
Plant enkel, platrond, tot 6 cm hoog en 10 cm diam., lichtgrijs-groen, metaalachtig, dikwijls ook violet getint. 

Ribben tot 20, spiraalvormig verlopend in 15 mm lange en tot 10 mm hoge knobbels. 

Areolen tot 12 mm lang, wigvormig, bovenaan tot 4 mm breed en naar beneden spits toelopend, met wit vilt. 

Randdorens aanvankelijk ca. 16 en tot 4 

middendorens, later beide moeilijk te onderscheiden, tot 28, tot 12 mm lang, gespreid, iets gebogen, stekend, 

lichtgeel met verdikte, bruinachtige voet. 

Bloem 35 mm lang en breed; pericarpellum en receptaculum oranje-bruin met groene schubjes: buitenste pe-

rianthbladeren wijnrood met bruingroene punt; binnenste perianthbladeren donker wijnrood; keel rose; meeldraden 

direct boven het pericarpellum beginnend, donkerrose; stijl geel; stempels 6, geel. 

Sulcorebutia oenantha Rausch spec. nov. 

WALTER RAUSCH 

Simplex, plane-globosa, ad 6 cm alta et 10 cm diametiens, clare-glauca, saepe violaceosuffusa; 

costis ad 20, spiraliter tortis, in gibberes 15 mm longos et ad 10 mm altos dissolutis; 

areolis ad 12 mm longis, cuneatis, apice ad 4 mm latis, deorsum fastigatis, albo-tomentosis; 

primo aculeis marginalibus ca. 16 et centralibus ad 4, deinde aculeis marginalibus et 

centralibus difticulter distinguendis, ad 28, ad 12 mm longis, divaricatis, subarcuatis, 

pungentibus, flavis basi incrassate subfusca. Floribus 35 mm longis et diametientibus; ovario 

et receptaculo aurantiaco squamis viridibus tecto; phyllis perigonii exterioribus vinosis, 

fusco-viridi-acuminatis, interioribus atro-vinosis; fauce rosea, filamentis ab ovario insertis 

obscure-roseis, stylo et stigmatibus (6) luteis. 

Patria: Bolivia, a Totora (Chijmore) meridiana regione, 2900 m alt. 

Typus Rausch 465 in Herbario W. 

Sulcorebutia oenantha Rausch spec. nov.            Foto: Rausch 



Groeiplaats: Bolivië, ten zuiden van Totora (Chijmore) op 2900 m. 

Typus Rausch 465 in herbarium W. 

Deze vormengroep valt op door zijn relatief hoge knobbels en door zijn vorm, die sterk doet denken 

aan het genus Weingartia. 

Sulcorebutia oenantha Rausch spec. nov.            Foto: Rausch 

Dit artikel werd in Succulenta 50:6 (1971) (bldz. 112-113) gepubliceerd. 

Overgenomen met de toelating van de schrijver en de uitgever. 


