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EEN NIEUWE VARIËTEIT UIT HET BOLIVIAANSE DEPARTEMENT COCHABAMBA
Karl Augustin en Günter Hentzschel

Vanaf de oostelijke rand van het Cochabamba-bekken leidt een van de belangrijkste wegverbindingen in Bolivia van
Punata via Arani, Rodeo en Mizque naar
Aiquile, waar zij op de hoofdverbinding in
zuidelijke richting naar Sucre en Potosi uitkomt.

Het weggedeelte van Arani naar Mizque
voert vanuit de zienswijze van Sulcorebutia-liefhebbers door een van de allerinteressantste streken van het gehele verspreidingsgebied. Lau verzamelde langs
deze weg Sulcorebutia's, die hij zijn veldnummer L 324 gaf. Intussen kregen zij de
nieuwe naamscombinatie Sulcorebutia ma
riana Swoboda var. laui (Brederoo et Do
nald) Augustin et Gertel (Augustin et al.
2000).
Door Rausch werden in de buurt van
Mjzque planten verzameld onder het veldnummer R 729, die hij in 1986 beschreven
heeft als Sulcorebutia steinbachii (Werder
mann) Backbg. var. australis Rausch, om
dat hij meende een zuidelijke populatie van

de wijd verspreide en variabele soort Sul
corebutia steinbachii gevonden te hebben.
Ook andere verzamelaars doorzochten
dit schrale en nauwelijks bewoonde landschap. Met name Swoboda (1982) heeft
hier, tijdens een poging de door Cardenas in
1969 in de directe omgeving van Mizque
gevonden en in 1970 als Rebutia vizcarrae
Card. [Sulcorebutia vizcarrae (Card.) Donald] beschreven plant terug te vinden, een
reeks verdere Sulcorebutia- en Weingartiapopulaties ontdekt. Hij vond onder andere,
eveneens dicht bij Mizque, ook Sulcorebutia's die hij zijn veldnummer HS 15 gaf.
Deze vondsten rechtvaardigden een
nieuwe beoordeling van het voorhandene
plantenmateriaal. De grote morfologische
verschillen met Sulcorebutia steinbachii
verlangden voor Sulcorebutia spec. HS 15
de rang van eigen soort. Swoboda beschreef haar in 1989 als Sulcorebutia ma
riana, zonder Sulcorebutia steinbachii var.
australis Rausch (1986), wier groeiplaats
toen niet precies bekend was, in zijn overwegingen te betrekken.
Diepgaand onderzoek van Sulcorebutia
mariana en Sulcorebutia steinbachii var.
australis toonde aan, dat deze morfolo
gisch vrijwel identiek zijn. Derhalve werd
Sulcorebutia steinbachii var. australis bij
Sulcorebutia mariana ingelijfd. De moge
lijkheid om Sulcorebutia steinbachii var.
australis van de nieuwe naamscombinatie
Sulcorebutia australis te voorzien werd
verworpen, omdat deze rangschikking als
soort misleidend zou zijn, aangezien haar
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verspreidingsgebied in het noordelijk gedeelte van het totale groeigebied van deze
soort ligt (Augustin et al. 2000).
Een reeks duidelijk van Sulcorebutia
mariana afwijkende populaties uit dit gebied, die Swoboda in 1983 ontdekte bij een
her-nieuwde poging om Sulcorebutia
vizcarrae terug te vinden, is tot op heden
alleen on-der hun veldnummer bekend, zoals bijvoor-beeld de Sulcorebutia’s met
veldnummer HS81.
Hun vindplaats ligt vlak bij de weg
Mizque- Arani- Punata, ongeveer 32 km ten
noordwesten van Mizque op een hoogte van
2650- 2700 m (departement Cochabamba,
provincie Mizque). De planten groeien hier
op een steile helling boven een diep, romantisch ravijn. De helling ligt naar het
zuidoosten en is bezaaid met stukken rots
en los gesteente waartussen behalve Sulcorebutia HS 81 ook enkele exemplaren
van Echinopsis calorubra (syn. Lobivia
mizquensis) en graspollen groeien.
De grond is mineraal met een lichtzure
bodemreactie (pH ca. 5). Op hun vindplaats bloeien de planten van midden oktober tot eind november, meestal kort voor
het begin van de regentijd. De talrijke rode,
roodgele, vaak ook zuiver gele bloemen
maken pas een beoordeling van de omvang
en de dichtheid van de populatie mogelijk.
Intussen is tussen Mizque, Arani en Punata een groter aantal Sulcorebutiapopulaties bekend geworden, zodat het mogelijk is enkele tendenzen met betrekking
tot de verdeling van de kenmerken te herkennen: zo bloeien bijvoorbeeld in het zuiden van het hier aangeduide groeigebied in
de om-geving van Mizque de planten rood,
rood-geel of geel, terwijl de bloemkleur in
het noordelijk deel uitsluitend violet is (S.
mariana var. laui). De grootte van het zaad
neemt van zuid naar noord duidelijk af. De
noordelijke groeiplaatsen liggen 800-1000
meter hoger dan de zuidelijke.
In het zuidelijk deel staat de wieg van
Sulcorebutia mariana (HS 15). Deze soort

brengt zeer grote bloemen te voorschijn en
heeft de grootste zaden van alle Sulcorebutia’s (ca. 2 mm lang).
Ten noorden daarvan groeit de populatie
met het veldnummer HS 81, die wij als een
geografisch en morfologisch goed af te
grenzen variëteit van Sulcorebutia mariana
beschouwen.
Zij onderscheidt zich van de typevariëteit vooral door kleinere rode, roodgele, vaak zelfs zuiver gele bloemen, door
haar lichtgroene, minder vaak olijfgroene
lichaamskleur, door haar fijnere, deels afstaande, dichtere en lichtere bedoorning,
door haar minder duidelijk ontwikkelde
penwortel, door kleinere vruchten en kleinere zaden.
Behalve HS 81 stammen ook planten
met de veldnummers KA 46 en JP 234 uit
dezelfde populatie,
In de studie zoals die hier voor u ligt
benoemen wij de Sulcorebutia's met het
veldnummer HS 81 ter ere van Josef Prantner uit Axams in Tirol, Oostenrijk, als Sul
corebutia mariana var. prantneri var. nov.
Augustin et Hentzschel. De heer Prantner
heeft door zijn intensieve, jarenlange inzet
de cactusliefhebberij in Oostenrijk actief
bevorderd en beïnvloed.
Onze dank gaat uit naar Mevr. Dipl.
Biol. Karin Hentzschel, biologe aan de universiteit van Hamburg, voor haar controle
van het manuscript, als ook naar Dipl. Ing.
Jo-hann Lederer, Radenthein, Oostenrijk,
voor de levering van de REM-opnamen en
naar drs Sjef Theunissen, Oud Gastel voor
het maken van de Latijnse diagnose en de
vertaling.
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Sulcorebutia mariana var. prantneri Au
gustin et Hentzschel var. nov.
Corpus solitarium, raro profiferans. subviride ad atroviride, applanate globosum et
ad 3 cm altum et 4 cm altum statim in radicem ad 100 mm longam sed non valde
napaceam transit; corpus in tubercula spiraliter disposita, 8- 11 mm longa, 4- 5 mm
lata et 2- 3 mm alta dissolvitur; vertex depressus est.
Areolae in fine superiore tuberculorum
2- 5 mm longae, 0,7- 1 mm latae alboto
mentosae sunt, veteres canescunt; in fine
superiore et in parte sequenti areolarum
parva ruga obliqua epidermidis est.
Spinae 18- 22 4- 22 mm longae sunt,
centrales 1- 2 (-4) sursum directae, concolores, sufflavae, badiae ad nigrae, ad 22
mm longae; marginales ad 18 laterales et 13 deorsum directae subbrunneae, sufflavae
ad albescentes et centralibus atrioribus tenuiores, 3- 10 mm longae; plerumque una in
areola spinae clariores et atriores mixtae
sunt.
Gemmae viridescentes ad castaneae e
fine superiore areolarum basalium enascunt.
Flores infundibuliformes rubri, rufidi
vel flavi ad 35 mm longi in anthesi 30 mm
aperiuntur; receptaculum ad 12 mm longum
et 7 mm latum squamis ad 4 mm longis et
2,3 mm latis, olivaceis ad capparlinis, qua
rum infimae triangulares et supremae oblongae, acute desinentes margine levi ad
undata et rarius tenue dentata sunt, obtectum est; folia perianthii exteriora ad 15 mm
longa et 3- 3,5 mm late, spathulata et in
acumine undata vel irregulariter tenue dentata, rufida ad atrorubra vel flava, quarum
basis clarior et nerva media paulo crassata
est, ut squamae instructa sunt; interiora ad
15 mm longa et 4 mm lala, spathulata, in
acumine undata vel irregulariter dentata,
rubra ad flava sunt, basis et nerva media
paulo crassatae sunt; stilus ad 17 mm longus, flavescens, ad 0,8 mm crassus est stigmatibus 4- 6 flavescentibus at ad 2,2 mm
longis; nectarium evidenter ut sulcus cir-

cum basim stili enaturn est; stamina per
totam parietem interiorem tubi in stilum
inclinata, flava ad flavescentia, in basi paulo atrioria sunt; flores non fragrant vel situm aut terram redolent; pericarpellum
applanate globosum 4- 5 min altum et
ad 6 mm latum, atrovirens ad olivaceurn
squamis ad 1,8 mm longis et ad 1,4 mm
latis, quarum margo levis vel undata est et
in quarum axillis pauci pili albi tenuissimi
sunt, intectum est; caverna seminifera applanate rotunda 3 mm alta et 4 min lata
est; ovula alba parietalia singularia ad rarius semel ramosa sunt.
Fructus pseudobacca carnosa 4- 6 mm
diametitur, maturans pergameneo desiccat
et oblique in basim dehiscit et 5- 25 grana
continet.
Semen irregulariter ovatum, in lateribus
paulo applanatum, 1,2- 1,3 mm longum et
0,8- 1 mm latum in dorso aliquo pectinate
altatum est; superficies cuticula irregulariter rugata obsolete memnonia involuta est;
testa memnonia tenue tuberculata, paries
cellarum periclinis extrorsa est; regio hili
micropilaeque ovata textura ochrea tenera
completa est, margo perspicue arcuata est;
micropyle parva badia plerumque hilum
prominet; hilum in textura ochrea occultum; embryo ovatus ad 1 mm longus
est, cotyledones parvae sunt. perispermium
deest.
Habitat: Bolivia, departemento Cochabamba, Provincia Mizque, praeter viam
a Mizque in Arani, circa 32 km inter septentriones et occasum solis ab urbe Mizque
in altitudine 2750 m.
Holotypus Swoboda 81 depositus in
Herbario Nationali, La Paz (LPB), Bolivia;
isotypus in Herbario Instituti Botanici Universitatis Vindobonensis (WU), Austria.
Hanc varietatem novam a Josefo Prantner ex oppido Axams in Tiroli, Austria,
appellamus, qui multos per annos congregationis regionalis Tirolensis societatis
amicorum cactearum Austriacorum praeses et praeses vicarius huius societatis
erat.

Sulcorebutia mariana var. prantneri Au
gustin et Hentzschel var. Nov
Plantenlichaam enkel, zelden spruitend,
licht- donkergroen, platrond, tot 3 cm hoog
en 4 cm dik, direct in een tot 10 cm lange,
niet erg uitgesproken penwortel overgaand,
bedekt met spiraalsgewijs gerangschikte, 811 mm lange, 4- 5 mm brede en 2- 3 mm
hoge knobbeltjes; schedel verdiept.
Areolen aan de bovenste punt van de
knobbels, langwerpig, 2- 5 mm lang en 0,7
- 1 mm breed, bedekt met wit vilt, de oude
areolen worden grijs. Aan de bovenste punt
en in de voortzetting van de areolen bevindt
zich een lichte, schuin verlopende huidplooi.
Doorns 18- 22, 4- 22 mm lang; middendoorns 1-2 (-4), naar boven wijzend, uniform lichtgeel, donkerbruin tot zwart en tot
22 mm lang; randdoorns tot 18, zijwaarts
gericht, 1- 3 naar beneden wijzend, lichtbruin, lichtgeel tot witachtig, dunner dan de
donkerder middendoorns, 3- 10 mm lang,
meestal komen op 1 areool lichtere en donkerder doorns gemengd voor.
Bloemknoppen groenachtig tot roodbruin; zij ontstaan uit het bovenste punt van
de oudere areolen dicht bij de voet van de
plant.
Bloem trechtervormig, tot 3,5 cm lang,
bij volle opening tot 3 cm breed, rood,
lichtrood of geel; receptaculum ca. 12 mm
lang en 7 mm breed, bedekt met tot 4
mm lange en 2,3 mm brede, olijf- tot
bruingroene schubben; onderste schubben
driehoekig, de bovenste langwerpig, spits
toelopend, met gladde tot golvende, minder vaak ook fijn getande rand. Buitenste
bloembladeren schubachtig gerangschikt,
tot 15 mm lang en 3- 3,5 mm breed, spatelvormig, aan de top golvend of ook onregelmatig fijn getand, licht- tot donkerrood
of geel, de basis is lichter, de middennerf
iets verdikt; binnenste bloembladeren tot
15 mm lang en tot 4 mm breed, spatelvor
mig, aan de top golvend of onregelmatig
getand, rood tot geel, basis en middennerf

iets verdikt. Stijl ca. 17 mm lang, ca. 0,8
mm dik, geelachtig; stempelobben 4-6, tot
2,2 mm lang, geelachtig. De nectarkamer
bevindt zich als een duidelijke groef rondom de basis van de stijl. Meeldraden langs
de hele binnenwand van de bloembuis, naar
de stijl toe gebogen, geel tot geel-achtig en
aan de basis iets donkerder. De bloemen
ruiken ofwel niet ofwel muf tot grondachtig. Pericarpellum platrond, 4- 5 mm hoog
en tot 6 mm breed, donker- tot olijfgroen en
bedekt met tot 1,8 mm lange en tot 1,4 mm
brede schubben; de rand van de schubben is
glad tot golvend; in de oksels van de schubben bevinden zich enkele zeer fijne witte
haren. Zaadholte plat-rond, 3 mm hoog en 4
mm breed, met wandstandige, witte zaadlijsten die enkel of minder vaak eenmaal
vertakt zijn.
Vrucht een donker- tot olijfgroene, vlezige schijnbes, 4- 6 mm doorsnee, bij rijpheid perkamentachtig opdrogend en schuin
naar de basis toe openbarstend; zij bevat 525 zaden.
Zaad onregelmatig ovaal, zijdelings
licht afgeplat, 1,2- 1,3 mm lang, 0,8- 1 mm
breed, aan de rugzijde iets kamvormig verhoogd; mat-zwartbruin, omhuld met een
onregelmatig gevouwen cuticula; testa
zwartbruin, buitenwand van de cellen convex en met fijne knobbeltjes bezet; hilummicropylaire zone ovaal, met duidelijk gewelfde rand, opgevuld met los, okerkleurig
weefsel; micropyle donkerbruin, klein,
meestal buiten het hilum uitstekend; embryo ovaal, ongeveer 1 mm lang; kiembladeren klein; er is geen perisperm.
Groeiplaats: Bolivia, departement Cochabamba, Provincie Mizque, langs de verbindingsweg van Mizque naar Arani, ca. 32
km ten noordwesten van de stad Mizque, op
een hoogte van 2750 m.
Holotype: Swoboda 81, gedeponeerd in
het Nationaal Herbarium van La Paz (LPB),
Bolivia. Isotype gedeponeerd in het Herbarium van het Botanisch Instituut van de
Universiteit te Wenen (WU).

Cultuuropname van
HS 81 (KA 46)

Bloemdoorsneden

Vergelijking van plantenli
chaam en bedoorningn tussen
S. mariana var. mariana (1e
en 2e vertical rij) en S. maria
na var. prantneri (3e verticale
rij)

Wij noemen deze nieuwe variëteit naar
Josef Prantner uit Axams, Tirol, de jarenlange voorzitter van de afdeling Tirol en
vicevoorzitter van de Oostenrijkse Vereniging van Cactusvrienden (GöK).
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