Maihueniopsis Spegazziní, An. Soc. Sci Argent. 99: 86 (1925) emend. Ritter
subg. Maihueniopsis
subg. Puna (Kiesling, Hickenia 1: 289 (1982)) Stuppy
Tribus: Cylindropuntieae Doweld
Quiabentia Br. & R., The Cact. 4: 252 (1923).
Pereskiopsis Br. & R., Misc. Coll. 50: 331 (1907).
Grusonia F. Reichenbach (1896) ex Britton & Rose, Cact. 1: 215 (1919)
subg. Grusonia
subg. Corynopuntia (F. Knuth) Stuppy
subg. Marenopuntia (Backeberg) Stuppy
subg. Micropuntia (Daston) Stuppy
Cylindropuntia (Engelmann) F. Knuth in Backeberg & Knuth, Kaktus ABC, 117 (1935)
Tribus: Opuntieae
Miqueliopuntia Frič 1932 ex Ritter
Tunilla D. Hunt et Iliff, Cact. Syst. Init. 9: 8-12 (2000).
Brasilíopuntia (Schumann) Berger, Entwicklungslinien Kakt., 17 (1926)
Consolea Lemaire, Rev. Hort. 1862: 174 (1862)
Tacinga Britton & Rose, Cact. 1: 39 (1919).
Opuntia Miller, Gard. Dict. Abridg. ed. 4. 1754.
Nopalea Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck 1849: 63, 233 (1850)

Rozdělením rodu Pterocactus se prakticky nikdo dlouho nezabýval. Britton a
Rose uvedli v roce 1919 čtyři druhy: Pteroc. hickenii, fischeri, pumilus a tuberosus.
Nejpodrobnější revizi rodu Pterocactus provedl roku 1964 A. Castellanos, kde uvádí
pět druhů s podrobnými údaji o nalezištích apod. Navíc zde popisuje nový druh
Pterocactus araucanus. Alberto Castellanos (1896 - 1968) se dlouhou dobu zabýval
patagonskými kaktusy, už dříve provedl např. podrobnou revizi rodu Austrocactus.

Řez květem Pterocactus tuberosus a Pterocactus fischeri, pořízené ve sbírce

Rod Pterocactus by se dal rozdělit do tří základních skupin. V první skupině
jsou typické druhy z okruhu Pterocactus tuberosus, kde plod zůstává na vrcholu
stonku jako jeho součást, zatímco u druhé skupiny se plod vyvíjí samostatně
oddělený od stonku zúžením, podobně jako nový článek. Geograficky se první
skupina vyskytuje ve střední a severní části Argentiny, zatímco zástupci druhé
skupiny spíše v jižní části, především v Patagonii. Na fotografii řezu květu vlevo je
semeník květu Pterocactus tuberosus zanořený na vrcholu do jedné třetiny článku
bez známek přerušení. Do této skupiny lze zařadit další druhy Pterocactus megliolii,
gonjianii, valentinii.
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Pterocactus tuberosus

Pterocactus australis

Pterocactus megliolii

Pterocactus gonjianii

Pterocactus fischeri

Na fotografii řezu květu je vpravo semeník květu Pterocactus fischeri na
vrcholu článku mírně zaškrcený, jakoby chtěl vytvořit samostatný, oddělený plod. Do
této skupiny patří např. Pterocactus australis či Pt. reticulatus. Rozlišení druhů Pt.
australis a Pt. fischeri je dost problematické. Pt. australis by měl mít kratší otnění,
nemá glochidy a výskyt druhu na jihu v provinciích Santa Cruz, Chybit a Rio Negro.
Pt. fischeri má delší a bohatší vyronění, má glochidy a vyskytuje se severněji
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v provinciích Rio Negro, Neuquén a Mendoza. Problém se zařazením druhů je místo,
kde se oba druhy prolínají a rostou společně. Posledně uvedený Pterocactus
reticulatus lze považovat za přechodovou formu ke třetí skupině, kde se nachází
Pterocactus hickenii, skottsbergii, araucanus. Plod třetí skupiny je oddělený jako
samostatný článek. Na jihu v provincii Santa Cruz kolem Atlantiku, fouká od jihu
ledový vítr a Pterocactus hickenii je hodně vytrněný, poměrně dlouhými trny. Směrem
do vnitrozemí směrem k Andám se trny zkracují, tato forma byla popsána jako
Pterocactus skottsbergii, avšak dnes je tento druh uváděn jen jako synonymum
Pterocactus hickenii. Postupně směrem na sever kolem And se prakticky trny ztrácejí
úplně a tento druh byl popsán jako Pterocactus araucanus. Na lokalitě Primeros
Piňos některé rostliny vytvářejí i boční květy, což by mohlo vést k myšlence o
přechodovém druhu. Směrem na sever nad Uspalatou se vyskytuje Pterocactus
reticulatus, kterým se uzavírá kruh variability. Tento druh by mohl být přechodovou
formou mezi jižní, kulovitou a severní, protáhlou skupinou druhů. Z jedné strany
vypadají jako protáhlé araukany, z druhé strany jako silnější beztrné tuberosusy.
Důležitým rozpoznávajícím znakem u všech druhů je velký řepovitý kořen,
nacházející se hluboko v zemi. Další úvahy o variabilitě a rozdělení rodu Pterocactus
vyžaduje hlubšího studia na lokalitách, ale i při pěstování v kultuře.
Název rodu Pterocactus zavedl Karl Schumann v německém časopise
Monatsschr. Kakt.-Kunde 7: 6, roku 1897, jako typovou rostlinu popisuje Pterocactus
kuntzei, dokonce s pěkným vyobrazením. Popis je velmi podrobný a rostlinu nelze
zaměnit s jiným druhem (viz obr.).
To však neměl dělat, neboť už o šedesát let dříve v roce 1837 stejné rostliny
popsal Louis Pfeiffer v Enum. Diagn. Cact., str. 146, pod názvem Opuntia tuberosa.
Popis je krátký, ale základní znaky jsou dobře čitelné, obrázek chybí. Proto
Schumannův novější popis druhu Pterocactus kuntzei je považován jako synonymum
Pterocactus tuberosus, který uvedli Britton a Rose roku 1919 ve svém díle The
Cactaceae, když starší popis Opuntia tuberosa popsali jako Pterocactus tuberosus
(Pfeiff.) Britton & Rose – The Cactaceae 1: 32, 1919. Dlouhé roky až do současné
doby se odborníci přou, zda uvádět rostlinu jako Pterocactus tuberosus nebo
Pterocactus kuntzei. Úsudek si udělejte sami, zda se přikloníte k tomu či onomu
názvu uváděného druhu.

Pterocactus kuntzei K. Schumann, Monatsschr. Kakt.-Kunde 7: 6 (1897).
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Opuntia tuberosa Pfeiff. - Enum. Diagn. Cact., str. 146, 1837.

Pterocactus reticulatus

Pterocactus araucanus

Pterocactus araucanus A. Castellanos - Revista Fac. Cienc. Agrar. Univ. Nac. Cuyo 8: 284, 1964.
originální obrázek u prvního popisu
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