 do 8 cm średnicy. Tuberkuły wystające z
podstawy rośliny, rozchodzące się na wszystkie strony, wydłużone, od 2 do 4 cm długości i 0,5 do 1 cm
szerokości. Areole w pobliżu wierzchołka tuberkuły,
czasem z 2-4 białymi cierniami od 2 do 10 mm długości. Kwiaty koloru magenta, lejkowate, 3.5 do 4.5 cm
szerokości i długości. Owoce okrągłe lub wydłużone,
różowawe do czerwonawych lub purpurowo czerwonawych, brązowiejące gdy dojrzałe, od 1 do 2 cm
dług. i 0.5 do 1 cm szer., same się nie otwierają.
Rozmieszczenie geograficzne i ekologiczne
Endemit dla Meksyku (płd.-wsch. Tamaulipas, w
okręgu Tula, i płn. San Luis Potosí, w okręgu Guadalcázar). Anderson, Arias & Taylor (1994) uznają obecność dwóch populacji w dolinie Tula, ale podczas
niniejszych badań zlokalizowałem trzecią, przy Magdaleno Cedillo, na południe od Tula i jestem pewien,
że z pomocą odpowiednich porównań zostaną znalezione następne. Dokładny opis znanych stanowisk
Ariocarpus agavoides w stanie San Luis Potosí zrobili
Sotomayor, Arredondo i Martínez (2000).
W Tamaulipas, zamieszkuje kserofityczny scrub
małolistny i kserofityczny scrub rozetowy, na niskich
wzgórzach między Sierra Madre Oriental i Altiplano.
Rozpiętość wysokości wynosi od 1000 do 1200 m.
Kwitnienie ma miejsce miedzy lipcem a listopadem.
Trzecia wspomniana wyzej populacja wykazuje interesujący podwójny okres kwitnienia, ale tylko gdy
sprzyjają temu warunki, jeden między kwietniem a
majem, drugi jesienią (García-Morales, 2006). Towarzysząca roślinność na tej lokalizacji składa się z:
Koeberlinia spinosa, Prosopis glandulosa i Acacia
schaffneri, podczas gdy w pozostałych populacjach
głównymi roślinami towarzyszącymi są: Hechtia glomerata, Agave lechuguilla i A. striata. To nowe stanowisko znajduje się w ekotonie pomiędzy kserofitycznym scrub drobnolistnym i rozetowym a roślinność składa się głównie z gatunków: Agave lechuguilla, A. striata, Fouquieria splendens, Dalea spp., Mimosa spp., Sophora secundiflora, Prosopis glandulosa, Acacia spp., Yucca filifera, Larrea tridentata, oraz
kaktusów takich, jak: Astrophytum myriostigma, Neolloydia conoidea, Mammillaria formosa, M. surculosa
i Opuntia stenopetala. W Tamaulipas gatunek ten
rośnie tylko w okręgu Tula. (Fig. 8 i 9).
Status ochronny
Ten gatunek jest zagrożony; na stanowisku typu

Represented
Tamaulipas

taxa

of

Ariocarpus

In the following pages a full resume of each
taxon of Ariocarpus is presented, containing a brief
taxonomical description, all the known information
available concerning the geographical, ecological
distribution and conservation issues - also some brief
observations on each taxon are made.
Ariocarpus agavoides (Castañeda) Anderson,
Amer. J. Bot. 49: 615. 1962.
Synonym:
Neogomesia agavoides Castañeda, 1941.
Small plants, green to dark brown colored,
barely exposed from the soil level, from 3 to 8 cm
diameter. Tubercles projected from the base of the
plant, diverging, elongated, from 2 to 4 cm long, and
0.5 to 1 cm wide. Areoles close to the apex of tubercles, ocasionally with 2-4 white spines from 2 to 10
mm long. Flowers magenta, funeliform, 3.5 to 4.5
cm wide and long. Fruits rounded or elongated, pinkish colored to reddish or purple reddish, becoming
brownish in the maturity, from 1 to 2 cm long and
0.5 to 1 cm wide, indehiscent.
Geographical and ecological distribution
Endemic of México. (Southeast Tamaulipas, in
the Municipality of Tula and North San Luis Potosí,
in the Minicipalitiy of Guadalcázar). Anderson, Arias
& Taylor (1994) recognize the presence of 2 populations within the Tula Valley, but during this study I
located a third population, at Magdaleno Cedillo,
south of Tula, and with a proper sampling methods I
am sure others will be found. A detailed description
of the known localities of Ariocarpus agavoides in
the state San Luis Potosí was made by Sotomayor,
Arredondo y Martínez (2000).
In Tamaulipas, it is found in xerophytic microphyllous and rosetophyllous scrubs, in close low hills
between the Sierra Madre Oriental and the Altiplano.
The altitudinal range varies from 1000 to 1200 m.
Flowering occurs between July and November. The
third population mentioned above shows an interesting double flowering period if there are favorable
weather conditions, one between April and May, the
other in autumn (García-Morales, 2006). The associated vegetation in this locality is composed of Koeberlinia spinosa, Prosopis glandulosa and Acacia
schaffneri, while in the rest of the populations the
main associated species are Hechtia glomerata,
Agave lechuguilla and A. striata. The new locality is
located in an ecotone between xerophytic rosetophyllous-microphyllous scrub and the composition of the
vegetation species are mainly by Agave lechuguilla,
14
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Fig. 10. Biało kwitnący egzemplarz Ariocarpus kotschoubeyanus ssp. albiflorus w habitacie, koło miasta Tula,
zanim rozpoczęto budowę na tej lokalizacji.

populacje się zmniejszyły głównie wyniku niszczenia
środowiska naturalnego, ale również z powodu zbytniego wypasu, wodnej erozji oraz nielegalnego zbioru
dużych ilości roślin na przestrzeni ostatnich 30 lat.
Hernández-Barrera (1992) spisał ilość roślin, szacując, że na stanowisku typu było 12000 roślin. Anderson, Arias i Taylor (1994) odnotowują, że znane populacje występują na małym obszarze 2 km. kw. blisko lokalizacji typowej, odpowiadającym populacjom
koło miasta Tula. Szacuje się, że inne populacje znalezione w ostatnich latach mają ponad 5000 roślin
różnych rozmiarów, ale rozmieszczonych na małych
obszarach. Na szczęście ten gatunek odtwarza się
szybko w naturze osiągając dojrzałość po 5 do 7 lat.
Uwagi
Ariocarpus agavoides to jeden z najmniejszych
gatunków w rodzaju, przypominający małą agawę,
charakteryzuje się wydłużonymi tuberkułami z małymi kępkami cierni w areolach i zgrubiałym korzeniem. Jest zjadany przez żywy inwentarz i przez miejscowych, którzy twierdzą, że korzeń jego ma słodki
smak. Gatunek został opisany w roku 1941 przez
Marcelino Castañedę, który ustanowił monotypowy
rodzaj Neogomesia dla tego gatunku; do Ariocarpus
włączył go Anderson w 1962. Stanowisko typu jest

Fig. 10. A white flowered specimen of Ariocarpus
kotschoubeyanus ssp. albiflorus in habitat, near the
city of Tula, before a building development was
erected at the site.

A. striata, Fouquieria splendens, Dalea spp., Mimosa spp., Sophora secundiflora, Prosopis glandulosa, Acacia spp., Yucca filifera, Larrea tridentata,
and cacti like Astrophytum myriostigma, Neolloydia
conoidea, Mammillaria formosa, M. surculosa, and
Opuntia stenopetala. This species in Tamaulipas
only grows in the municipality of Tula. (Figs. 8 i 9).
Conservation status
It is a threatened species; in the type locality
populations have been diminished mostly by the destruction of its habitat, but also because of overgrazing, hydrical erosion and mostly by the illegal collection of large quantities of plants over the past 30
years. A demographic census was made by
Hernández-Barrera (1992) who estimated over 12000
plants in the type locality. Anderson, Arias and Taylor (1994) remark that the known populations exist in
a small area of 2 sq. km. close to the type locality,
corresponding to the populations close to Tula city.
The other populations found in the past years are
estimated to have over 5000 plants of all sizes, but
distributed in small areas. Fortunately the species
reproduces quickly in habitat, reaching maturity in 5
to 7 years.
15
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Fig. 11. Prawie biało kwitnący egzemplarz Ariocarpus
kotschoubeyanus ssp. albiflorus w uprawie, odratowany
przed zniszczeniem z miejsca budowy niedaleko miasta
Tula.

bardzo zagrożone zniknięciem z powodu aktywności
człowieka i rozwoju różnych projektów. Morfologicznie najbliżej mu do Ariocarpus bravonaus Hernández & Anderson, endemitu z San Luis Potosí, około
200 km na południowy wschód od Tula.
Zbadane stanowiska
Okręg Tula (Tula, Magdaleno Cedillo)
Badane egzemplarze
García-Morales 441, García-Morales 697 (CACTT)
Ariocarpus kotschoubeyanus ssp. albiflorus
(Backeberg) Glass, Guía de Cactáceas
Amenazadas de México AR/KO ssp. albiflorus.
1997.
Synonimy: Ariocarpus kotschoubeyanus var.
albiflorus Backeberg ex Glass, 1997.
Małe rośliny, o żółto-zielonych pędach, nigdy
nie rosnące powyżej powierzchni gruntu , spłaszczony

Fig. 11. A nearly white flowered specimen of Ariocarpus
kotschoubeyanus ssp. albiflorus in culture, rescued
before destruction from a building development site,
nearTula city.

Remarks
Ariocarpus agavoides is one of the smallest
species of the genus, similar to a small Agave, characterized by its elongated tubercles with a small
bunch of spines on the areoles and a napiform root. It
is grazed by livestock and eaten by the locals, who
claim that the root has a sweet flavor. The species
was described in 1941 by Marcelino Castañeda, who
erected the monotypic genus Neogomesia to hold it;
it was included in Ariocarpus by Anderson in 1962.
The type locality is in great danger of disappearing
because of human activity and developing projects.
Morphologically, it is closest to Ariocarpus bravonaus Hernández & Anderson, endemic to San Luis
Potosí, some 200 km southeast of Tula.
Reviewed localities
Tula Municipality (Tula, Magdaleno Cedillo)
Reference specimens
García-Morales 441, García-Morales 697 (CACTT)
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Fig. 12. Prawie różowo kwitnący egzemplarz Ariocarpus
kotschoubeyanus ssp. albiflorus, różniący się od podgatunku nominalnego mniejszym rozmiarem, kształtem tuberkuł i kolorem kwiatu, koło miasta Tula.

i wgłębiony na wierzchołku, od 3 do 5 cm szerokości.
Tuberkuły poziomo odchodzęce od siebie, wydłużone
u podstawy i rozszerzające się na kształt trójkąta i
spłaszczające się, zaostrzone na końcach, od 3 do 10
mm długości i 3 do 6 mm szerokości. Kwiaty białe,
ale czesto z różowawą smugą pośrodku płatków, o
jedwabistym wyglądzie, od 1,5 do 3 cm szerokości i
długości w tym podgatunku. Owoce wydłużone, blado
zielonkawe do blado brązowawych, od 0,5 do 1,5 cm
długości i 0,5 mm szerokości.
Rozmieszczenie geograficzne i ekologiczne
Ten ciekawy gatunek występuje w okręgach Tula, Jaumave i bardzo prawdopodobnie w Palmillas
(García-Morales 2006). Martínez-Avalos & SuzanAzpiri (2000) uznają jedynie 3 populacje dla tego
gatunku w Tamaulipas, w okręgu Tula. Znaleziono
kolejne dwie populacje – jedną w okręgu Tula i jedną
w dolinie Jaumave, ta ostatnia populacja jest prawdopodobnie tą samą, którą podawał Anderson (1963) dla
tego obszaru.
Rośnie na aluwialnych płaskich terenach dolin

Fig. 12. An almost pink flowered specimen of Ariocarpus kotschoubeyanus ssp. albiflorus, distingushed
from the nominative subspecies by its smaller size,
tubercle shape and flower color, near Tula city.

Ariocarpus kotschoubeyanus ssp. albiflorus
(Backeberg) Glass, Guía de Cactáceas
Amenazadas de México AR/KO ssp. albiflorus.
1997.
Synonyms: Ariocarpus kotschoubeyanus var.
albiflorus Backeberg ex Glass, 1997.
Small plants, with yelowish-green stems, never
growing above ground level, flattened on the apex
and depressed, from 3 to 5 cm wide. Tubercles laterally diverging, basally elongated and becoming
widely triangular and flattened, apically sharpened,
from 3 to 10 mm long and 3 to 6 mm wide. Flowers
white, but frequently also with a pinkish midstripe,
with silkish appearance, from 1.5 to 3 cm wide and
long in this subspecies. Fruits elongated, pale greenish to pale brownish colored, from 0.5 to1.5 cm long
and 0.5 mm wide.
Geographical and ecological distribution
This interesting species has its distribution in
the municipalities of Tula, Jaumave and, very proba17
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Fig. 13. A well camouflaged
specimen of Ariocarpus
kotschoubeyanus ssp.
albiflorus with algae, at the
northernmost population
known of the subspecies,
southern limits of the Jaumave
Valley.

bly,
Palmillas
(GarcíaMorales, 2006). MartínezAvalos & Suzan-Azpiri
(2000) recognize only 3
populations for this species
in Tamaulipas, in the
municipality of Tula. Two
more locations were found,
one in the municipality of
Tula and one in the Jaumave
Valley, this last population
is perhaps the same as cited
by Anderson (1963) for the
Fig. 13. Dobrze zamaskowany egzemplarz Ariocarpus
kotschoubeyanus ssp. albiflorus pokryty glonami, na
najbardziej północnej znanej populacji tego podgatunku,
południowy skraj doliny Jaumave.

Tula i Jaumave, i bardzo prawdopodobne, że w dolinie Palmillas, w bardzo miałkich wapiennych suchych
glebach. Typ roślinności to kserofityczny scrub drobnolistny (Rzedowski, 1978), na który składają się
między innymi: Larrea tridentata, Acacia schaffnerii,
Prosopis glandulosa, Agave lechuguilla, Jatropha
dioica, Koeberlinia spinosa. Wszystkie znane populacje są zagrożone przez rozwój budowlany i ekspansję
rolniczą. Gatunek ten rośnie na przestrzeni swojego
występowania na małych obszarach, więc niewykluczone, że zostaną znalezione nowe małe populacje
między obecnie znanymi. Wysokość występowania
waha się od 750 (Dolina Jaumave) do 1300 metrów
n.p.m. (Dolina Tula). Kwitnienie ma miejsce między
sierpniem a grudniem, z najwyższym natężeniem we
wrześniu, a owoce pojawiają się wiosną.
Status ochronny
Obecnie na wszystkich znanych stanowiskach
można zobaczyć rośliny w różnym wieku, jednak
ponieważ jest to wolno rosnący gatunek, każda odradzająca się populacja potrzebuje kilku lat na pojawienie się pierwszych kwiatów. Głównymi zagrożeniami
dla tego gatunku są rozwój budowlany i ekspansja
rolnicza na całym obszarze jego występowania. Gatunek ten przynależy do kategorii „Zagrożony” wg.
normy NOM-SEMARNAT-059-2001 i wg. Załącznika I CITES. Mieszkańcy Tula używają tych roślin
jako środek przeciwbólowy: kilka roślin wkłada się do
naczynia z alkoholem (Glass, 1997). Anderson, Arias

area.
It grows in alluvial flatlands in the Valleys of
Tula and Jaumave, and very probably in the valley of
Palmillas, in very fine limestone dry soils. The vegetation type is the xerophytic microphyllous scrub
(Rzedowski, 1978), compounded by Larrea tridentata, Acacia schaffnerii, Prosopis glandulosa, Agave
lechuguilla, Jatropha dioica, Koeberlinia spinosa,
among others. All known populations are threatened
by urban development and agriculture expansion.
This species grows in small areas throughout its
range, so it might be possible to find new small
populations between the known ones. The altitudinal
distribution varies between 750 (Jaumave Valley) to
1300 meters above sea level (Tula Valley) in
Tamaulipas. The flowering season occurs between
August and December, peaking in September, with
the fruits appearing in spring.
Conservation status
At present, plants of all ages can be found in all
the known localities, but as it is a slow growing species, any recovering population will take several
years for the first flowers to appear. The main threats
to this species are the urban development and agriculture expansion in all its range. This species is included under the category of Threatened by the
NOM-SEMARNAT-059-2001 and in the CITES
Appendix I. The people of Tula use these plants for
pain remedy: several plants are put together in a flask
with alcohol (Glass, 1997). Anderson, Arias & Taylor (1994) establish that this species has a restricted
distribution to the flatlands which are seasonally
flooded all over the Chihuahuan Desert, most of
which are used for extensive agriculture (Figs. 14
and 15) .
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Fig. 14. Zniszczone ostatnio przez buldożer
stanowisko A. kotschoubeyanus ssp. albiflorus na
dobrze znanej i wybranej przez grupę badawczą IOS
populacji do analizy ilościowej, koło miasta Tula.
Fig. 14. A recently destroyed site of Ariocarpus
kotschoubeyanus albiflorus by bulldozer in a well known
and selected population of the IOS Study Group for demography analysis, close to Tula city.

& Taylor (1994) dowiedli, że gatunek ten ma ograniczone występowanie na płaskich obszarach, które są
sezonowo zalewane na przestrzeni całej Pustyni Chihuahua, i których większość jest używana w ekstensywnym rolnictwie (Fig. 14 i 15).
Uwagi
Podgatunek ten charakteryzuje się małym rozmiarem, nigdy nie rośnie powyżej powierzchni gruntu, różni się od podgatunku typowego kolorem kwiatu, mniejszym korpusem i mniejszymi tuberkułami.
Został opisany jako Anhalonium kotschoubeyanum
przez francuskiego botanika Charlesa Lemaire’a w
1842, nazwą został uhonorowany rosyjski książę Kotschoubey, a kaktus osiągnął wyższą cenę niż wynosiła
jego masa w złocie, jako wyjątkowa rzadkość.
Umieszczony w końcu w rodzaju Ariocarpus (podrodzaj Roseocactus) przez Andersona (1963), charakteryzuje się rozciągniętymi kanałami z klejem roślinnym, długimi wrzecionowatymi korzeniami i spłaszczonym korpusem, z tuberkułami zachodzącymi na
siebie w formę rozety. Ariocarpus koteschoubeyanus
ssp. albiflorus został opublikowany przez Backeberga
(1935) jako nomen dubium z powodu braku łacińskiej
diagnozy w oryginalnej publikacji, ale sklasyfikowany jako odmiana przez Andersona (1963) i ostatnio
reklasyfikowany na podgatunek przez Glassa (1998).

Fig. 15. Zniszczone ostatnio stanowisko Ariocarpus kotschoubeyanus albiflorus przez rozwój cywilizacyjny,
Dolina Tula.
Fig. 15. Recently destroyed site of Ariocarpus
kotschoubeyanus albiflorus by human development, in
the Tula Valley.

Remarks
This subspecies is recognized by its small size,
never growing above ground level, differing from the
typical subspecies in flower color, smaller plant and
tubercle size. The species was described as Anhalonium kotschoubeyanum by the French botanist
Charles Lemaire in 1842, and was dedicated to the
Prince Kotschoubey of the Russian royalty, and it
was valued more than its weight in pure gold because
of its rarity. It was finally put in Ariocarpus (subgenus Roseocactus) by Anderson (1963), characterized
by the extended mucilaginous channels, long fusiform roots and flattened body, with imbricated tubercles in the form of a rosette. Ariocarpus koteschoubeyanus ssp. albiflorus was published by
Backeberg (1935) as a nomen dubium because of the
lack of latin diagnosis in the original publication, but
classified as a variety by Anderson (1963) and recently reclassified as a subspecies by Glass (1998).
Reviewed localities
Municipality of Tula (Tula, Magdaleno Cedillo,
Mamaleon, Miguel Hidalgo), Municipality of Jaumave (Matías García).
Reference specimens
García-Morales 012, García-Morales 702 (CACTT)

Zbadane stanowiska
Okręg Tula (Tula, Magdaleno Cedillo, Mamaleon,
Miguel Hidalgo), Okręg Jaumave (Matías García).
Przebadane egzemplarze
García-Morales 012, García-Morales 702 (CACTT)
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Fig. 16. Ariocarpus retusus rosnący na zachód od miasta Miquihuana, ukazujący bardziej płaskie i szersze turerkuły i różowo zabarwione zewnętrzne płatki kwiatów.

Ariocarpus retusus Scheidweiler, Bull. Acad.
Roy. Sci. Bruxelles 5: 492. 1838.
Synonimy:
Anhalonium retusum (Scheidw.) Salm-Dyck,
1850
Anhalonium prisamticum Lemaire, 1839
Anhalonium furfuraceum (Watson) Coulter, 1894
Ariocarpus furfuraceus (Watson) Thompson,
1898
Rośliny kuliste, spłaszczone, szare do zielonkawych lub niebieskawych, od 3 do 25 cm wysokości i 4
do 30 cm szerokości. Wierzchołek wełnisty, lekko
zagłębiony. Tuberkuły rozchodzace się, odstające,
proste, trójkątne, mniej lub bardziej ostre, zaokrąglone
lub spłaszczone na końcach, od 1,5 do 5 cm długości i
1 do 4 cm szerokości u swoich podstaw, zmienne jeśli
chodzi o długość i grubość w zależności od populacji.
Czasem w pobliżu czubka tuberkuł występują areole z
białym filcem. Kwiaty białe do kremowo-białawych,
czasem z bladoróżową smugą pośrodku płatków, od 3
do 6 cm szerokości i długości. Owoce wydłużone, od
1 do 2,5 cm długości i do 1 cm szerokości, białawe, z
zielonym lub różowym odcieniem.

Fig. 16. Ariocarpus retusus growing west of the town
of Miquihuana, showing the flatter and wider tubercles
and pink tinged external segments of the flowers.

Ariocarpus retusus Scheidweiler, Bull. Acad.
Roy. Sci. Bruxelles 5: 492. 1838.
Synonyms:
Anhalonium retusum (Scheidw.) Salm-Dyck,
1850
Anhalonium prisamticum Lemaire, 1839
Anhalonium furfuraceum (Watson) Coulter,
1894
Ariocarpus furfuraceus (Watson) Thompson,
1898
Plants globose, flattened, gray to greenish or
glaucous, from 3 to 25 cm high and 4 to 30 cm wide.
Apex whooly, slightly sunken. Tubercles diverging,
projecting over the plant, stright, trianglar, more or
less sharpened, rounded or flattened at their tips,
from 1.5 to 5 cm long and 1 to 4 cm wide at their
bases, varying in lenght and widthin each population.
Areoles presented ocassionally near the apex of the
tubercles, with white felt. Flowers white or cream
withish, sometimes with a pale pink midstripe in the
perianth segments, from 3 to 6 cm wide and long.
Fruits elongated, from 1 to 2.5 cm long and to 1 cm
wide, witish colored with green or pink tinge.
20
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Fig. 17. Egzemplarz Ariocarpus retusus rosnący na południe od doliny Tula, charakteryzujący sie dłuższymi i
smuklejszymi tuberkułami i czysto białymi kwiatami.

Rozmieszczenie geograficzne i ekologiczne
Ariocarpus retusus to gatunek, który rośnie tylko
w północno-wschodnim Meksyku na dużej przestrzeni
Regionu Pustyni Chihuahua i przyległych obszarach
Sierra Madre Oriental, w stanach Coahuila, Nuevo
León, Tamaulipas i San Luis Potosí. W Tamaulipas
zlokalizowano go w okręgach Tula, Bustamante, Palmillas i Miquihuana – większość populacji rośnie w
małych grupach, gęsto rozsianych na obszarze
wystepowania.
Ten gatunek jest szeroko rozprzestrzeniony w
południowo-zachodnim Tamaulipas, głównie w Kserofitycznym Scrub Drobnolistnym i Rozetowym, ale
również na łąkach, i rzadko w lasach Juniperus-Pinus
(Rzedowski, 1978). Najważniejsze rośliny towarzyszące to: Larrea tridentata, Fouquieria splendens,
Acacia schaffnerii, Prosopis glandulosa, Yucca carnerosana, Y. filifera, Dasylirion miquihuanense, Nolina nelsoni, Juniperus flaccida, Pinus cembroides, P.
nelsonii, Agave lechuguilla, A. striata, A. scabra i
Euphorbia antisyphilithica. Rozpiętość wysokości,
występowania dla tego gatunku wynosi od 1200 do
2000 m npm, rosnie na różnych podłożach, ale głów-

Fig. 17. A specimen of Ariocarpus retusus growing
south of the Tula Valley, characterised by its longer
and slender tubercles and pure white flowers.

Geographical and ecological distribution
Ariocarpus retusus is a species that grows only
in northeastern México, over a wide range of the
Chihuahuan Desert Region and neighboring zones of
the Sierra Madre Oriental, in the States of Coahuila,
Nuevo León, Tamaulipas and San Luis Potosí. In
Tamaulipas it has been located in the municipalities
of Tula, Bustamante, Palmillas and Miquihuana,
most of the populations in small patches widespread
throughout the range.
This species has a wide distribution in southwestern Tamaulipas, mainly in Xerophytic microphyllos and rosetophylous scrubs, but also in grasslands, and rarely in Juniperus-Pinus woodlands
(Rzedowski, 1978). Some of the most important associations are with Larrea tridentata, Fouquieria
splendens, Acacia schaffnerii, Prosopis glandulosa,
Yucca carnerosana, Y. filifera, Dasylirion miquihuanense, Nolina nelsoni, Juniperus flaccida, Pinus
cembroides, P. nelsonii, Agave lechuguilla, A. striata, A. scabra and Euphorbia antisyphilithica. The
altitudinal distributon range of this species is between 1200 and 2000 meters above sea level, grow21
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Fig. 18. Mocno zniszczone stanowisko
Ariocarpus retusus przez wydobywanie
wapienia.
Fig. 18. Highly impacted site of Ariocarpus
retusus by destruction for limestone
extraction.

ing in different soils, but mainly in those
of limestone origin, in 15º to 40º slopes.
The main flowering season occurs in
autumn, from August to November, and
the fructification occurs in spring.

nie pochodzenia wapniowego na zboczach nachylonych pod kątem 15º do 40º. Główny okres kwitnienia
ma miejsce jesienią, od sierpnia do listopada, a wydawanie owocu wiosną.
Status ochronny
Gatunek ten jest bardzo poszukiwany przez kolekcjonerów i przez miejscową ludność, która stosuje
go jako środek przeciwbólowy. Mimo, że wolno rośnie, nie jest tak narażony jak inne gatunki Ariocarpus, ponieważ nie jest zagrożony przez rozwój budownictwa czy ekspansję rolniczą z tego względu, że
rośnie on na zboczach górskich, ale lokalnie niektóre
populacje mogą być zagrożone przez eksploatację
złóż (Fig. 18). Jednym z głównych zagrożeń zaobserwowanych dla tego gatunku, i takie, które może mieć
rzeczywisty wpływ na jego przetrwanie, jest wyjadanie przez żywy inwentarz, ponieważ rośliny, które są
nadgryzane przez kozy i owce lub inne zwierzęta,
bardziej są podatne na choroby, a w końcu przestają
wydawać kwiaty i umierają. Również na terenach
wypasu przezywa bardzo mało siewek (GarcíaMorales, 2006). Rozwój tego gatunku jest powolny w
terenie i to może być przyczyną niskiego zagęszczenia
populacji na przestrzeni całego znanego rozmieszczenia. Gatunek podlega pod kategorię „Zagrożony” wg.
normy NOM-SEMARNAT-059-2001 i jest na załączniku 1 CITES.
Uwagi
Roślina ta charakteryzuje się większym rozmiarem, rozchodzącymi zielono lub szaro-niebieskimi
tuberkułami, i białym kwiatem, czasem z różowym
odcieniem. Różni się od A. trigonus rozmieszczeniem
alopatrycznym (przynajmniej w Tamaulipas) i na
większej wysokości, kształtem, rozmiarem i kolorem
tuberkuł, oraz kolorem kwiatów.
Ariocarpus retusus opisał belgijski botanik Michel Scheidweiler w roku 1838, jako pierwszy gatunek i typ rodzaju Ariocarpus. Rok później Charles

Conservation status
This species is very sought after by
collectors, and by the local population as a
remedy for pain. Though it is very slow
growing, it has not suffered the pressure of the rest of
species of Ariocarpus because it is not threatened by
urban development or agriculture expansion, due to
the fact that it grows on the slopes near the mountains; but locally some populations can be threatened
by explotaition of resources (Fig. 18). One of the
main threats observed for this species and one that
might have a real influence in its survival is overgrazing by livestock, as plants that are bited by goats
and sheep or other animals suffer more from disease
and eventually they cease to produce flowers and die.
Also the seedlings survival is very low in overgrazed
areas (García-Morales, 2006). The development of
this species is slow in the field and that could be a
determinant of the low population density all over
the known range. It is included under the category of
Threatened by the NOM-SEMARNAT-059-2001
and in the CITES Appendix I.
Remarks
It is a plant characterised by the larger size, the
diverging greenish to grayish blue tubercles and the
white flowers, sometimes with pink tinge. It is distinguished from A. trigonus by their allopatrical (at
least in Tamaulipas), higher altitude distribution, the
shape, size and color of the tubercles, and color of
the flowers.
Ariocarpus retusus was described by the belgian
botanist Michel Scheidweiler in 1838, being the first
species described and the type for the genus Ariocarpus. A year later Charles Lemaire described Anhalonium prismaticum, ignorant of Scheidweiler’s earlier
publication, and name was preserved for over 60
years as the type for the genus.
This species has a wide distributon in Northeast
Mexico. Some of the populations have been described as mere geographical varieties, while others
as subspecies, but extensive field work and DNA
analysis is needed to sort them out. A synopsis of all
the synonyms of this species was published by And22
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Fig. 19. Południowa forma Ariocarpus trigonus rosnąca
w dolinie Jaumave, prawie wszystkie populacje w dolinie
mają dłuższe i cieńsze tuberkuły niż te z najbardziej północnych populacji.

Lemaire opisał Anhalonium prismaticum, nie wiedząc
o wcześniejszej publikacji Scheidweilera, i ta nazwa
przez 60 lat funkcjonowała jako typ dla rodzaju.
Gatunek ten jest szeroko rozprzestrzeniony w
północno-wschodnim Meksyku. niektóre z populacji
były opisywane jako jedynie odmiany geograficzne,
podczas gdy inne jako podgatunki, ale potrzebne są
rozległe badania terenowe i analiza DNA by je wyodrębnić. Zestaw wszystkich synonimów tego gatunku
został opublikowany przez Andersona (1964) i ostatnio przez Hunta (2006).

Fig. 19. Southern form of Ariocarpus trigonus growing
in the Jaumave Valley, nearly all populations within
the valley have longer and thiner tubercles than those
in northernmost populations.

erson (1964), and recently by Hunt (2006).
Reviewed localities
Municipality of Tula (Magdaleno Cedillo, Lázaro
Cárdenas), Municipality of Bustamante (La
Verdolaga,
Bustamante),
Municipality
of
Miquihuana (Miquihuana, La Perdida, La Peña,
Altamira).
Reference specimens
García-Morales 010, García-Morales 401, GarcíaMorales 698, García-Morales 758 (CACTT)

Zbadane stanowiska
Okręg Tula (Magdaleno Cedillo, Lázaro Cárdenas),
Okręg Bustamante (La Verdolaga, Bustamante),
Okręg Miquihuana (Miquihuana, La Perdida, La Peña,
Altamira).
Badane egzemplarze
García-Morales 010, García-Morales 401, GarcíaMorales 698, García-Morales 758 (CACTT)

23
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Fig. 20. Północna forma Ariocarpus
trigonus,
okręg
San
Carlos,
charakteryzuje się bardziej płaskimi,
krótszymi i szerszymi tuberkułami,
wykazuje tu oznaki nadgryzienia przez
żywy inwentarz.
Fig. 20. Northern form of Ariocarpus
trigonus, municipality of San Carlos,
characterized by the flatter, shorter
and wider tubercles, showing signs of
grazing by livestock.

Ariocarpus trigonus (Weber) K. Schumann, in
Engler, Bot. Jahrb. Syst. 24: 549. 1898.
Synonimy:
Anhalonium trigonum Weber, 1893
Anhalonium elongatum Salm-Dyck, 1850
Ariocarpus retusus ssp. trigonus (Weber) Anderson et Fitz-Maurice, 1997.

Ariocarpus trigonus (Weber) K. Schumann, in
Engler, Bot. Jahrb. Syst. 24: 549. 1898.
Synonyms:
Anhalonium trigonum Weber, 1893
Anhalonium elongatum Salm-Dyck, 1850
Ariocarpus retusus ssp. trigonus (Weber)
Anderson et Fitz-Maurice, 1997.

Rośliny płaskie, żółto-szaro-zielone, od 3 do 8
cm wysokości i 30 cm średnicy. Wierzchołek wełnisty. Tuberkuły rozchodzace się na boki, odstające od
rośliny, proste, zakrzywione i z krawędzią u spodu, o
ostrych końcach, od 3 do 7 cm długości i 2 do 4 cm
szerokości u podstaw. Areole w pobliżu końców tuberkuł, małe, do 4 mm długości z szarawym i krótkim
filcem, bez cierni. Kwiaty żółtawe, od 4 do 7 cm szerokości i 2 do 4 cm długości. Owoce wydłuzone, od
1,5 do 2,5 cm długości i 1,5 cm szerokości, białawe z
zielonym odcieniem.

Plants flattened, yellowish grayish green, from 3
to 8 cm high and up to 30 cm in diameter. Apex
whooly. Tubercles divergent, projecting over the
plant, stright, curved and keeled basally, sharpened
in their tips, from 3 to 7 cm long and 2 to 4 cm wide
in their bases. Areoles present near the tips of the
tubercles, small, to 4 mm long, with grayish and
short felt, without spines. Flowers yellowish in color,
from 4 to 7 cm wide and 2 to 4 cm long. Fruits elongated, from 1.5 to 2.5 cm long and 1.5 cm wide, witish with green tinge.

Rozmieszczenie geograficzne i ekologiczne
Ariocarpus trigonus rośnie w dwóch ciągłych
ekoregionach: Pustynia Chihuahua i Ciernisty Scrub
Tamaulipas. Występuje w Meksyku w stanach Tamaulipas i Nuevo León; najbardziej północne znane
populacje występują koło miasta Hidalgo, Nuevo
León, podczas gdy najbardziej południowa jest koło
Palmillas, Tamaulipas. Populacje w Aramberri i Zaragoza (A. confusus), Nuevo León, mają różowe kwiaty
i były ostnio opisywane jako forma, odmiana lub podgatunek A. retusus, który to przypomina A. trigonus
(Glass, 1998). W Tamaulipas, najbardziej północne
populacje znajdują się w regionie Sierra de San Carlos, a kolejna lokalizacja w okręgu Jiménez. W południowo-wschodnim Tamaulipas występują populacje
w okręgach Llera, Casas, Xicoténcatl i González. W

Geographical and ecological distribution
Ariocarpus trigonus grows in two continuous ecoregions: the Chihuahuan Desert and the Tamaulipas
Thorn Scrub. In México it is located in the states of
Tamaulipas and Nuevo León, the northernmost
known population occurring near the town of Hidalgo, Nuevo León, while the southern most is near
Palmillas, Tamaulipas. Populations in Aramberri and
Zaragoza (A. confusus), Nuevo León, have pink
flowers and were recently described as a form, variety, or subspecies of A. retusus, that resembles A.
trigonus (Glass, 1998). In Tamaulipas, the northernmost populations known are in the region of the Sierra de San Carlos, and another location is in the
municipality of Jiménez. In southeastern Tamaulipas
there are populations in the municipalities of Llera,
24
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Fig. 21. Egzemplarz Ariocarpus trigonus z Doliny Jaumave Valley, zebrany do badań.

Sierra Madre Oriental kolejne ważne skupisko tego
gatunku występuje w Dolinie Jaumave, w okręgach
Jaumave i Victoria, a około 50 km. na południe jest
południowa granica jego występowania w Dolinie
Palmillas.
Ten gatunek zamieszkuje skupiska kserofitycznych srubów rozetowych i drobnolistnych, podgórski
scrub oraz ekotony pomiędzy nimi. Wszystkie populacje znane w Sierra Madre Oriental są zlokalizowane
w dolinach i na niskich wzgórzach w dolinie Jaumave
i dolinie Palmillas, pomiędzy 600 i 1000 m npm. Na
północy gatunek ten występuje pomiędzy 150 i 450 m
npm. na Równinie Wybrzeża Zatoki, gdzie rośnie
przeważnie w ciernistym scrubie Tamaulipas. Głównymi składnikami towarzyszącej roślinności są: Prosopis laevigata, Cordia boissieri, Acacia berlandieri,
A. farnesiana, Helietta parvifolia, Mimosa sp., Yucca
filifera, Agave lechuguilla, Hechita glomerata, Jatropha dioica, Euphorbia antisyphilithica, etc., podczas gdy na Planicie Costera del Golfo głównymi
składnikami roślinności są: Acacia rigidula, Cordia
boissieri, Croton aff. niveum, Condalia hookeri, Castela texana, Forestiera angustifolia, Helietta parvifolia, Prosopis laevigata, Koeberlinia spinosa, Karwinskia humboldtiana, Cercidium macrum, etc. W

Fig. 21. A specimen of Ariocarpus trigonus from the
Jaumave Valley, collected for research.

Casas, Xicoténcatl and González. In the Sierra
Madre Oriental another important concentration of
this species is located in the Jaumave Valley, in the
municipalities of Jaumave and Victoria and some 50
km. to the south is the southern limit of its distribution in the Palmillas Valley.
This species inhabits communities of xerophytic
rosetophyllous and microphyllous scrubs, submontane scrub and ecotones betwen them. All populations known in the Sierra Madre Oriental are located
in the valleys and low hills inside the Valley of Jaumave and Valley of Palmillas, between 600 and 1000
meters above sea level. To the north, this species is
found between 150 and 450 meters above sea level in
the Gulf Coast Plain, where it grows mostly in
Tamaulipan thorn scrub. The main components of
the associated vegetation are Prosopis laevigata,
Cordia boissieri, Acacia berlandieri, A. farnesiana,
Helietta parvifolia, Mimosa sp., Yucca filifera,
Agave lechuguilla, Hechita glomerata, Jatropha
dioica, Euphorbia antisyphilithica, etc., mientras que
en la Planicie Costera del Golfo los principales
componentes florísticos son Acacia rigidula, Cordia
boissieri, Croton aff. niveum, Condalia hookeri,
Castela texana, Forestiera angustifolia, Helietta
25
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Fig. 22. Mocno zniszczony teren przy
budowie autostrady na bardzo znanej
populacji Ariocarpus trigonus na południowych krańcach doliny Jaumave,
widać zniszczony duży egzemplarz
Echinocactus platyacanthus na środku
zdjęcia razem z Agave lechuguilla,
Echinocereus
pentalophus
ssp.
procumbens i Mammillaria klissingiana.
Fig. 22. A highly impacted area by
highway construction in a well known
Ariocarpus trigonus population, in the
southern limits of the Jaumave Valley,
a
cracked
big
specimen
of
Echinocactus platyacanthus is seen in
the middle of the image along with
Agave
lechuguilla,
Echinocereus
pentalophus ssp. procumbens and
Mammillaria klissingiana.

obu regionach, Sierra Madre Oriental i Równinie Wybrzeża Zatoki, rośnie on na równinach i niskich wzgórzach z aluwialnymi glebami, ale również na kamienistych glebach wapiennych. Gatunek kwitnie jesienią,
pomiędzy sierpniem a październikiem.
Status ochronny
Zostały przeprowadzone ilościowe badania w
dolinie Jaumave, zrobił je Martínez-Avalos (1993),
ale dane muszą być jeszcze raz zweryfikowane, ponieważ przez ostatnie 10 lat nastąpiło wiele zmian.
Anderson, Arias & Taylor (1994) wskazują na to, że
głównym zagrożeniem dla tego gatunku jest niszczenie jego habitatu, głównie przez rozwój budownictwa
i rolnictwo (Fig. 22), nielegalny zbiór egzemplarzy
(Fig. 23), oraz zbytnie wyjadanie przez żywy inwentarz (Fig. 24). Gatunek ten jest objęty kategorią Zagrozony według normy NOM-SEMARNAT-0592001, i jest chroniony Załącznikiem I CITES.
Uwagi
Gatunek ten jest ściśle spokrewniony z Ariocarpus retusus jeśli chodzi o zawnętrzną morfologię; ale
łatwo można go odróżnić od tego drugiego dzięki
zielono-zółtemu kolorowi korpusu, bardziej wydłuzonym i cienkim trójkątnym tuberkułom, a kwiaty rozwijają się formując wieniec koło wierzchołka, a nie na
samym wierzchołku, jak jest w przypadku A. retusus.
Również, ten gatunek rośnie alopatrycznie, przynajmniej w Tamaulipas, i bardzo prawdopodobne, że na
całym obszarze występowania, będąc oddzielony od
populacji A. retusus przez góry Sierra Madre Oriental,
ale też inny jest habitat, w którym rośnie i wysokość.
Roślina tę opisał w roku 1883 niemiecki botanik
Frederic A.C. Weber pod nazwą Anhalonium, następnie Karl Schumann w 1898 r. przeklasyfikował ją na

parvifolia, Prosopis laevigata, Koeberlinia spinosa,
Karwinskia humboldtiana, Cercidium macrum, etc.
In both regions of the Sierra Madre Oriental and Gulf
Coast Plains it grows in plains and low hills with
alluvial soils, but also in rocky limestone soils. The
species flowers in autumn, between August and October.
Conservation status
A demogrpahic study was made within the Valley of Jaumave by Martínez-Avalos (1993), but the
information needs to be reevaluated, as many
changes have occurred during past 10 years. Anderson, Arias & Taylor (1994) point out that the main
threat for this species is the destruction of habitat,
mostly for agriculture and urban developmen (Fig.
22), the illegal collection of specimens (Fig. 23), and
by the overgrazing by livestock (Fig.24). This species is included under the category of Threatened by
the NOM-SEMARNAT-059-2001, and is protected
under the Appenix I of the CITES.
Remarks
This species is closely related to Ariocarpus
retusus in external morphology; but, is easily distinguishable from the later by the greenish yellow color
of the plant, the more elongated and slender triangular tubercles, and the flowers develop to form a
crown near the apex, not in the proper apex as in A.
retusus. Also, this species has an allopatrical distribution at least in Tamaulipas, and very probably in
all range, isolated from the populations of A. retusus
by the mountains of the Sierra Madre Oriental, but
also in the habitat where they grow and the altitude
range.
This plant was described in 1883 by the german
botanist Frederic A.C. Weber under Anhalonium, but
26
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Fig. 23. Porzucony egzemplarz Ariocarpus trigonus
przez nielegalnych zbieraczy, północ doliny Jaumave.
Fig. 23. Abandoned specimen of Ariocarpus trigonus
by illegal collectors, North Jaumave Valley.

Ariocarpus. Gatunek ten jest bardzo rozprzestrzeniony w północno-wschodnim Meksyku, z licznymi
znanymi populacjami. Ostatnio Anderson & FitzMaurice (1997) przeklasyfikowali go na podgatunek
Ariocarpus retusus, ale Bravo & Sánchez Mejorada
(1991a) oraz Hunt (2006) uznają go jako odrębny
gatunek, co jest zaakceptowane w niniejszej pracy.
Ważne by uznać, że rozległe badania polowe
genetyczne na całym obszarze rozprzestrzenienia tego
gatunku są potrzebne, aby poznać rzeczywiste rozmieszczenie i ocenić, czy niektóre populacje to
mieszańce z A. retusus, jak twierdzą niektórzy
autorzy. Podobnie jak inne gatunki Ariocarpus, jest on
stosowany jako środek przeciwbólowy wszędzie tam,
gdzie naturalnie występuje i czasem jest mylony z
“peyote” (Lophophora williamsi).

Zbadane stanowiska
Okręg Jaumave (San Antonio, San Vicente, Conrado
Castillo, San Juan de Oriente, Río Chihue, Matías
García, Monte Redondo, La Florida, San José de
Salamanca, La Reforma); Okręg Victoria (Km. 33
Carr. Victoria-Jaumave); Okręg San Carlos
(Valparaíso, Santa Teresa, Corralejo, La Gavia),
Okręg González (Francisco I. Madero, Estación
Calles); Okręg Jiménez (Rancho El Mirador);
Okręg Villagrán (Lucio Blanco).
Przebadane egzemplarze
García-Morales 011,
García-Morales 015,
García-Morales 367,
García-Morales 533,
García-Morales 596,
García-Morales 617,
García-Morales 758 (CACTT)
Fig. 24. Wyjedzony przez kozy i krowy podczas
ostrej suszy egzemplarz Ariocarpus trigonus, na
płd. od Jaumave Valley.
Fig. 24. Bitten specimens of Ariocarpus trigonus by
goats and cows during severe drought, south of
the Jaumave Valley.
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later reclassified under Ariocarpus by Karl Schumann in 1898. This species has a wide
distribution in Northeast México, with numerous
populations known. Recently, Anderson & FitzMaurice (1997) reclassified this species as a
subspecies of Ariocarpus retusus, but Bravo &
Sánchez Mejorada (1991a) and Hunt (2006)
recognize it as a valid species, a criteria followed
in this work. It is important to recongnize that
extensive field work and genetic studies all over
the range of this species are needed to know the real
distribution and to determine if some populations are
of hybrid origin with A. retusus as stated by some
authors. As other species of Ariocarpus, this species
is used as pain remedy all over the distribution range,
and confused sometimes with “peyote” (Lophophora
williamsi).
Reviewed localities
Municipality of Jaumave (San Antonio, San Vicente,
Conrado Castillo, San Juan de Oriente, Río Chihue,
Matías García, Monte Redondo, La Florida, San José
de Salamanca, La Reforma); Municipality of
Victoria (Km. 33 Carr. Victoria-Jaumave);
Municipality of San Carlos (Valparaíso, Santa
Teresa, Corralejo, La Gavia), Municipality of
González (Francisco I. Madero, Estación Calles);
Municipality of Jiménez (Rancho El Mirador);
Municipality of Villagrán (Lucio Blanco).
Reference specimens
García-Morales 011, García-Morales 015, GarcíaMorales 367, García-Morales 533, García-Morales
596,
García-Morales 617, García-Morales 758
(CACTT)

Główne zagrożenia dla ochrony Ariocar- Main threats for the conservation of Ariopus w Tamaulipas
carpus in Tamaulipas.
Jest wiele zagrożeń dla zachowania i przetrwania
rodzaju, wszystkie spowodowane przez ingerencję
ludzką. Jednak najważniejsze zagrożenia dla rodzaju
to: niszczenie środowiska dla rozwoju cywilizacyjnego, duża ilość nielegalnego zbioru roślin dla różnych
celów, i obecność żywego inwentarza w większości
miejsc, na których rosną Ariocarpus. W ciągu ostatnich 10 lat wiele populacji Ariocarpus zostało zniszczonych bądź zredukowaanych przez te trzy czynniki.
Przykładowo, w 2003 r. stanowisko typu Ariocarpus
bravoanus w stanie San Luis Potosí zostało najechane
przez nielegalnych zbieraczy. Rezultat był katastrofalny, gdyż obecnie nie ma już dorosłych roślin i jedyna nadzieja w tym, że rezerwuar siewek i nasion
uratuje to stanowisko. Z reguły niszczenie specyficznych habitatów ogranicza rozprzestrzenianie się i
wzajemne oddziaływanie populacji Ariocarpus, które
stają się izolowane i w konsekwencji może to doprowadzić do zaniknięcia gatunków na większej cześci
obszaru ich występowania, tak jak w przypadku Ariocarpus agavoides, A. kotschoubeynus i A. trigonus.
Obecnie jedną z najlepszych metod postępowania jest
zachęcanie do tworzenia rezerw roślin ex situ dla każdej znanej populacji, które w przyszłości odtworzą
naturalne chronione obszary na całym obszarze wystepowania każdego gatunku, i które dostarczą roślin
handlowych by zniechęcić do nielegalnego zbioru.

There exists many threats to the conservation
and survival of the genus, all caused by human intervention. However, the most important threats to the
genus are: the destruction of habitat for human development, the large quantity of illegal collections of
plants for different uses and purposes, and the presence of free livestock in most sites where Ariocarpus
grow. In the last 10 years many populations of Ariocarpus have destroyed or reduced by these 3 causes.
As an example, in 2003, the type locality of Ariocarpus bravoanus in the state of San Luis Potosí was
overrun by illegal collectors; the results are catastrophic as now no adult plant are left and the only hope
we have is that seedlings and seed reservoir will save
this locality. In most cases the destruction of specific
habitats restricts the distribution and interaction of
Ariocarpus populations which then become isolated,
and might finally lead to the disappearance of the
species in most of their ranges, like in Ariocarpus
agavoides, A. kotschoubeynus and A. trigonus. By
now, one of the best policies is to encourage the
creation of ex situ reservoirs of plants from each
know population, that in furture will re-populate
natural protected areas along all the distribution
range of the species, and that will also provide commercial plants for the market to discourage the illegal
collection of speciemens.

Uwagi i wnioski
Dzięki opracowaniom autorów: Martínez-Avalos
& Jiménez (1993) i Martínez-Avalos & Jurado
(2005), znalazłem kilka innych nowych populacji
Ariocarus agavoides, A. kotschoubeyanus ssp. albiflorus i A. trigonusznalazłem podczas moich badań, i na
podstawie wybranego do badań obszaru, sądzę, że
kilka innych nowych populacji tych gatunków będzie
można znaleźć z pomocą bardziej systematycznych
badań terenowych, które będą oparte głównie na edafologii, oraz podobieństwach jeśli chodzi o roślinność
i klimat (González-Botello, 2004). Jednak większość
znanych populacji jest mocno narażona z powodu
różnych zagrożeń cytowanych juz dla każdego taksonu, więc status zagrożoności może być utrzymany
taki, jaki jest obecnie w najnowszej propozycji NOMSEMARNAT-059-2001, z też dzięki zmniejszaniu się
lub wyginięciu niektórych populacji Ariocarpus w
Tamaulipas w ostatnich latach. Potrzebne są starania
w kierunku zachowania germplazmy in situ i ex situ
dla każdego taksonu by zapewnić przetrwanie gatunków na całym obszarze występowania. Zachęta do
masowego rozmnażania w uprawie i in vitro tych taksonów pomogłaby bardzo zmniejszyć narażenie populacji w naturze.

Remarks and conlclutions
From the works of Martínez-Avalos & Jiménez
(1993) and Martínez-Avalos & Jurado (2005), several other new populations of Ariocarus agavoides,
A. kotschoubeyanus ssp. albiflorus and A. trigonus
were found in this study, and judging by the sampled
area, several other new populations of the species
may be found with a more systematic field work,
which will be based moslty in the edaphology, climatic and vegetation patterns (González-Botello,
2004). However, most of the known population are
under high pressure because of the different threats
cited for each taxon, so the status of threat may be
left as the last proposal from the NOMSEMARNAT-059-2001, also by the decline or dissapearance of some populations of Ariocarpus in
Tamaulipas in the recent years. Efforts in the in situ
and ex situ conservation of germplasm of each taxon
are needed to assure the survival of the species
throughout its distribution range. The encouragement
of massive artificial propagation and in vitro propagation of the taxa would greatly help to diminish the
pressure over the natural populations.
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Wyjaśnienie trudniejszych terminów
fenotyp – zespół dostrzegalnych cech organizmu (wygląd i właściwości), powstałych jako
wynik oddziaływania warunków środowiska
na geny.
analiza kladystyczna - metoda analizy systematycznej, której celem jest badanie genealogii taksonów
sekwencjonowanie DNA – biochemiczne
metody określania kolejności zasad
nukleotydowych tworzących cząsteczkę DNA
scrub - obszar pokryty roślinnością złożoną
głównie z niskich krzewów w towarzystwie
inych roślin o niewielkich rozmiarach.
fizjografia – tu: ogólna charakterystykę danego obszaru, dotycząca takich cech jak np.
budowa geologiczna, rzeźba terenu, gleby,
świat roślinny, itp.
ekoton - strefa przejściowa na granicy dwóch
lub więcej ekosystemów sąsiadujących ze
sobą.
korzeń wrzecionowaty – korzeń szeroki w
środku, zwężający się na końcach stożkowo,
spiczasto.
lutite – skała osadowa składająca się z gliny i
iłów, która zmieszana z wodą tworzy błoto.
występowanie alopatryczne (allopatryczne)
– zasięgi występowania danych gatunków nie
nie zachodzą na siebie ani nie stykają się ze
sobą.
germplazma – zasoby genowe
in situ – na stanowiskach naturalnych
ex situ – poza stanowiskami naturalnymi (w
kolekcjach, laboratoriach, itp.)
chaparral - zimozielona formacja roślinna,
występująca w Ameryce Północnej (Kalifornia, północny Meksyk), Tworzą ją głównie
odporne na susze rośliny krzewiaste i karłowate dęby.
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Krótkie opowieści o kilku innych
kaktusach i sukulentach z Tamaulipas
Tomasz Romulski
Poniżej przedstawiamy kilka krótkich charakterystyk niektórych kaktusów i sukulentów, które zostały wspomniane w tekście obok.

Astrophytum asterias
Ten piękny i charakterystyczny kaktus jest ze
względu na swoją urodę popularny wśród kaktusiarzy.
Ma kilka, najcześciej 8 szerokich żeber, brak cierni i
naskórek pokryty drobnymi plamkami,kwiaty do 6 cm
śred. W naturze mocno zagrożony – na obecnie znanych lokalizacjach – kilku w Tamaulipas i jednej w
południowym Teksasie (koło rzeki Rio Grande) – żyje

przygotowywanie do ostrych promieni słonecznych.
Doniczki nie powinny być płytkie ze względu na długi korzeń. Odczyn podłoża nie powinien być kwaśny.
Wschodzi łatwo z nasion. Zarówno przy wysiewie jak
i uprawie wskazana jest wyższa wilgotność powietrza
niż dla pozostałych ‘Astro’ – jego populacje w naturze rosną na terenach, na które łatwo dostaje się wilgoć z Zatoki Meksykańskiej.

Euphorbia antisyphilitica
Nie jest to specjalnie atrakcyjny
sukulent – to kępy cienkich łodyg, do
kilkudziesięciu cm wysokości, które
są w praktyce pozbawione liści –
(młode liscie bardzo szybko odpadają). To co się najbardziej rzuca w
oczy to nazwa, odzwierciedlająca
ludową wiedzę nt. leczenia tą rośliną
wiadomej przypadłości. Ten sukulent
ma duże zastosowanie gospodarcze –
jego łodygi sa pokryte woskiem,
który oddziela się przez gotowanie –
jest on następnie używany do różnych
celów.

Astrophytum asterias

nie więcej niż kilka tysięcy egzemplarzy. Dawniej w
Teksasie kaktus ten był bardziej rozprzestrzeniony,
również podawane było jego jedno stanowisko z kolejnego meksykańskiego stanu – Nuevo Leon – dziś
już nieistniejące. Prawdopodobnie istnieją jednak
wciąż jeszcze nieodkryte populacje w Tamaulipas,
najprawdopodobniej w północnej cześci.
Astrophytum asterias rośnie na półpustynnych
obszarach, najczęściej, na kamiennych, gliniastych i
wapiennych podłozach, w lekkim cieniu niewielkich
roślin lub kawałków skał, najczęściej równo z gruntem. Uprawa jego nie jest najłatwiejsza – jest wrażliwy
na przelanie, dużo bardziej niż np. A. myriostigma czy
A. ornatum. Z tego względu zaleca się podłoże mineralne (czyli np. żwirowe). Bardzo łatwo się przypala w
ostrym słońcu na wiosnę – konieczne jest stopniowe

Euphorbia antisyphilitica

E. antisyphilitica rośnie na dość dużym obszarze północnego Meksyku i Teksasu. Uprawa nie nastręcza
problemów, należy chronić oczy skórę, szczególnie
zranione miejsca przed jej lateksem (białym sokiem)

Thelocactus bicolor var. schwarzii
Ta odmiana różni się od typowego T. bicolor
głównie brakiem cierni centralnych (choć czasem

może występować w areoli jeden cierń centralny),
mniejszymi rozmiarami i żebrami podzielonymi na
wyraźniejsze tuberkuły. Jego atrakcyjne duze kwiaty
mają czerwoną gardziel i jasną strefę ponad gardzielą,
zółte pręciki, czerwone działki znamienia.
W naturze kaktus ten jest zagrożony. Odmiana ta
żyje na dość ograniczonym obszarze, wyłącznie w
Tamaulipas, na skraju występowania całego rodzaju
Thelocactus. Jednak jest ona bardzo podobna do odmiany var. commodus rosnącej w stanie Nuevo Leon,
opisanej dopiero w 1979, choć znanej już od XIX wieku. Różnice między var. commodus a var. schwarzii są
nieznaczne – te dwa taksony różnią się głównie rozmieszczeniem geograficznym. W mojej ocenie var.
commodus to po prostu „var. schwarzii z Nuevo Leon”
– obie odmiany: var. schwarzii i var. commodus powinny tworzyć razem ssp. schwarzii.

Thelocactus bicolor var. schwarzii,
fot. Piotr Modrakowski

kryta żółtawą wełną. Duże ciernie są z początku koloru od żółtego do czerwonawego, z wiekiem ciemnieją. Nietrudny w uprawie, dość odporny na temp. w
okolicach 0 st. C, jednak wolno rośnie – wolniej niż
E. grusonii. Kwitnie żółtymi kwiatami, ale prawdopodobnie w naszych warunkach trzeba by było na nie
bardzo długo czekać. Anderson podał, że wełna tego
kaktusa, zwana lana de biznaga, jest używana jako
włókno w tkactwie, do wytwarzania lin, i na podściółki.

Echinocactus platyacanthus
Marguerite Gregory © California Academy of Sciences

Thelocactusy uprawiamy w przepuszczalnym
podłożu, przynajmniej w połowie mineralnym i przy
maksymalnej możliwej ilości nasłonecznienia. Podlewanie rozpoczynamy nie wcześniej niż początek
kwietnia, podlewając w okresie wzrostu co ok. 2 tyg w
przypadku dość słonecznej pogody. Jeśli dłużej utrzymuje się pochmurna pogoda – podlewanie na ten czas
wstrzymujemy.

Echinocactus platyacanthus
To bardzo charakterystyczny kaktus, którego w
naturze nie da się pomylić z innym – prawdziwy olbrzym mogący w naturze osiągnąć nawet do 2,5 m
wysokości i 1 m średnicy, co czyni go praktycznie
największym wśród „kaktusów beczkowych”, czyli
gatunków Echinocactus i Ferocactus. Jest szeroko
rozprzestrzeniony w północnym Meksyku i na południu USA, ze względu na swoje rozmiary łatwo go
można zauważyć w naturze. Podobnie jak to jest w
przypadku E. grusonii, jego korona również jest po-
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