SULCOREBUTIA ATROSPINOSA
DE VRIES, SPEC. NOV. EN
SULCOREBUTIA LAMPROCHLORA
DE VRIES, SPEC. NOV.
Johan de Vries
Twee nieuwe cactussoorten uit de driehoek El Villar, Puente Azero en Monteagudo in Bolivia
worden voorgesteld en beschreven.

De laatste jaren zijn nogal wat nieuwe
sulcorebutia-soorten beschreven en één
daarvan was S. roberto-vasquezii Diers &
Krahn (2005) (Afb. 1). R. Vasquez, die
onderweg was om bromelia's (Afb. 2) en
orchideeën te zoeken, vond de planten in
de oostelijke uitlopers van de Andes. Hij
vond deze sulcorebutia op hoogten variërend van 1300 - 1400 m. De standplaats
werd zeer geheim gehouden, vanwege het
geringe aantal planten dat er zou groeien.
Nu wil het feit, dat sulcorebutia normalerwijze op hoogten variërend van
2500-3500 m voorkomt en dan meestal in
een landschap, dat zich op het eerste gezicht kenmerkt door dorre kaalheid. De
aangegeven hoogte is dus opvallend.
Veel werd gespeculeerd en kaarten met
hoogteaanduidingen werden geraadpleegd,
met als resultaat, dat S. roberto-vasquezii
(Afb. 3 t/m 8) al binnen één jaar gevonden
werd in de omgeving van Monteagudo. Het
verspreidingsgebied blijkt veel groter te
zijn dan aanvankelijk was aangenomen en
er werden flinke aantallen planten waargenomen. We kwamen in een totaal andere
omgeving terecht, bebost en groen, met af
en toe een kale plek met zandsteen. Een
gebied waar tot nu toe nooit werd gezocht.
Dientengevolge is ook het klimaat afwijkend, veel warmer en vochtiger. Vandaar

de bromelia’s en orchideeën van Vasquez!
Door deze vondst is het groeigebied van
sulcorebutia aanzienlijk uitgebreid.
Gedurende mijn reis van 2007, met John
Carr als begeleider, troffen we in Bolivia
Roland Müller en besloten we tezamen een
trip te maken in een klein deel van het
nauwelijks ontsloten gebied. Roland had de
omgeving reeds tijdens eerdere reizen verkend en we besloten, gezien de afstanden,
een trip te paard te maken (Afb. 9). Max
Steiner, onze contactpersoon van Hostal
International (een jeugdherbergketen) in
Bolivia zorgde voor een begeleider, Luis
(Afb. 10) en paarden. We zouden naar de
Inca-ruïnes van Manchachi gaan. Kort
gezegd: de tocht duurde drie dagen en was
zeer zwaar (ik had nog nooit op een paard
gezeten). Eén dag moest er zelfs gelopen
worden, vanwege het ontoegankelijke terrein voor de paarden en de regen deed er
ook geen goed aan (glad en geen zicht,
goed dat Luis erbij was).
Als een echte expeditie vertrokken we
vanuit El Villar in zuidelijke richting met
proviand op de paarden gebonden en met
meerdere personen als verzorgers van de
paarden en zelfs de vrouw van Luis als kok
erbij. Terwijl het middageten werd gekookt, vond John die wat rond liep, als

Afb. 1: S. roberto-vasquezii WK 986, typevermeerdering

Afb. 2: Grote bromelia’s aan een steile wand

Afb. 3: S. roberto-vasquezii VZ 672; grote solitaire
planten op de vindplaats

Afb. 4: S. roberto-vasquezii VZ 672-1 in knop

Afb. 5: S. roberto-vasquezii VZ 672-2 met sterker gekleurde knoppen en bloemen

Afb. 6: S. roberto-vasquezii VZ 672, zaden

eerste een sulcorebutia tussen het gras. We
waren enorm verheugd al zo snel succes te
hebben. Deze planten kregen het veldnummer VZ 657, en later de naam S. atrospinosa (Afb. 11 en 12).
Het eten smaakte echt goed. Het is verwonderlijk, hoe snel deze Indio's op een
simpel houtvuurtje een smakelijke en voedzame maaltijd uit de meegebrachte spullen
kunnen maken.
Het was moeilijk om weer op het paard
te komen. Aan het einde van de dag werd
overnacht in de simpele woning van Luis.
Zelf verbleef hij waarschijnlijk in de
schuur. Het bed was vergeven van de
vlooien en het resultaat laat zich raden.
De volgende dag gingen we weer verder.
Zoals vermeld gedeeltelijk lopend en niet te
vergeten in regen en mist die het zeer onaangenaam maakten. Zonder Luis hadden
we ons einddoel nooit gevonden. We legden de route vast op GPS, zodat we op een
latere reis in 2009 alles terug zouden

kunnen vinden.
Tijdens deze route vonden we nog de
volgende sulcorebutia-populaties, ditmaal
op de kale rotsen, die de veldnummers VZ
658, hier beschreven als S. lamprochlora
(Voorplaat en Afb. 13) en VZ 659 (S. species) kregen. In hoeverre VZ 659 verwant
is aan VZ 658 is nog niet geheel duidelijk.
Er groeiden ook vele tillandsia's (Afb. 14),
zich hechtend aan de rotsen, wat er op
wijst, dat de weersomstandigheden wel
vaker zo vochtig zijn.
We waren totaal verkleumd toen we
Manchachi bereikten, dat in een reusachtige driehoek tussen de bergen ligt (Afb.
15). Het is geheel bebost en alles is overwoekerd door mos, zo ook natuurlijk de
restanten van de gebouwen van de Inca's
(Afb.16).
Zelfs hier vonden we een sulcorebutiapopulatie, die het veldnummer VZ 660
kreeg en voorlopig als S. species (met lange bedoorning) te boek staat.

LATIJNSE DIAGNOSE
Sulcorebutia atrospinosa De Vries, spec. nov.
Corpus: non proliferans, latius quam altum (47 x 25 mm), vertice maxime depresso; epidermis perviridis ad fere atra. Radix: brevis et napiformiter crassata sed non ramosa.
Costae: 13 spiraliter divisae in menta fere rotunda et maxime applanata; areolae productae, paulo depressae, oblique in
mentis decurrunt; angustiores quam 1 mm et ad 4 mm longae lana alba aliqua instructae sunt.
Spinae marginales: 19- 22, brunneae ad atrae, pectinate positae basi paulo crassata; inferiores adiacentes, superiores
erectae ad omnino distantes superficie paene tenui. Superiores postea accrescunt in paribus duarum et initio corneae
acumine atriore sunt, sed postea decolorantur in fuscum ad atrum. Inferiores ab 5 mm longae sunt, superiores ad 12
mm. Centrales desunt.
Gemmae: obtusae in acumine et iam enascentes ex areolis infimis corporis demissi omnino violaceae sunt.
Flores: ad 38 mm longi et 38 mm lati, infundibuliformes et tenue odorant.
Pericarpellum: subbrunneum, globosum (4 x 4 mm), squarnis subbrunneis et spathulatis instructum.
Receptaculum: violaceum, infundibuliforme, parte superiore magis violaceum, squamis subbrunneis et spathulatis mucrone atra instructum est, pariter longis ac latis (3x 3 mm).
Folia perianthii: perviolacea (Bielsalski 10,5 L), ad 5 mm lata in acumine mucronata paulo insecta.
Filamenta: omnino violacea, parte superiore paulo clariore; antherae sufflavae.
Pistillum: subchloroticum 13 mm longum est;

Stigmata: 7 subchlorotica.
Fructus: rotundus ad paulo applanatus, 6 mm, atro-olivaceus, pergamaceum desiccans, integre et subterrene permanet.
Semen: 1 - 1,2 mm longum et ad 1 mm latum, obsolete nigrum.
Habitat: Bolivia. Dept. Chuquisaca, Prov. Tomina in meridiem El Villar in altitudine 2000 m.
VZ 657 (Joh. de Vries) e seminibus in habitate collectis; 15/10/2007. Holotypus in LPB; isotypus WU.
Etymologia: haec species nominata est ex habito atro et spinis fere atris.
Recedit a S. roberto - vasquezii (data S. roberto - vasquezii inter parentheses et ambobus mensa in cultura) floribus brevioribus 38 mm longis (50 mm), qui omnes atroviolacei (albi- valde surrosei) sunt. Spinae multo longiores sunt, 12 mm
(6 mm), brunneae ad atrae (albae ad subbrunneae, superficie paene tenui (asperrima) et distantes (pectinate adiacentes).

Sulcorebutia lamprochlora De Vries, spec. nov.
Corpus: maxime proliferans, latius quam altum (32 x 20 mm), vertice depresso; epidermis capparina, in accremento
conspicue valde lampra; germina nova parva celerrime ipsa radicem protrudunt ; radix: brevis, crassa, napiformis sed
non ramosa.
Costae: 16 spiraliter divisae in menta fere rotunda (4 x 4 mm); areolae longe productae summis in mentis sunt, angustiores quam 1 mm et ad 4 mm longae lana spodoleuca aliqua instructae.
Spinae marginales: 21, pectinatae, adiacentes, subbrunneae, basi crassata; acumen et basis atrius colorati sunt. Ad 4
mm longae sunt superficie paulo lepida. Centrales desunt.
Gemmae: ex areolis infimis corporis demissi enascunt, interdum paulo superius, sed numquam super umerum corporis.
Acutae sunt et iam enascentes omnino atroviolaceae.
Flores: ad 30 mm longi et 38 mm lati, anguste infundibuliformes et tenue odorant.
Pericarpellum: violaceum, globosum (4 x 4 mm), squamis atroviolaceis et spathulatis instructum.
Receptaculum: violaceum, elongate infundibuliforme, in parte suprema atroviolaceum, squamis brunneis acute desinentibus et in mucrone atrioribus et longioribus quam latis (4 x 2,5 mm) instructum est.
Folia perianthii: perviolacea (Biesalski 10,5 L), ad 3,5 mm lata in acumine mucronata.
Filamenta: in parte infima violacea, transiens in sufflavum; antherae sufflavae,
Pistillum: achromaticum 12 mm longum est;
Stigmate: 5 subchlorotica.
Fructus: rotundus ad paulo elongatus, 4,5 mm, viridis ad subrubiginosus, pergamaceum desiccans, integre et subterrene
permanet.
Semen: 1 mm longum et 1 mm latum, obsolete nigrum.
Habitat: Bolivia. Dept. Chuquisaca, Prov. Tomina in meridiem El Villar in altitudine 1940 m.
VZ 658 (Joh. de Vries) e seminibus in habitate collectis; 16/10/2007. Holotypus in LPB; isotypus WU.
Etymologia: haec species nominata est ex epidermi lampra.
Recedit a S. roberto - vasquezii (data S. roberto - vasquezii inter parentheses et ambobus mensa in cultura) corpore multo minore 32 mm (70 mm), proliferatione maxima (sine proliferatione], floribus brevioribus 30 mm longis (50 mm), qui
omnes atroviolacei (albi-valde surrosei) sunt. Spinae breviores sunt 4 mm (6 mm), superficie paulo lepida (asperrima).

Afb. 7: S. roberto-vasquezii VZ 669 met roze bloemen op
de groeiplaats

Afb. 8: S. roberto-vasquezii VZ 669-2 met roze bloemen

Afb. 9: Mijn paard

Afb. 10: Luis

Afb. 11: S. atrospinosa VZ 657 op de groeiplaats

Afb. 12: Panorama met op de voorgrond de groeiplaats
van S. atrospinosa VZ 657 tussen gras

Afb. 13: Groeiplaats van S. lamprochlora VZ 658 in de openingen tussen de kale rotsen

Beschrijving
Sulcorebutia atrospinosa De Vries, spec.
nov.
Planten niet spruitend, breder dan hoog
(4,7 x 2,5 cm), met sterk ingezonken
schedel. Wortel kort, peenvormig verdikt
en niet vertakt. Epidermis zeer donker
groen, tot bijna zwart.
Ribbenaantal 13, spiraalvormig, opgedeeld in vrijwel ronde, sterk afgevlakte
kinnen, met de langgerekte iets verzonken areolen, schuin aflopend op de kinnen. Areolen smaller dan 1 mm breed en
tot 4 mm lang, met weinig witte wol.
Randdoorns 19 - 22, bruin tot zwart,
kamvormig, met een iets verdikte basis.
Onderste doorns aanliggend, bovenste

opgericht tot geheel afstaand, bijna glad
van oppervlaktestructuur.
Bovenste doorns groeien na in paren van
2 en zijn aanvankelijk hoornkleurig met
een donkere spits, verkleuren later naar
donkerbruin - zwart. Lengte vanaf 5 mm
voor de onderste, tot 12 mm voor de bovenste. Middendoorns ontbreken.
Knoppen ontstaan laag aan de plant, op
de onderste areolen. Ze zijn stomp aan de
top en geheel violet van kleur, reeds vanaf het verschijnen. De bloemen zijn 38
mm lang en 38 mm breed, trechtervormig
en zwak geurend. Pericarpel lichtbruin,
rond, 4 x 4 mm, met lichtbruine spatelvormige schubben bezet. Receptaculum
violet, trechtervormig en donkerder violet in het bovenste gedeelte.

Afb. 14: Tillandsia’s die zich hechten op de kale rotsen

Receptaculumschubben lichtbruin, spatelvormig met een donkere spits. Even
lang als breed (3 x 3 mm). Perianthbladeren donker violet (Biesalski 10,5 L), tot 5
mm breed, met aan het uiteinde een punt,
die wat ingesneden is.
Helmdraden geheel violet, bovenste gedeelte iets lichter van kleur. Stijl licht
geelgroen, 13 mm lang. Helmhokjes
lichtgeel. Stempellobben lichtgeelgroen,
aantal 7.
Vruchten rond (6 mm), tot iets afgeplat,
donker olijfgroen, perkamentachtig opdrogend, blijven intact en bevinden zich
ondergronds. Zaden 1,2 mm lang en tot 1
mm breed, matzwart.

Groeiplaats Bolivia, Dept. Chuquisaca,
Prov. Tomina, ten zuiden van El Villar.
Hoogte 2000 m.
Veldnummer VZ 657 (Joh. de Vries) uit
standplaatszaden, verzameld op
15/10/2007. Holotype in LPB; isotype
wu.
Onderscheidt zich van S. roberto-vasquezii (waarde voor S. roberto-vasquezii tussen haakjes en voor beide in cultuur gemeten) door kortere bloemen 38 mm (50
mm), die alle donker violet (wit - zeer
licht roze) zijn. De bedoorning is veel
langer, 12 mm (6 mm), bruin tot zwart
(wit tot lichtbruin) van kleur, bijna glad

Afb. 15: Manchachi, de groene driehoek tussen de bergen, nog ver weg !

Afb. 16: Manchachi, Inca-ruines met mos overgroeid

Afb. 17: S. atrospinosa VZ 657-3 met knoppen

Afb. 18: S. atrospinosa VZ 657-3 in bloei

Afb. 19: S. atrospinosa VZ 657-3; bloemdoorsnede

Afb. 20: S. atrospinosa VZ 657; jonge geënte plant met
nog onrijpe vruchten

van oppervlaktestructuur (zeer ruw) en
afstaand (pectinaat aanliggend). Etymologie: de soort heeft zijn naam gekregen
vanwege zijn donkere uitstraling en de
nagenoeg zwarte bedoorning: atrospinosa
betekent met zwarte doorns. (Afb. 17 t/m
21)
Beschrijving

Afb. 21: S. atrospinosa VZ 657-3 zaden

Afb. 22: S. lamprochlora VZ 658-2 met knoppen, let op
de glazende epidermis

Afb. 23: S. lamprochlora VZ 658-4 in bloei

Sulcorebutia lamprochlora De Vries,
spec. nov.
Planten zeer sterk spruitend, breder dan
hoog (3,2 x 2 cm), met ingezonken schedel. Jonge kleine spruitjes vormen snel
zelf een wortel. Wortel kort, dik, peenvormig, niet vertakt. Epidermis groenbruin, opvallend sterk glanzend tijdens
het groeiseizoen.
Ribbenaantal 16, spiraalvormig opgedeeld in vrijwel ronde kinnen (4 x 4 mm),
met langgerekte areolen, die boven op de
kinnen staan. Areolen smaller dan 1 mm
en tot 4 mm lang, met iets grauwwitte
wol.
Randdoorns 21, kamvormig, aanliggend,
lichtbruin, met een verdikte basis. Zowel
spits als basis zijn donkerder van kleur.
Lengte tot 4 mm, met een licht schilferige oppervlaktestructuur. Middendoorns
ontbreken.
Knoppen ontstaan laag aan de plant, op
de onderste areolen, soms ook iets hoger,
echter nooit boven de schouder van de
plant. Ze zijn spits, geheel donkerviolet
van kleur, reeds vanaf het verschijnen.
De bloemen zijn tot 30 mm lang en 38
mm breed, smal trechtervormig en zwak
geurend. Pericarpel violet, rond (4 x 4
mm) en bezet met donkerviolette spatelvormige schubben. Receptaculum violet,
lang trechtervormig en donkerviolet in
het bovenste gedeelte.
Receptaculumschubben bruin, spits toelopend en donkerder aan de top, langer

Afb. 24: S. lamprochlora VZ 658-3, bloemdoorsnede

Afb. 25: S. lamprochlora VZ 658, jonge geënte plant
met nog onrijpe vruchten

dan breed (4 x 2,5 mm). Perianthbladeren
donkerviolet (Biesalski 10,5 L), tot 3,5
mm breed, met aan het uiteinde een punt.
Helmdraden onderste gedeelte violet,
overgaand naar lichtgeel, stijl kleurloos,
12 mm lang. Helmhokjes lichtgeel.
Stempellobben lichtgeel, aantal 5.
Vruchten rond (4,5 mm), tot iets langgerekt, groen, tot lichtroodbruin, perkamentachtig opdrogend, blijven intact en
bevinden zich ondergronds. Zaden 1 mm
breed en 1 mm lang, donker matzwart.
Groeiplaats Bolivia, Dept. Chuquisaca,
Prov. Tomina, ten zuiden van El Villar.
Hoogte 1940 m.
Veldnummer VZ 658 (Joh. de Vries] uit
standplaatszaden, verzameld op
16/10/2007. Holotype in LPB; isotype
WU.
Onderscheidt zich van S. roberto-vasquezii (waarde voor S. roberto-vasquezii tussen haakjes en voor beide
in cultuur gemeten) door veel kleinere
plantenlichaam, 3,2 cm (7 cm), sterk
spruitend (niet spruitend), kortere bloemen 30 mm (50 mm), die alle donker
violet (wit - zeer licht roze) zijn. De bedoorning is korter, 4 mm (6 mm), licht
schilferig van oppervlaktestructuur (zeer
ruw).
Etymologie: de soort heeft zijn naam gekregen vanwege zijn glanzende epidermis; lamprochlora betekent glanzend,
blinkend. (Afb. 22 t/m 26)
Notities

Afb. 26: S. lamprochlora VZ 658-1; zaden

Zoals bij alle sulcorebutia-populaties is
de variatie binnen de populatie meestal
groot, soms zelfs zeer groot. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan S. rauschii G. Frank
(1969), die enorm varieert, maar zo af en
toe kan de variatie ook gering zijn, zoals
bijvoorbeeld bij S. heliosoides P. Lechner
& Draxler (2008). Deze variatie is in het
veld vaak moeilijk waar te nemen, als gevolg van weersinvloeden zoals grote

Afb. 27: S. lamprochlora VZ 658-5; een kloon met rode bloemen
Foto’s van de schrijver

droogte (planten zien er bijna dood uit),
sterke instraling en wind (planten en plantendoorns verliezen hun kleur en worden
grauw).
Uit de standplaatszaden heeft zich na 3
jaar een flink aantal plantjes ontwikkeld.
Bij S. atrospinosa zijn niet alle tot nu toe
zo mooi donker gekeurd als de typeplant,
wat ook als normaal gezien kan worden,
gezien de te verwachten variatie. De
bloemkleur is voor iedere plant identiek.
Bij S. lamprochlora is de kleur van de
bedoorning nog wat meer variabel en tot nu
toe is één rood bloeiende plant waargenomen (Afb.27).

Door enting zijn snel grotere bloeibare
planten verkregen.
Voor de specialisten en perfectionisten
onder ons: veldnummers, die op dit moment S. atrospinosa vertegenwoordigen
zijn: VZ 657 (typepopulatie, identiek met
RMR 703).
S. lamprochlora veldnummers: VZ 658
(typepolpulatie, identiek met RMR 704).
Verder VZ 716 (identiek met RMR 909)
en VZ 717 (identiek met RMR 910). RMR
is de veldnummerafkorting van mijn begeleider Roland Müller.
Mijn dank gaat uit naar de heren Konrad
Meissner voor het maken van de zaden-

foto's en Sjef Theunissen voor het samenstellen van de Latijnse diagnose.
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