SULCOREBUTIA LUTEIFLORA
DE VRIES, SPEC. NOV.
Johan de Vries
Een nieuwe soort, door ons, mijn reisgenoot Roland Müller en mijzelf, in 2009 ten westen
van San Pedro, Bolivia, ontdekt, wordt voorgesteld en beschreven.

Nieuwe vindplaatsen worden vaak
onverwachts ontdekt. In dit geval
was de oorzaak werkzaamheden aan
de weg (de doorgaande route van
Sopachuy naar Azurduy). We konden
niet verder en na enige tijd wenkten
een paar mensen ons en maakten
ons duidelijk, dat we door het dorpje
San Pedro zelf konden gaan om zo
onze weg te vervolgen.
Wie enigszins bekend is in Bolivia,
weet dat het stratenplan in dorpen
voor ons westerlingen vaak niet erg
duidelijk overkomt. We namen dus de
verkeerde afslag en reden wat omhoog, vanwaar we de hoofdweg weer
zagen liggen. De richting beviel ons
eigenlijk wel en we besloten om verder te rijden. De weg was niet slecht
en bracht ons naar het gehucht Torre
Pampa, alwaar een pompstation voor
gascompressie gevestigd is, hetgeen
luid en duidelijk te horen was (afb.1).
Vanaf Torre Pampa ging het geleidelijk verder omhoog en spoedig
vonden we de eerste sulcorebutia’s.
We hadden echter geen idee, welke soort deze sulcorebutia’s zouden
kunnen zijn. Verderop vonden we de
eerste planten met bloemresten (VZ
732 en tevens de typepopulatie) (afb.
2 en 3) en tot onze verbazing zagen
we aan de verbloeide bloemresten,
dat de bloemkleur geel moest zijn!
Dit hadden we in deze omgeving niet
verwacht. Het vervolg van de weg,
die na Torre Pampa steeds slechter
Afb. 1: Pompstation Torre Pampa.

Afb. 2: VZ 732 op de vindplaats, tijdens een droog moment

werd en ook steeds meer in hoogte toenam, bracht ons op de gedachte, dat
de weg richting de Cerro Mandinga zou
gaan. Ondertussen was de mist zo dicht
geworden, dat het bijna onmogelijk was
om verder te gaan (afb. 4). De temperatuur was slechts een paar graden boven
nul en er stond een gure wind. We besloten, omdat het ook al tegen het einde van de dag liep, om hier te overnachten. Voor ons was dat gemakkelijk, daar
we ons huis bij ons hadden. We sliepen
namelijk in de auto. De achterbank was
verwijderd en dat gaf genoeg ruimte
voor 2 personen. Door de aanhoudende
mist bleef het net boven nul. Een plastic
ﬂes gevuld met heet water, die daardoor
alle vormen aannam, maar toch heel
bleef, hielp mij om in mijn slaapzak de
nacht door te komen.
De volgende dag, kort na 6 uur, was

de mist opgetrokken (afb. 5) en konden
we inderdaad de contouren van de voor
ons zo bekende Cerro Mandinga zien.
Het laatste gedeelte, tijdens de “klim”
naar het hoogste punt van de Mandinga
(4125 m) vonden we geen sulcorebutia’s
meer. Boven gekomen had zich het gebied, waar we vandaan kwamen en waar
zich de voor ons onbekende geelbloeiende sulcorebutia’s bevonden, alweer
gevuld met mist.
Van de Mandinga wisten we uit voorgaande reizen, dat het klimaat daar vaak
nat, mistig en onaangenaam kan zijn.
In de lager liggende gebieden is het zo
mogelijk nog erger gesteld. Mist komt
soms snel opzetten en dan steken alleen
de hoger liggende gedeelten er nog bovenuit. Vanboven af kijk je zo op een
deken van mist neer. Een bizar gezicht,
Alsof je in een vliegtuig zit (afb. 6).

We zijn ondertussen drie keer in het
betreffende gebied geweest en alle keren heersten er dezelfde omstandigheden. De Mandinga en de lagere gedeelten liggen in de mist. De zon laat de
mist verdwijnen rond de hoger liggende gedeelten en soms (niet alle dagen)
komen ook de lagere gedeelten enige
tijd in de zon te liggen. Resten van mistﬂarden komen regelmatig over en ineens kan alles weer dicht trekken (afb.
7), zeker na de middag. Andere veldonderzoekers, die op onze aanwijzingen spoedig na ons het gebied bezocht
hebben, hadden dezelfde ervaringen.
Soms werd het reizen zelfs afgebroken
of uitgesteld.
De tijdspanne, dat de bloemen van de
door ons ontdekte nieuwe sulcorebutia's
overdag open zijn, is dan ook kort. Vaak
maar enkele uren, vanwege het gure klimaat. Verspreiding van pollen door insecten zal slechts over korte afstanden
plaatsvinden (binnen de eigen populatíe). Verbindingen naar andere soorten is
door ons niet vastgesteld.
De laatste populatie van de nieuwe
sulcorebutia (VZ 782 op 3525 m), die
wij gevonden hebben voor de Cerro
Mandinga is nog altijd 9 km hemelsbreed verwijderd van Sulcorebutia cantargalloensis Gertel, Jucker & De Vries
(VZ 254, VZ 617 en 783). Hiertussen
zijn geen sulcorebutia’s gevonden. Het
voorkomen is aldus sterk geïsoleerd. VZ
732, de typepopulatie bij Torre Pampa,
op 2674 m, is zelfs 14 km hemelsbreed
verwijderd van S. cantargalloensis. Naast
de verschillen in morfologische kenmerken, zoals de uitsluitend gele bloemkleur, heeft dit mij er toe doen besluiten deze mooie sulcorebutia, die in een
groot gebied voorkomt van 6 km lengte,
vanaf Torre Pampa op 2519 m (VZ 830)
tot aan de hoogst gevonden groeiplaats
op 3525 m (VZ 782) en daarmee dus
een hoogteverschil van 1000 m overbruggend, als zelfstandige soort te beschrijven onder de naam Sulcorebutia
luteiﬂora (afb. 8-11).

Diagnosis
Sulcorebutia luteiflora De Vries spec. nov.
Differs from S. cantargalloensis Gertel,
Jucker & De Vries (2006) by (data for S.
cantargalloensis between brackets): a very
bright colored ﬂexible spination (very stiff
dark to black spination. older plants with
1-2 central spines per areole). Number of
spines 23-29 (14-20). Flower color exclusively yellow (violet, red, yellow and orange in frequency of occurrence). The funnel-shaped ﬂowers are big and long, 40
mm wide and 40 mm long (funnel-shaped,
but shorter and less wide, 25-30 mm long
and 30-35 mm wide). Body simple, occasionally offsetting (very strong offsetting).
Plants stay bigger and ﬂatter, 5 cm wide
and 2,5 cm high (3 cm wide and 2,5 cm
high, measured without offsets).
Type: Bolivia, Dept. Chuquisaca, Prov.
Azurduy, west of Est. Torre Pampa, 2674
m, cultivated from habitat seed, collected
on 07/10/2009 Joh. de Vries, VZ 732
(Holotype LPB, lsotype WU).
Additional investigated living material VZ
733, 781, 782, 830 and 831.

Beschrijving
Planten weinig tot niet spruitend, breder dan hoog (5 cm x 2,5 cm), met
een iets ingezonken schedel. Epidermis
lichtgroen. Wortel kort, dik, peenvormig
en onvertakt. Ribbenaantal 13-17, spiraalvormig, opgedeeld in trapeziumvormige tuberkels (8 mm lang en 5 mm
breed). Bovenop de tuberkels bevinden
zich de langgerekte areolen. Areolen
langer dan breed (4 mm x 1 mm) met
iets grauwwìtte wol. Randdoorns 23-29,
kamvormig, meest aanliggend, gedeeltelijk iets afstaand naar alle kanten, witgelig tot geelbruinachtig van kleur met
een iets verdikte, zwakbruine basis. De
spits is soms iets donkerder van kleur.
De randdoorns bedekken de plant geheel. Lengte bovenste randdoorns tot
12 mm. Oppervlaktestructuur van de
randdoorns is glad. Middendoorns ontbreken. Knoppen ontstaan laag aan

Afb. 3: VZ 732 op de vindplaats, nog nat van de
mist
Afb. 4: De typevindplaats in de mist, de auto is
nog net zichtbaar
Afb. 5: Een van de korte momenten, dat de omgeving van de typevindplaats zichtbaar is
Afb. 6: De Cordillera Mandinga op het hoogste
punt, uitstekend boven de mist, waaronder
S. luteiﬂora spec. nov. zich bevindt
Afb. 7: Opnieuw binnendrijvende mistﬂarden

Afb. 9: VZ 732-4, in cultuur met een iets gelere
bedoorning

de plant, vanuit de oudere areolen. De
knoppen zijn spits en roodbruin van
kleur (afb. 12), Pericarpel roodbruin,
rond (4 mm Ø). Pericarpelschubben
roodbruin. Receptaculumschubben
spits toelopend, iets langer dan breed,
roodbruin van kleur met een gele rand.
Perianthbladeren geel, 1,5 F (Biesalski
1957) “steenkruidgeel” (Alyssum saxatiIe L.), 5 mm breed en spits toelopend en
soms iets rood aan de spits. Helmdraden
over de gehele lengte geel, helmhokjes
líchtgeel. Stijl geelgroen, 25 mm lang en
geheel vrijstaand. Stempellobben groeneel, aantal 6 (afb. 13). Vruchten rond
(6 mm) tot iets langgerekt, aanvankelijk
groen, dan donkerbruinrood‚ perkamentachtig opdrogend en intact blijvend (afb.
14). Zaden 1,3 mm breed en 1,5 mm
lang, matzwart van kleur (afb. 15 en 16).
Groeiplaats: Bolivia, Dept.
Chuquisaca, Prov. Azurduy, ten westen van Est. Torre Pampa. Hoogte 2674
m. Veldnummer VZ 732 (Joh. de Vries).
Planten opgekweekt uit standplaatszaden‚ verzameld op 07/10/2009.
Foto links
Afb. 8: VZ 732-3, in cultuur met een iets donkerder
bedoorning

Afb. 10: VZ 732-6, in cultuur met een wat ruigere
en donkerder bedoorning

Holotype in LPB; isotype WU.
Onderscheidt zich van S. cantargalloensis (waarde voor S. cantargalloensis tussen haakjes en voor beide in
cultuur gemeten) door: Een lichte ﬂexibele bedoorning (stugge, donkere tot
zwarte bedoorning, met op latere leeftijd één of twee middendoorns per areool). Aantal randdoorns 23-29 (14-20).
Bloemkleur uitsluitend geel, 1,5 F naar
Biesalski (meerdere bloemkleuren: violet, rood, geel en oranje, dit in volgorde
van voorkomen). Breed openende grote
en lange, trechtervormige bloemen, 40
mm lang en 40 mm breed (kort trechtervormig, niet breed openend, 25-30 mm
lang en 30-35 mm breed). Weinig spruitend (sterk spruitend). Planten worden
groter en blijven erg vlak 5 cm Ø x 2,5
cm (3 cm Ø x 2,5 cm, gemeten zonder
spruiten).
Etymologie: de soort heeft haar naam
gekregen vanwege het feit dat de bloemen uitsluitend geel zijn; luteiﬂora betekent met gele bloemen.
Notities
Zoals reeds vermeld zijn er door ons
geen verbindingen naar andere sulcorebutiasoorten vastgesteld in een oost

Afb. 11: VZ 732-7, in cultuur
Afb. 12: VZ 732-5, de typekloon, voor de
conservering. De plant is tot spruiten aangezet door de schedel te
verstoren
Afb. 13: VZ 732 bloemdoorsnede
Afb. 14: VZ 732, de zaadbes
Afb. 15: VZ 732, meerdere zaden
Afb. 16: VZ 732, zaad uitvergroot
Afb. 17: VZ 617, S. cantargalloensis op de
vindplaats

Afb. 18: VZ 617, S. cantargalloensis op de vindplaats met 2 bloemkleuren naast elkaar

- west verlopende richting naar de Cerro
Mandinga. De Cerro Mandinga heeft
een hoogte van 4125 m hetgeen een
gebied oplevert zonder sulco’s.
Hoe het in de noord - zuid richting gesteld is weten we niet precies. Van S.
cantargalloensis (VZ 254, 617 en 783)

(afb. 17- 18) die maar een klein gebiedje bezet in verhouding tot de hier nieuw
beschreven S. luteiflora wordt gezegd,
dat het de enige populatie is met drie
zuivere bloemkleuren (afb.19-22). Dit
is echter niet juist. In de directe omgeving en ook zelfs verder weg bevinden

zich nog meerdere populaties. die drie
bloemkleuren vertonen.
Ook reeds in 2000, tegelijkertijd met
het vinden van S. cantargalloensis, ontdekten wij in noordelijke richting nabij Est. Huayllas, slechts 5 km hemelsbreed verwijderd van S. cantargalloensis,
sulcorebutia’s die in bedoorning sterk
doen denken aan S. tarabucoensis
Rausch (VZ 251, 253 (afb. 23-25) en later 784). Alleen was daar niet de voor
S. tarabucoensis zo typische tweekleurige rood-gele bloem aanwezig, maar
eenzelfde spectrum als bij S. cantargalloensis. Alleen VZ 251 (afb. 27 en 28)
laat een enkele rood-gele bloem zien.
Een andere populatie, in noordwestelijke richting, ook op het eerste gezicht qua bedoorning S. tarabucoensis, troffen wij aan ten noorden van Icla,
bij Hacienda Candelaria (VZ 250) (afb.
29-32), 26 km verwijderd van S. cantargalloensis. Ook hier weer eenzelfde bloemspectrum. Daar de planten uit
al deze populaties, zoals gezegd, doen
denken aan S. tarabucoensis, worden ze
gemakshalve ook maar zo genoemd.
Of dit juist is, is nog maar de vraag. Er
wordt op deze manier wel afbreuk gedaan aan de typebeschrijving van S. tarabucoensis. Het soortbegrip wordt dan
telkens weer opgerekt en aan de nieuwe
waarnemingen en persoonlijke smaak
Afb. 19: VZ 617- 3, s. cantargalloensis in cultuur
met een gele bloem
Afb. 20: VZ 617- 7, S. cantargalloensis in cultuur
met een violette bloem
Afb 21: VZ 617- 8, S. cantargalloensis in cultuur
met een rode bloem
Afb 22: VZ 617-12, S. cantargalloensis in cultuur
met een oranje bloem
Afb 23: VZ 253- 1, S. spec. Est. Huayllas in cultuur met een rode bloem
Afb 24: VZ 253- 3, S. spec. Est. Huayllas in cultuur met een violette bloem
Afb 25: VZ 253- 8, S. spec. Est. Huayllas in cultuur met een gele bloem
Afb 26: VZ 253-11, S. spec. Est. Huayllas in cultuur met een violette bloem en witte keel

aangepast. Het zou beter zijn, het hier
bij species te laten.
Vermeldenswaard is verder de recentelijk nieuw beschreven S. heliosoides
Lechner & Draxler (VZ 646, 697 en
726) (afb. 33 en 34). Deze soort komt
voor in noordoostelijke richting, nabij
Tarabuquillo. De afstand tot S. luteiﬂora
is 26 km hemelsbreed. Hier vinden we
echter ook alleen gele bloemen. De populatieomvang is niet erg groot.
S. luteiﬂora met zijn uitsluitend gele
bloemen en zijn omvangrijke populatiegrootte ligt zo ongeveer in het midden
van de andere genoemde populaties.
Het zou best eens zo geweest kunnen
zijn, dat de gele bloemkleur in deze genoemde populaties afkomstig is van S.
luteiflora. De kleur kan zich destijds, tijdens andere omstandigheden, als een
olievlek cirkelvormig verspreid hebben.
Andere ontwikkelingslijnen brachten dan
de andere bloemkleuren dan geel in de
populaties in de omgeving, verder eventueel nog een donkere bedoorning en/
of middendoorns. ln die tijden vond misschien een sterke hybridisatie plaats.
Deze hybridisatie kan aan de basis gestaan hebben van de huidige soortvorming en eventuele populaties, die nog
steeds in ontwikkeling zijn. Met andere
woorden: tot wat we thans kunnen waarnemen in het veld. Echter niet bij S. luteiﬂora, waarvan de populaties er waarschijnlijk nog steeds uitzien als destijds.
Areaalgeografie is niet meer van deze
tijd. Het gebruikelijke gezegde: de planten komen uit die en die omgeving, dus
is het die en die soort, is reeds lang
achterhaald. Een door anderen gesuggereerde verwantschap met de in 2006
beschreven S. cantargalloensis lijkt dan
ook niet zo waarschijnlijk (zie de diagnose) en kan op uiterlijke kenmerken
ook niet onderbouwd worden. Wellicht
ooit in de toekomst middels DNA “fingerprinting”? Er is dan echter nog veel
te doen en wie heeft het geld ervoor
over? Voor wie het toch gaat doen, let
wel: het blijft gissen.

Afb. 27: VZ 251-1, S. spec. Co. Llusca Kaka in cultuur
met rode bloem
Afb. 28: VZ 251-1, S. spec. Co. Llusca Kaka in cultuur met
een rode bloem en gele keel
Afb. 29: VZ 250- 1, S. spec. Candelaría in cultuur met
een violette bloem
Afb. 30: VZ 250- 8, S. spec. Candelaría in cultuur met
een rode bloem
Afb. 31: VZ 250-11, S. spec. Candelaria in cultuur met
een oranje bloem
Afb.32: VZ 250-12, S. spec. Candelaría in cultuur met
een gele bloem
Afb. 33: VZ 646-4, S. heliosoides in cultuur

Afb. 34: VZ 646-6, S. heliosoides in cultuur

Mijn dank gaat uit naar de heren
Konrad Meissner voor het maken van
de zadenfoto en Johan Pot voor het samenstellen van het topografische kaartje
en de vergroting van een zaadje.
Opm.: In het artikel zijn vanwege de
leesbaarheid en het overzicht alleen
mijn eigen veldnummers (VZ) vermeld.
De planten zijn ontdekt op een reis gemaakt tezamen met de heer Roland
Müller uit Halle (D).
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Summary
A new Sulcorebutia species from Bolìvia
is described here by Johan de Vries as
Sulcorebutia luteiﬂora. The plants were
discovered in 2009 by the author and his
companion Roland Müller in the surroundings of Torre Pampa, an isolated area,
west of San Pedro. The plants show exclusively clear yellow ﬂowers, which has led
to the name luteiﬂora. The newly described species differs from S. cantargalloensis by larger and ﬂatter plants, normally
not or only sporadically offsetting, a bright
colored spination without central spines.
Sulcorebutia luteiflora is a very attractive
species that will soon ﬁnd its way into the
collections.
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