NIEUWBESCHRIJVING
Sulcorebutia augustinii species nova - Een nieuwe soort uit de
Boliviaanse provincie Campero
G. HENTZSCHEL

In juli 1985 werd op enige kilometers ten noordwesten van Omereque op 2500 m hoogte een
nieuwe Sulcorebutia ontdekt, in een omgeving, waar tot nu toe geen vindplaats van Sulcorebutia's bekend was. De plaats Omereque ligt in het dal van de Rio Mizque in het departement
Cochabamba, provincie Campero, Bolivia.
De eigenlijke vindplaats bevindt zich op een naar het noorden en noord-oosten aflopende helling
waar zich de slechts uit enige hutten bestaande indianennederzetting Uana Cuni Chico bevindt.
Het tot nu toe bekende groeigebied heeft een oppervlakte van 4000 tot 5000 m². Het heuvelachtige landschap is spaarzaam begroeid met gras en Dyckia's en met ca. 1 m hoge struiken van Myrica cf. aloides. Naast S. augustinii groeit hier als andere cactus Lobivia calorubra.
De planten van S. augustinii komen ook in de regentijd nauwelijks boven de grond uit. Hoewel ze
voor een deel sterk spruiten en dan vaak groepen vormen tot 40 hoofdjes, zijn ze tijdens de droge
tijd nauwelijks te zien, omdat ze met opgewaaid zand bedekt zijn. De zandbedekking is ongetwijfeld een bescherming om te kunnen overleven tijdens de 7 maanden durende droge tijd. De
sterk ontwikkelde penwortel dient waarschijnlijk in de rusttijd als opslagplaats.
Het is moeilijk om een verwantschappelijk verband te ontdekken. Een gelijkenis met de bekende
soorten uit het noordelijk aansluitend gebied van Totora tot Copachuncho, zoals S. tiraquensis,
S. oenantha en S. totorensis is niet te ontdekken. Volkomen anders gevormd is ook S. pampagrandensis, die groeit op een slechts enige kilometers westelijk gelegen, evenwijdig verlopende, bergketen. Deze soort heeft gladde dorens en langwerpige vruchtbeginselschubben.
De naast verwante vormen komen voor in een gebied, dat ligt tussen Villa Granado-Pirhua en
Aiquile ongeveer 80 km ten zuiden van de vindplaats van S. augustinii.
De nog onbeschreven Sulcorebutia's (HS 100, 100a en 100b) die hier voorkomen, tonen een grote gelijkenis met S. augustinii in habitus en dorenstruktuur, waarbij de laatste door de aanwezigheid van zeer lange uitstekende schubben wordt gekenmerkt. Deze planten worden echter groter,
de dorens zijn iets donkerder en de bloem is iets lichter dan bij S. augustinii. Andere nieuwe
vondsten (HS 151 en HS 151a) uit de naaste omgeving tonen weliswaar een zekere gelijkenis
met S. augustinii in habitus, maar wijken af in het verloop van de vaatbundels in de schubjes van
het vruchtbeginsel en in de dorenstruktuur. De dorens hebben kortere, niet zo dicht op elkaar
zittende uitsteeksels en de schubjes van het vruchtbeginsel hebben duidelijk meer vaatbundels
dan die bij S. augustinii.
Cormus bruneus, dure carnosus, prolificans, subglobosus, caule principale basi in radicem
napiformem ad 17 cm longam transienti, fibris paucis tenuibus; apex aculeatus immersus, ibidem
2-4 cm diametiente; costae 12-24, spiraliter tortae, dissolutae in gibberes parvos, planos, 2-4 mm
latos, 4 mm longos et 2-3 nm altos. Areolae in dimidio superiore gibberium insertae, 1,3- 1,8 mm
longae, 0,3-0,4 mm latae, inter se 4-6 mm distantes, albae, incanae. Aculei tenuis, recti aut cur-

vati, basi paulo incrassati, 0,8-2 mm longi, pectinate siti plerumque symmetrice ordinati, albi, superiores quorum apice testacei vel brunei, aculei marginales usque ad 30, quorum ad tredenos
dextrorsum et sinistorsum directos, tantum 1-2 deorsum sursumque 2-3,aculeo centrali nullo, aculeorum superficies echinata. Alabastra summa ex margine areolarum inferiorum nascentes,
vel etiam ex areolis subterraneis, brunea vel fusca, imbricata cum squamis eiusdem coloris. Flores gracilis, infundibuliformis, sine odore, 20-35 mm longus, in anthesi 20-35 mm diametiente,
violaceus. Pericarpellum 3 mm altum, et 4 mm latum, olivaceobruneum vel dure bruneum, partim squamis inverse cordiformibus basi paulo crassata, 2,5-3,5 mm longis et 0,6-1,2 mm latis obtectum; margo squamarum tenue dentata partimque undata; in axilles squamarum pili tenuissimi,
perspicui, loculus subrotundus, 3 mm altus, 4 mm latus, ovulis binis parietalibus. Receptaculum
10-12 mm longum. 8-9 mm latum, partim squamis olivaceis, 2,6-3,8 mm longis, 2-3 mm latis, basi
paulo crassatis instructum; inferiores quarum plus minusve triangulares margine undato, superiores oblongae, acute desinentes margine integro. Phylla perianthii exteriora 10-18 mm longa,
2-4 mm lata, acute desentia, margine integro, violacea basi et stria mediali paulo crassatis. Phylla perianthii interiora 12-20 mm longa, 3-5 mm lata, lanceolata, acute desinentia, violacea, basi
et stria mediali paulo crassatis. Stamina in 5 coronis ex interiore tubo enascentia, 7-10 mm
longa, flavoalbescentia, in pistillum inclinantia. Antherae 1,1-1,3 mm longae flavoalbescentia. Pistillum ca. 13 mm longum, 1 mm latum, albescens, basi glandulis nectareis. Stigmata 4-6, 1,5
mm longa, flavoalbescentes. Bacca brunea, primo carnosa, maturans sicce mebranacea, 3-5 mm
diametiens, squamulis paucis, in axillis quarum pili tenues perspicui instructa, bacca matura in
transversum dihiascens, 5-20 seminibus. Semen galeriformis, 1-1,2 mm longum, 0,8-1,1 mm latum, fusconigrum, nitidum; testa irregulariter verrucosa, partim obtecta cuticula brunea; structura
testa saepe pressione seminum vicinorum deformatur; dorsum seminum cristatum; hilum irregulariter ellicpticum, paulo demersum, instructum strophiola flavoalbescenti; micropyle infuscata, edita.
Patria Bolivia, in departemento Cochabamba, provincia Campero, prope coloniam Uana Kuni
Chico in iugo cursu boreala vel boreo-orientale in locis arenosis inter rupis in altitudine 2500.
Holotypus Swoboda 152 (HS 152) depositus in Herbario Hamburgense.

Beschrijving
Plant donkerbruin, hardvlezig, spruitend, plat bolvormig. Een groep bestaat uit een moederplant,
die direct overgaat in een tot ca. 17 cm lange penwortel met slechts weinig haarwortels. De
afzonderlijke zijspruiten zijn door een korte vaatbundel met de moederplant verbonden en vormen
geen afzonderlijke wortels. Op de groeiplaats komt slechts de schedel boven de grond uit, waarbij
de schedel in de droge periode bovendien met zand en grove humus wordt bedekt.
De dichtbedoornde schedel is ingezonken, ter hoogte van de schedel is de plantdiameter 2-4 cm.
De 12 tot 24 ribben zijn spiraalvormig gerangschikt en in kleine vlakke, 2-4 mm brede, 4 mm lange en 2-3 mm hoge bultjes verdeeld.
De areolen bevinden zich op de bovenste helft van de bultjes, ze zijn 1,3-1,8 mm lang en 0,3-0,4
mm breed en bedekt met witachtige viltharen. De afstand tussen de areolen bedraagt 4-6 mm. De
dunne, recht tot gebogen dorens zijn aan de basis verdikt en wit, de punten van de bovenste
dorens zijn lichtbruin tot bruinachtig. Alle dorens zijn 0,8-2 mm lang, kamvormig en meestal symmetrisch gerangschikt. Randdorens tot 30, waarvan telkens tot 13 dorens naar rechts en links
wijzen, 1-2 naar boven en 2-3 naar onder gericht zijn; het dorenoppervlak is dicht met uitsteek-

sels bezet. Middendorens ontbreken. De bloemknoppen verschijnen aan de bovenkant van de
areolen die aan de onderkant van de plant van zitten, meestal zelfs uit de areolen beneden de
oppervlakte van de grond. Ze zijn bruin tot donkerbruin van kleur, met dakpansgewijs gerangschikte schubben bedekt, van dezelfde kleur. De bloem is geurloos, slank en trechtervormig, 2025 mm lang en geheel geopend 20-25 mm breed. De kleur van de bloem is violet. Het vruchtbeginsel is vlak-kogelvormig, 3 mm lang en 4 mm breed, olijf tot donkerbruin van kleur, gedeeltelijk
met omgekeerd hartvormige met aan de basis iets verdikte 2,5-3,5 mm lange en 0,6-1,2 mm brede schubben bedekt. De rand van de schubben is fijn getand en gedeeltelijk gegolfd. In de oksels
van de schubben bevinden zich zeer fijne, doorschijnende haren. De zaadholte is afgeplat rond, 3
mm hoog en 4 mm breed. De zaadknoppen zijn wandstandig, in bundeltjes van 2 gerangschikt.
De bloembuis is 10-12 mm lang en 8-9 mm breed, gedeeltelijk bedekt met bruingroene schubben,
2,6-3,8 mm lang en 2-3 mm breed, aan de basis iets verdikt. De onderste schubben zijn min of
meer driehoekig met fijn getande en gegolfde rand. De bovenste schubben zijn langwerpig, spits
toelopend en met een gave bladrand.
Buitenste bloembladeren 10-18 mm lang en 2-4 mm breed, spits toelopend, bladrand gaaf, violet,
bladbasis en middennerf iets verdikt. Binnenste bloembladeren 12-20 mm lang en 2-5 mm breed,
lancetvormig, spits toelopend, violet, basis en middennerf iets verdikt. Meeldraden in 5 kransen
die aan de binnenkant van de bloembuis ontspringen, 7-10 mm lang, geelachtig-wit van kleur en
naar de stamper gericht. Helmhokjes 1,1-1,3 mm lang, geelachtig-wit. De stamper is ca. 13 mm
lang, 1 mm in diameter, witachtig; aan de basis bevinden zich kleine nektarklieren. Stempels 4-6,
1,5 mm lang, geelachtig-wit.
De vrucht is een bruine bes, in rijpe toestand een droge vliezige vrucht, 3-5 mm groot, met enkele kleine schubjes bedekt; in de schuboksels bevinden zich fijne doorschijnende haren. In rijpe
toestand springt de vrucht dwars open. Aantal zaden per bes 5-20.
Kleuromschrijving volgens DIN 6164
(Plantenkleurenatlas Prof. Dr. E. Biesalski)
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Zaden mutsvormig, 1-1,2 mm lang en 0,8-1,1 mm breed, zwart-bruin, matglanzend. De struktuur
van de zaadhuid (testastruktuur) is onregelmatig wrattig, gedeeltelijk met een bruine cuticula bedekt. De struktuur van de zaadhuid wordt dikwijls door de druk van de aanliggende zaden misvormd. Aan de rugzijde kamvormig verhoogd. Hilum-micropyle gebied onregelmatig ovaal, iets

ingezonken, met geelachtig-wit strophiola-weefsel opgevuld. Micropyle bruinachtig, verhoogd.
Sulcorebutia augustinii werd op 2 juli 1985 ontdekt. Het holotype met het veldnummer HS 152
werd in het herbarium van Hamburg gedeponeerd. Vegetatieve vermeerdering van de typeplant
bevindt zich in de verzamelingen van Augustin en Swoboda.
De nieuwe soort benoem ik ter ere van de ontdekker Karl Augustin uit Trautmannsdorf bij Wenen,
die door zijn omvangrijke morfologische en areaalgeografische studies de kennis over het
geslacht Sulcorebutia Backbg. en Weingartia Werd. belangrijk heeft vergroot. Ik bedank hem
voor het afstaan van de kleurenfoto en voor de hulpvaardigheid bij het tot standkomen van dit
manuscript.
Mijn bijzondere dank gaat uit naar mijn vriend A.J. Brederoo in Amsterdam, voor bet vervaardigen van de tekeningen
van bloem, vrucht, areool, zaden en de schubjes aan bet vruchtbeginsel, alsook voor de vertaling in het Nederlands
van het manuscript. Bovendien heb ik veel wetenschappelijke inspiratie van hem ontvangen. Dr. Volker Dittrich van
het instituut voor algemene botanie en botanische tuin van Hamburg, dank ik voor de vervaardiging van de raster
microscopische foto's en de bioloog Michael Struck voor de Latijnse vertaling.

Opmerkingen
Het geslacht Sulcorebutia Backbg. houd ik zonder meer in stand. Ik sluit mij niet aan bij de mening van Hunt en Taylor (Bradleya, 1987, 91-94). Sulcorebutia Backbg. is een op zich zelf staand,
zeer karakteristiek geslacht. Bepaalde morfologische kenmerken tonen verwantschappen aan
met het ten dele heterogene geslacht Weingartia.
Nieuwe waarnemingen aan de microstruktuur van de dorens wijzen eerder op een gemeenschappelijke oorsprong van Sulcorebutia Backbg. en Gymnocalycium Pfeiff.
Een nauwe verwantschap met Rebutia sensu stricto kan noch met behulp met behulp van morfologische noch met areaaligeografische overeenkomsten tot stand gebracht vorden. Bij de tegenwoordige stand van wetenschap over de som van de kenmerken van de Zuidamerikaanse cactusvormen, is een nieuwe kombinatie in de zin van Hunt en Taylor gewoonweg kinderspel. Er
wordt hierdoor geen nieuwe kennis verworven, integendeel, reeds erkende verschillen worden
uitgewist. Dit optreden kan noch als wetenschappelijk, noch als bijzonder praktisch aangemerkt
worden, en juist op deze grondslagen is ieder modern systeem gebaseerd.
Beschreibung
Körper dunkelbraun, hartfleischig, sprossend, flachkugelig. Eine Pflanzengruppe besteht aus einem Hauptsproß, dessen Körper unmittelbar in eine bis zu 17 cm lange Rübe mit wenigen Faserwurzeln übergeht. Die einzelnen Spröße sind mit einem kurzen Steg (Nabel) mit dem Hauptsproß
verbunden und bilden keine eigenen Wurzeln aus. Am Standort ragt nur der Scheitel aus dem
Boden, wobei dieser in der Trockenheit noch zusätzlich mit Sand und Humusteilen überdeckt
wird. Der dicht mit Dornen bedeckte Scheitel ist eingesenkt, der Durchmesser im Scheitelbereich
variiert von 2-4 cm. Die 12 bis 24 Rippen sind spiralig angeordnet und in kleine, flache, 2-4 mm
breite, 4 mm lange und 2-3 mm hohe Höcker aufgelöst. Areolen auf der oberen Hälfte der Höcker sitzend, 1,3-1,8 mm lang und 0,3-0,4 mm breit. Abstand von Areole zu Areole 4-6 mm. Die
Areolen sind weiß und mit wenig weißlichem Filz bedeckt. Die dünnen, gerade bis gebogenen, an
der Basis etwas verdickten Dornen sind weiß, die Spitzen der obersten Dornen zwiebelfarbig bis
bräunlich. Alle Dornen 0,8-2 mm lang, pektinat angelegt und meist symmetrisch angeordnet.

Randdornen bis 30, davon jeweils bis 13 nach rechts und links weisend, 1-2 nach oben und 2-3
nach unten ausgerichtet, auf der Oberflache dicht mit langen Fortsazen (Lobben) besetzt. Keine
Mitteldornen. Die Knospen erscheinen am oberen Rand der tiefer stehenden Areolen, meist sogar aus Areolen unterhalb der Erdberührungslinie. Sie sind braun bis dunkelbraun gefärbt und mit
gleichfarbigen Schuppen dachziegelartig bedeckt. Die nicht duftende Blüte ist schlank, trichterförmig, 20-35 mm lang und in der Anthese 20-35 mmm breit. Die Blütenfarbe ist violett. Pericarpell
flachkugelig, 3mm hoch und 4 mm breit, oliv bis dunkelbraun, teilweise mit umgekehrt herzförmigen, an der Basis etwas verdickten, 2,5-3,5 mm langen und 0,6-1,2 mm breiten Schuppen besetzt. Schuppenrand fein gezähnt, und teilweise gewellt. In den Schuppenachsel befinden sich
sehr feine, durchscheinende Haare. Samenhöhle flachrund, 3 mm hoch, 4 mm breit. Samenanlagen wandständig, jeweils zwei zusammen angeordnet. Receptaculum 10-12 mm lang und 8-9
mm breit, teilweise bedeckt mit braungrünen, 2,6-3,8 mm langen und 2-3 mm breiten, an der Basis etwas verdickten Schuppen. Die unteren Schuppen sind ± dreieckig, mit fein gezähnten und
gewellten Rand. Die oberen Schuppen sind länglich, spitz zulaufend und mit glattem Rand. Äußere Perianthblätter 10-18 mm lang und 2-4 mm breit, spitz zulaufend, Rand glatt, violett, Basis
und Mittelnerv etwas verdickt. Innere Perianthblätter 12-20 mm lang und 2-5 mm breit, lanzettförmig, spitz zulaufend, violett, Basis und Mittelnerv etwas verdickt. Staubgefäße in 5
Kränzen an der Innenseite der Röhre entspringend, 7-10 mm lang, gelblich-weißlich, zum Griffel
geneigt. Staubbeutel 1,1-1,3 mm lang, gelblich-weißlich. Griffel ca. 13 mm lang, 1 mm dick,
weißlich, an der Basis kleine Nektardrüsen. Narben 4-6, 1,5 mm lang, gelblich-weißlich. Die
Frucht ist eine braune Beere, erst fleischig, in der Reife pergamentartig auftrocknend, 3-5 mm
groß, mit wenigen kleine Schuppen bedeckt, in den Schuppenachseln feine, durchscheinende
Haare. In der Reife quer aufplatzend. Samenanzahl je Beere 5-20. Samen mützenförmig, 1-1,2
mm lang und 0,8-1,1 mm breit, schwarzbraun, mattglänzend. Testastruktur unregelmässig warzig, teilweise mit brauner Cuticula bedeckt. Die Testastruktur wird häufig durch Druck benachbarter Samen verunstaltet. Dorsal kammförmig erhöht. Hilum-Mikropylarregion unregelmäßig elliptisch, etwas eingesenkt und mit gelblich-weißer Strophiola ausgefüllt. Mikropyle bräunlich, erhöht.
Institut für Allgemeine Botanik und Botanischer Garten, Universität Hamburg, Ohnhorststrasse 18, D-2000 Hamburg

Dit artikel werd in Succulenta 68:7/8 (1989) (bldz. 147-153) gepubliceerd.
Overgenomen met de toelating van de schrijver en de uitgever.

