SULCOREBUTIA GLOMERISETA
Johan de Vries
Reeds in 1949 ontdekt, altijd een raadsel gebleven en nu in 2012, na herhaalde pogingen,
eindelijk weer teruggevonden: Sulcorebutia glomeriseta (Cárd.) Ritter

Lang heeft men gespeculeerd over de
herkomst van deze wel zeer bijzondere
soort. Cárdenas zelf ( 1951) schrijft in zijn
beknopte nieuwbeschrijving: “deze soort
afkomstig uit het noordelijke versprei
dingsgebied is volkomen verschillend van
alle andere Boliviaanse soorten”.
De planten hebben lange dunne ver
vlochten doorns, wat tot uitdrukking
komt in de naam glomeriseta, hetgeen
betekent: met sterk vervlochten borstels
(doorns op de areolen), borstels tot kluwen
verenigd. Cárdenas geeft als groeiplaats op:
Dep. Cochabamba, Prov. Ayopaya, Rio
Cotacajes, Naranjito (Bolivia).
Slechts weinigen brachten in de loop
der jaren enkele opmerkingen over S.
glomeriseta in de literatuur. De vind
plaats werd door sommigen ook nog
verlegd naar o.a. Hacienda Ressini bij

Sucre. Enkele oudere boekwerken ver
melden deze vindplaats nog (Backeberg
"Das Kakteenlexikon", Brinkmann "Die
Gattung Sulcorebutia" en Pilbeam
"Sulcorebutia and Weingartia"). Deze
misvatting hield niet zo lang stand, maar
nieuws bracht dit ook niet. Het was uit
eindelijk K. Augustin (1991), die ge
deeltelijk samen met H. Swoboda een rede
lijk lange reis maakte in de door Cárdenas
vermelde provincie Ayopaya, waardoor er
nieuwe berichten kwamen. Echter S. glome
riseta werd niet gevonden en gedurende dit
gedeelte van de reis waren Augustin en
Swoboda gescheiden op pad. Veel verder
dan de opmerkingen, dat het gebied moei
lijk te bereizen was en dat het zoeken naar
cactussen in dit dicht begroeide en sterk
gecultiveerde gebied zo mogelijk nog
moeilijker was, kwamen ze niet. Hierdoor

Afb. 1: De Rio Cotacajes, gezien vanaf de steile
hellingen

Afb. 2: S. glomeriseta, één van de weinige Cárdenas klonen in cultuur

en door de afgelegen ligging zijn dan
ook maar weinigen tot in deze gebie
den doorgedrongen. Het is dan ook
niet gemakkelijk om hier langere tijd
door te brengen zonder succes te heb
ben. Anders gezegd: het motiveert niet

Afb. 3: S. glomeriseta, de zaden, werkelijke hoogte
van de afb. is 1,86 mm

echt als je dagenlang niets vindt en het
vraagt op die manier om een grote mate
van doorzettingsvermogen. Men heeft
werkelijk geen idee waar te zoeken, of
het is te steil en/of de vegetatie is zo
goed als ondoordringbaar.

Afb. 4: Weingartia neocumingii, de zaden, werkelijke hoogte van de afb. is 1,86 mm

Afb. 5: Overzicht van een stukje van de steile vindplaats, met een dichte bezetting aan planten

R. Slaba (2012) spreekt zelfs het ver
moeden uit, dat de soort wel eens uitge
storven of vernietigd zou kunnen zijn in
deze zo overvloedig gecultiveerde om
geving, wat gelukkig voor het overgrote
deel van het landschap niet opgaat, om
dat het heel vaak langs de oevers te steil
is om in cultuur genomen te worden.
Slechts enkelen hebben doelgericht
gezocht maar vonden niets, of alleen
S. menesesii (Cárd.) Buining et Donald,
zoals Swoboda (veldnummer HS 210).
Een KA-veldnummer is er niet, daar zo
als reeds vermeld, Augustin gedurende
dit gedeelte van de reis met Swoboda er
niet meer bij was. Later vond ook Jucker
S. menesesii (HJ 940). Jucker deed zijn
vondst ook in het stroomgebied van de
Rio Cotacajes, de Rio Sacambaya. Tot
het stroomgebied van de Rio Cotacajes

(Afb. 1) behoort ook de Rio Santa Rosa
waar S. arenacea (Cárd.) Ritter en S.
candiae (Cárd.) Buining et Donald zijn
aangetroffen. De Vries (2010) berichtte
reeds uitvoerig over deze vindplaatsen.
Zoals in de aanhef vermeld staat,
werd S. glomeriseta voor het eerst in
1949 gevonden en wel door E. Rocha.
Cárdenas beschreef ze in 1951 als
Rebutia glomeriseta, veldnummer (her
bariumnummer) MC 4399. Cárdenas
heeft echter tot zijn dood in 1973 nooit
het geslacht Sulcorebutia Backeberg
erkend. In 1961 was ze al door Ritter
omgecombineerd tot het geslacht
Sulcorebutia.
Velen zullen deze planten niet ken
nen. Toch zijn ze gelukkig wel dege
lijk aanwezig in de gespecialiseerde

Afb. 6: Een nog kleine langbedoornde plant

Afb. 7: Een witbedoornde plant met nog zichtbaar een
gele bloemknop

Afb. 8: Geheel door mossen omgeven exemplaar

Afb. 9: Knoppen en een bijna rijpe roodgekleurde
zaadbes

Afb. 10: Een groote, geelbedoornde plant

Afb. 11: Een grote wit- en langbedoornde plant

benaming van planten
met het veldnummer HS
78 als S. pulchra door
W. Gertel (1991) werd
ook nog een nieuwbe
schrijving van deze
Swoboda vondst HS 78
gepubliceerd in Succu
lenta, als S. callichroma
De Vries (2012a).
Daar deze proble
matiek nu afgerond
was, konden we ons
volledig toeleggen op
het resterende en laatste
onopgeloste sulcorebu
tiaprobleem van
Cárdenas, nl. S. glome
riseta.
Afb. 12: Een groep geelbedoornde planten, hoog aan de rotsen hangend
En ja, zoals uit de
titel blijkt, hebben we
sulcoverzamelingen.
(John Carr en de auteur) inderdaad S. gloCárdenas heeft naar alle waarschijn
meriseta teruggevonden (veldnummer VZ
lijkheid nooit veel planten overhandigd ge
798) en ja, Naranjito bestaat echt en nee,
kregen (we zien meestal maar 1 of 2 ver
het is geen plaatsnaam. Het betekent niets
schillende planten op de afbeeldingen bij
anders dan sinaasappelboompje, letterlijk
een nieuwbeschrijving van Cárdenas).
vertaald. Eerder: klein sinaasappelboom
Cárdenas zelf vermeldde, dat "ze" (Rocha
gaardje, van soms niet meer dan een tiental
en Ganderillas) naast de andere botanische
boompjes en die zijn er vele in het gebied
collecties, maar enkele cactussen meege
langs de rivieren. Het was dan ook niet ge
bracht hadden. Gelukkig is er in dit geval
makkelijk om de juiste locatie te vinden en
vermeerderd en alle planten die we nu ken
ter vermelding: het was reeds onze derde
nen, gaan terug naar het oude Cárdenasma
reis naar dit gebied. Zelfs nu duurde het
teriaal (Afb.2).
nog meerdere dagen voor we succes konden
Na publicatie van een drietal artikelen
boeken.
door De Vries (2010a, 2011 en 2012),
betreffende andere oude Cárdenas
De planten groeien vaak aan een stei
vondsten, konden we een serie afslui
le rotswand, omringd door mos. Ze zien er
ten. Het betrof hier een drietal tot nu toe
op het eerste gezicht uit als een Aylostera
nog niet teruggevonden sulcorebutia's,
sensu Spegazzini en hebben geen penwortel
te weten: S. caracarensis (Cárd.) Donald,
zoals de meeste sulcorebutia's. Dit leidde in
S. inflexiseta (Cárd.) Donald en S. pulchra
het verleden tot diverse speculaties ten aan
(Cárd.) Donald. Tevens werden voor
zien van de gekozen geslachtsnaam. We
deze drie soorten ook nieuwe type
kennen echter ook van S. tiraquensis
planten gedeponeerd. Door de proble
(Cárd.) Ritter groeiplaatsen (Monte Puncu),
matiek ten gevolge van een verkeerde
waar de planten zonder penwortel eveneens

op de rotsige onder
grond in mos staan.
Dit zijn veelal voch
tige plekken met veel
neveldagen. Hoewel
het nu erg droog was,
zagen we, zoals ge
zegd, veel mos rond
de planten. Geduren
de eerdere reizen was
het er echter erg neve
lig, nat en koud, wat
de mosgroei wel ver
klaart.
De hoofdbloeitijd
was al voorbij, waar
door we enkele reeds
rijpe, roodgekleurde
bovengrondse zaad
bessen konden vin
den, die horizontaal
opengaan. De za
Afb. 13: Wit- en geelbedoornde planten naast elkaar
den kun je dan zo
zien. Ze zijn heel klein, de kleinste van alle
gehele cactuswereld, daar Cárdenas nooit
sulcorebutia's (Afb.3). Hierdoor werd er in
standplaatsfoto's publiceerde. Cárdenas zelf
het verleden reeds aan een overeenkomst
was veelal nooit op de vindplaatsen en ruim
met het geslacht Weingartia Werdermann
60 jaar geleden was de toen nog zwartgedacht (Afb.4).
witfotografie nog lang niet op het peil van
Niet voor niets vermeldde Cárdenas
wat het nu is (Afb. 5 - 13).
reeds in zijn nieuwbeschrijving, dat deze
soort volkomen verschillend is van alle an
Alle door Cárdenas als Rebutia
dere Boliviaanse soorten en inderdaad zien
K. Schum. beschreven en later tot
de zaden van S. glomeriseta en W. neocu
Sulcorebutia Backbg. ombenoemde cac
mingii (sucrensis Ritter) er op de foto's qua
tussen zijn nu teruggevonden. We zul
oppervlaktestructuur redelijk hetzelfde uit.
len ons "werkgebied" moeten verleggen
Enkele knoppen waren ook nog aan
voor een volgende reis. Gelukkig heb
wezig, waaraan we de gele bloemkleur kon
ben we nog enkele doelen, die mogelijk
den aflezen.
nog tot verrassingen kunnen leiden.
Het kleurenspectrum van de doorns lijkt
nog groter te zijn dan hetgeen de CárdenasTenslotte zal het U niet verbazen, dat
klonen laten zien.
we de vindplaats niet bekend maken. De
Verder zijn ze veruit de meest noorde
gehele populatie bestaat uit niet meer dan
lijk groeiende sulcorebutia's, aanzienlijk
naar schatting zo'n 500-600 exemplaren.
noordelijker dan S. menesesii (VZ 797), die
Oververzameling door hebzucht
we in hetzelfde stroomgebied vonden (zie
zal zondermeer tot uitroeiing lei
kaart).
den, zoals dat bijvoorbeeld ook bin
De foto's zijn een primeur voor de
nen een paar jaar het geval was op de

typevindplaatsen van S. roberto-vasquezii
Diers & Krahn en S. vargasii Diers &
Krahn.
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Mijn dank gaat uit naar Johan Pot,
Krommenie, die de zaadfoto's en het
overzichtskaartje gemaakt heeft.
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SUMMARY
More than 60 years after the first descrip
tion by Cárdenas, Sulcorebutia glomeriseta
(Cárd.) Ritter has finally been rediscovered
by John Carr and Johan de Vries. A team
that made more remarkable discoveries in
the past, like the rediscovery of the also
"lost" Cárdenas sulcorebutias as S. caraca
rensis, S. inflexiseta and S. pulchra sensu
Cárdenas (not HS 78, which mistakenly has
been named S. pulchra).
It was found in the Dep. Cochabamba, Prov.
Ayopaya, Rio Cotacajes and its tributaries,
Naranjito (Bolivia). The habitat is the most
northern one for Sulcorebutia ever, quite a
bit more up north than the habitat of S.
menesesii.
The area is very isolated and the surroun
dings are very difficult to explore because
of steep slopes along the river, which are
mostly overgrown by vegetation. Also a lot
of agricultural activities are to be dealt
with.
The habitat is not made public (the whole
population is estimated at 500-600 plants in
total) in order to prevent overcollecting.
This happened recently in a few years with
the type localities of S. Roberto-vasquezii
and vargasii.
All sulcorebutias, described by Cárdenas
have now been found again, so there are no
secrets left.

Bij de voorplaat:
Sulcorebutia glomeriseta op de vindplaats.
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