
 

Op zijn weg verder naar het zui 

den vond Jucker nog meer sulcorebu 

tia's (HJ 412, HJ 418) die hij toen aan

zag voor vormen van S. tarabucoensis 

Rausch. Hij vond namelijk dat ze over

eenkomsten vertoonden met de en 

kele dagen daarvoor in het noordelijk 

deel van de Cordillera Mandinga gevon

den S. tarabucoensis. Intensieve studie  

in cultuur aan het toentertijd verzameld 

plantenmateriaal brachten ons tot de 

overtuiging dat deze zuidelijke popula- 

ties duidelijk afwijken van S. tara-

bucoensis. Ze vertoonden wel veel over-

eenkomsten met S. azurduyensis Gertel, 

Jucker & De Vries (Gertel et al. 2006a). 

In tegenstelling tot S. tarabucoensis en in 

overeenstemming met S. azurduyensis is 

het onderste deel van de bloemkeel niet 

violet van kleur maar gelig tot vrijwel 

wit. Een ander kenmerk dat ook S. azur-

duyensis bezit is het horizontaal open-

barsten van de rijpe vruchten. Daarmee 

kwamen we tot het inzicht dat deze po

pulaties gezien konden worden als vari

ëteit van S. azurduyensis. 

Tijdens de afronding van het ordenen 

van alle gegevens ten behoeve van een 
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Toen Hansjörg Jucker in 1993 de Cordillera Mandinga van het noorden naar het zuiden 

doorkruiste, ontdekte hij een groot aantal voor die tijd onbekende Sulcorebutia-taxa.  

Enkele daarvan waren zo afwijkend van de reeds beschreven soorten uit die omgeving dat ze 

als nieuwe soort konden worden opgevat. Dit kwam tot uitdrukking in de nieuwbeschrij

vingen van S. juckeri Gertel (Gertel 2004)  en S. cantargalloensis Gertel, Jucker & De Vries 

(Gertel et al. 2006). 

Kaart van het verspreidingsgebied van S. azurduyensis var. 

azurduyensis en var. sormae 



nieuwbeschrijving van deze nieuwe vari

ëteit ontvang Willi Gertel een lijst met 

veldnummers van de Tsjech Vladimir 

Šorma van zijn reis door Bolivia in  

de herfst van 2010, die hij samen met 

Ladislav Horáček had ondernomen.  

Tegelijkertijd deelde Šorma mee dat ze  

in de Cordillera Mandinga een nieuwe 

sulcorebutia hadden gevonden die in de 

lijst stond onder veldnummer VS 1010. 

Vergelijking van de coördinaten toonde 

aan dat deze vindplaats al lang bekend 

was (RH 2407, G 332). De op te stellen 

nieuwbeschrijving van Gertel zou geba

seerd zijn op het materiaal verzameld 

onder veldnummer G 332. Als reactie  

op de informatie werd eind november  

aan Šorma gemeld dat de planten onder 

zijn veldnummer VS 1010 al lang bekend 

waren en dat de nieuwbeschrijving er 

van als S. azurduyensis var. mandingaen-

sis vrijwel was afgerond. Er was daar- 

na geen contact meer. Verrassend was 

evenwel dat we eind januari 2011 het 

bericht kregen dat in het eerste nummer 

van jaargang 2011 van het Tsjechische 

tijdschrift Kaktusy een nieuwbeschrij

ving zou staan van een S. sormae ver-

vaardigd door Horáček. Op basis van 

verdere informatie kon vastgesteld wor

den dat het om de eerder genoemde  

planten met veldnummer VS 1010 ging 

en Gertel besloot zijn al in januari in

gestuurde manuscript terug te trekken. 

Toen midden februari het tijdschrift uit

kwam, bleek dat de beschrijving door 

Horáček slechts berustte op de margi

nale kennis van één populatie. Hoe de 

planten er in cultuur uit zouden zien was 

onbekend, en blijkbaar was er ook geen 

inzicht in de variatiebreedte en de groot

te van liet verspreidingsgebied van deze 

nieuwe sulcorebutia. Derhalve willen we 

onze kennis hieromtrent hier weergeven 

en tevens de soort overeenkomstig ons 

inzicht ombenoemen tot variëteit van S. 

azurduyensis. 

Afb. 1: S. azurduyensis var. sormae (HJ 412) met een donker 

             lichaam en zwarte doorns op de vindplaats nabij  

             Estancia Troja (Jucker) 

Afb. 2: S. azurduyensis var. sormae (HJ 412a) - een groene vorm 

             van de Cerro Huanaco (Jucker) 

Afb. 3: Een bijna zwart uitziende S. azurduyensis var.  

             sormae (HJ 1153) op de Cerro Huanaco Quimray  

             op meer dan 3900 m 



Sulcorebutia azurduyensis Gertel, Jucker & De Vries var. somae (Heřtus, Horáček & Slaba) 

Gertel & Jucker comb. et stat. nov.  

Basionym: Sulcorebutia sormae Heřtus, Horáček & Slaba - Kaktusy 2011, 47(1): 30-33. 

 

Beschrijving op basis van onze waarnemingen: 

Lichaam meestal spruitend en daardoor kleine groepen vormend, per kop 1 - 1,5 

cm diameter en hoogte (in cultuur een duidelijke neiging tot zuilvorming), naar on

deren toe overgaand in een krachtige, meestal meervoudig gedeelde penwortel. De 

spruiten vormen dikwijls zelf wortels. Epidermis krachtig groen, grijsgroen tot don

ker violet, op de groeiplaats vaak overkomend als vrijwel zwart. De vlakke knob  

bels zijn gemiddeld in 8 spiralen om het lichaam gegroepeerd, 5-6 mm lang en 3-4 

mm breed. De basis van de knobbels is min of meer onregelmatig ruitvormig. Areo

len langgerekt, op de bovenzijde van de knobbels, 3 mm lang en minder dan 1 mm 

breed. Doorns 7- 11, dikwijls ook minder, zeer dun, ongeveer 3 mm lang, wittig tot 

bruinig, de basis wat donkerder en verdikt, meestal 2-4 doornparen zijwaarts gericht, 

licht naar beneden gebogen, aanliggend, gewoonlijk 1 doorn naar beneden gericht in 

het verlengde van het areool. Middendoorns afwezig. Alle doorns iets ruw. 

   Knoppen ontstaan op de onderste areolen, olijfgroen tot bruinig. Bloemen trechter-

vormig. 30-35 mm lang en 35 mm breed. Pericarpellum bolvormig, 3 mm breed, 

groenig met olijfgroene tot bruinige, vingernagelvormige, toegespitste schubben. 

Buitenste bloembladen min of meer spatelvormig maar ook wel lancetvormig, meest

al rood, soms ook violetrood. Binnenste bloembladen spatelvormig, in een min of 

meer duidelijke punt eindigend, rood of violetrood, naar beneden toe vaak oranje tot 

geel of witachtig. Nektarkamer niet geprononceerd. Meeldraden op de binnenzijde 

van de bloembuis gelijkmatig ingeplant, meestal min of meer oranjekleurig of geel 

maar ook wel wit. Antheren geel. Stamper naar boven toe groenig, soms ook wat 

meer bruinachtig. Stempel met meestal 6 groenige tot licht bruinige stempellobben. 

Stamper overwegend vrijstaand, alleen net boven het vruchtbeginsel in de daar  

vernauwde bloembuis aangedrukt, ongeveer tot de hoogte van de bovenste meeldra

den reikend. Zaadholte rond, 2 mm breed, wit met enkelvoudige wandstandige  

zaadstrengen. 

   Vrucht 3-4 mm dik, roodachtig tot bruinig met meestal iets donkerder gekleur-de 

schubben. Bij rijpheid droogt ze perkamentachtig in en barst horizontaal open. Aantal 

zaden per vrucht meestal 20-30, gelijk aan die van de typevariëteit. 

Beschreibung: 

Korper meist sprossend und dabei kleine 

Gruppen bildend, 1 bis 1,5 cm dick und 

ebenso hoch (in Kultur deutlich säulig 

werdend), unten in ein kräftige, meist 

mehrfach geteilte Rübenwurzel überge

hend. Die Sprosse bilden oft eigene Wur

zeln aus. Epidermis kräftig grün, graugrün 

bis dunkel violett, am Fundort oft fast 

schwarz, aussehend. Die flachen Höcker 

sind in durchschnittlich 8 Spiralen um den 

Körper angeordnet, 5-6 mm lang und 3-4 

mm breit. Basis der Höcker mehr oder 

 

weniger unregelmäßig rautenförmig. Areo

len strichförmig, auf der Oberseite der Hö

cker, 3 mm lang und < 1 mm breit. Dornen 

7 - 11, oft auch weniger, sehr dünn, etwa 3 

mm lang, weißlich bis bräunlich mit dunk

lerem etwas verdicktem Fuß. Meist 2 - 4 

Dornenpaare seitlich spreizend, leicht nach 

unten gebogen, am Körper anliegend, ge

wöhnlich 1 Dorn nach unten in der Verlän

gerung der areole. Niemals Mitteldorne. 

Alle Dornen etwas rauh. Knospen aus 

den untersten Areolen, olivgrün bis 

bräunlich. Blüten trichterförmig 30 



- 35 mm lang und 35 mm Ø. Perikarpell kuge

lig, 3 mm Ø, grünlich mit olivgrünen bis bräun

lichen, fingernagelförmigen, gespitzten Schup

pen. Äußere Blütenblätter ± spatelförmig oder 

auch lanzettlich, meist rot, gelegentlich auch 

violettrot. Innere Blütenblätter spatelförmig, in 

eine mehr oder weniger ausgeprägte Spitze 

auslaufend, rot oder violettrot, nach unten 

manchmal orange bis gelb der weißlich. Nek

tarium wenig ausgeprägt. Staubfäden auf der 

Innenseite der Blütenröhre gleichmäßig inse

riert, meist mehr oder weniger kräftig orange

farben, gelb der auch weiß, Antheren gelb. 

Griffel grünlich nach eben hin auch bräun

lich mit grünlichen bis blass bräunlichen 

Narben. Meist 6 Narbenstrahlen; weitge

hend frei stehend, nur direkt oberhalb des 

Fruchtknotens in die dort stark verengte 

Blütenröhre eingepresst, etwa ebenso 

hoch wie die obersten Staubfaden. Samen

höhle rund, 2 mm Ø, weiß mit wandständi

gen, einzelnen Samenanlagen. Frucht 3-4 

mm Ø, rötlich bis bräunlich mit meist 

etwas dunkleren Schuppen. In der Reife 

trocknet sie pergamentartig ein und platzt 

äquatorial auf. Samen, meist 20 - 30 Korn, 

von gleichem Aussehen wie die der Art. 

Terwijl S. azurduyensis var. azur-

duyensis voorkomt in de ruime omgeving 

van Azurduy ten zuidoosten van de 

Cordillera Mandinga op hoogtes tus 

sen 2500 m en ongeveer 3100 m, ligt  

het groeigebied van de var. sormae op  

de hoogste delen van deze bergketen 

vanaf 3100 m tot bijna 4000 m. Tussen 

Mariscal Braun en Tarvita overlappen de 

verspreidingsgebieden van de twee vari

ëteiten elkaar. Derhalve vindt men daar 

overgangsvormen, dan wel beide varië

teiten naast elkaar groeiend. Ook in de 

nabijheid van de typevindplaats van de 

var. sormae (RH 2407, G 332, HJ 1160 

en HJ 1160a) bij Cruz Khasa, dat nog in 

de Cordillera Mandinga ligt, benaderen 

beide variëteiten elkaar bijna. Van daar 

Afb. 4: Een uit natuurzaad opgekweekte S. azurduyensis var. sormae (HJ 1153) met een donkergroene epidermis en 

             grote rode bloemen (Gertel) 



Afb. 5: S. azurduyensis var. sormae (HJ 1153) - een meerkoppig exemplaar in de collectie van Jucker (Jucker) 

strekt zich het groeigebied van de var. 

sormae uit naar het noorden tot in de 

omgeving van de dorpjes Uña Huatana 

en Kollpa Pampa op meer dan 3900 m 

hoogte. Naast de vondsten van Jucker 

(HJ 412-419, HJ 1151-1160) kennen we 

intussen een groot aantal, al dan niet 

dezelfde populaties (Gertel G 330-332, 

De Vries VZ 322, 431, 621-628, Beckert 

KB 399-404, Hillmann RH 2407, 3130 

en 3131), waarmee het voorkomen van 

de var. sormae zonder leemten wordt af-

gedekt en dat zich uitstrekt van 19° 37'  

in het noorden tot 19° 59' in het zui 

den en van 64° 41' tot 64° 32' van west 

naar oost. 

Het mag niet onvermeld blijven dat de 

Cordillera Mandinga na de be

schrijvingen van S. cantargalloensis  

en S. juckeri een heuse "bezoekers-

storm" beleefde en ook S. azurduyen- 

sis var. sormae reeds door vele reizigers 

werd gevonden. De lijst met vindplaat

sen zal derhalve veel groter zijn dan de 

 

bovenvermelde opsomming van de po

pulaties van deze mooie planten. 

In afwijking van S. azurduyensis var. 

azurduyensis, die meestal voorkomt op 

zeer vochtige groeiplaatsen, heeft de  

var. sormae eerder een voorkeur voor 

droge en vaak onbeschutte plekken. 

Vooral de planten op de grotere hoog 

ten blijven zeer klein (tot maximaal 1 

cm), hebben per areool meestal maar  

5-6 doorns en zijn vanwege de sterke  

UV-straling en de nachtelijke kou donker 

violet tot bijna zwart van kleur. Op lage

re hoogten worden de planten wat gro

ter, hebben meer doorns die vaak lichter 

van kleur zijn, en is de epidermis min of 

meer groen. De bloemen op de planten  

in het noordelijke deel van het versprei

dingsgebied zijn zeer uniform rood van 

kleur, met hooguit diep in de keel wat 

geel. Verder naar het zuiden ziet men  

dan overwegend rood-gele bloemen, die 

zich van de var. azurduyensis praktisch 

niet onderscheiden. 



Afb. 6: De vindplaats van S. azurduyensis var. sormae G 332 bij 

             Cruz Khasa (Gertel) 

Afb. 9: Bloemsnede van S. azurduyensis var. sormae G 332   

             (Gertel) 

Afb. 7: S. azurduyensis var. sormae G 332/6 - een plant van de  

             vindplaats bij Cruz Khasa (Gertel) 

Afb. 10: Een opengebarsten vrucht van S. azurduyensis var.  

               sormae met naar buiten gedrukte zaden (Gertel) 

Afb. 8: S. azurduyensis var. sormae (G 332/7) - een dichter  

             bedoornde kloon van Cruz Khasa (Gertel) 

Afb. 11: Zaden van S. azurduyensis var. sormae (links) en S.  

                azurduyensis var. azurduyensis (rechts) (Gertel) 



S. azurduyensis var. sormae is in cul-

tuur niet de gemakkelijkste. Vanwege  

de sterke penwortel houden ze niet van 

constant natte voeten. Een vereiste is  

dan ook een los, waterdoorlatend sub

straat en spaarzaam water. Ook het be

mesten moet zeer bescheiden gebeuren, 

want de kleine planten hebben maar  

weinig voedsel nodig. Ofschoon ze bij 

ons elke zonnestraal kunnen gebruiken 

om hun natuurlijke gedrongen habitus  

te behouden, houden ze niet van al te 

grote hitte. Zonder voldoende zonlicht 

zal men nauwelijks bloemen op S. azur-

duyensis var. sormae mogen verwach-

ten. Door een goede beluchting moet  

men trachten de oppervlaktetempera 

tuur van de planten binnen de grenzen  

te houden. Door doelgerichte schaduw 

kan men beschadiging door verbranding 

voorkomen. 
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Afb. 12: S. azurduyensis var. sormae (G 330) met een donkergroen 

                lichaam en weinig bedoorning (Gertel) 

Afb. 13: S. azurduyensis var. sormae (G 331) - van een vindplaats 

               ten westen van Cruz Khasa (Gertel) 

Afb. 14: S. azurduyensis var. sormae HJ 1155 van een groeiplaats 

               op 3100 m hoogte ten zuidwesten van de Estancia Troja 

               (Gertel) 



Dit artikel werd in Succulenta 91:3 (2012) (bldz. 118-124) gepubliceerd. 

Overgenomen met de toelating van de schrijver en de uitgever. 


