




Discocactus



Albert Buining met zijn gidsen; habitat Discocactus araneispinus in Serra da Mimosa
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Het geslacht DISCOCACTUS Pfeiffer

Een revisie van bekende en 
diagnosen van nieuwe soorten

A.F.H. Buining
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Voorpagina: Discocactus insignis

Het auteursrecht berust bij de Nederlands-Belgische vereniging van liefhebbers van 
cactussen en andere vetplanten SUCCULENTA.
Dit boekwerk is een uitgave van het Buining-fonds, een instelling van Succulenta. 
Bewerking van de Nederlandse tekst: J. Theunissen.
Latijnse diagnoses van nieuwbeschrijvingen: J. Theunissen.
Eindredactie: Frans Noltee en Arie de Graaf.
Foto’s: A.F.H. Buining, L. Horst en G. Esser.
Tekeningen en landkaarten: A.J. Brederoo.
Druk: Drukkerij Van Spijk B.V., Venlo.

4



aan mijn vrouw
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Inleiding

In 1932 maakte Prof. Dr. E. Werdermann een reis van ongeveer 5 maanden 
door een deel van Noordoost Brazilië. In 1933 werden de resultaten van zijn 
interessante en belangrijke ervaringen gepubliceerd in "Brasilien und seine Säu
lenkakteen”. Op de bladzijden 67-70 van zijn boek geeft hij een overzicht van 
de botanici die vóór hem Brazilië bezochten. Uit zijn verslag blijkt dat verschillende 
zeer bekende auteurs over Cactaceae, zoals Dr. K. Schumann, N.L. Britton, A. 
Berger en C. Backeberg, in feite nooit in Brazilië geweest zijn. Dr. J.N. Rose 
was er weliswaar, doch slechts voor een korte periode.
Het is te danken aan de inzet van E.H.G. Ule, die door zijn reizen in de gelegen
heid was om cactussen te verzamelen voor Prof. Dr. M. Gürke in Berlijn, dat 
de vindplaatsen van verschillende cactussen bekend zijn geworden. Andere 
vindplaatsen, zoals zij soms vermeld werden door bijv. A.F.M. Glaziou en Riedel, 
bleken onjuist te zijn.
Vanaf 1 november 1966 tot 15 februari 1967, van 22 mei tot 15 november 
1968, van 15 mei tot 5 oktober 1972 en tenslotte van 1 juni tot 15 november 
1974 reisde ik met mijn goede Braziliaanse vriend Leopoldo Horst met een 
1-tons bestelwagen door grote delen van Brazilië. Aldus hadden wij de gelegen
heid om naast andere vindplaatsen ook de door Ule en Werdermann vermelde 
plaatsen te bezoeken.
Verschillende keren kwamen wij door de volgende Braziliaanse staten: Rio Grande 
do Sul, Santa Catharina, Parana, Säo Paulo, Guanabara, Rio de Janeiro, Espirito 
Santo, Minas Gerais, Bahia, Alagoas, Pernambuco, Piaui, Goias, Mato Grosso en 
Rondonia. Zo reisden wij door de ruigste, maar ook interessantste en mooiste 
delen van het land. Het is mijn bedoeling om een verslag te geven van onze 
expedities en een beschrijving van de daaruit volgende botanische ervaringen, 
speciaal die welke betrekking hebben op cactussen.
Bij deze gelegenheid zou ik graag mijn gevoelens van dankbaarheid tot uiting 
willen brengen jegens het Braziliaanse volk dat wij tot ons genoegen leerden 
kennen door onze reizen in hun land. Steeds hebben wij hun gastvrijheid bij het 
verlenen van onderdak en de vriendelijke wijze, waarop zij steeds bereid waren 
ons een "cafe zinho” aan te bieden, daarbij hun beroemde Braziliaanse glimlach 
tonend, gewaardeerd. Deze charmante manier om vreemdelingen te benaderen 
is tegenwoordig in Europa helaas verdwenen.
Heel bijzondere dank wil ik uitspreken jegens mijn Braziliaanse medewerker en 
vriend Leopoldo Horst uit Estrêla (Arroio da Sêca) in Rio Grande do Sul en 
jegens Eddy Esteves Pereira uit Goiänia in Goias, die mij hielp door het ver
schaffen van planten, herbariummateriaal en foto’s.
Grote dank ook ben ik verschuldigd aan mijn medewerker, mijn goede vriend 
A.J. Brederoo, voor zijn zeer gewaardeerde hulp bij het beschrijven van de species 
novae. Zijn tekeningen zijn wetenschappelijk en technisch gezien van uitste
kende kwaliteit en al zijn andere activiteiten met betrekking tot ons onderzoek 
waren van hetzelfde hoge gehalte.
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Dr. P.A. Florschütz (t 1976) van het Instituut voor Systematische Plantkunde van 
de Universiteit te Utrecht en ook Prof. Dr. L  Diers van de Universiteit te Keulen 
waren zo vriendelijk mij veel gewaardeerde hulp te verlenen bij de voorberei
ding van deze publicatie.
Bovendien wil ik mijn dank uitspreken jegens mijn vriend J. Theunissen voor het 
vertalen in het Latijn van de voorlopige botanische beschrijvingen van de species 
novae, waarvan ik de diagnoses opmaakte.
Het laatst, maar niet het minst wil ik mijn vriend G.G. Bergink, arts en vertaler, 
bedanken voor de hulp die hij mij gaf bij de correctie van mijn Engelse manus
cript en voor enige nuttige aanmerkingen op wetenschappelijke onderdelen met 
betrekking tot deze studie.
Maar bovenal voel ik, dat ik mijn lieve vrouw zeer dankbaar moet zijn voor 
haar inspirerende hulp door het mij mogelijk te maken deze 4 expedities te 
ondernemen en de botanische uitwerkingen, die wij ons ten doel hadden gesteld, 
af te maken. Tijdens de tweede expeditie vergezelde mijn vrouw mij enkele 
maanden en op die manier was zij in staat daadwerkelijke hulp te verlenen bij 
ons botanisch werk in Brazilië. In dankbaarheid waardeer ik alles wat zij deed 
en ik wens dit boek aan haar op te dragen.

Aanvulling op de inleiding

In zijn laatste levensjaar zette wijlen mijn echtgenoot, hoewel hij reeds aan zijn 
ziekte leed, zijn werk met grote toewijding voort. Met geweldige energie en 
volharding werkte hij eraan om deze studie vóór zijn definitief afscheid af te 
sluiten. Helaas werd het hem niet meer gegeven zorg te dragen voor de laatste 
correctie van het manuscript.

Daarom ben ik werkelijk zeer dankbaar dat mijn man al voor hij deze studie afsloot, 
in verbinding stond met zijn goede vrienden Bergink, Brederoo, Diers en Theunis
sen, die reeds in de inleiding vermeld zijn. Zij hebben allen in woord en daad 
geholpen om de posthume uitgave van dit boek te bewerkstelligen. Met niet 
nalatende ijver en naar beste vermogen hebben zij getracht het wetenschappe
lijke gehalte, dat de schrijver in zijn studie had betracht, te handhaven.
Bovendien vertaalde onze goede vriend Diers de Engelse tekst in het Duits ter 
herinnering aan zijn vriendschappelijke relatie met ons.
De Engelse versie van de studie is gecorrigeerd en klaargemaakt door onze 
goede vriend Bergink. Hij is bij zijn werk geholpen door Erna Lüdwig, die even
eens de tekst met grote nauwkeurigheid uittypte. De heer J.D. Donald was zo 
bereidwillig de Engelse tekst, waar nodig, nog van commentaar te voorzien. 
Onze zeer goede vrienden Brederoo en Theunissen ontleenden enkele belangrijke 
aanvullende onderdelen aan de laatste studies en aantekeningen van de schrijver 
en voegden die aan het manuscript toe.

Met gevoelens van oprechte dankbaarheid durf ik wel te stellen dat zonder alle 
onbaatzuchtige hulp die ik noemde, deze publicatie nooit had kunnen verschijnen.

L.W. Buining-Kroeze

7





Discocactus

Discocactus Pfeiffer, hoewel reeds beschreven in 1837, is zonder twijfel het 
minst bekende geslacht van de Braziliaanse Cactaceae gebleven. Van geen van 
de beschreven soorten zijn de vindplaatsen bekend, met uitzondering van Disco
cactus heptacanthus (Rodrigues) Br. et R.
Carl Friedrich Förster beschreef in zijn ’’Handbuch der Kakteenkunde” van 1846 
slechts 1 soort. Theodor Rümpler herzag de tweede uitgave van het boek in 
1886, waarbij hij slechts 2 soorten vermeldde. In zijn ’’Gesamtbeschreibung 
der Kakteen” van 1898 deelde K. Schumann 2 soorten in bij het subgenus 
Discocactus. Hij beschouwde deze soorten als synoniemen van de twee door 
Rümpler vermelde soorten. Schumann besprak de Cactaceae in Martius’ "Flora 
Brasiliensis” IV van 1890 en hij vermeldde slechts 2 soorten, welke hij beschre
ven had naar planten die hij ontvangen had van Riedel en Glaziou. Volgens 
dezen waren de planten verzameld in Zuid-Brazilië, vlak bij Rio de Janeiro. Beide 
vermelde vindplaatsen liggen ver buiten het gebied, waar Discocactus voorkomt. 
Engler en Prantl leveren in ’’Pflanzenfamilien”, 36a, p. 190 van 1894 geen nieuwe 
gezichtspunten met betrekking tot dit geslacht. In ’’The Cactaceae” III van 1922 
beschreven Britton en Rose 7 soorten, met inbegrip van 3 nieuwe. Ongelukkiger
wijs zijn deze beschrijvingen erg kort. In zijn ’’Kakteen” (1929) vermeldde Alwin 
Berger slechts 1 soort, terwijl in een noot ook nog 2 oude soorten zijn vermeld. 
In ”Die Cactaceae” bericht Curt Backeberg over 9 soorten, waarvan 1 een species 
nova is. De beschrijving daarvan is echter onvolledig, doordat een nauwkeurige 
vindplaats ontbreekt.

Tijdens onze expedities in Brazilië hebben wij verschillende soorten van Discocactus 
op meer dan 40 verschillende plaatsen gelocaliseerd. Het schijnt dat, voor zover 
wij nu weten, de zuidelijke grens van het gebied, waar Discocactus voorkomt, 
ten Noorden van de 24ste breedtegraad ligt, de oostelijke ten Westen van de 
40ste lengtegraad, de westelijke ten Oosten van de 60ste lengtegraad en de 
noordelijke ten Zuiden van 5e breedtegraad.
Toch is het niet onwaarschijnlijk dat in het Amazonegebied, zelfs ten Noorden 
van de evenaar, soorten van Discocactus voorkomen. In ’’Monatschrift für Kak
teenkunde” XII, p. 29 (1902) is de beschrijving gepubliceerd van Echinocactus 
amazonicus Witt., welke soort verzameld was op de Serra de Tucunaré in Brazilië 
langs de Rio Tacatü. Helaas bleven details over bloem, vrucht en zaad van deze 
soort onbekend. De Rio Tacatü is grotendeels een grensrivier tussen Brazilië 
en Brits Guyana. Daar groeit ook Melocactus smithii (Alex.) Buin. aan de kant 
van Guyana. Daarom is het niet onwaarschijnlijk dat de genoemde soort inder
daad een Melocactus is, alhoewel er berichten zijn dat deze plant witte bloemen 
voortbrengt.

Discocactus werd als geslacht voor het eerst beschreven door Dr. L. Pfeiffer 
in de ’’Allgemeine Gartenzeitung” V, p. 241 (1837), wanneer hij schrijft over de 
soort Discocactus insignis Pfeiffer. Deze beschrijving in het Duits luidt als volgt:
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"Schon im vorigen Sommer fing die bei 2 Zoll Höhe etwa 7 Zoll in Durchmesser haltende 
Pflanze an, auf dem Scheitel einen blassgelblichen Wollbüschel zu bilden, welcher mit 
dem beginnenden Schopfe eines Melocactus einige Aehnlichkeit hatte, doch viel lockerer 
zu sein und nicht den warzigen Bau eines wahren Cephalii zu haben schien. Die Wolle 
hatte eher Aehnlichkeit mit den braunen Büscheln, welche die Knospen des Echinocac- 
tus corynodes im Anfang bilden, sie blieb jedoch den Winter über unverändert. In diesem 
Frühjahre vergrösserte sich der scheinbare Schopf durch Zuwachs neuer Wolle aus der 
Mitte, so dass jener zu Anfang Juli gegen 1 V2 Zoll im Durchmesser und in der Mitte
1 Zoll hoch war, dabei weich, fast flockig, einem Stücke eines alten Schaffelles ganz 
ähnlich und ringsum mit einzelnen, sehr spitzigen schwärzlichen Stacheln besetzt.
In diesem schopfartigen Theile zeigte sich nun eines Tages nicht völlig aus der Mitte 
eine dunkelblutrothe glänzende, glatte, aus dicht geschlossenen Kelchblättern bestehende 
Knospe von 6 Linien Durchmesser, welche binnen 3 Tagen eine Länge von 2 Zoll erreichte 
und am Abend des vierten Tages sich öffnete, Sie begann gegen 6 Uhr sich zu erschlos
sen erreichte um Mitternacht ihre vollkommene Entfaltung und schloss sich dann früh 
Morgens wieder, um dann nach wenigen Tagen völlig vertrocknet von dem in der Wolle 
versteckt bleibenden Fruchtknoten abzufallen.
Die völlig ausgebildete Blume zeigte folgende Beschaffenheit. Aus der Wolle tritt eine
2 Zoll lange, 3 Linien dicke, glatte, schmutzig rosenrothe oder fleischfarbige Röhre hervor, 
welche unten ganz nackt, dann ein Zoll über der Wolle mit Kelchschuppen besetzt ist. 
Die ersten Schuppen sind 10-12 Linien lang, IV2 Linien breit, bräunlich rosenroth, zurück
gebogen, die folgenden immer blasser und länger bis zu 2 Zoll, rinnenförmig, an der 
Spitze stumpf und zurückgekrümmt.
Jetzt folgen die eigentlichen Blumenblätter in 2 Reihen, die äusseren auf dem Rücken 
blassroth, die inneren schneeweiss, 1 V2 Zoll lang, 3 Linien breit, zugespitzt, einen Trichter 
von 2 V2 Zoll Durchmesser bildend. Die Mündung der Röhre ist 5 Linien weit, mit einem 
Kranz am Saum angewachsener Staubfäden umgeben; die inneren Staubfäden sind 
kürzer und immer weiter unten in der Röhre befestigt, welche sie mit ihren Staubbeuteln 
ganz ausfüllen, alle sehr fein, weiss mit ganz kleinen weisslichen Antheren.
Der Griffel war bei der geöffnete Blume nicht zu sehen, viel kürzer als die Röhre, 
6 Linien unter dem Saum sich endigend, unten fadenförmig, nach oben hin dicker wer
dend, bräunlich-fleischfarben, mit 5 sehr dünnen, spitzigen, 3 Linien langen, fleischroten 
Narben. Ein starker Geruch wie Orangeblüthe war bemerklich, so lange die Blume offen 
war.
In der Gestalt war dieselbe am ehesten mit der eines Cereus flagelliformis zu vergleichen. 
Ungefähr 8 Tage später erschien eben so schnell eine zweite Blume von gleicher Be
schaffenheit. Ob sie Samen liefern werden, muss die Folge lehren”.

"AI in de loop van de vorige zomer begon de plant, die bij 5 cm hoogte een doorsnee 
van 1 7,5 cm had, op de top een bleekgele wolpluk te vormen die enige gelijkenis ver
toonde met het beginnende cephalium van een Melocactus, maar de indruk wekte veel 
losser te zijn en niet de knobbelige bouw van een echt cephalium te hebben. De wol 
vertoonde eerder gelijkenis met de bruine plukken die de knoppen van Echinocactus 
corynodes aanvankelijk vormen; hij bleef echter de winter door onveranderd. Dit voor
jaar nam het schijnbare cephalium in omvang toe, doordat er nieuwe wol vanuit het 
midden gevormd werd, zodat dat begin juli ongeveer 4 cm in doorsnee en in het midden 
2,5 cm hoog was; bovendien zacht, bijna vlokkig, geheel lijkend op een stuk van een 
oude schaapsvacht en rondom bezet met afzonderlijke, zeer spitse, zwartachtige dorens. 
In dit cephaliumachtige gedeelte vertoonde zich nu op zekere dag, niet precies in het 
midden, een donkerbloedrode, glanzende, gladde, uit dicht aaneengesloten kelkbla
deren bestaande knop van 12 mm doorsnee, die binnen 3 dagen een lengte van 5 cm
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bereikte en op de avond van de 4e dag openging. Tegen 6 uur begon de knop zich te 
ontsluiten, bereikte tegen middernacht zijn volkomen ontsluiting en ging vervolgens 's mor
gens vroeg weer dicht om dan na enkele dagen volkomen verdroogd van het in de 
wol verborgen blijvende vruchtbeginsel af te vallen.
De volledig ontwikkelde bloem zag er als volgt uit. Uit de wol komt een 5 cm lange, 
12 mm dikke, vuilroze of vleeskleurige buis te voorschijn die onderaan geheel naakt 
is, vervolgens 2,5 cm boven de wol met kelkschubben bezet is.
De eerste schubben zijn 20-24 mm lang, 3 mm breed, bruinachtig roze, naar buiten 
gebogen, de volgende steeds bleker en langer tot 5 cm, gootvormig, aan de top stomp 
en naar buiten gebogen.
Dan volgen de eigenlijke bloembladeren in 2 rijen, de buitenste aan de rugzijde bleek
rood, de binnenste sneeuwwit, ongeveer 4 cm lang, 6 mm breed, spits uitlopend, een 
trechter van 6-6,5 cm vormend. De monding van de buis is 1 cm breed, omgeven 
met een krans meeldraden, die op de rand zijn vastgegroeid; de binnenste meeldraden 
zijn korter en steeds verder naar beneden in de buis bevestigd die zij met hun helm- 
knopjes geheel opvullen, alle zeer dun, wit met heel kleine witachtige helmknopjes.
De stijl was bij de geopende bloem niet te zien, veel korter dan de bloemhuis, 12 mm 
onder de rand eindigend, van onderen draadvormig, naar boven toe dikker wordend, 
bruinachtig vleeskleurig, met 5 zeer dunne, spitse, 6 mm lange, vleesrode stempels. Een 
sterke geur als van oranjebloesem was waar te nemen zo lang de bloem open was. Wat 
de vorm betreft kon hij het beste vergeleken worden met die van Cereus flagelliformis. 
Ongeveer 8 dagen later verscheen even snel een tweede bloem die er hetzelfde uitzag. Of 
ze zaad zullen leveren moet de toekomst uitwijzen”.

De boven beschreven plant is door Dr. Pfeiffer opgenomen in zijn publicatie, 
die wij reeds noemden. Het geslacht Discocactus is nu vastgelegd. Pfeiffer 
noemde de plant Discocactus insignis.

In "Verhandlungen der Kaiserlichen Leopoldinisch-Carolinischen Akademie der 
Naturforscher” Band XI (1839) verscheen onder de titel "Neuere Erfahrungen 
über mehrere Cacteen” van de hand van Dr. L. Pfeiffer (aan de Akademie gear
riveerd op 20 augustus 1837) op biz. 117-119 de Latijnse publicatie van dit 
nieuwe geslacht, die alsvolgt luidt:

Chargen.: Calycis tubus ovario adhaerens, basi nudus, indivisus, e sepalis apice liberis 
connatus. Petala numerosa, corollam formantia infundibuliformem. Stamina filiformia, extima 
petalis aequalia, intima breviora tubo calycinali affixa. Stylus clavatus. Stigmata 5 elongata, 
linearia. Frutices simplicissimi, disciformes, costati et aculeati. Cephalium in vertice spu
rium, e lanugine molli, nec e tuberculis pilosis (uti in Melocacto) constans. Flores e 
lana verticis proveniunt, tubo glabro longe prominente, nocturni, decidui receptaculo re
manente.

Kenmerken van het geslacht: bloembuis vastzittend aan het vruchtbeginsel, onderaan 
naakt, onverdeeld, bestaande uit aan de top vrije kelkbladeren. Kelkbladeren talrijk, een 
trechtervormige kroon vormend. Meeldraden draadvormig, de buitenste even hoog als de 
kelkbladeren, de binnenste korter en in de bloembuis bevestigd. Stijl knotsvormig. 5 Lang
werpige, lijnvormige stempels. Vruchten zeer eenvoudig, discusvormig, geribd en bedoornd. 
In de top een vals cephalium, bestaande uit zachte wol en niet uit harige tuberkels 
(zoals bij Melocactus). De bloemen komen uit de wol van de top te voorschijn met een ver 
uitstekende kale buis, ze verschijnen ’s nachts, vallen af terwijl de vruchtbodem blijft zitten.
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Deze beschrijving blijkt niet volmaakt te zijn, omdat de vorm van de vrucht 
nooit die van een discus is, terwijl hij ook niet geribd of bedoornd is. Wel heeft 
het cephalium de vorm van een discus, terwijl het ook bedoornd is. Het is moei
lijk te achterhalen waar in dit geval een vergissing is gemaakt. De omstandigheden, 
waaronder deze soort Discocactus gegroeid was, moeten zeer moeilijk geweest 
zijn, omdat in normale omstandigheden de bloem in dezelfde nacht opengaat, 
nadat ’s morgens de knop is verschenen. Wanneer dit 4 dagen duurt, zoals Dr. 
Pfeiffer bericht, zal de kleur van de bloem niet origineel zijn, maar enigszins ver
kleurd. Het zal een vraag blijven, of Dr. Pfeiffer werkelijk een vrucht heeft waar
genomen, omdat hij het zaad niet vermeldt.

Evenals in latere jaren Britton en Rose, Berger en Backeberg deden, erkende 
Förster in 1846 in zijn boek het geslacht Discocactus. Schumann beschouwde 
deze groep planten als een subgenus van het geslacht Echinocactus.

Het overzicht van het geslacht Discocactus door Prof. Dr. Buxbaum in Krainz’ 
"Die Kakteen” I, III (1964) is op de van hem bekende wijze zeer degelijk, 
hoewel er een paar aanvullende opmerkingen bij deze publicatie gemaakt moeten 
worden. Het door hem verzamelde materiaal komt gedeeltelijk van het Botanisch 
Instituut van Rio de Janeiro als ’’Discocactus tricornis Monville, Diamantina, 
no. V. 3063” en is verzameld door Voll. Het is onwaarschijnlijk dat deze soort 
inderdaad Discocactus tricornis is, omdat voor zover ik weet deze soort niet 
bij Diamantina voorkomt. Daar groeit alleen op verschillende plaatsen Discocactus 
placentiformis (Lehm.) sensu Buin. et Bred., dikwijls ten onrechte beschouwd 
als Discocactus tricornis Monv.
Buxbaum’s resterende materiaal aan planten is verstrekt door Pater Lorenzo 
Hammerschmidt via G. Frank uit Wenen. Naar mijn mening zijn deze 2 soorten 
geenszins verwant aan Discocactus alteolens en D. heptacanthus. Pater Ham
merschmidt verzamelde deze planten in Bolivia, vlak bij de Braziliaanse grens, 
bij San Cyrilo en Mutun.
In oktober 1974 bezocht ik deze vindplaatsen ten zuiden van Porto Suarez 
persoonlijk. Bij San Cyrilo bleek een groot aantal cactussen te groeien, die door 
Backeberg ongeldig beschreven waren als Discocactus boliviensis. Bij Mutun 
groeide op vlakke mangaanrotsen Discocactus terricola Buin. et Bred, en niet 
Discocactus alteolens Lemaire zoals werd aangenomen door Alfred Lau, noch Dis
cocactus heptacanthus, zoals werd aangenomen door Pater Hammerschmidt. 
Buxbaum vermeldt een open nectarkamer. Bij veel soorten, zoals b.v. Discocactus 
heptacanthus is de nectarkamer afgesloten door een krans haren aan de voet 
van de onderste meeldraden. De stijl is niet altijd kort en bij sommige soorten 
reikt hij tot of zelfs boven het peil van de hoogste helmknopjes. De vorm van 
de vrucht is in het algemeen meer knotsvormig. Precies als in de plaatselijke 
en normale omstandigheden op de vindplaatsen kan de knop ’s morgens waar
genomen worden en hij ontwikkelt zich zo snel in de loop van de dag, dat de 
bloem op de avond van dezelfde dag volledig opengaat. Ook de vrucht begint 
vanaf de ochtend gedeeltelijk uit de wol van het cephalium op te rijzen, eveneens 
in de loop van één dag. Op de vruchtbeker bovenop de vrucht kunnen altijd 
de blijvende bloemresten waargenomen worden. De vrucht splijt aan één zijde 
in de lengte open en laat dan de zwarte zaden zien. In tegenstelling tot de
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vrucht van Melocactus, die naar buiten geperst wordt zonder te splijten, blijft 
de geopende vrucht van Discocactus in het cephalium zitten tot hij uitdroogt 
en hij blijft verbonden met de plant. Dientengevolge kunnen dikwijls zaden ge
vonden worden in de wol van het cephalium. Slechts nu en dan worden de 
zaden door vogels gegeten, vaker gebeurt het dat ze door mieren worden weg
gesleept.
Vroegere auteurs hebben te veel belang gehecht aan de kleur van de bloem 
en de onderdelen van de bloem, waarschijnlijk omdat andere botanische gege
vens zoals bloemdelen, vrucht en zaden niet voorhanden waren.
Bij alle soorten die wij verzamelden en bestudeerden op de vindplaatsen, 
waren de binnenste bloembladeren zonder uitzondering wit. De buitenste bloem
bladeren, de schubben en de overgangsbladeren lieten verschillende kleuren 
zien. Deze kleuren lopen uiteen van wit tot lichtgroen naar groen, groenbruin, 
rozebruin, bruin en, tot nog toe slechts bij 1 soort, roodbruin. Bij licht gekleurde 
bloemen kan een zwak roze waas waargenomen worden. In enkele gevallen zijn 
de buis van het receptaculum en zelfs het pericarpellum ook enigszins gekleurd 
als de schubben. Toch blijken deze kleuren niet altijd hetzelfde te blijven. De 
bloemdelen van b.v. Discocactus placentiformis, afkomstig van 4 verschillende 
vindplaatsen vlak bij Diamantina, waren afwisselend roodbruin, groenbruin en zelfs 
bijna wit gekleurd. De intensiteit van de kleur hangt eveneens af van het seizoen 
waarin de plant bloeit. Omdat in vroegere beschrijvingen van Discocactus pla
centiformis geen vindplaats is vermeld, kan de roodbruine kleur van de bloem 
een belangrijk kenmerk voor de diagnose zijn, omdat deze bijzondere kleur tot 
nu toe alleen is waargenomen bij enkele exemplaren van deze soort.
In ons meer noordelijke klimaat is het zeer wel mogelijk dat de ontwikkeling 
vanaf de vorming van de knop tot het openen van de bloem veel meer tijd 
vergt, dan het normaal doet en in dat geval is het mogelijk, dat de voortdurende 
invloed van het licht de kleur van de bloemdelen doet verbleken.

Nu volgt een uitgebreide beschrijving van het geslacht:

Planten min of meer plat-bolvormig en dikwijls kegelvormig tot aan de wortel- 
hals, die over het algemeen in de bodem verzonken is.
De wortels zijn tamelijk dun en meestal wijd vertakt, zij blijven dicht onder het 
aardoppervlak en kunnen een lengte bereiken van 1-2 meter, voor zover de 
planten niet op rotsen of zeer steenachtige plaatsen groeien; in enkele gevallen 
zijn penwortels waargenomen.
Als de plant bloeibaar is, worden de areolen in de top kleiner en komen zij 
dichter bij elkaar, zodoende een echt topcephalium vormend dat in het alge
meen bestaat uit 2-3 cm lange wolharen, die meestal wit of lichtgrijs zijn, 
althans op de standplaatsen. Bovendien brengen de areolen borstels voort en in 
zeldzame gevallen doorns die dikwijls verdeeld zijn over het bolvormige cephalium, 
soms hoofdzakelijk langs de rand en zeer zelden alléén langs de rand. De 
borstels en doorns steken ongeveer 1-3 cm boven het cephalium uit.
Het aantal ribben varieert van 8-25 (-30); soms schijnen zij volledig in tepel
achtige knobbels te zijn opgelost die niet verbonden zijn door zogenaamde 
bruggen (smalle delen op de ribben). Bij enkele soorten zijn de ribben rond de 
areolen verdikt en deze verdikte knobbels zijn vaak verbonden door bruggen.
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Bij sommige soorten zijn de ribben niet in knobbels verdeeld; soms zijn in derge
lijke gevallen de areolen iets verder van elkaar geplaatst. Aanvankelijk zijn de 
areolen bedekt met wollig vilt, maar in het algemeen worden ze spoedig kaal. 
De doorns zijn tamelijk sterk tot zeer krachtig gebouwd; als zij ouder worden 
splijten de dikke doorns dikwijls in de lengte of zij ontwikkelen een groef; in 
verscheidene gevallen kunnen de randdoorns duidelijk onderscheiden worden 
van de middendoorns. De hoofdranddoorns kunnen duidelijk onderscheiden wor
den van de gewoonlijk zeer dunne en korte bijdoorntjes in de top van de areolen. 
De bloemknoppen komen te voorschijn uit de wol van het cephalium, soms in 
het centrum, maar ook dikwijls verspreid over het grootste deel van het cepha
lium. Ze verschijnen in de ochtend en dikwijls in grote aantallen, vooral op de 
standplaatsen. In de loop van dezelfde dag vertoont de knop een ontwikkeling 
in de lengte en kort na zonsondergang van dezelfde dag begint de knop open 
te gaan, zodat de bloem ’s nachts volkomen geopend is. Gewoonlijk sluit de 
bloem zich de volgende ochtend vroeg alweer voorgoed. In het algemeen, maar 
niet bij alle soorten, verspreidt de nachtelijke bloem een sterke en zoete geur. De 
kleur van de bloem varieert, zoals reeds gemeld is. Zijn vorm is bijna altijd 
langgerekt, slank, trechtervormig, soms naar de top toe breder. Het pericarpellum 
is in het algemeen naakt, behalve in enkele gevallen, waar een bedekking met 
zeer kleine schubjes waargenomen kan worden. Het receptaculum heeft onder
aan meestal enkele kleine schubben, die overgaan in de overgangsbladeren of 
in andere gevallen direct in de buitenste bloembladeren. De navelstrengen in 
de zaadholte zijn vertakt en dikwijls voorzien van dunne haartjes en papillen, 
welke rudimentaire haren zijn.
De nectarkamer is buisvormig met spitse, wandstandige klieren; de kamer kan 
open zijn of gesloten door een krans haren aan de voet van de primaire meel
draden. De meeldraden staan dikwijls verdeeld in primaire en secundaire kran
sen. Ze zijn dun en lopen uit in een heel korte of lange dunne draad, waaraan 
het beweeglijke helmknopje is verbonden. De stijl is zeer kort, maar kan zo lang 
zijn, dat hij reikt tot de rand van het receptaculum of er zelfs bovenuit steekt. 
De vrucht is in het algemeen knotsvormig, aan de top breder dan aan de spits 
toelopende onderkant, die door een kort steeltje verbonden blijft met de plaats 
waar de bloem zijn ontwikkeling begon. Gewoonlijk is de vrucht naakt en glad, 
maar in enkele gevallen heeft hij zeer kleine schubjes. Het zichtbare deel van de 
vrucht is wit tot crème, soms groenachtig bruin, roze of rood; als de vrucht rijp 
is, splijt hij aan 1 zijde in de lengte open. De vruchtbeker bovenaan de vrucht 
heeft altijd blijvende bloemresten.
Het zaad is bolvormig of het heeft de vorm van een helm, muts of hoed; de 
testa is in het algemeen glanzend zwart met een enkele uitzondering. Het heeft 
betrekkelijk korte of lange tepelvormige knobbeltjes die zeer dicht bij elkaar 
zijn geplaatst en verdeeld zijn over de testa. Dikwijls kunnen eveneens gladde 
en kale plekken waargenomen worden. Perispermium is niet aanwezig, het embryo 
is vaak eivormig en de cotyledons zijn duidelijk zichtbaar, soms echter slechts 
ternauwernood.
De vindplaatsen van de soorten die wij hebben gevonden, staan aangegeven 
op speciale kaarten. Voor zover wij nu weten, komt het geslacht Discocactus 
alleen- in Brazilië voor of dicht bij de Braziliaanse grens in noordoost Paraguay 
(1 soort) en eveneens dicht bij de Braziliaanse grens in Oost-Bolivia (2 soorten).
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Sleutel tot de soorten van het geslacht Discocactus 

A.F.H. Buining

A1 bloemen met open nectarkamer 
B1 planten met middendoorn (mogelijk ontbrekend)

C1 planten met hoogstens 3 hoofdranddoorns. . . . 1.D. alteolens Lemaire
emend. Buin. et 
Bred.

C2 planten met meer dan 3 hoofdranddoorns 
D1 ribben verdeeld in tepelvormige knobbels 

E1 doorns bijna witgrijs
F1 doorns dun .................................................... 2. D. boomianus Buin.

et Bred.
F2 doorns zeer d u n ...........................................3. D. araneispinus Buin.

et Bred.
F3 doorns krachtig

G1 doorns 3-4,5 cm lang, 1 middendoorn. . 4. D. zehntneri Br. etR.
emend. Buin. et 
Bred.

G2 doorns 6,5-7 cm lang, 2 middendoorns . . 5. D. albispinus Buin.
et Bred.

E2 doorns niet witgrijs
FM doorns ongeveer dolkvormig en 

hoornkleurig
K1 planten tot 26 cm diam eter.................. 6. D. cephaliaciculosus

Buin. et Bred.
K2 planten tot 14 cm diameter.................. 7. D. pugionacanthus

Buin. et Bred.
E3 doorns aanvankelijk zwartbruin

H2 doorns niet dolkvorm ig............................8. D. terricola Buin.
et Bred.

D2 ribben nauwelijks verdeeld in niet 
tepelvormige knobbels

M1 planten donkergroen, tot 14 cm 
diameter

N1 bloem wit tot roodbruin, zaad tot
2 mm lang ..................................... 9. D. placentiformis

(Lehmann) Buin. 
et Bred.

M2 planten lichtgroen, tot 21 cm 
diameter

N2 bloem wit, zaad tot 14 mm lang . .10. D. insignis Pfeiffer
emend. Buin. et 
Bred.

B2 planten zonder middendoorn 
E4 doorns bleekgeel tot wit
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M3 planten donkergroen, tot 25-29 cm 
d iam e te r...........................................11

E5 dooms grijsachtig bruin met dwarsbanden . .12. D.

E6 dooms donkergrijs tot zwart
M4 planten groen tot bleekgroen, tot

25 cm d ia m e te r.............................. 13. D.

K3 planten tot 6 cm diameter..................... 14. D.

D1 ribben verdeeld in tepelvormige knobbels . .15. D.

D3 ribben zonder tepelvormige knobbels 
P1 planten lichtgrijsgroen met

5 (-7) doorns .............................. 16. D

P2 planten groen met 7-9 doorns . . .17. D.

A2 bloemen met een (door een haarkrans) gesloten 
nectarkamer

B1 planten met middendoorn (mogelijk ontbrekend)
C3 planten met 5 of minder hoofdranddoorns

E7 doorns aanvankelijk lichtvleeskleurig............ 18. D.

E8 doorns aanvankelijk ro o d .............................. 19. D.

E9 doorns aanvankelijk geelachtig wit met
donkerder gekleurde banden........................20. D.

C4 planten met meer dan 5 hoofdranddoorns
Q1 planten met 7 d o o rn s .............. 21.D.

Q2 planten met 10-12 doorns . . . .22. D.

B2 planten zonder middendoorn
E10 doorns aanvankelijk lichtbruin met 

donkerder punt
Q3 planten met 3 hoofdranddoorns .23. D.

E11 doorns aanvankelijk lichtgeel ..................... 24. D.

C5 planten met meer dan 3 hoofdranddoorns 
Q4 planten met hoogstens 

5 hoofdranddoorns

boliviensis Backbg. 
emend. Buin. 
et Bred, 
latispinus Buin. 
et Bred.

pulvinicapitatus 
Buin. et Bred, 
horstii Buin. et 
Bred.
patulifolius Buin. 
et Bred.

subviridigriseus 
Buin. et Bred, 
bahiensis Br. et R. 
emend. Buin. 
et Bred.

nigrisaetosus Buin. 
et Bred, 
melanochlorus 
Buin. et Bred.

silvaticus Buin. 
et Bred.

spinosior Buin. 
et Bred, 
hartmannii 
(K. Sch.) Br. et R.

semicampaniflorus 
Buin. et Bred, 
flavispinus Buin. 
et Bred.
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R1 planten met minder dan 13 
ribben

51 vrucht kaal
T1 cephalium met licht- tot

donkerbruine borstels . . . .25. D.

T2 cephalium met lichtgrijsbruine 
borstels ............................... 26. D.

T3 cephalium met roodbruine
borstels ...............................27. D.

T4 cephalium met lichtgele
borstels ...............................28. D.

52 vrucht met schubben.............29. D.

C4 planten met meer dan 5 hoofdranddoorns 
Q5 planten met 5-7 doorns 

R2 planten met tot 22 ribben . . .30. D.

R3 planten met tot 10 ribben . . .31. D.

K4 planten tot 17 cm diameter
R4 planten met meer dan

13 r ib b e n .............................32. D.

K5 planten tot 15 cm diam eter................. 33. D.

K6 planten tot 22 cm diam eter..................34. D.

Nomina invalida: planten, waarvan de beschrijvingen 
te summier zijn om ze als goede soorten te kunnen 
erkennen........................ .................................................35. D.

36. D.

❖ ❖ 
❖

heptacanthus 
(Rodr.) Br. et R. 
emend. Buin. 
et Bred.

silicicola Buin. 
et Bred.

griseus 
Buin. et Bred.

catingicola 
Buin. et Bred, 
squamibaccatus 
Buin. et Bred.

mamillosus 
Buin. et Bred, 
rapirhizus 
Buin. et Bred.

magnimammus 
Buin. et Bred, 
subspecies 
magnimammus 
Buin. et Bred.

magnimammus 
Buin. et Bred, 
subspecies 
bonitoensis 
Buin. et Bred, 
pachythele 
Buin. et Bred.

subnudus 
Br. et R. 
paranaensis 
Backbg.
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Verantwoording bij de tweede sleutel.

Bij het uitwerken van de door de schrijver nagelaten aantekeningen, bleek, dat 
hij de laatste maanden die hem gegeven waren, vóór alles besteed had aan het 
bijeenbrengen van de noodzakelijke gegevens ter afronding van zijn studie. Als 
gevolg daarvan heeft hij geen tijd meer gehad om de door hem ontworpen sleutel 
tot in de finesses af te werken.
Het is onze stellige overtuiging dat hij een sleutel heeft willen ontwerpen, waarin 
per soort alle belangrijke gegevens met de van hem bekende exactheid zouden 
zijn opgenomen. Hij alleen had die tot stand kunnen brengen en wij achten 
ons dan ook niet in staat om de ontwerpsleutel in zijn zin af te maken. Het 
enige dat wij konden doen, was enkele nog niet in zijn sleutel opgenomen soorten 
onder te brengen en enkele onnauwkeurigheden recht te zetten. De door de schrij
ver bedoelde indeling is hierdoor geheel overeind gebleven.
Dat er toch een tweede sleutel in dit boek wordt opgenomen is uitsluitend toe te 
schrijven aan de ongewilde beknoptheid waarmee diverse soorten in de eerste 
sleutel zijn opgenomen. Er is naar gestreefd om per soort zoveel mogelijk ken
merken aan te geven waarmee men de planten ook zonder verfijnde hulpmiddelen 
kan determineren. Dat de volgorde een andere is dan die van de auteur vindt zijn 
grond in het feit dat er van andere kenmerken is uitgegaan. Het houdt geenszins 
een waardeoordeel onzerzijds in over de eerste sleutel. Er is dan ook bewust voor 
gekozen om dezelfde nummering per soort aan te houden als in de eerste sleutel. 
Bij beide sleutels dient opgemerkt te worden dat zij zijn vervaardigd aan de hand 
van geïmporteerde planten, waarvan, naar het zich laat aanzien, de habitus anders 
is dan die van cultuurplanten.

A.J. Brederoo
J. Theunissen

albispinus Buin. 
et Bred.

rapirhizus Buin. 
et Bred.

insignis Pfeiffer 
emend. Buin. 
et Bred, 
hartmannii 
(K. Sch.) Br. et R.

Sleutel ontworpen door A.J. Brederoo
I. planten met middendoorns (mogelijk ontbrekend)
A1 middendoorns 1-2 

B1 randdoorns 9-11 
C1 aantal ribben tot 13

D1 diameter van de plant tot 11 c m .................. 5.D.

A2 middendoorn 1
E1 doorns do lkvorm ig..............................................31.D.

E2 doorns niet dolkvormig
F1 ribben nauwelijks verdeeld in knobbels . . . .10.D.

F2 ribben verdeeld in knobbels ........................... 22.D.

18



II. planten, waarvan 1 van de rand- of bijdoorns soms tot 
vaak de vorm van een middendoorn heeft 

E1 doorns dolkvormig 
F1 ribben verdeeld in knobbels 

B1 randdoorns 3-5 
C1 aantal ribben tot 11 

D1 diameter van de plant tot 14 cm 
H1 bloemknop lichtgroen 

K1 diameter van het cephalium tot 4 cm . . 7.

F2 ribben min of meer verdeeld in tepelvormige 
knobbels

B1 randdoorns 4-6 
C1 aantal ribben tot 18 

D1 diameter van de plant tot 26 cm 
H1 bloemknop zuiver wit 

K1 diameter van het cephalium tot 7 cm. . . 6.

E2 doorns niet dolkvormig 
F1 ribben verdeeld in knobbels 

B1 randdoorns 3-5 
C1 aantal ribben tot 10 

D1 diameter van de plant tot 20 cm 
K1 diameter van het cephalium tot 7,5 cm . . .18.

D2 diameter van de plant tot 10 cm 
K1 diameter van het cephalium tot 2,5 cm . . .19.

B2 randdoorns 5-8 
C1 aantal ribben tot 14 

D1 diameter van de plant tot 25 cm 
K1 diameter van het cephalium tot 6,5 cm . . . 8.

C2 aantal ribben tot 12 
D1 diameter van de plant tot 12 cm 

E1 doorns krachtig...........................................21.

B3 randdoorns 9-11 
C1 aantal ribben tot 13 

D1 diameter van de plant tot 10 cm 
K1 diameter van het cephalium tot 3,5 cm.. . . 4.

B4 randdoorns 12-13 
C1 aantal ribben tot 20 

D1 diameter van de plant tot 10 cm 
K1 diameter van het cephalium tot 4,5 cm . ... 2.

D.pugionacanthus 
Buin. et Bred.

D. cephaliaciculosus 
Buin. et Bred.

D. nigrisaetosus 
Buin. et Bred.

D. melanochlorus 
Buin. et Bred.

D. terricola Buin. et 
Bred.

D. spinosior Buin. et 
Bred.

D.zehntneri Br. et R. 
emend. Buin. et 
Bred.

D. boomianus Buin. 
et Bred.
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B5 randdoorns 16 
C1 aantal ribben tot 21 

D1 diameter van de plant tot 12 cm 
E1 doorns zeer dun

K1 diameter van het cephalium tot 4,5 cm . . 3. D.

F2 ribben nauwelijks verdeeld in niet-tepelvormige 
knobbels, bij zeer oude planten soms verdeeld 

in knobbels 
B1 randdoorns 3 

C1 aantal ribben tot 15 
D1 diameter van de plant tot 17 cm 

K1 diameter van het cephalium tot 9,5 cm . . . 1.D.

B2 randdoorns 3-5 
C1 aantal ribben tot 1 5

D1 diameter van de plant tot 14 c m .................. 9. D

araneispinus 
Buin. et Bred.

alteolens Lemaire 
emend. Buin. et 
Bred.

placentiformis
(Lehm.)
Buin. et Bred.

Ill planten zonder middendoorns, doorns min of meer dolkvormig 
F1 ribben verdeeld in knobbels 

B1 randdoorns 3-5 
C1 aantal ribben tot 20 

D1 diameter van de pint tot 25 cm
K1 diameter van het cephalium tot 10 cm . . .12. D. latispinus Buin. et

Bred.

F2 ribben niet of nauwelijks verdeeld in knobbels 
B1 randdoorns 3 

C1 aantal ribben tot 16 
D1 diameter van de plant tot 15 cm 

K1 diameter van het cephalium tot 5,5 cm . .33.D.

C2 aantal ribben tot 10 
E1 doorns zeer krachtig

D1 diameter van de plant tot 15 cm .................. 23.D.

E2 doorns geel
D1 diameter van de plant tot 13 cm 

K1 diameter van het cephalium tot 4 cm . . .24.D.

magnimammus 
Buin. et Bred, 
subspecies 
bonitoensis 
Buin. et Bred.

semicampaniflorus 
Buin. et Bred.

flavispinus Buin. et 
Bred.
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B2 randdoorns 3-5 
C1 aantal ribben tot 11 

D1 diameter van de plant tot 14 cm 
K1 diameter van het cephalium tot 4,5 cm 

H1 bloemknop b ru in ............... .....................27.D.

C2 aantal ribben tot 10 
D1 diameter van de plant tot 16 cm 

K1 diameter van het cephalium tot 3,5 cm 
L1 vrucht met schubben.............................. 29.D.

C3 aantal ribben tot 16 
D1 diameter van de plant tot 17 cm 

K1 diameter van het cephalium tot 3 cm . . . .32.D.

D2 diameter van de plant tot 25 cm 
K1 diameter van het cephalium tot 9 cm 

H1 bloemknop lich tgee l...............................13.D.

C4 aantal ribben tot 19 
D1 diameter van de plant tot 19 cm 

K1 diameter van het cephalium tot 6 cm . . . .15.D.

B3 randdoorns 3-6 
C 1 aantal ribben tot 10 

D1 diameter van de plant tot 15 cm 
K1 diameter van het cephalium tot 2,5 c m . . .26.D.

B4 randdoorns 5 
C1 aantal ribben tot 10 

D1 diameter van de plant tot 15 cm 
K1 diameter van het cephalium tot 4,5 cm 

H1 bloemknop donkergroen........................ 25.D.

C2 aantal ribben tot 12
D1 diameter van de plant tot 11 c m .................. 28.D.

C3 aantal ribben tot 13 
D1 diameter van de plant tot 29 cm 

K1 diameter van het cephalium tot 6 cm . . . .11.D.

griseus Buin. et 
Bred.

squamibaccatus 
Buin. et Bred.

magnimammus 
Buin. et Bred, 
subspecies 
magnimammus 
Buin. et Bred.

pulvinicapitatus 
Buin. et Bred.

patulifolius Buin. 
et Bred.

silicicola Buin. et 
Bred.

heptacanthus 
(Rodr.) Br. et R. 
emend.
Buin. et Red.

>

catingicola Buin. 
et Bred.

boliviensis Backbg. 
emend. Buin. et 
Bred.
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C4 aantal ribben tot 13 
D1 diameter van de plant tot 19 cm 

K1 diameter van het cephalium tot 6,5 cm . . .20.D. silvaticus Buin. et
Bred.

C5 aantal ribben tot 16 
D1 diameter van de plant tot 22 cm 

K1 diameter van het cephalium tot 6 cm . . . .34.D. pachythele Buin.
et Bred.

B5 randdoorns 5-7 
C1 aantal ribben tot 15 

D1 diameter van de plant tot 18 cm 
K1 diameter van het cephalium tot 3,5 cm . . .16.D. subviridigriseus

Buin. et Bred.
C2 aantal ribben tot 22 

D1 diameter van de plant tot 17 cm 
K1 diameter van het cephalium tot 4,5 cm . . .30.D. mamillosus Buin.

et Bred.
B6 randdoorns 7-9 

C1 aantal ribben tot 12 
D1 diameter van de plant tot 15 cm 

K1 diameter van het cephalium tot 3 cm . . . .17.D. bahiensis Br. et R.
emend. Buin. et 
Bred.

B7 randdoorns 8-10 
C1 aantal ribben tot 22 

D1 diameter van de plant tot 6 cm 
K1 diameter van het cephalium tot 2 cm . . . .14.D. horstii Buin. et

Bred.

IV. Nomina invalida: planten, waarvan de beschrijvingen 
te summier zijn om ze als goede soorten te kunnen
erkennen ................................................................ 35.D. subnudus Br. et R.

36.D. paranaensis 
Backbg.

De nummers van de soorten corresponderen met de nummers op de land
kaarten achterin het boek.

<>
<>

<C>
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In Dietrich, Allgemeine Gartenzeitung XIV, p. 202, 1846 publiceerde Lemaire in 
een uitvoerige Latijnse en Duitse beschrijving als volgt:

Discocactus alteolens Lemaire
D. obscure viridis, cephalio cylindraceo, costis decem acutiusculis repandis, sinubus 
profundis acutis; areolis excavatis nudis, aculeis quattuor rigidis, atrosanguineis, rore griseo 
vestitis, tribus inferioribus validioribus compressis recurvatis, quarto subulato erecto, ceteris 
duplo breviore.
D. alteolens Lemaire in Enumerat, ou Catalogue botanique de plantes exotiques cultivées 
dans les serres de H. Galeotti 1846.
Echinocactus tricornis Monv.
Habitat...?

Plant donkergroen, cephalium cylindrisch, met 10 vrij scherpe, naar boven gebogen 
ribben en met scherpe, diepe insnijdingen; areolen uitgehold en naakt, 4 stijve, donker- 
bloedrode doorns, bedekt met een grijs laagje, de 3 onderste vrij krachtig, samengedrukt 
en naar de plant gebogen, de 4e priemvormig en omhoog gericht en de helft korter dan 
de andere.
D. alteolens Lemaire in de Opsomming of Catalogue botanique de plantes exotiques 
cultivées dans les serres de H. Galeotti 1846.
Echinocactus tricornis Monv.
Standplaats...?

"Das vorliegende Exemplar, ungefähr 1,5 Zoll hoch und drei Zoll im Durchmes
ser haltend, ist trübgrün, an den Kanten fast ins Braune übergehend, fast kugel
rund, ziemlich abgerundet und auf dem Scheitel mit einem Wollschopf versehen; 
derselbe ist walzenförmig, fast einen halben Zoll hoch und dicht von einer weissgrauen, 
struppigen Wolle eingehüllt, zwischen welcher überall schwarzbraune glänzende, borsten
förmige Stacheln fast einen halben Zoll lang herausstehen; Rippen zehn, stark und dick, 
mit tiefen, spitzen Buchten, ziemlich spitzkantig, ausgeschweift, an den Seiten stellenweise 
aufgetrieben und buckelig. Knoten ziemlich entfernt stehend, vertieft, ohne merkliche 
Wolle. Stacheln vier, sehr steif, schwarzblutroth, mit einem grauen Reif überzogen; die 
drei unteren davon viel stärker, zusammengedrückt und rückwärts-gekrümmt, über 1” 
lang, namentlich der unterste, welcher stets der längste und senkrecht herabgebogen ist, 
die beiden seitlichen stehen wagerecht, alle drei aber sind anliegend; der vierte Stachel 
ist ziemlich in der Mitte des Knotens eingesetzt, priemenförmig, aufrecht und kaum halb 
so gross als die übrigen.
Die Blumen habe ich selbst nicht mehr blühend angetroffen; allein Herr Linke hat eine 
Beschreibung davon entworfen und mir über den Ursprung der Pflanze und über die 
Entwickelung der Blumen Folgendes mitgetheilt.
"Am ersten Pfingstfeiertage d.J. ist in meiner Cactussammlung ein Discocactus zur 
Blüthe gekommen, welchen ich von einem Bekannten aus Koblenz als Echinocactus 
alteolens erhielt. Das Exemplar war sehr eingeschrumpft, als ich es im vergangenen Herbst 
bekam und ist, ungeachtet ich es bis jetzt in einem warmen Kasten gehalten, immer noch 
nicht vollkommen aufgequollen. Zwei Tage vor dem Blühen nahm ich in dem Schopfe der 
Pflanze zuerst die schwefelgelbe Knospe war, am Morgen des ersten Pfingstfeiertages 
war dieselbe kaum einen halben Zoll gross, aber am Abend beim Untergang der Sonne 
hatte sich die prächtige, wohlriechende Blume schon vollständig entwickelt. Die Blume 
ist in der äusseren Form der des Cereus flagelliformis am ähnlichsten, 3,5 Zoll lang und 
drei Zoll im Durchmesser; die Röhre ist nackt und milchweiss, mit zahlreichen weissen, 
linien-lanzettförmigen, an der Spitze abgerundeten Blättchen (Schuppen und Kelchblätter)
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besetzt, welche einen Zoll und eine Linie lang und zwei Linien breit sind und auf der 
Rückseite einen blassgrünen Mittelstreifen haben, der nach der Spitze zu breiter wird 
und sich auch ein wenig nach der Innenseite hinüberzieht. Die Petalen oder Kronen
blätter stehen in vier Reihen, sind ein wenig länger als die Kelchblätter, weiss und zurück
geschlagen. Staubgefässe zahlreich, mit weisslichen Staubfäden und blassgelben Antheren. 
Griffel etwas kürzer als die Staubgefässe, weisslich, mit grüner Narbe. Um Mitternacht hatte 
die Blume ihre grösste Vollkommenheit erreicht und nachdem sie zwölf Stunden geöffnet 
gewesen war schloss sie sich wieder für immer. Der Geruch derselben ist sehr stark und 
angenehm und hat zugleich eine Aehnlichkeit mit dem der Orange und der Kieferblüthe.”

Het onderhavige exemplaar, ongeveer 3,75 cm hoog en 7,5 cm in doorsnee, is dofgroen, 
aan de kant bijna in bruin overgaand, bijna kogelrond, tamelijk afgerond en op de top van 
een wolcephalium voorzien; dit is walsvormig, bijna 12 mm hoog en gehuld in dichte, 
witgrijze en ruige wol, waar overal zwartbruine, glanzende en borstelvormige doorns van 
bijna 12 mm tussen uitsteken; ribben 10, krachtig en dik met diepe, scherpe bochten, 
tamelijk wigvormig, uitbuigend, aan de kanten hier en daar oprijzend en buitachtig. De 
knobbels staan tamelijk ver uit elkaar, ze zijn verdiept en zonder merkbare wol. 4 Doorns, 
zeer stijf, zwartbloedrood, overtrokken met een grijs waas; de drie onderste zijn veel 
krachtiger, samengedrukt en naar achteren gebogen, meer dan 2,5 cm lang, met name de 
onderste die steeds het langste is en loodrecht naar beneden gebogen, de beide zijwaarts 
gerichte doorns staan horizontaal, alle drie liggen ze echter tegen het plantelichaam 
aan; de vierde doorn is tamelijk midden op een knobbel geplaatst, priemvormig, recht
opstaand en nauwelijks half zo lang als de overige.
De bloemen heb ik zelf niet meer bloeiend aangetroffen; maar de heer Linke heeft een 
beschrijving ervan opgesteld en mij over de oorsprong van de plant en de ontwikkeling 
van de bloem het volgende meegedeeld:
"Op de eerste Pinksterdag van dit jaar is in mijn cactusverzameling een Discocactus 
in bloei gekomen, die ik van een kennis uit Koblenz als Echinocactus alteolens gekregen 
heb. Het exemplaar was erg ineen geschrompeld toen ik het in de afgelopen herfst 
ontving en is, ondanks het feit dat ik het tot nu toe in een warme kas gehouden heb, nog 
steeds niet helemaal gezwollen. Twee dagen voor de bloei nam ik in het cephalium van 
de plant voor het eerst de zwavelgele knop waar, eerste Pinksterdag 's morgens was 
deze nauwelijks 12 mm lang, maar ’s avonds bij zonsondergang had de prachtige, wel
riekende bloem zich al volledig ontwikkeld. In zijn uiterlijke vorm lijkt de bloem het meest 
op die van Cereus flagelliformis, hij is 8,75 cm lang en 7,5 cm in doorsnee. De bloem- 
buis is naakt en melkwit, met talrijke witte, lijnachtig lancetvormige, aan de top afgeronde 
blaadjes (schubben en kelkbladeren) bezet, die 2,7 cm lang en 4 mm breed zijn en aan 
de rugzijde een bleekgroene middenstreep hebben die naar de top toe breder wordt 
en zich ook een beetje aan de binnenkant voortzet. De petalen of kroonbladeren staan 
in 4 rijen, ze zijn iets langer dan de kelkbladeren, wit en naar buiten gebogen. Talrijke 
meeldraden met witachtige draadjes en bleekgele helmknopjes. Stijl iets korter dan de 
meeldraden, witachtig, met groene stempel. Omstreeks middernacht had de bloem zijn 
grootste schoonheid bereikt en nadat hij 12 uur geopend was geweest sloot hij zich 
weer voor altijd. De geur van de bloem is zeer sterk en aangenaam en doet tegelijker
tijd aan die van de citrusboom en aan die van de grove den denken.

Tot zover de tekst van deze officiële beschrijving. Opnieuw ontbreekt hier een 
aanwijzing van de vindplaats, terwijl de beschrijving van de bloem gemaakt is 
met behulp van aantekeningen die betrekking hebben op een ander Discocactus- 
exemplaar, verschillend van de typeplant. Het valt te betwijfelen of beide planten, 
waarover gesproken wordt, tot dezelfde soort hoorden, omdat alleen de namen
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identiek waren. Bovendien was de kennis met betrekking tot Discocactus in die 
tijd zeer beperkt. In de tweede uitgave van "Handbuch der Kakteenkunde", door 
Förster-Rümpler gepubliceerd in 1886, is deze soort beschreven op p. 450-451 
en daar is Brazilië als vindplaats vermeld. Hier is ook sprake van 5-6 doorns, 
terwijl Lemaire er slechts 4 vermeldde.
In "Flora Brasiliensis" p. 246 deed Schumann in 1890 melding van Echinocactus 
alteolens K. Sch., eveneens met 5-6 doorns. Volgens inlichtingen welke Schu
mann ontving van Lindmann en O. Kuntze, werd verondersteld dat deze plant 
voorkwam in het westelijke gedeelte van de staat Mato Grosso in zanderige ge
bieden. Een nauwkeuriger plaatsaanduiding in deze enorm uitgestrekte staat was 
niet aangegeven.
In Schumann’s "Nachträge Gesamtbeschreibung der Kakteen" stelt de auteur, 
dat Malacocarpus heptacanthus B. Rodriguez synoniem moet zijn met Disco
cactus alteolens. Dit bewijst dat Schumann zijn Echinocactus alteolens beschreef 
door gebruik te maken van planten uit de Mato Grosso, die naar mijn mening niet 
synoniem zijn met Lemaire’s plant. De diameter en de bedoorning van deze twee 
soorten zijn geheel verschillend.
In "The Cactaceae” III, p. 218 namen Britton en Rose aan dat Discocactus 
tricornis Monv. synoniem is zowel met Discocactus alteolens Lemaire als met 
Echinocactus alteolens K. Sch. De laatste veronderstelling is onjuist, omdat 
Schumann’s plant niet identiek is met de soort van Lemaire. Opmerkelijk is dat 
Lemaire al in 1846 verklaarde dat Discocactus tricornis synoniem was met zijn 
Discocactus alteolens en dat omgekeerd Monville in "Handbuch der Cactaceae" 
1846-1850 p. 350 verklaarde dat Discocactus alteolens hort. Belg. en Förster’s 
Discocactus de Regie synoniem waren met zijn Discocactus tricornis.
Daarom is het zeer waarschijnlijk, dat deze soorten omstreeks 1846 in één zending 
vanuit Brazilië verstuurd zijn. De enige aanduiding van hun herkomst was "zanderig 
Brazilië”. De veronderstelling dat deze 2 soorten afkomstig zouden zijn uit het 
westelijk deel van Mato Grosso is even onwaarschijnlijk als de mening van 
Schumann, dat Discocactus-soorten die voorkomen in het zuidelijk deel van 
Mato Grosso en het noordelijk deel van Paraguay, dezelfde soort zouden zijn 
als Discocactus heptacanthus (Rodr.) Br. et R. en verwante soorten die voorkomen 
in de omgeving van de stad Cuiaba. Dezelfde vergissing is gemaakt door Pater 
Hammerschmidt.
Volgens Prof. Dr. Cardenas en Alfred Lau is de Discocactus-soort die dicht bij 
Mutun in oostelijk Bolivia groeit op vlakke mangaanrotsen, Discocactus alteolens 
Lem. Vergelijkbare beoordelingsfouten werden gemaakt door Backeberg en Voll.

Hier volgt de originele beschrijving van Discocactus tricornis Monville in Pfeiffer’s 
"Abbildungen und Beschreibungen der Cactaceae” II, p. 28, 1846-1850:

Discocactus tricornis Monville hort;
Discocactus tricornis Salm-Dyck in litt;
Discocactus alteolens hort. Belg.;
Discocactus de Regle? Förster Handb. d. Cact. p. 350;

D. caule placentiformi livide viride, costis 9-10 tuberculato-repandis obtusis, pulvillis 3-4 
remotis nudis instructis, aculeis 5-6 nigricantibus dein cinereis rigidissimis recurvulis, tribus
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inferioribus crassis validis subangulatis, infimo longiore deflexo, duobus summis (interdum 
cum intermedio tertio) parvulis adscendenter curvatulis.
Habitat in sabulosis Brasiliae.

Deze grijsgroene plant heeft de vorm van een placenta; zijn 9-10 ribben zijn stomp en 
lopen met knobbels gebogen naar boven; de ribben zijn voorzien van 3-4 kale, uit elkaar 
liggende kussentjes en 5-6 zwartachtige, later grijze, zeer stugge en naar de plant ge
bogen doorns; de 3 onderste zijn dik, krachtig en enigszins hoekig, de onderste is langer 
en omlaag gebogen, de 2 bovenste (met soms nog een derde er tussenin) zijn klein en 
omhoog gebogen.
Standplaats: zandvlakten van Brazilië.

”Die Diagnose und Zeichnung dieser noch wenig in den Sammlungen verbreiteten Art, 
welche nach allen Analogien offenbar zu der von mir aufgestellten Gattung Discocactus 
gehört, verdanke ich der gefälligen Mitteilung des Herrn Fürsten von Salm-Dyck, aus 
welcher auch die nachfolgende Beschreibung entlehnt ist.
Der Stamm, welcher bei einer Höhe von 2-2,5” einen Durchmesser von 4-5” hat (grössere 
Exemplare scheinen in Europa noch nicht beobachtet worden zu sein), ist niedergedrückt, 
kuchenförmig, trüb grün, mit 9-10 höckerig-ausgeschweiften stumpfen Kanten. Jede 
derselben trägt 3-4 ziemlich weit von einander entfernte fast nackte Areolen, aus welchen 
5-6 schwärzliche, allmählig ins Aschgraue verbleichende, sehr steife, etwas zurückge
krümmte Stacheln hervorkommen. Die 3 unteren sind stark, dick, etwas winklig, der

Reproduktie van een steendruk van D. alteolens Lem. (syn. D. tricornis Monv.) 
uit Pfeiffer, Abbild. Beschr. Cact. 2, pl. 28, 1846-1850
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unterste länger, herabgebogen, die beiden obern (zwischen welchen bisweilen noch 
ein dritter steht) viel kleiner, dünner, aufwärts zurückgekrümmt. Die Blumen entspringen 
aus einem kleinen, gewölbten, weisswolligen, von steifen schwärzlichen Borsten umgebene 
Schopfe, öffnen sich Abends und verblühen in einer Nacht. Sie sind 2" lang, auf einer 
verlängerten Röhre oben rosenartig ausgebreitet. Die Perigonialblätter sind lanzettlich- 
spatelförmig, stumpf, die äusseren aufgerichtet-eingebogen, blassgrün, die inneren sehr 
zahlreich, länger, weit ausgebreitet, an der Spitze eingekrümmt. Die Blumen verbreiten 
einen starken quittenähnlichen, etwas betäubenden Geruch."

De diagnose en tekening van deze nog weinig in de verzamelingen verspreide soort, 
die naar alle punten van overeenkomst kennelijk tot het door mij opgestelde geslacht 
Discocactus behoort, dank ik aan de welwillende mededeling van de vorst Von Salm-Dyck, 
waaraan ook de volgende beschrijving ontleend is.
De plant, die bij een hoogte van 5-6,25 cm een doorsnee heeft van 10-12,5 cm 
(grotere exemplaren schijnen in Europa nog niet waargenomen te zijn), is plat, koek- 
vormig, dofgroen met 9-10 knobbelige, boogvormig verlopende, stompe kanten. Iedere 
kant draagt 3-4 tamelijk ver uit elkaar liggende, bijna naakte areolen, waaruit 5-6 zwart
achtige, geleidelijk naar asgrauw verblekende, zeer stijve en iets achterover gebogen 
doorns te voorschijn komen. De 3 onderste zijn krachtig, dik, iets hoekig, de onderste 
langer, omlaag gebogen, de beide bovenste (waartussen soms nog een derde staat) 
veel kleiner, dunner, omhoog en achterover gebogen. De bloemen komen te voorschijn 
uit een klein, gewelfd, witwollig en door stijve zwartachtige borstels omgeven cephalium; 
ze gaan 's avonds open en verwelken in één nacht. Ze zijn 5 cm lang en spreiden zich 
als een roos bovenop een verlengde buis open. De bloembladeren zijn lancet- tot spatel
vormig, stomp, de buitenste omhoog gericht en naar binnen gebogen, de binnenste zeer 
talrijk, langer, breed spreidend en aan de top naar binnen gebogen. De bloemen ver
spreiden een sterke, op kweeperen lijkende, enigszins bedwelmende geur.

Een lithografie van Anst. v. Th. Fischer, die een bloeiende plant laat zien, verlucht 
de beschrijving. De beschrijvingen van Lemaire en Monville en speciaal de litho
grafie van een jonge, reeds bloeibare plant, kunnen toepasselijk zijn op ver
scheidene exemplaren die wij verzamelden en fotografeerden tijdens de 3 laatste 
expedities die wij ondernamen in de omgeving van Couto de Magelhäes in 
Minas Gerais. Enkele auteurs geloven dat Discocactus tricornis een vorm is 
van Discocactus placentiformis, hoewel de planten voldoende afwijkende ken
merken vertonen.
De vindplaats van onze soort ligt tussen de dorpen Mendanha en Couto de 
Magelhäes, ten noordoosten van Diamantina. Zonder twijfel moet dit gebied in 
het midden van de 19e eeuw vaker onderzocht zijn dan de afgelegen staat 
Mato Grosso. Deze planten groeien op enige afstand van en langs de kleine 
stroompjes, die samen de Rio Jequitinhonha vormen. Ze groeien uitsluitend in 
zuiver, fijn kwartszand. Het feit dat het aantal doorns bij beide soorten verschilt, 
kan gemakkelijk verklaard worden, omdat op de vindplaatsen, zoals vaak het 
geval is, de planten variabel zijn, met inbegrip van de bedoorning. De opnamen die 
op de vindplaats gemaakt zijn, laten deze verschillen duidelijk zien. Bovendien 
zijn er aanzienlijke verschillen tussen tamelijk jonge, bloeirijpe planten en volledig 
uitgegroeide exemplaren.
Met behulp van mijn aantekeningen die ik op de vindplaats maakte en de ver
werking van verder studiemateriaal waren wij in staat om de volgende beschrij
ving te geven:
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1. DISCOCACTUS ALTEOLENS Lemaire emend. Buin. et Bred.

Corpus: solitarium applanate globosum, viride ad obsolete viride vel interdum griseo- 
viride, sine cephalio 5-6 cm altum, 1 5-1 7 cm diametitur; radices longissimae et ramosae 
sub ipso solo currunt; cephalium 8-9,5 cm diametiens 5 cm altum est, lana alba et 
saetis nigris ad 3,5 cm longis et ad 2 cm super lanam emergentibus instructum. 
Costae: 1 2-1 5 acutae, in plantis veterioribus rotundiores sunt; plantae veterrimae solum 
tuberbula formant, quae super ipsum solum, 2,5-4 cm lata et 1,7-2,5 cm alta sunt; 
circum areolas costae paulo dilatatae sunt et in plantis veterrimis tantum sulcus verticalis 
aliquid undulatus est, in plantis iunioribus sulci recte decurrunt. In plantis veteribus tuber
cula in costa inter se separantur sulco minimo transverso, qui interdum usque ad sulcum 
inter costas percurrit; pontes inter areolas vix depressiores tuberculis sunt quae similia 
mamillis non sunt.
Areolae: paene rotundae 4-7 mm diametiuntur; primum tomento suggriseo instructae sunt, 
mox nudantur; paulo demersae sunt in costam, in costa 1,5-2 cm inter se distant, 4-5 
areolae pro costa.
Spinae: primum nigrae ad atro-rubrae, post sufflavae acumine nigro; marginales 3 quarum 
una deorsa, recta sed saepe in plantam curvata, 15-32 mm longa, in basi 2-3 mm lata; 
super hanc par una in latera directa est, 10-25 mm longa, partim in latera exstans sed 
ceterum in plantam curvata; summa in areola saepe 1-3 spinulae adventiciae adsunt, 
prope ad perpendiculum exstantes ad sursum directae; quarum trium una interdum vel 
saepius positionem centralis habet.
Floris gemma subviridis ad brunnea est; gracile infundibuliformis ad 45 mm longus, in 
apertura 45 mm latus, nudus et albus est; pericarpellum paene paulo ovale 5 mm longum 
et 4,5 mm latum est, squamulis minimis transeuntibus in receptaculum instructum; recep
taculum 34 mm longum et ad 8 mm latum est, in totam longitudinem squamulis intectum 
lanceolatis, inferioribus acumine fisso, carnosis, externe subviridibus acumine brunneo 
et stria mediali subbrunnea, integris, 1-22 mm longis et 1,5-5 mm latis; squamulae 
superiores 1,5 mm crassae sunt; folia perianthii exteriora ad 26 mm longa, 5 mm lata, 
lanceolata, alba, paulo carnosa et integra sunt; interiora lanceolata, 15-20 mm longa, 
3,5 mm lata, margine paulo undulato, acumine integro vel tenuiter dentato, magnopere 
tenuia et alba sunt; caverna seminifera rotunda 4 mm diametitur, ovula in paribus in 
pariete sunt, placenta aliquibus pilulis tenuibus instructa est; camera nectarea aperta 
tubulata est, 11 mm longa et ad 3 mm lata; glandulae 1,1 mm longae in acumen 
desinunt; stamina primaria 2 mm super glandulas sunt, 6 mm longa, perspicue alba, in 
stylum directa, antheris 1 mm longis et flavis instructa sine pilis in axillis; stamina secundaria 
multis in coronis 4 mm longa sunt; differentia longitudinis inter stamina infima et suprema 
non est; et haec stamina perspicue alba sunt, infima in stylum directa, suprema sensim 
plus in parietem receptaculi adiacentia, antheris 1 mm longis et flavis instructa; stylus 
30 mm longus, 1 mm latus, albus, 4 stigmatibus 5 mm longis, sufflavis, papillosis, per
gentibus usque ad medias antheras instructus est.
Fructus: clavatus 3-4 cm longus, 6-8 mm latus, paene albus, nudus; cupula reliquiis 
floris instructa est; fructus maturus uno in latere in longitudinem finditur et semina nigra 
demonstrat.
Semen: galeiforme 1,2-3 mm longum et 1-1,1 mm latum forma variatur; testa nitide nigra 
est tuberculis mamillatis quae saepe locatim parca sunt vel omnino desunt et in marginem 
hili conchiformia sunt instructa; hilum irregulariter ovale basale est, paulo demersum, 
circum funiculum maxime depressum, margo hili introrsus irregulariter dentatus est, mi- 
cropylam et funiculum includit; micropyle petiolata est, textura hili aliquo ochrea est et 
interdum hilum totum obtegit; embryo ovale est, perispermium deest, cotyledones bene 
discernendae sunt.
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Habitat: inter Mendanha et Couto de Magelhäes, Minas Gerais, Brasilia, in altitudine 
circa 700 m. Ibi haec species crescit in pedibus montium in solo quartzito.
Exsiccatum in Herbario Rheno-Traiecti sub nr. H 232.

Discocactus alteolens, verscheidene vormen op de groeiplaats in fijn kwartszand

Plant enkel, plat bolvormig, diameter 15-17 cm, zonder cephalium 5-6 cm hoog, 
groen tot dofgroen of soms grijsgroen, met zeer lange, vertakte wortels die vlak 
onder het oppervlak van de zanderige bodem lopen; cephalium 8-9,5 cm in 
doorsnee en 5 cm hoog, met witte wol en zwarte borstels die ongeveer 3,5 cm 
lang zijn en tot 2 cm boven de wol uitsteken.
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Ribben 12-15, tamelijk scherp van vorm, bij oude planten meer afgerond; alleen 
zeer oude planten vormen knobbels, die 2,5-4 cm breed zijn en vlak boven de 
grond 1,7-2,5 cm hoog. Bij de areolen zijn de ribben iets verbreed; alleen bij 
zeer oude planten verloopt de verticale groef tussen de ribben enigszins golvend, 
bij jongere planten verloopt hij recht. Bij oude planten zijn de knobbels op de rib 
van elkaar gescheiden door een ondiepe dwarsgroef die soms doorloopt tot aan 
de groef tussen de ribben; de bruggen tussen de areolen zijn nauwelijks iets 
lager dan de knobbels, er is geen gelijkenis met tepelvormige knobbels.
Areolen bijna rond, 4-7 mm in doorsnee, eerst met lichtgrijs wolvilt, spoedig kaal 
wordend, enigszins in de rib verzonken, op de rib 1,5-2 cm van elkaar, 4-5 
areolen per rib.
Doorns aanvankelijk zwart tot zwartrood, later lichtgeel met zwarte punt; rand- 
doorns 3, waarvan 1 naar beneden gericht, recht, hoewel dikwijls omlaag naar 
de plant gebogen, lang 15-32 mm, aan de basis 2-3 mm breed; boven de basis 
is 1 paar zijwaarts gericht, 10-25 mm lang, deels zijwaarts uitstekend, maar het 
resterende gedeelte is naar de plant gebogen; boven in het areool kunnen nog 
1-3 bijdoorntjes waargenomen worden, 5-17 mm lang, bijna loodrecht afstaand 
tot naar boven gericht. Een van deze drie neemt soms tot tamelijk dikwijls de 
positie van een middendoorn aan.
Bloemknop lichtgroen tot bruin; bloem slank trechtervormig, ongeveer 45 mm 
lang; als hij geopend is 45 mm breed, naakt, wit; pericarpellum bijna eivormig, 
5 mm lang, 4,5 mm breed, met enkele heel fijne schubjes, die vloeiend over-
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lopen in het receptaculum, dat 34 mm lang en tot 8 mm breed is, over de hele 
lengte bedekt met schubben die lancetvormig zijn en langs de receptaculum- 
wand aflopen; de onderste hebben een gespleten punt, zijn vlezig, aan de binnen
zijde wit, aan de buitenzijde lichtgroen met een donkere punt en een heel licht
bruine middennerf, rand glad, 1-22 mm lang, 1,5-5 mm breed, de bovenste 
zijn 1,5 mm dik; buitenste bloembladeren lancetvormig, circa 26 mm lang, 5 mm 
breed, wit, iets vlezig, gaafrandig; binnenste bloembladeren lancetvormig, 15-20 
mm lang, 3,5 mm breed, rand iets golvend, top gaaf of fijn getand, zeer dun, wit;
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A
A1
B
B1
B2
B3

B4
C-C5 =

bloemdoorsnede met bloembladeren
stijl met stempels
zaadkorrel
hilum; m = micropyle; f = navelstreng 
verschillende zaadvormen
links: embryo met binnenste testa; p = lege perispermzak 
rechts: embryo geheel vrijgemaakt; co = cotyledons 
zaadknoppen
doornareolen in verschillende ontwikkelingsstadia
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zaadholte rond, 4 mm diameter, zaadknoppen in paren aan de wand, navelstreng 
vaak (niet altijd!) met enkele fijne haartjes; nectarkamer buisvormig, 11 mm 
lang en tot 3 mm breed, nectarklieren 1,1 mm lang, spits uitlopend, kamer open; 
primaire meeldraden 2 mm boven de nectarklieren, 6 mm lang, doorzichtig 
wit, naar de stijl gericht, helmknopjes 1 mm lang, geel, zonder haarkransen in 
de oksels; secundaire meeldraden in vele kransen, 4 mm lang; er is geen ver
schil in lengte tussen de laagste en hoogste meeldraden, ze zijn doorzichtig wit, 
de onderste meestal naar de stijl gericht, de bovenste geleidelijk meer en meer 
tegen de receptaculumwand leunend, helmknopjes geel, 1 mm lang; stijl 30 mm 
lang, 1 mm dik, wit, met 4 stempels, die 5 mm lang, geel en met papillen bezet 
zijn en die tot halverwege tussen de meeldraden reiken.
Vrucht knotsvormig, 3-4 cm lang, 6-8 mm breed, bijna wit, kaal, met blijvende 
bloemresten in de vruchtbeker, bij rijpheid aan 1 zijde in de lengte opensplijtend, 
daarbij zwarte zaden tonend. Zaad helmvormig, 1,2-1,3 mm lang, 1-1,1 mm 
breed, wisselend van vorm, testa glanzend zwart met tepelvormige knobbeltjes 
die plaatselijk dikwijls spaarzaam aanwezig zijn of geheel ontbreken en naar de 
hilumrand toe koepelvormig worden; hilum onregelmatig eivormig, basaal, 
enigszins verdiept, het diepst rond de funiculus, hilumrand naar binnen gebogen, 
onregelmatig getand, micropyle en funiculus insluitend, micropyle gesteeld, hilum- 
weefsel lichtoker, soms het gehele hilum bedekkend; embryo eivormig, zonder 
perispermium, cotyledons duidelijk zichtbaar.
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Discocactus alteolens, detail van een zeer oude plant op de groeiplaats.

Vindplaats tussen Mendanha en Couto de Magelhäes, Minas Gerais. Brazilië, 
op een hoogte van ongeveer 700 m. De Rio Jequitinhonha en zijn zijrivieren 
vinden hun oorsprong in de bergen die deze vindplaats omgeven; deze bergen 
zijn rijk aan kwartshoudende rotsformaties, terwijl aan de voet van deze bergen, 
waar onze Discocactus groeit, alleen fijn kwartszand wordt gevonden. 
Herbariummateriaal in Herbarium Utrecht, Nederland, onder nr. H 232.

Zoals K. Schumann reeds vroeger berichtte, was Discocactus alteolens al ver
zameld in het westelijk deel van Mato Grosso door Lindmann en Kuntze. Verschei
dene soorten van dit geslacht met 3 hoofddoorns groeien in de staat Mato 
Grosso. Dicht bij Corumba groeit D. terricola Buin. et Bred., die een groter aantal 
hoofddoorns vertoont. De overige soorten zoals D. heptacanthus (Rodr.) Br. et 
R. en verscheidene andere vertonen in het geheel de zwartrode tot zwarte jonge 
doorns niet, zoals blijkt uit de type-beschrijving van D. alteolens Lem. Dit is een 
zeer typisch kenmerk, evenals in het geval van D. tricornis Monv. Deze bij
zondere kleur van de jonge doorns komt niet dikwijls voor bij Discocactus-soorten; 
in feite is hij tot nu toe alleen maar waargenomen bij soorten die afkomstig 
waren uit Minas Gerais. De twee door Schumann genoemde verzamelaars zullen 
waarschijnlijk alleen gekeken hebben naar planten met 3 hoofdranddoorns. 
Bovendien heeft de bodem in de Mato Grosso een meer leemachtig karakter, 
terwijl we in Corumba een structuur vinden die onder de vlakke mangaanrotsen 
valt.
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2. DISCOCACTUS BOOMIANUS Buin. et Bred, 
in Succulenta 50, p. 26-29, februari 1971.

Plant plat bolvormig, diameter tot 10 cm, zonder cephalium tot 6 cm hoog, 
groen tot donkergroen, aan de basis spruitend, wortels vertakt; diameter cepha
lium tot 4,5 cm, even hoog, met witte wol, die 3,5 cm lang is, voorzien van grijs
achtige borstels met lange bruinachtige punten, de borstels staan stijf rechtop 
rondom het cephalium, alsof zij dit insluiten.
16-20 Ribben, in een spiraal verlopend, helemaal verdeeld in tepelvormige 
knobbels, waarvan de diameter aan de basis 1 cm is en wier toppen 12-15 mm 
van elkaar staan.
Areolen boven op de knobbels, eivormig, 3 mm lang en 1,5 mm breed, aan
vankelijk met enige witcrème wol, maar spoedig kaal wordend.
Doorns 12 (-13), aanvankelijk geel tot lichtbruin met donkerder punt, weldra 
grijsachtig wit met donkerder punt, ruw en als het ware bedekt met een grijs
achtig witte korst; 5 paren randdoorns aan elke zijde, kamvormig naar de plant 
gebogen, het onderste paar ietwat naar beneden hellend, het bovenste paar 
omhoog stekend, bovendien staat er nog 1 doorn rechtop en 1 naar beneden; 
alle doorns zijn tot 3 cm lang; als er 1 middendoorn aanwezig is, dan staat 
deze bovenin het areool rechtop, is iets krachtiger en tot 3,5 cm lang.
Bloemknop groenachtig; bloem slank trechtervormig, kaal, wit; het pericarpellum 
is rond, 2,5 mm diameter, kaal, wit, practisch zonder insnoering overgaand in

Discocactus boomianus, op de groeiplaats



Discocactus boomianus

Discocactus boomianus, volwassen plant
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A = 
B
C = 
D = 
E = 
F =  
G = 
H =

bloemdoorsnede
bloem
zaadkorrel
vrucht
deel van helmdraad met helmknopje
hilum
embryo met binnenste testa 
embryo geheel vrijgemaakt
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Discocactus boomianus

het receptaculum, dat wit is, minder dan 4 mm in doorsnee op de bodem en 
5-6 mm hogerop; de eerste schub is op een hoogte van 25 mm ingeplant, lancet- 
tot lijnvormig, wit met een groene punt, 1 mm breed; verder naar boven worden 
de schubben langer, met name de groene punten, en zijn zij 0,5-2,5 cm lang 
en 2-4 mm breed, uitlopend in een lange scherpe punt; de bloembladeren zijn 
lancetvormig, uitlopend in een scherpe punt, 2-2,2 cm lang en tot 6 mm breed, 
zuiver wit; de meeldraden komen ongeveer 2 cm boven het pericarpellum vrij 
van het receptaculum, tot zij de zoom bereiken op een afstand van 20 mm; zij 
vullen de ruimte op met gele helmknopjes, die 1 mm lang zijn; hogerop zijn ze 
iets korter, geneigd naar de stijl en veranderend in dunne draadjes, waaraan 
de helmknopjes vrij bengelend naar beneden hangen; meeldraden en helm
knopjes zijn samen 1 -2 mm lang; de stijl is 23 mm lang, doorzichtig wit, de witte 
stempels reiken tot ongeveer halverwege de afstand tussen de bovenste en 
onderste helmknopjes.
De vrucht is een langwerpige, roze tot rode bes, 18-25 mm lang, op het dikste 
gedeelte 8-9 mm diameter, doorsnee van het napje ongeveer 5 mm, met aan
hangende bloemresten.
Het zaad is bolrond, diameter ongeveer 1,4 mm, testa glanzend zwart met tepel
vormige knobbeltjes, langs de buitenzijde van het kratervormige hilum vlak; 
hilumweefsel sponsachtig, okerkleurig; micropyle tepelvormig, duidelijk zichtbaar; 
funiculus groot van oppervlak doordat de navelstreng is afgebroken; de zaad- 
mantel is soms in kleine gedeelten op de testa aanwezig; embryo iets lang
werpig eivormig, zonder perispermium, cotyledons niet zichtbaar.
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Discocactus boomianus, detailopname

Vindplaats in het zuidelijk deel van de Serra do Espinhaco, midden-Bahia, 
Brazilië, ten westen van Morro do Chapeu, op een hoogte van ongeveer 900 m, 
in spleten en op vlakke rotsen, op sommige plaatsen tussen witte steenbrokken, 
samen met Melocactus erythracanthus Buin. et Bred., Melocactus albicephalus 
Buin. et Bred., Micranthocereus densiflorus Buin. et Bred, en een Pseudopilo- 
cereus-soort.

3. DISCOCACTUS ARANEISPINUS Buining et Brederoo species nova

Planta praeter marginem proliferat; corpus singulare applanate-rotundum, 10-12 cm dia- 
. metitur, sine cephalio 6-7 cm altum est, viride ad subviride, radicibus longis mollibus 
ramosis instructum; cephalium 4,5 cm diametitur, ad 3 cm altum est, lana alba ad maxime 
suggrisea et saetis suggriseis instructum est.
Costae ad 21 dissolvuntur in tubercula papilliformia 10-13 mm diametientia et 10-11 mm 
alta.
Areolae 6-7 pro costa, ovales, primo tomento cremeo instructae sunt, deinde nudae. 
Spinae tenuissimae primo sufflavae, deinde caerulescenter griseae, ut aranea in plantam 
curvatae; marginales fere 16 novae 28-30 mm longae, veteriores 20-21 mm longae 
sunt; rarissime una centralis 30 mm longa adest.
Flores gracile infundibuliformes nudi et albi sunt; gemma floris subolivacea; pericarpellum 
rotundum est; receptaculum cylindraceum est; folia perianthii transeuntia in duabus vel 
tribus coronis lanceolata sunt; folia perianthii interiora exterioraque lanceolata sunt; camera 
nectarea tubulosa, glandulis nectareis instructa, aperta est; caverna seminifera cordata 
est; una corona staminum primariorum 4 mm longorum est; 8-10 coronae staminum 
secundariorum 2,5 mm longorum; antherae flavae sunt; pistillum 25 mm longum 6 stig
matibus cremeo-albis instructum.
Fructus plus minusve cylindraceus, ruber, in cupula reliquiae floris sunt.
Semen galeriforme nitide nigrum est; testa tuberculis papilliformibus instructa est, pecten 
deest; hilum basale producte ovale est, micropyle breve pediculata est, textura hili sug
grisea est; embryo ovale est, cotyledones discerni possunt, perispermium deest.
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A 1
A2
A3
B
B1
B2
B3

B4
C
C1
C2
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Dnder: onderste primaire meeldraad; boven; onderste secundaire meeldraad
Dovenste secundaire meeldraden
stijl
zaadkorrel
lilum; m = micropyle; f = navelstreng 
geopende vrucht
Doven; embryo met lege perispermzak ( -p )  
ander; embryo geheel vrijgemaakt; co = cotyledons 
zaadknoppen 
oude areool

ctoomareool met m iddendoorn (die soms de borstel van het cephalium is)
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Discocactus araneispinus

Habitat supra Lemoeira, Bahia, Brasilia, in altitudine 1130 m inter lapides arenarios albos, 
ubi et arbusta humilia et Micranthocereus species crescunt.
Holotypus in Herbario Rheno-Traiecti, sub nr. H 440.

Spruitend aan de basis, enkele plant plat bolvormig, 10-12 cm diameter, zonder 
cephalium 6-7 cm hoog, groen tot lichtgroen, met lange, zachte en vertakte wor
tels; cephalium 4,5 cm diameter, 3 cm hoog, uitlopend in een punt, met witte tot 
lichtgrijze wol en lichtgrijze borstels, die niet altijd zichtbaar zijn.
Ribben tot 21, enigszins als een spiraal verlopend, volledig verdeeld in tepel
vormige knobbels, die aan de basis een diameter van 10-13 mm hebben en 
10-11 mm hoog zijn.
Areolen op of iets onder de punt van de knobbels, enigszins verzonken, ovaal, 
tot 7 mm lang en tot 3 mm breed, 7-8 mm van elkaar staande op de rib, 6-7 
areolen per rib, aanvankelijk met crème wolvilt, later kaal.
Doorns aan volgroeide planten maken een enigszins blauwgrijze indruk, ze zitten 
als een spin op de planten en de areolen, met lange, zeer dunne poten; ongeveer 
16 randdoorns, spinachtig naar de plant gebogen, jonge doorns lichtgeel en 28-30 
mm lang, oude doorns blauwachtig grijs en 20-21 mm lang; in zeldzame gevallen 
slechts 1 middendoorn schuin omhoog gericht langs de plant, ongeveer 30 mm 
lang, iets dikker dan de randdoorns en aan de voet als een ui verdikt.
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Bloem slank trechtervormig, 35-40 mm lang, als hij geopend is ongeveer 55 mm 
breed, kaal, wit; bloemknop met stompe top, licht olijfgroen; pericarpellum rond, 
4 mm diameter, kaal, wit; receptaculum buisvormig, 26 mm lang, tot 8 mm breed, 
met een enkel klein schubje, alleen bovenaan 2-3 kransen overgangsbladeren, 
22-28 mm lang, 3-4 mm breed, lancetvormig, gaafrandig, iets golvend, enigs
zins vlezig, wit, met een lichtelijk olijfgroene middennerf; buitenste bloembladeren 
lancetvormig, 24 mm lang, 4 mm breed, gaafrandig, enigszins golvend, minder 
vlezig dan de overgangsbladeren, wit; binnenste bloembladeren 22 mm lang,

Discocactus araneispinus
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4 mm breed, lancetvormig, rand aan de top nauwelijks zichtbaar getand, enigs
zins golvend, vliesdun en wit; nectarkamer buisvormig, 12 mm lang, tot 3 mm 
breed, met op de binnenwand wandstandige klieren, die spits uitlopen tot 1 mm 
onder de primaire meeldraden; zaadholte hartvormig, 2 mm lang en breed, zaad- 
knoppen wandstandig in bundels van 4, navelstrengen kaal; primaire meeldraden 
in 1 krans gericht naar de stijl, niet vergroeid aan de basis, 4 mm lang, cylindrisch,
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uitlopend in een dunne draad, waarmee het 1,5 mm lange, gele helmknopje is 
verbonden, geen haren in de oksels van de meeldraden; secundaire meel
draden in 8-10 kransen, allemaal 2,5 mm lang, schubvormig, uitlopend in een 
tamelijk lang, dun draadje, waarmee het 1,5 mm lange, gele helmknopje is 
verbonden; stijl 25 mm lang, 0,8 mm diameter, met 6 lijnvormige, 5 mm lange, 
crèmewitte en met papillen bezette stempels.
Vrucht min of meer cylindrisch, ongeveer 30 mm lang, 8-9 mm breed, top iets 
smaller tot een breedte van 7,5 mm, rood, onderste gedeelte lichter rood, dia
meter napje 4 mm, met aanhangende bloemresten.
Zaad helmvormig, glanzend zwart, 0,8-1 mm lang, 1 mm breed; testa bezet met 
tepelvormige knobbeltjes, die tamelijk dicht bij elkaar staan, langs de hilumrand 
kleiner en dichter bij elkaar, geen kam; hilum basaal, gerekt ovaal, aan de rug
zijde recht afgeplat, verzonken, met naar binnen gebogen en fijn getande rand, 
micropyle en funiculus omsluitend; micropyle kort gesteeld, hilumweefsel licht
grijs, embryo eivormig, cotyledons zichtbaar, zonder perispermium.
Vindplaats ten noorden van Lemoeira op de ’’taboleiräo” van het meer oostelijk 
gelegen gedeelte van de Serra da Mimosa, Bahia, Brazilië, op een hoogte van 
1130 m, tussen brokken witte zandsteen, samengroeiend met laag struikgewas 
en Micranthocereus-soorten.
Holotype in het Herbarium te Utrecht, Nederland, onder nr. H 440.

Toen zij op weg waren om de vindplaats te bezoeken, brachten Buining en 
Horst de voorafgaande nacht door in een klein, houten huisje in het dorp Cabe- 
luda, waar zij ook in 1972 logeerden. De bevolking was erg arm, maar evenzo 
vriendelijk en gastvrij. Al in 1972 had de landeigenaar ons verteld dat hij een 
plaats wist op een flinke afstand van het dorp, waar een mooie cactussoort 
groeide.
De volgende morgen vroeg reden wij met de Jeep van Horst naar het kleine 
dorpje Lemoeira, waar onze gids 2 jonge vrienden wilde ophalen die de plaats 
heel goed kenden. Langs een wildpad gingen wij een vallei binnen door een 
zeer dicht bos en we konden niet harder dan stapvoets rijden. Plotseling stak 
op nauwelijks 10 meter afstand een prachtige gele panter, ”onca” genaamd, het 
wildpad over. Onze landeigenaar uit Cabeluda vertelde ons dat hij vaak ging jagen, 
maar dat hij nooit een ”onca” op zo’n korte afstand had gezien. Hij was verguld 
met deze ervaring.
Aan het einde van de vallei stopten wij en moesten vervolgens een steile berg
wand beklimmen. Zigzagsgewijs gingen wij naar boven, totdat wij de ’’tabo
leiräo” bereikten, dat wil zeggen de hoogvlakte. Het was een prachtige plek met 
allerlei soorten Discocactus en Micranthocereus, verschillend van Micrantho- 
cereus flaviflorus, die op een andere ’’taboleiräo” groeit, ver ten zuidwesten van 
deze plaats.
Onze bejaarde gids vertelde ons dat deze plaats lang geleden een van de vele 
schuilplaatsen was van de vermaarde ’’Lampeäo”, op wie eertijds aanvankelijk 
jacht werd gemaakt door politieambtenaren, maar later door soldaten. Vanaf 
deze ’’taboleiräo” schoot hij verscheidene soldaten neer, toen zij deze plaats 
aanvielen van dezelfde kant waarlangs wij gekomen waren.
Het was in alle opzichten een buitengewoon interessante tocht.
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Discocactus zehntneri Br. et R. in The Cactaceae III, p. 218-219, 1922.

"Small globose plants, 5-7 cm, entirely covered by the numerous interlocking spines; 
spines 12-14, in a cluster, gray to nearly white at least when old, slender, acicular, 
curved backward, long 1 V2-2 V2 cm; central spine usually solitary, similar to the radials; 
cephalium small, made up of long soft wool and few bristles if any; flowers long about 
3 cm, broad 4 cm when fully expanded; inner perianth segments numerous, white, acute; 
fruit a small naked red clavate berry, long 2,5 cm; seeds globular, tuberculate.
The material upon which the description of this species is based, was obtained from 
Dr. Leo Zehntner who procured it at Sento-Sé, Bahia, Brasil.
A box containing living material, fruit, seeds and several photographs of flowering plants 
has been contributed by him. It concerns a clearly defined, well circumscribed species.”

"Kleine, bolvormige planten, 5-7 cm, geheel bedekt door de talrijke met elkaar verweven 
doorns: doorns 12-14, groepsgewijs, grijs tot bijna wit, althans wanneer zij oud zijn, slank, 
naaldvormig, naar achteren gebogen, 1,5-2,5 cm lang, middendoorn gewoonlijk alleen
staand, gelijk aan de randdoorns; cephalium klein, opgebouwd uit lange, zachte wol 
en, zo aanwezig, weinige borstels; bloemen ongeveer 3 cm lang, 4 cm breed als ze 
volledig geopend zijn, binnenste bloembladeren talrijk, wit, spits; vrucht klein, kaal, een 
knotsvormige, rode bes, 2,5 cm lang; zaad kogelrond, bezet met knobbeltjes.
Het materiaal, waarop de beschrijving van deze soort is gebaseerd, werd verkregen van 
Dr. Leo Zehntner, die het verzamelde bij Sento-Sé, Bahia, Brazilië. Een kist, die levend 
materiaal, vruchten, zaden en verschillende foto’s van bloeiende planten bevatte, is door 
hem ter hand gesteld. Het betreft een duidelijk afgebakende, wel omschreven soort.”

In juli 1974 bezochten Buining en Horst Sento-Sé voor de derde keer en zij 
gingen naar de vindplaats van Discocactus albispinus Buin. et Bred., waarbij 
zij vergezeld werden door een man die vlak bij de vindplaats woonde. Deze 
man vertelde de onderzoekers dat hij een andere, afwijkende soort van Disco
cactus had gevonden, die meer in de richting van Juazeiro groeide, langs een 
zeer oude ezelweg naar Juazeiro. Deze weg is niet meer in gebruik sinds ver
scheidene jaren geleden de nieuwe, moderne weg tussen Juazeiro en Sento-Sé 
werd opengesteld.
Niet ver van een gehucht, Bresjio Grande geheten, kwamen we bij de vind
plaats en onmiddellijk schoot mij te binnen dat de soort vóór ons Discocactus 
zehntneri Br. et R. moest zijn. Dr. P.A. Florschütz t, phil. dr., van het Instituut voor 
Systematische Plantkunde van de Universiteit te Utrecht, was zo vriendelijk 
herbariummateriaal van Discocactus aan te vragen van de Botanische Tuinen 
te New York. Nadat ik dit materiaal bestudeerd had, zowel de typische bedoor- 
ning en het zaad als verscheidene foto’s, kwam ik tot de slotsom dat de onder
havige soort, die 20 km ten zuidoosten van Sento-Sé langs de oude weg groeit 
tussen witachtige rotsen en overgroeid door gras en klein struikgewas, inderdaad 
Discocactus zehnten Br. et R. was.
Hiertoe vergeleek ik mijn eigen planten en opnamen met het herbariumnummer 
19779 van J.N. Rose en P.G. Russell.
Hier volgt onze gedetailleerde beschrijving van de plant:
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4. DISCOCACTUS ZEHNTNERI Br. et R. emend. Buin. et Bred.

Corpus: solitarium disseminatione caespitosum, globosum, viride, ad 7 cm altum et ad 
10 cm diametiens est radicibus ramosis; cephalium minus est, 3,5 cm diametitur et 
1 cm altum est, lana cremea ad alba et saetis flavis ad subbrunneis quae rigidiores et 
duriores sunt et ad 1,5-2 cm super lanam eminent, instructum est.
Costae: 12-13 aliquo spiratim decurrunt, omnino compositae sunt tuberculis papilliformibus, 
quae in basi 1,5 cm diametiunter et ad 1 cm alta sunt.
Areolae: demersae sub ipso acumine papillae, primum ovales, ad 12-13 mm longae, 
10 mm latae, lana cremeo-alba instructae; et post ovales sunt, 9 mm longae et 6 mm 
latae, tomento brevi albo instructae, postremo nudae sunt; in costa 1,5 cm inter se distant, 
ad 5 areolae pro costa.
Spinae: corpus obtegunt, primum flavescentes, deinde albae ad roseo-albae, in plantam 
curvatae, interdum paene rectae, validae, ad 1,5 mm latae; marginales ad 11, una deor
sum ad 42 mm longa est, deinde una par oblique deorsum ad 38 mm longa est, deinde 
una par in latera versa ad 32 mm longa est, inde una par oblique in latera sursum ad 
25 mm longa, postremo una par sursum et multo tenuior et ad 24 mm longa; summa 
in areola interdum una spina sursum directa eminet, quae centrali similis est, ad 26 mm 
longa est; altius in areola adhuc 1 -2 adventiciae adesse possunt, quae ad 10 mm longae sunt. 
Flores: graciles, infundibuliformes, ad 33 mm longi, in apertura maxima ad 35 mm lati, 
nudi et albi sunt; pericarpellum ad 4 mm longum, 2 mm latum, nudum et album est, in 
transitione in receptaculum paulo constrictum; receptaculum tubulosum 24 mm longum, 
album, maxima latitudine 5 mm est, aliquibus squamulis paulo carnosis, 11-19 mm longis 
et 2-5 mm latis instructum; quae squamulae transeunt in folia perianthii transeuntia, 1 9 mm 
longa, 5 mm lata, lanceolata, alba, plus minusve carnosa, acumine tenue dentata tran
seunt; folia perianthii exteriora 19-20 mm longa, 6 mm lata, lanceolata, acumine tenue 
dentata sunt; interiora 1 7 mm longa, 6 mm lata, late lanceolata ad spathulata, tenuissima, 
alba, acumine tenuissime dentata sunt; caverna seminifera ad 1 mm longa et lata est 
ovulis parietalibus; camera nectarea ad 12 mm longa, latitudine maxima 3,5 mm, tubulosa 
est, glandulis nectareis in acumen desinentibus instructa; stamina primaria in una corona 
sunt in parte crassissima parietis receptaculi, non connata, 2,5 mm longa, filamenta 
0,5 mm longa in filum tenue desinunt, quocum anthera flava 1,5 mm longa coniungitur; 
stamina secundaria in 10-12 coronis, 2,5 mm longa, cum quibus anthera flava 1,5 mm 
longa coniungitur; pistillum ad 25 mm longum, album, 5 stigmatibus cremeo-albis, 5 mm 
longis et papillosis instructum est.
Fructus: (secundum Br. et R.) bacca clavata rubra est, 2,5 mm longa; summo in fructu 
cupula est reliquiis floris instructa.
Semen: galeiforme 1-1,1 mm longum et 0,8-1 mm latum est, nitide nigrum; testa tuber
culis brevibus, rotundis, parvis quae in ordinibus posita sunt, maximis a ventre et a tergo, 
et planioribus in hilum instructa est; margo hili introrsum directus dentatus est, hilum 
basale irregulariter ovale demersum est; funiculus magis depressus quam micropyle est, 
quae mire magna est; textura hili griseo-ochrea est, embryo ovale est, perispermium 
deest, cotyledones bene discernuntur.
Habitat: 29 km ad ortum brumalem Sento-Sé ip altitudine 460 mm prope ad Bresjio Grande, 
praeter viam veterem in Juazeiro in rupibus et inter eas ubi et herbae et fructices crescunt. 
Exsiccatum in Flerbario Rheno-Traiecti sub nr. H 441.

Plant enkel, groepen vormend door uitzaaiing, bolvormig, tot 10 cm diameter, 
tot 7 cm hoog, groen, met vertakte wortels; cephalium betrekkelijk klein, 3,5 cm
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diameter, 1 cm hoog, met crème tot witte wol en gele tot lichtbruine borstels, 
die tamelijk stijf en hard zijn en ongeveer 1,5-2 cm boven de wol uitsteken. 
12-13 Ribben, die iets spiraalsgewijs verlopen, geheel opgebouwd uit tepel
vormige knobbels, die aan de voet 1,5 cm in doorsnee en ongeveer 1 cm hoog zijn. 
Areolen verzonken vlak onder de punt van de knobbels, aanvankelijk ovaal, 
ongeveer 12-13 mm lang, 10 mm breed met crèmewitte wol, later eveneens

A = bloem met bloembladeren; sp = primaire meeldraden; ss = secundaire meeldraden;
gn = nectarklieren; cn = nectarkam er 

A1 = deel van de stijl met stempels
A2 = links; primaire meeldraad; rechts: secundaire meeldraad 
B en B2 = oude areolen 
B 1 = jonge areool
C = zaadkorrel
C1 = hilum; f = navelstreng; m = m icropyle 
C2 = links: embryo met lege perispermzak (=p)

rechts: embryo geheel vrijgemaakt; co = cotyledons

48



B



Discocactus zehntneri

ovaal, 9 mm lang en 6 mm breed, met kort, wit vilt, later kaal en ongeveer 1,5 cm 
van elkaar staande, ongeveer 5 areolen per rib.
Doorns overdekken de plant, aanvankelijk geelachtig, later wit tot rozewit, naar 
de plant gebogen tot soms tamelijk recht, krachtig, tot 1,5 mm breed; randdoorns 
ongeveer 11, één naar beneden gericht, tot 42 mm lang, dan 1 paar schuin naar 
beneden, tot 38 mm lang, daarna 1 paar zijwaarts gericht, tot 32 mm lang, ver
volgens 1 paar schuin zijwaarts omhoog, tot 25 mm lang, tenslotte nog 1 paar 
omhoog gericht en veel dunner, tot 24 mm lang; soms verschijnt er bovenin 
het areool een omhoog gerichte afstaande doorn, die het karakter van een soort 
middendoorn heeft, tot 26 mm lang; nog hoger in het areool kunnen 1 -2 ongeveer 
10 mm lange bijdoorntjes voorkomen.
Bloem slank trechtervormig, ongeveer 33 mm lang, als de bloem geopend is 
ongeveer 3,5 cm breed, kaal, wit; pericarpellum ongeveer 4 mm lang, 2 mm breed, 
kaal, wit, bij de overgang naar het receptaculum iets ingesnoerd; receptaculum 
buisvormig, 24 mm lang, grootste breedte ongeveer 5 mm, wit, met enkele 
enigszins vlezige, schubvormige blaadjes, 11-19 mm lang, 2-5 mm breed, over
gaand in de overgangsbladeren, die 19 mm lang zijn, 5 mm breed, lancetvormig, 
met zeer fijn getande top, wit, min of meer vlezig; buitenste bloembladeren 
19-20 mm lang, 6 mm breed, lancetvormig, met zeer fijn getande top; binnenste 
bloembladeren 17 mm lang, 6 mm breed, breed lancet- tot spatelvormig, met 
zeer fijn getande top, vliesdun, wit; zaadholte ongeveer 1 mm lang, 1 mm breed, 
zaadknoppen wandstandig; nectarkamer ongeveer 12 mm lang, grootste breedte
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Discocactus zehntneri, op de groeiplaats met onze gidsen

Discocactus zehntneri

3.5 mm, buisvormig, bedekt met spits toelopende, wandstandige nectarklieren; 
primaire meeldraden in 1 krans op het dikste gedeelte van de receptaculumwand, 
niet vergroeid, 2,5 mm lang, helmdraadje 0,5 mm lang en uitlopend in een dun 
draadje, waaraan het gele, 1,5 mm lange helmknopje is verbonden; secundaire 
meeldraden in 10-12 kransen, 2,5 mm lang met eraan verbonden het gele,
1.5 mm lange helmknopje; stijl ongeveer 25 mm lang, wit, met 5 gebundelde 
stempels, die 5 mm lang, crèmewit en bezet met papillen zijn.
Vrucht (volgens Br. en R.) is een knotsvormige, rode bes, 2,5 cm lang, met op 
de top een klein napje met aanhangende bloemresten.
Zaad helmvormig, 1-1,1 mm lang, 0,8-1 mm breed, glanzend zwart; testa met 
korte, ronde, kleine knobbeltjes in rijen, het langst aan de buik- en rugzijde,



vlakker wordend naar het hilum toe, hilumrand naar binnen gebogen en getand; 
hilum basaal, onregelmatig ovaal, verdiept, funiculus dieper liggend dan de 
micropyle, die opmerkelijk groot is; hilumweefsel grijsokerkleurig, embryo ei
vormig, cotyledons zichtbaar, zonder perispermium.
Vindplaats 29 km ten zuidoosten van Sento-Sé op een hoogte van 460 m, 
dichtbij Bresjio Grande, langs de oude weg naar Juazeiro, op en tussen rotsen 
die begroeid zijn met gras en struikgewas.
Herbariummateriaal is gedeponeerd in het Herbarium te Utrecht, Nederland, on
der nr. H 441. De plant is kleiner en bolvormiger dan Discocactus albispinus 
Buin. et Bred.= H 390.
A. Buining en L. Horst bezochten de vindplaats op 5 juli 1974..

5. DISCOCACTUS ALBISPINUS Buin. et Bred.
in: Cactus and Succulent Journal of America, Vol. XLVI, p. 252-257, 1974.

Plant min of meer bolvormig, 10-11 cm diameter, 5-7 cm hoog, groen tot licht
groen, zelden spruitend, wortels vertakt. Cephalium 2-3 cm diameter, ongeveer 
1 cm hoog, met geelachtig witte wol; om de rand staat een ring van 2,5-3 cm 
lange, crèmekleurige borstels met donkerder punt.



A1 = bloembladeren 
A2 = secundaire meeldraad 
A3 = stempels
A4 = bloemdoorsnede; ap primaire meeldraden; as = secundaire meeldraden 
A5 = primaire meeldraad 
B = zaadkorrel
B1 = hilum; m = micropyle; f = navelstreng; t = testa; h = hilumweefsel 
B2 = vrucht
B3 = links: embryo met lege perispermzak 

rechts: embryo geheel vrijgemaakt 
B4 = zaadknoppen; pl = placenta 
C = doornareolen
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Discocactus albispinus, bloeiende plant

Discocactus albispinus, detail



Ribben 12-13, als een spiraal verlopend, opgelost in 2 cm brede, 1,7-2 cm 
dikke en ongeveer 1 cm hoge knobbels, die met elkaar vergroeiend de rib vormen. 
Areolen ovaal, 10 mm lang, 5-6 mm breed, op of iets onder de top van de knob
bels gelegen, aanvankelijk met veel witte wol, dan kortwollig en tenslotte kaal. 
Doorns zeer krachtig, grijsachtig wit tot wit met lichtbruine tot bruine punt; 
9 (-11) randdoorns met nog 2-3 (-4) kleine bijdoorntjes; 1 randdoorn tot 7 cm 
lang is omlaag naar de plant gebogen en aan beide zijden van het areool zijn 
4 (-5) doorns, tot 6,5 cm lang, min of meer naar de plant gebogen; de hoofd- 
randdoorns zijn tot 1,5 mm dik en de kleine bijdoorntjes zijn 3,5 cm lang; 1 -2 
middendoorns tot 2 mm dik en tot 7 cm lang, loodrecht te voorschijn komend, 
dan naar de top van de plant hellend of buigend.
Bloem slank trechtervormig, 45 mm lang (in gesloten knopstadium 60 mm lang), 
tot 42 mm breed, wit; pericarpellum 3,5 mm lang, 4 mm breed, kaal; receptaculum 
35 mm lang, tot 6 mm breed, bovenste deel min of meer vlezig, met tijdelijke, 
lancetvormige, witte bladeren van 7-22 mm lang en 1 -3,5 mm breed; nectar- 
kamer buisvormig, 12 mm lang, nectarklieren wandstandig; zaadholte 2 mm lang 
en breed, zaadknoppen wandstandig, navelstreng met enkele fijne haartjes; bui
tenste bloembladeren wit, lancetvormig, gaafrandig, 20-28 mm lang, 3,5-5 mm 
breed; binnenste bloembladeren wit, lancet- tot spatelvormig met een spitse top, 
gaafrandig, 20-25 mm lang, 4-6 mm breed; de 5 mm lange primaire meeldraden 
onderaan staan in 1 krans, het dunne helmdraadje eindigt in een zeer dun 
draadje, waaraan het 2 mm lange helmknopje is verbonden; de secundaire

Discocactus albispinus, op de groeiplaats



Discocactus albispinus, op de groeiplaats

meeldraden staan in 20-22 kransen, 2,5 mm lang, aan het dunne helmdraadje 
is het 2 mm lange, gele helmknopje verbonden; de primaire meeldraden sluiten 
de nectarkamer niet geheel af; alle helmknopjes hangen bengelend naar beneden; 
stijl 26-30 mm lang met 5 lijnvormige, 5 mm lange stempels.
Vrucht knotsvormig, lichtrood tot rood, 46 mm lang, tot 6 mm breed; op de top 
zit een 3 mm breed napje met aanhangende bloemresten; de zaden ontstaan in 
de bovenste helft van de vrucht.
Zaad mutsvormig, 1 mm lang en breed; testa glanzend zwart met kleine knob
beltjes die in rijen gerangschikt zijn en naar de kam toe langer worden, plaat
selijk tepelvormig; hilum basaal, ovaal, aan de rugzijde soms recht, afgeplat, 
iets verdiept, geel, hilumrand met zeer kleine, rechthoekige tot min of meer 
kringvormige vlakjes; de okerkleurige micropyle en funiculus zijn door een 
dwarslopende verhoging gescheiden; embryo eivormig, cotyledons nauwelijks 
zichtbaar, perispermium ontbreekt.
Vindplaats Serra do Francisco, Bahia, Brazilië, op een hoogte van ongeveer 
500 m, op volledig kale, heuvelachtige en steenachtige plaatsen in ondiepe 
laagten of rotsspleten.

6. DISCOCACTUS CEPHALIACICULOSUS Buin. et Bred, 
in: Kakteen und andere Sukkulenten XXVI, p. 97-100, mei 1975.

Plant plat bolvormig, 20-26 cm diameter, zonder cephalium 9-13 cm hoog, groen 
tot lichtgroen, met tamelijk kleine penwortel en zijwortels die aan de wortelhals 
tot 2 m lang zijn en vlak onder het oppervlak van de steenachtige bodem 
lopen; cephalium 5-7 cm diameter; 0,5-3,5 cm hoog, bedekt met witte wol en later 
met krachtige, rechte en donkerrode doorns die 3 cm boven de wol uitsteken, 
hetgeen het cephalium op een speldenkussen doet lijken.
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c 2

bloemdoorsnede met cephalium doorn en haren;
ap = primaire meeldraden; gn = nectarklieren
overgangsbloembladeren
buitenste bloembladeren
binnenste bloembladeren
zaadkorrel; f = navelstreng; m = micropyle
links: embryo met binnenste testa en lege perispermzak (pe)
rechts: embryo geheel vrijgemaakt met cotyledons (co)
zaadknoppen
3 jonge doornareolen
oude doornareool
cephalium doorns
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Discocactus cephaliaciculosus, detailopname van de doorns

Discocactus cephaliaciculosus, op zijn groeiplaats



Discocactus cephaliaciculosus, bloeiende plant

13-18 Ribben, 3-5 cm hoog, min of meer verdeeld in tepelvormige knobbels, 
die puntig uitlopen en min of meer door bruggen verbonden worden; de insnij
dingen tussen de'ribben zijn 1,5-2 cm diep; breedte van de knobbels aan de 
voet van de plant 3-5 cm, als ze jong zijn bijna rond, 2,5-3,5 cm diameter; 
de knobbels staan van de ene insnijding tot de andere 3 cm uit elkaar en zijn 
3 cm hoog.
Areolen ovaal, tot 12 mm lang en 8-9 mm breed, verzonken in de top van de 
knobbels of iets lager, aanvankelijk bedekt met wit vilt, spoedig kaal wordend, 
2,5-3 cm van elkaar op de rib, 5-6 areolen per rib.
Doorns krachtig, dolkvormig, min of meer naar de plant gebogen; dikte aan de 
voet 3-4 mm, maar niet uivormig verdikt, aanvankelijk hoornkleurig, later licht- 
tot donkergrijs; randdoorns eerst 4, kruisvormig gerangschikt, later 6, waarvan 
1, tot 37 mm lang, omlaag gericht is, verder naar boven 1 paar, dat bijna recht 
opzij staat of zijwaarts schuin naar beneden, tot 33 mm lang, nog verder naar 
boven later soms nog een paar schuin zijwaarts naar boven, tot 24 mm lang; 
later verschijnt er soms bovenin het areool 1 doorn, die 20 mm lang en omhoog 
gericht is; bovenin het areool staan nog 1 -2 bijdoorns, 10-15 mm lang; op oudere 
areolen soms 1 ongeveer loodrecht afstaande middendoorn, tot 25 mm lang. 
Bloemknop slank en zuiver wit, bloem buisvormig, verder naar boven trechter
vormig, 35-40 mm lang, indien geopend 30-32 mm breed, kaal, wit; pericar- 
pellum enigszins eivormig, 5 mm lang, 4,5 mm breed, puntig uitlopend, kaal, 
wit; receptaculum buisvormig, 24 mm lang, tot 10 mm breed; halverwege het
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Discocactus cephaliaciculosus, detail

receptaculum de eerste kleine schubjes, lancetvormig, vlezig, met ingesneden 
top, tot 8 mm lang en 2 mm breed, wit; overgangsbladeren in 4-5 kransen, 
lancetvormig, tot 16 mm lang, 3 mm breed, gaafrandig, enigszins vlezig, wit; 
buitenste bloembladeren lancetvormig, tot 17 mm lang, 3 mm breed, gaafrandig, 
minder vlezig dan de vorige, wit; binnenste bloembladeren lancetvormig, uit- " 
lopend in een punt, tot 12 mm lang, 2 mm breed, zeer dun, wit; zaadholte bijna 
hartvormig, 3 mm lang, 2,5 mm breed, zaadknoppen wandstandig in bundels van 
4 bij elkaar; navelstreng met enkele fijne haartjes; nectarkamer buisvormig, 11 
mm lang, 2,5 mm breed; nectarklieren wandstandig, puntig uitlopend; volstrekt 
geen verschil tussen primaire en secundaire meeldraden, die in minstens 12 
kransen staan; de onderste ontstaan vlak boven de nectarklieren, 4 mm lang, 
gericht naar de receptaculumwand en de stijl; verder naar boven zijn ze tot 
2,5 mm lang en leunen tegen de receptaculumwand, wit; helmknopjes 1,5 mm
Discocactus cephaliaciculosus, detail



lang, crèmewit; stijl ongeveer 22 mm lang, wit, met 10 lijnvormige, 1,5 mm 
lange, crèmewitte en met papillen bezette stempels.
Vrucht knotsvormig, wit, napje met aanhangende bloemresten.
Zaad bolrond tot helmvormig, 1,2 mm lang en breed; testa dofzwart en bedekt 
met korte knobbeltjes, klein langs de hilumrand, plaatselijk zeer klein; kam niet 
zichtbaar; hilum basaal, ovaal, dikwijls recht afgeplat langs de rugzijde; hilumrand 
iets naar binnen gebogen en onregelmatig getand, micropyle en funiculus om
sluitend; hilumweefsel okerkleurig; embryo min of meer eivormig, perispermium 
ontbreekt, cotyledons zichtbaar.
Vindplaats tussen de Rio Maranhäo (Rio Tocantins) en Rio Parana, Goias, Bra
zilië, op een hoogte van ongeveer 380 m, op steen- en rotsachtige bodem, 
overgroeid door gras, onkruid en kleine, kromgegroeide bomen.

7. DISCOCACTUS PUGIONACANTHUS Buining et Brederoo species nova

Corpus solitarium, applanate-globosum, viride, 14 cm diametitur, radicibus longis ramosis; 
cephalium applanate globosum, 4 cm diametitur et lana cremeo-flava et saetis nigris 
instructum est.
Costae 11 in tubercula papilliformia rotunda obtusiora, quae 2,5-3,5 cm lata, 2 cm longa 
et 1,5-2,5 cm alta sunt, solvuntur.
Areolae ca 3 pro costa, ovales, primum flavescentes ad subbrunneae sunt tomento, 
mox autem nudae, paulum demersae in tuberculis.
Spinae pugioniformes, primum cornucoloratae, deinde subroseae ad suggriseae sunt, 
anulis transversis et acumine atrioribus; marginales 3-5, 20-32 mm longae ad 3 mm 
crassae sunt, saepe una centralis 15-20 mm longa adest; summa in areola 2-4 adven
ticiae sunt.
Florum gemmae subvirides sunt; flores tubulosi superne aliquo infundibuliformes, nudi, 
albi sunt; pericarpellum ovale album est; receptaculum tubulosum squamulis lanceolatis 
albis instructum est; folia perianthii transeuntia lanceolata alba, nervo mediali subviridi 
instructa sunt; folia exteriora ut transeuntia sunt, interiora lanceolata, acuminata, alba 
sunt; camera nectarea tubulosa, aperta est; caverna seminifera cordata ad ovalis est; 
ovula 1 -2 inter se; placenta pilulis tenuissimis instructa est; staminum primariorum 4,5 mm 
longorum alborum una corona est, antherae 1,5 mm longae, flavae in filamentis tenuibus 
sunt; secundariorum minime 12 coronae sunt 2,5-3,5 mm longae, antherae 1-1,5 mm 
longae flavae sunt; pistillum album, 6 stigmatibus cremeo-albis instructum fere ad dimi
diam longitudinem staminum porrigit.
Fructus claviformis fere albus est.
Semen galeriforme nitide nigrum, 1,4-1,7 mm longum, 1,4-1,6 mm latum est; testa tuber
culis papilliformibus brevibus frequentibus inter se, praeter marginem hili brevissimis et 
pectine invisibili instructa est; hilum basale, irregulariter ovale a dorso, saepe plane appla- 
natum, aliquo demersum, micropylam breve pediculatam et funiculum saepe vix discer
nendum continet; textura hili ochrea est; embryo ovatum est, perispermium deest et 
cotyledones discerni possunt.
Habitat: in parte septentrionali Chapada do Diamantina in occidentem Fruta de Leite, 
Minas Gerais, Brasilia, in altitudine ca 950 m, inter saxa ubi et crescunt Pseudopilocereus 
fulvilanatus Buin. et Bred., Micranthocereus violaciflorus Buin. et Bred., Brasilicereus 
markgrafii Backbg. et Voll et Melocactus species.
Flolotypus in Flerbario Rheno-Traiecti, sub nr. H 462.
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Discocactus pugionacanthus, bloeiende plant

Plant enkel, plat bolvormig, tot 14 cm diameter, zonder cephalium 3,5-4 cm 
hoog, groen, met lange, vertakte wortels; cephalium plat bolvormig, 4 cm diameter, 
2,5 cm hoog, met crèmegele wol en enkele zwarte borstels die ongeveer 1 cm 
boven de wol uitsteken.
11 Ribben, verdeeld in tamelijk stompe, ronde, tepelvormige knobbels, aan de 
voet van de plant 3,5 cm breed, 2 cm lang en 2,5 cm hoog; jongere knobbels 
zijn 2,5 cm breed, 2 cm lang en 1,5 cm hoog, duidelijk met elkaar verbonden 
door smalle, hoge bruggen.
Areolen ovaal, 15 mm lang en 12 mm breed, aanvankelijk met geelachtig of 
helder lichtbruin vilt, later kaal wordend, iets in de knobbels verzonken, ongeveer 
2 cm van elkaar staande en ongeveer 3 areolen per rib.
Doorns speciaal aan oudere planten dik en krachtig, dolkvormig, aanvankelijk 
hoornkleurig, later roze tot lichtgrijs met donkerder gekleurde dwarsbanden en 
punten; aan de punt dikwijls gebogen, ook verder zijn alle doorns enigszins 
naar de plant gebogen; 3-5 randdoorns, de onderste naar beneden gericht, 
32 mm lang, aan de voet 3 mm dik, dan 1 paar zijwaarts gesteld, schuin omlaag,
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even lang en dik als de voorgaande; soms is er nog een tweede paar zijwaarts 
gesteld, omhoog gericht, 20 mm lang en minder dik dan de voorgaande, boven 
in het areool 1 -3 bijdoorntjes, dikwijls gekruld, tot 10 mm lang; tenslotte 1 midden- 
doorn, rechtop staand of dikwijls gebogen, 15-20 mm lang, minder dik en krachtig 
dan de eerste drie doorns, niet altijd aanwezig.
Bloemknop slank, lichtgroen; bloem buisvormig, naar boven toe meer trechter
vormig, 50-55 mm lang, indien geheel geopend circa 36 mm breed, kaal, wit; 
pericarpellum ovaal, 6 mm lang, 4 mm breed, kaal, wit; receptaculum buisvormig, 
43 mm lang, tot 8 mm breed, met lancetvormige, vlezige, witte schubben die 
8-16 mm lang en 3-4 mm breed zijn, langs de receptaculumwand aflopend, 
met iets ingezonken top; overgangsbladeren in 4-5 kransen, lancetvormig, vlezig, 
wit met lichtgroene middennerf, 20 mm lang, 5 mm breed, gaafrandig; buitenste 
bloembladeren lancetvormig, tot 18 mm lang, 5 mm breed, wit met lichtgroene 
middennerf, minder vlezig dan de voorgaande, gaafrandig, top soms fijn getand; 
binnenste bloembladeren lancetvormig, spits, tot 17 mm lang, 4 mm breed, wit, 
rand iets golvend, zeer dun; nectarkamer buisvormig, 14 mm lang, 3 mm breed, 
wandstandige klieren uitlopend in een punt, open; zaadholte hartvormig tot ovaal,
4 mm lang, 2,5 mm breed, zaadknoppen wandstandig, 1-2 bij elkaar, navel
strengen met zeer fijne haartjes; 1 krans primaire meeldraden, 4,5 mm lang,
5 mm boven de nectarklieren ingeplant, doorzichtig wit, naar de stijl gericht, 
uitlopend in een kort, dun draadje, waaraan het 1,5 mm lange, gele helmknopje 
is bevestigd; secundaire meeldraden in minstens 12 kransen, de onderste
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A = bloemdoorsnede met bloembladeren en schubben; sp = primaire meeldraden;
ss = secundaire meeldraden; cn = nectarkamer; gn = nectarklieren; cs = zaadholte 

A1 = links: secundaire meeldraden; rechts: primaire meeldraden 
A2 = stijl met stempels 
B = verschillende zaadvormen 
B1 = hilum 
B2 = vrucht
B3 = links: embryo met lege perispermzak (p)

rechts: embryo geheel vrijgemaakt; co = cotyledons 
B4 = zaadknoppen 
C = oude doornareool 
C1 = jonge doornareool
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3,5 mm lang, afstaand van de receptaculumwand, de bovenste 2,5 mm lang 
en aanliggend tegen de receptaculumwand; helmknopjes 1-1,5 mm lang, geel; 
stijl 32 mm lang, wit met 6 crèmewitte, 5 mm lange en met papillen bezette 
Stempels, die tot ongeveer halfweg de hoogte van de meeldraden reiken.
Vrucht knotsvormig, circa 30 mm lang, 7 mm breed, witachtig, napje ongeveer 
3,5 mm diameter, met aanhangende bloemresten.
Zaad helmvormig, glanzend zwart, 1,4-1,7 mm lang, 1,4-1,6 mm breed, testa 
dicht bezet met korte, tepelvormige knobbeltjes, het kortst langs de hilumrand, 
kam niet zichtbaar; hilum basaal, onregelmatig eivormig, aan de rugzijde dik
wijls recht en vlak, iets verdiept, hilumrand iets naar binnen gebogen, onregel
matig getand, micropyle en funiculus insluitend; micropyle kort gesteeld, funi
culus dikwijls nauwelijks zichtbaar, hilumweefsel okerkleurig; embryo eivormig, 
ongeveer 1,3 mm lang; perispermium ontbreekt, cotyledons zichtbaar.
Vindplaats noordelijk gedeelte van de Chapada do Diamantina ten westen van 
Fruta de Leite, Minas Gerais, Brazilië, op een hoogte van 950 m tussen witte 
rotsen, samen met Pseudopilocereus fulvilanatus Buin. et Bred., Micranthocereus 
violaciflorus Buin. et Bred., Brasilicereus markgrafii Backbg. et Voll en een 
Melocactus-soort.
Holotype in het Herbarium te Utrecht, Nederland, onder nr. H 462.
Buining en Horst waren in 1972 op de vindplaats en nogmaals op 7 augustus 
1974.
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8. DISCOCACTUS FERRICOLA Buin. et Bred.
in: Kakteen und andere Sukkulenten XXVI, p. 2-5, januari 1975.

Plant enkel, plat bolvormig tot bolvormig, 20-25 cm diameter, zonder cepha- 
lium 8-9 cm hoog, glanzend donkergroen met vertakte wortels; eephalium circa 
6,5 cm diameter, circa 7 cm hoog, met witte wol en veel donkergrijze tot zwarte 
borstels, tqt 5 cm lang.
14 Ribben, spiraalsgewijs verlopend, verdeeld in enigszins vlakke, ronde, bol
vormige knobbels, die tot 3,5 cm breed en 1,5 cm hoog zijn.
Areolen ovaal, tot 1 5 mm lang en 7 mm breed, aanvankelijk met geelwit vilt, 
later kaal, iets verzonken in de knobbel vlak onder het hoogste punt.
Doorns stralend gesteld, min of meer naar de plant gebogen, aanvankelijk don
ker- tot zwartbruin, later vergrijzend; 5-7 (-8) randdoorns, 1 paar naar beneden 
gebogen, 4,5-5 cm lang, daarboven 1 paar zijwaarts gesteld, schuin omlaag, 
4-4,5 cm lang, daarboven weer 1 paar zijwaarts gesteld, 3-3,5 cm lang, soms 
staat daarboven nog 1 paar schuin zijwaarts omhoog, 3-3,5 cm lang, af en toe 
staat er boven in het areool nog 1 doorn, 2-2,5 cm lang, dikwijls staan er boven 
deze laatste doorn nog enkele bijdoorntjes; in de bovenste helft van het areool 
komt zeer zelden 1 afstaande, iets gebogen middendoorn van 3-3,5 cm lengte 
voor.
Bloemknop groenbruin tot bruin; bloem buisvormig, bovenste gedeelte iets 
trechtervormig uitgroeiend, 55 mm lang, 35 mm breed indien geopend, kaal,

Discocactus terricola, op zijn groeiplaats



Discocactus terricola

wit, niet geurend; pericarpellum puntig uitlopend, 5 mm lang, 3,5 mm breed, 
kaal, wit; receptaculum buisvormig tot iets trechtervormig, 27 mm lang, tot 12 mm’ 
breed, bedekt met enkele kleine schubjes, die naar boven toe groter worden, 
lancetvormig, tot 4 mm lang, 2 mm breed, binnenzijde wit, buitenzijde en top 
groenbruin; overgangsbladeren in verschillende kransen, lancetvormig, tot 20 mm 
lang, 4 mm breed, rand nauwelijks zichtbaar gekarteld, de onderste iets vlezig, 
binnenzijde wit, buitenzijde groenachtig bruin in het bijzonder langs de midden- 
nerf en de top; overlopend in de buitenste bloembladeren, die 23 mm lang, 
5 mm breed, wit, dun en lancetvormig zijn; binnenste bloembladeren buitenge
woon dun, meer spatelvormig en spits, 18 mm lang en 6 mm breed; nectar- 
kamer buisvormig, 14 mm lang en 2 mm breed, klieren wandstandig en puntig 
uitlopend, open; zaadholte bijna hartvormig, 2,5 mm lang, 1,5 mm breed; zaad- 
knoppen wandstandig op vertakte navelstrengen in bundels van 2-3; navel
streng kaal; geen onderscheid tussen primaire en secundaire meeldraden, die 
in minstens 16 kransen staan, beginnend bijna vlak boven de punten van de 
nectarklieren; alle kransen op gelijke afstand van elkaar ingeplant langs de 
binnenwand van het receptaculum tot de zoom van de bloem; de onderste los 
staand en tot 6 mm lang, naar boven toe korter wordend en tegen de recep- 
taculumwand leunend, tot 3 mm lang, zeer dun en uitlopend in een uiterst dun 
draadje, dat veroorzaakt dat het gele helmknopje van 1 mm lengte zeer be
weeglijk is; stijl 17 mm lang, hetgeen kort is in vergelijking met de lengte van 
de bloem, wit; 4 stempels, 1 mm lang, crèmewit, spits, bovenaan een weinig 
spreidend, met papillen bezet, nauwelijks reikend tot de voet van de 2e krans
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A = bloemdoorsnede met bloembladeren
A1 = detail van de nectarkamer; an = meeldraden; s = stijl; gn = nectarklieren 
A2 = deel van een meeldraad met helmknopje 
B = zaadkorrel
B1 = hilumzijde; m = micropyle; f = navelstreng 
B2 = boven: embryo met perispermzak (p)

onder: embryo geheel vrijgemaakt; co = cotyledons 
B3 = vrucht 
B4 = zaadknoppen 
C = jonge areolen 
C1 = oude areool
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m

Discocactus terricola, doorsnede van een plant op de groeiplaats ter verduidelijking van 
de ontwikkeling van het cephalium
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Discocactus terricola, bloeiende plant

meeldraden.
De vrucht is een enigszins knotsvormige bes, 30-40 mm lang, 5-9 mm breed; 
het zichtbare gedeelte, dat half boven de wol uitsteekt, is zeer lichtgroen-crème- 
kleurig, overigens bijna wit, dunhuidig; napje met aanhangende bloemresten, 
in de lengte openspringend.
Zaad helm- tot bolvormig, 1,5 mm lang en breed; testa glanzend zwart met 
korte tepelvormige knobbeltjes, deze nu en dan zeer kort en bijna ontbrekend; 
hilum basaal, ovaal, omgeven door een naar binnen gebogen testarand, micro- 
pyle en funiculus omsluitend; hilumweefsel lichtgrijs en donzig, soms dunne 
draden vormend die over het gehele oppervlak van het hilum zijn gesponnen; 
embryo conisch tot eivormig; perispermium ontbreekt, cotyledons zichtbaar.

Discocactus terricola



Discocactus terricola, detailopname van de bedoorning

Vindplaats in de omgeving van Corumba, Mato Grosso, Brazilië, ten oosten en 
ten zuiden van de stad en eveneens aan de Boliviaanse zijde van de grens bij 
Cerro Mutun op een hoogte van ongeveer 200 m tussen vlakke, zwarte man- 
gaanrotsen of op lager gelegen plaatsen, waar zich enige humus heeft gevormd, 
ook tussen mossen, samen met kleine plantjes en zeer laag struikgewas. 
Holotype in het Herbarium te Utrecht, Nederland, onder nr. H 195.

In ’’Flora Brasiliensis” IV, 2, p. 246-247, 1890 stelde Dr. K. Schumann Echino- 
cactus placentiformis K. Schumann voor. Hij beschouwde Discocactus insignis 
Pfeiffer als een synoniem. In Lehmann’s originele beschrijving van 1826 en in 
Pfeiffer’s publicatie van 1837 zijn geen vindplaatsen vermeld; in latere jaren 
gaven de auteurs alleen Brazilië aan. De planten die Schumann voor zijn beschrij
vingen benutte, kwamen via Riedel uit Zuid-Brazilië uit de omgeving van Rio de 
Janeiro en waren verstuurd door Glaziou. Na 4 expedities door dit gebied ge
maakt te hebben zijn wij ervan overtuigd, dat Discocactus-soorten op deze 
vindplaatsen niet voorkomen. Als de hoeveelheid plantenmateriaal van Disco
cactus schaars is en de herkomst onbekend, kan er niet voldoende bewijs
materiaal voor een conclusie en een geldige publicatie aanwezig zijn.
Lehmann’s publicatie van de plant geeft ons in feite slechts een paar gegevens, 
te weten: 12 ribben, een met doorns bedekt bloemhoofd en roodachtige bloemen. 
Uit een publicatie van Schumann in Engler en Prantl’s ’’Pflanzenfamilien” XXXVIa, 
1894, p. 190 blijkt dat de schrijver de gravure van Discocactus insignis Pfeiffer 
als een afbeelding van Discocactus placentiformis beschouwt. In onze bespre
king van Discocactus insignis zullen wij bewijzen dat dit gezichtspunt een ver
gissing is en Schumann’s beschrijving onjuist. Na de bestudering van een grote 
hoeveelheid plantenmateriaal dat op diverse vindplaatsen verzameld is, kwamen 
wij tot de slotsom dat slechts 1 groep planten bij Diamantina in Minas Gerais 
zowel roodachtige als bijna witte bloemdelen heeft.
In ’’Semina in horto botanico Hamburgensi”, 1826, luidt de originele beschrijving 
van Lehmann als volgt:
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Cactus placentiformis (Melocactus) Lehmann
C. hemisphaerico-depressus 12 angulatus, spinis crassis sulcatis inaequalibus patentis- 
simis, vertice florifero distincto hemisphaerico-depresso spinuloso. (Florib. rubescentibus).

Afgeplatte, halfbolvormige cactus met 12 ribben, dikke, gegroefde, ongelijke en sterk 
spreidende doorns; opvallende, afgeplat halfbolvormige, bloemdragende top, die rijk is 
aan doorns. (Roodachtige bloemen).

In "Novae Actiones Academicae Leopoldinae” XVI, afb. 1, p. 318, 1839 gaf Leh
mann een nauwkeuriger beschrijving alsmede een afbeelding van deze plant. 
Waarschijnlijk betreft het een oude, uitgedroogde plant. De tekening is tamelijk 
slecht en donker. Hier volgt de beschrijving uit 1839:

Planta florifera hemisphaerico-depressa, 12 angulata, saturate-viridis, a basi usque ad 
medium fusco-maculata, 3” longa, 7” crassa. Costae distantes, convexae, 8-10’” promi
nentes, ad basim 2" ad apicem 9"’ latae. Fasciculi spinarum 3-4 in unaquaque costa; 
spinis crassis supra involutis profunde sulcatis, centrali unica pollicari, lateralibus septem 
inaequilibus, patentissimis: superioribus brevioribus. Cephalium hemisphaerico-depressum 
distinctum, densissime lanatum, spinulosum.
Flores 3-4 suaveolentes, e cephalio prodeuntes.
Calyx tubulosus laxe imbricatus 21/2-pollicaris; squamis lineari-lanceolatis, obtusissimis, 
integerrimis, glabris, patentibus, apice reflexis rubescentibus.
Petala numerosa, albida, lineari-lanceolata, obtusa.
Obs. Planta memorabilis ob formam Melocacti floribus Cerei. A Melocacto Besleri (Link 
et Otto tab. XXI) praeter alias notas spinis profunde sulcatis diversa.

Discocactus placentiformis, reproduktie van een steendruk



Bloeibare plant afgeplat halfbolvormig, 12 ribben, donkergroen, vanaf de voet tot het midden 
met lichtbruine vlekken, 7,5 cm hoog, 1 7,5 cm in diameter. De ribben staan uiteen, zijn bol, 
16-20 mm uitstekend, aan de voet 5 cm breed en aan de top 18 mm. Op elke rib 
3-4 doornbundeltjes; doorns dik, aan de punt naar binnen gebogen, diep gegroefd, slechts 
1 middendoorn, die 2,5 cm lang is, 7 ongelijke randdoorns die zeer gespreid staan, 
de bovenste het kortst. Cephalium afgeplat halfbolvormig, opvallend, met zeer dichte wol, 
dicht met doorns bezet. Uit het cephalium komen 3-4 zoetgeurende bloemen te voor
schijn.
De buisvormige, los dakpansgewijs opgebouwde bloem is 6,25 cm lang; schubben smal 
lancetvormig, zeer stomp, gaafrandig, kaal, uitstaand, met naar buiten gebogen roodachtige 
top. Bloembladeren talrijk, witachtig, smal lancetvormig en stomp.

Waarneming: de plant is vermeldenswaard, omdat zij de vorm van een Melocactus en de 
bloem van een Cereus heeft. Zij wijkt van Melocactus Besleri (Link et Otto afb. XXI) 
naast andere kenmerken af door haar diep gegroefde doorns.

In "Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in den König
lichen Preussischen Staaten” Band III, p. 420, 1827 (Berlijn) beschrijven Link 
en Otto met een hier eveneens afgebeelde plaat XXI Melocactus Besleri als volgt:

Caule depresso, viridi, costis 14 obtusissimis, spinis 8-12, inaequalibus, recurvis, validis.

Lichaam afgeplat, groen, 14 zeer stompe ribben, 8-12 doorns, die ongelijk van lengte, 
teruggebogen en krachtig zijn.

Cactus Melocactus Besler Hort. Eystett. 4. Ord. f.l. C. placentiformis Lehmann sem. hort. 
Hamb. 1826. Habitat in Brasilia. Riedel.
Descr. Caulis 31/2 poll. altus, 7 poll. crassus. Costae prominentiis distinctis, latere valde 
impressae. Spinae nigrescentes, maximae 10 lin. longae. Cephalium subglobosum, in 
vertice impresso positum.

Het lichaam is 9 cm hoog, 18 cm in doorsnee. De ribben vertonen opvallende ver
heffingen, aan de zijkant zijn ze sterk samengedrukt. De doorns zijn zwartachtig, de 
langste zijn 20 mm lang. Het cephalium is iets bolvormig, geplaatst op de verzonken top.

Plaat XXI laat duidelijk een Discocactus-soort zien, maar er is geen enkele relatie 
tot Besler’s oude tekening. Waarschijnlijk verzond Riedel in 1825 of 1826 diverse 
exemplaren van Discocactus placentiformis Lehm, en een tekening van deze 
soort, naar een exemplaar in de Berlijnse Botanische Tuin. Deze tekening laat een 
veel frissere plant zien dan Lehmann’s afbeelding van 1839. Deze door Link en Otto 
beschreven plant ziet er uit als de plant, die wij ten noordwesten en ten westen van 
Diamantina in Minas Gerais zagen. Dit is een oude stad en lang geleden trok 
men reeds daarheen op zoek naar diamanten. Vlak bij het kleine, naburige 
dorpje Vila Sopa kan men ook tegenwoordig nog diamanten vinden.
Op grond van de plantengegevens die wij op de vindplaatsen bestudeerden, 
kwamen wij tot de volgende beschrijving:
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9. DISCOCACTUS PLACENTIFORMIS (Lehmann) Buin. et Bred.

Plant enkel, plat bolvormig, 12-14 cm diameter, zonder cephalium 3-5,5 cm 
hoog, donkergroen met lange, oppervlakkig groeiende, vertakte wortels; cepha
lium 4-6 cm diameter, 2,5-3,5 cm hoog, met witte, soms lichtgrijze wol en zwarte 
borstels die 1,5-2,5 cm boven de wol uitsteken.
12-15 Ribben, schijnbaar min of meer verdeeld in knobbels, 2,5 cm breed aan 
de voet van de plant en ongeveer 3 cm van elkaar; de knobbels zijn tot 2 cm 
breed, 12-18 mm lang en tot 15 mm hoog; de verbindingsbruggen tussen de 
knobbels liggen slechts tot 5 mm lager dan de punt van de knobbels. De 
breedte van de knobbels bij de areolen is tamelijk groot, hetgeen de groef 
tussen de ribben slingerend doet verlopen.
Areolen bijna rond, 7-8 mm diameter, aanvankelijk met lichtgrijs tot iets licht
bruin wolvilt, spoedig kaal, iets verzonken in de rib, 12-16 mm van elkaar 
op de rib, 4 (-6) areolen per rib.
Doorns aanvankelijk zwart tot roodzwart, later grijs wordend met een zwarte 
punt; oude doorns zijn dikwijls in de lengte gespleten of voorzien van kleine 
groeven, ze lijken alle op een klauw en zijn naar de plant gebogen, niet ui
vormig verdikt aan de voet; 3-5 randdoorns, de onderste tot 25 mm lang en aan 
de voet tot 2,5 mm dik, dan 1 paar van 23-25 mm lengte schuin zijwaarts 
omlaag, bovendien dikwijls 1 paar bijna horizontaal zijwaarts of iets omhoog ge
richt van 13-20 mm lengte; dit laatste paar is dunner dan de voorgaande en

Discocactus placentiformis, groeiplaats, westelijk van Diamantina, precies oostelijk van Ponte de Parauna



Discocactus placentiformis, bloeiende plant

ontbreekt soms bij oudere planten; bij sommige planten ontstaat er een lood
recht geplaatste of iets omhoog gebogen en afstaande middendoorn van 15-20 
mm lengte.
Bloem slank trechtervormig, ongeveer 75 mm lang, diameter bij maximale ope
ning 55 mm, kleur afwisselend, kaal; pericarpellum ovaal, roodbruin tot bruin
groen tot roze tot bijna wit, kaal, 6 mm lang en 4,5 mm breed; receptaculum 
slank trechtervormig, 45 mm lang, grootste breedte 9 mm, over de hele lengte 
geheel bedekt met min of meer vlezige schubjes, die dezelfde afwisselende 
kleuren hebben als het pericarpellum, gaafrandig, 1-24 mm lang, 1-6 mm breed, 
de onderste met een gespleten top, de overige verder naar boven toe lancet
vormig; buitenste bloembladeren lancetvormig, 14 mm lang, 5 mm breed, gaaf
randig, met een iets vlezige middennerf, aan de buitenkant roodbruin tot bruin
groen, in het bijzonder langs de middennerf; binnenste bloembladeren lancet
vormig, ongeveer 22 mm lang, 4 mm breed, gaafrandig, zeer dun, wit; onder in 
de bloem is de kleur van de buitenste bloembladeren net enigszins zichtbaar, 
maar de dunne bladeren zijn zuiver wit; zaadholte ovaal, 4,5 mm lang, 2,5 mm 
breed, zaadknoppen wandstandig in bundels van 4-5, navelstreng zeer schaars 
bedekt met kleine of slechts rudimentaire haartjes; nectarkamer buisvormig, 
18 mm lang, 3 mm breed, over de hele lengte bedekt met wandstandige, spits 
toelopende nectarklieren; onmiddellijk boven deze klieren staat 1 krans primaire 
meeldraden die iets van de receptaculumwand afstaan, evenwijdig aan de stijl, 
5 mm lang met gele, 1 mm lange helmknopjes; bovendien zijn er vele kransen 
secundaire meeldraden, de onderste enigszins afstaand, de meer naar boven 
geplaatste leunend tegen de receptaculumwand, tot 4 mm lang; de gele, 0,75 
mm lange helmknopjes zijn door een zeer dunne draad met de meeldraden 
verbonden; stijl 37 mm lang, aan de voet 1 mm dik, met 8 stempels die 5,5 mm 
lang zijn, wisselend van kleur en bezet met papillen; over het algemeen zijn 
de stempels evenwel even wit als de stijl zelf.
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Discocactus placentiformis, groeiplaats, westelijk van en vrij dicht bij Diamantina



B3 = links: embryo met binnenste testa en lege perispermzak 
rechts: embryo geheel vrijgemaakt; co cotyledons 

C = oude areolen

Vrucht knotsvormig, ongeveer 30 mm lang, bovenaan tot 8 mm breed, bijna 
wit; napje op de top met aanhangende bloemresten; de vrucht blijft met de plant 
verbonden en splijt aan 1 kant in de lengte open.
Zaad helmvormig, 1,9-2 mm lang, 1,7-1,8 mm breed; testa glanzend zwart, be
dekt met tepelvormige knobbeltjes, die op sommige plaatsen ontbreken waar de 
testa een iets glad uiterlijk heeft met netvormige tekening, overgaande in korte 
knobbeltjes naar het hilum toe; de hilumrand vertoont zeer kleine, ronde tot 
ovale, vlakke bobbeltjes; kam aan de rugzijde niet uitgesproken ontwikkeld; hilum 
onregelmatig eivormig met min of meer getande binnenrand; micropyle met 
funiculus duidelijk dieper gelegen en het diepst op de plaats van de funiculus; 
hilumweefsel okerkleurig; embryo eivormig; perispermium ontbreekt; cotyledons 
moeilijk waar te nemen.
Vindplaats onmiddellijk ten noorden van Diamantina in de bergen bij de waar
nemingspost (die er in 1966 nog was, maar later niet meer), verder ten westen 
van Diamantina vlak bij Vila Sopa en Barrao de Quacuy in zuidwestelijke richting 
tot vlak ten oosten van Ponto de Parauna, op een hoogte van 500-1000 m, 
tussen rotsen en op rotsachtige bodem die begroeid is met gras en dikwijls 
met Bromeliaceae en onder laag struikgewas.
Lectotype in het Herbarium te Utrecht, Nederland, onder nr. H 105
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Omtrent de kleur van de bloem bestaat geen zekerheid, zoals dikwijls het geval 
is in dergelijke zaken. Op soortgelijke vindplaatsen namen wij zowel bloemen 
waar die bijna wit, als die min of meer roodachtig waren. Hetzelfde deed zich 
voor bij het receptaculum, de schubben en de buitenkant van de buitenste 
bloembladeren. Dikwijls zijn de kleuren zacht als pasteltinten, die over het alge
meen moeilijk te omschrijven zijn. Vandaag de dag bieden kleurenopnamen 
zeer veel hulp.

Zoals boven reeds gezegd beschreef Pfeiffer in 1837 het geslacht Discocactus 
door een beschrijving te geven van Discocactus insignis Pfeiffer als type van 
dit geslacht. In ’Verhandlungen der Kaiserlichen Leopoldinisch-Carolinischen 
Akademie der Naturforscher” XI, 1839 publiceerde hij onder de titel ’’Neuere 
Erfahrungen über mehrere Kakteen” Discocactus insignis Nob. op p. 119 als- 
volgt:

D. pallide virens, infra lignosus, disciformis; costis 10 obtusis repandis; sinubus profundis 
acutis; areolis tomento flavescente instructis, mox nudis; aculeis 7-8 rigidis, adpressis, 
rectiusculis, nascentibus diaphane atrosanguineis, dein nigricantibus, tandem griseis, valde 
inaequalibus, supremis 2-3 parvulis gracilibus, 4 lateralibus maioribus, infimo deflexo, 
rigidissimo, dorso carinato.
Habitat in India occidentali?

Plant bleekgroen, van onderen verhoutend, discusvormig; 10 stompe, omhoogbuigende 
ribben; diepe, scherpe groeven; areolen bedekt met geelachtig vilt, spoedig kaal; 7-8 
stijve, tegen de plant gedrukte, tamelijk rechte doorns, die bijna kleurloos te voorschijn 
komen, vervolgens donkerrood zijn, dan zwart worden en tenslotte grijs; zeer ongelijk 
van lengte, de bovenste 2-3 tamelijk klein en sierlijk, 4 zijwaarts gestelde langer, de 
onderste omlaag gebogen, zeer stijf, met gekielde rugzijde.
Vindplaats in West-lndië?

In een aantekening schrijft hij:
”De heer Schelhase ontving jaren geleden verschillende planten onder de gemeen
schappelijke naam Cactus melocactus waaronder zich enkele exemplaren van Melo- 
cactus communis, 1 van Melocactus meonacanthus en deze Discocactus bevonden."

Tot zover deze aantekening.

Planta florifera 2 poll. alta, 8 poll. diam. Costae 1,5 poll, latae. Areolae 8 lin. distantes. 
Aculei valde inaequales, supremi 3 lin., laterales 6-8 lin., infimus 10-12 lin. longus. Aculeus 
centralis in uno tantum totius plantae fasciculo reperitur. Cephalium e lana molli densa, 
albida, pelli ovino simili, constat, ad marginem spinis solitariis nigris acutissimis instructum, 
1,75 poli, diam., medio 1 poli, altum.
Flores plures, vespere aperti, per unam noctem durantes, suaveolentes, albidi, corolla 
infundibuliformi (2,5 poli, diam.) tubo basi glabro (2 poli, longo) adnata. Sepala carnea, 
linearia, canaliculata, apice obtusa, reflexa. Petala lanceolata, biserialia, nivea, exteriora 
dorso rubella. Stamina alba, antheris minutis albis. Stylus staminibus multo brevior, 
clavatus, fusco-carneus, stigmatibus 5 acutis elongatis.
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Bloeibare plant, 5 cm hoog, 20 cm in doorsnee; ribben ongeveer 4 cm breed, areolen 
16 mm van elkaar; doorns zeer ongelijk in lengte, de bovenste 6 mm, zijdoorns 12-16 mm 
en de onderste 20-24 mm lang; slechts op 1 doornbundel van de hele plant wordt een 
middendoorn aangetroffen; het cephalium bestaat uit dichte, zachte wol, witachtig, lijkend 
op een eierschaal, het is aan de rand voorzien van op zichzelf staande, zwarte, zeer 
scherpe doorns, de diameter is ongeveer 4 cm en de hoogte in het midden is 2,5 cm. 
Meerdere bloemen, ’s avonds open, slechts 1 nacht blijvend, zoetgeurend, witachtig; 
bloemkroon (6,5 cm diameter) trechtervormig, bloembuis aan de voet kaal (5 cm lang). 
Sepalen vlezig, lijnvormig, gootvormig, aan de top stomp, naar buiten gebogen. Petalen 
lancetvormig, in 2 kransen, sneeuwwit, de buitenste roodachtig op de rugzijde. Meeldraden 
wit, met heel kleine helmhokjes. Stijl veel korter dan de meeldraden, knotsvormig, bruin- 
vleeskleurig, met 5 langwerpige, spitse stempels.

Op p. 120 volgen dan de beschrijvingen van 2 vormen van Discocactus:
Discocactus lehmannii Nob.
Cactus placentiformis Lehm. I.c.

Differt a praecedente aculeo centrali et sulco profundo aculeorum, praeterea cephalio 
plano et floris tubo ad basin squamis calycinis instructo.

Verschilt van de voorgaande door zijn middendoorn en de diepe groef der doorns, verder 
door het platte cephalium en de bloembuis, die tot aan de basis met kelkschubben is 
bedekt.

Discocactus linkii Nob.
Melocactus besleri Link et Otto I.c.

Differt a Discocacto insigni costis numerosis, obrepandis, obtusis, aculeis magis curvatis, 
supremis multo maioribus, centrali nunquam deficiente.

Verschilt van Discocactus insignis door zijn talrijke gewelfde en stompe ribben, de meer 
gebogen doorns, waarvan de bovenste veel langer zijn, en de nooit ontbrekende midden
doorn.

Na uitgelegd te hebben, dat de beschreven planten absoluut niet tot het geslacht 
Melocactus behoren, toont de schrijver op de volgende bladzijde als Plaat XV 
een tekening van zijn Discocactus insignis, die duidelijk deze plant weergeeft. 
Naar onze mening zijn de laatste twee planten slechts verschillende vormen van
Discocactus insignis.
Op de vindplaats waar wij deze soort ontdekten, bleek dat deze vormen met 
facultatieve middendoorn, gespleten doorns, tamelijk gewelfde en tamelijk 
stompe ribben, die bij oude planten voorkomen, en eveneens zo nu en dan 
gebogen doorns, allemaal duidelijk binnen dezelfde soort blijven.
Er zijn duidelijke verschillen tussen de beschrijvingen van Discocactus insignis 
Pfeiffer uit 1837 en uit 1839, in het bijzonder met betrekking tot de kleuren, 
hetgeen bewijst dat men ten opzichte van de kleuren aanzienlijke verschillen 
in de bepaling daarvan tegenkomt, ook al in verband met de plaats en het seizoen 
waarin de plant bloeit. Dit alles leidt tot veranderlijkheid en verschil van be
oordeling.
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Z.

Discocactus insignis, reproduktie van de originele tekening, gepubliceerd in 1839, Tab. XV

Hier volgt een beschrijving van Discocactus insignis Pfeiffer. De afmetingen 
en andere gegevens zijn afgeleid van planten die op de vindplaatsen gevonden 
zijn. Het blijkt, dat er aanzienlijke verschillen zijn met Discocactus placentiformis 
(Lehm.) Buin. et Bred., alhoewel Pfeiffer dacht, dat zijn Discocactus lehmannii 
identiek was met Lehmann’s plant.
Zijn gevolgtrekking was verkeerd en even verkeerd was zijn mening, dat Disco
cactus linkii vermoedelijk identiek was met Melocactus besleri Link et Otto. 
In die dagen was het buitengewoon moeilijk om een soort te bepalen naar de 
beschrijving van een plant, omdat afbeeldingen zelden beschikbaar waren en de 
vindplaatsen onbekend bleven.
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10. DISCOCACTUS INSIGNIS Pfeiffer emend. Buin. et Bred.

Corpus: solitarium applanate globosum subviride ad pallide viride ad 21 cm diametitur 
et sine cephalio ad 8 cm altum est; radices ramosae, quae plus quam 1 m longae sunt, 
sub ipso solo currunt; cephalium 9-10 cm diametitur, ad 5 cm altum est, plus minusve 
globosum, lana alba, interdum succanescenti, et tenuibus saetis atro-brunneis, quae ad 
32 mm supra lanam emergunt, instructum est.
Costae: 12-13, ad perpendiculum decurrentes, acutiores, in plantis veteribus rotundiores, 
in basi 4 cm latae et 2,5 cm altae sunt, interdum inter areolas aliquo altatae sunt, vix 
vel fere omnino non dividuntur in tubercula; in plantis veteribus tantum costae rotundiores 
sunt et tubercula effingentia loca demissa quo sulcus acutus inter costas undate decurrat. 
Areolae: rotundae 4-5 mm diametiuntur, primo tomento griseo-albo ad aliquo flavescenti 
instructae, mox nudae, paulo in costam demersae; si elevatio parva inter areolas adest, 
areolae sub ipsa parte altissima costae sunt; areolae 10-12 mm inter se distant, in costa 
5-6 areolae sunt.
Spinae: rigidae, pungentes, primo atrae ad rubrae acumine atriore, deinde atro-griseae 
acumine atriore, plerumque rectae, interdum paulo curvatae, per occasionem aliquo dis
tantes, 25-32 mm longae; 5-6 marginales quarum una positionem centralis habere potest, 
una ad perpendiculum deorsum versa est, 22-30 mm longa, 1,5 mm lata et in basi 
aliquo ut cepa crassata; super has par unus oblique deorsum, adiacens in corpus vel 
interdum aliquo distans, 20-25 mm longus; adhuc altius par unus plus in latera directus, 
interdum aliquo curvatus et oblique deorsum, 15-17 mm longus; longitudo spinarum semper 
magnopere variare potest; et variatio est in una centrali tantum, quae sursum distat vel 
etiam ad perpendiculum et 10 mm longa est; summa in areola 2-3 spinae adventiciae 
sunt, sursum versae et rectae; interdum hae ad 10 mm longae sunt.
Flores: tubulosi ad paulum infundibuliformes, 75 mm longi, in apertura ad 60 mm lati, 
nudi, albi; gemma floris brunnescens ad olivacea est; pericarpellum ovale acute desinit 
et 7,5 mm longum est et ad 4 mm latum, nudum, cremeo-album; receptaculum tubulo
sum ad aliquo infundibuliforme, 68 mm longum et 4-5 mm latum, cremeo-album est, 
ab infimo usque ad summum paene omnino squamulis lanceolatis intectum, quae 
squamulae plus minusve carnosae sunt, in parte suprema confertae, 4-40 mm longae
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et 1-5 mm latae; infimae tantum acumen obtusum irregulariter dentatum habent, superiores 
similes sunt foliis transeuntibus, margine integro, exterius cremeae ad olivaceae et interius 
albae nervo mediali olivaceo et aliquo carnoso et acumine brunneo; folia perianthii exteriora 
ad 30 mm longa sunt, 4 mm lata, lanceolata, margine integro, pars inferior cremeo- 
viridescens est, pars superior cremeo-viridescens nervo mediali viridi et acumine brun- 
nescenti, carnosa et ceterum alba; interiora acute lanceolata sunt, ad 22 mm longa et 
2 mm lata, tenuia, alba, margine integro; caverna seminifera elongate cordiformis est, 
5,5 mm longa et ad 2 mm lata, ovulis parietalibus ramosis in fasciculis de circiter 5 ovula, 
funiculi ex parte interiore omnino intecti pilulis tenuibus interdum ramosis; camera nectarea 
tubulosa est, 34 mm longa, 2,5 mm lata, glandulis nectareis acute desinentibus parietalibus; 
4 mm super haec acumina prima corona staminum est, quae altitudinibus variis e pariete 
receptaculi exsistunt, stamina prima 8 mm longa sunt; coronae numerosae staminum 
haec prima sequuntur, supremae adiacentes ad parietem receptaculi et 5 mm longae; 
corona ultima et altissima e flore aperto eminet; stamina omnia alba sunt, filamenta 
tenuissima sunt; antherae flavae 1,5 mm longae sunt et filo brevi, magnopere tenui 
filamento coniunctae; pistillum 54 mm longum est et 1 mm crassum, album; 7 stigmata 6 mm 
longa sunt, cremeo-alba, papillosa, plerumque prope conferta et eminentia usque ad tertiam 
partem altitudinis staminum.
Fructus: clavatus 32-45 mm longus 5-9 mm latus est, albus ad roseo-albus, pars supra 
lanam cremeo-pallida, in maturitate in longitudinem dehiscens ab uno latere; cupula 3 mm 
lata est reliquiis floris resistentibus.
Semen: galeiforme variationibus occasionalibus, 1-1,4 mm longum, 1 mm latum; testa 
nitide nigra, sparse tuberculis papilliformibus quae breviora et confertiora sunt in marginem 
hili instructa est et omnino levis in locis nonnullis ubi squamulae effinguntur; margo hili 
tubercula minima rotunda ad ovalia habet; margo interior aliquo irregulariter dentatus 
est, micropylam funiculumque includit, paulum demersus est, textura hili griseo-cremea 
est; embryo ovo simile est, perispermium deest, cotyledones vix discernuntur.
Habitat: in vicinitate Grao Mogol, Minas Gerais, Brasilia, in altitudine 700-1000 m in 
harena quartzita inter dumeta ut Acacias et diversa genera arborum parvarum.
Exsiccatum in Herbario Rheno-Traiecti sub nr. H 347.

Plant enkel, plat bolvornnig, tot 21 cm diameter, zonder cephalium tot 8 cm hoog, 
licht- tot bleekgroen, met vertakte wortels, die langer dan 1 m zijn en vlak onder 
het bodemoppervlak blijven; diameter cephalium 9-10 cm, tot 5 cm hoog, ce
phalium min of meer bolvormig met witte, soms lichtgrijsachtige wol, dunne, 
donkerbruine borstels tonend die tot 32 mm boven de wol uitsteken.
12-13 Ribben, loodrecht omlaag verlopend, tamelijk scherp, bij oudere planten 
meer afgerond, aan de voet 4 cm breed en 2,5 cm hoog, soms iets verheven 
tussen de areolen, nauwelijks of praktisch helemaal niet verdeeld in knobbels; 
alleen zeer oude planten hebben meer afgeronde ribben en knobbels, waardoor 
de scherpe groef tussen de ribben golvend verloopt.
Areolen rond, 4-5 mm diameter, aanvankelijk bedekt met grijsachtig wit tot enigs
zins geelachtig wolvilt, spoedig kaal, iets verzonken in de rib; indien er een 
lichte verheffing is tussen de areolen, zijn deze onder het hoogste deel van de 
rib gelegen; areolen 10-12 mm van elkaar, 5-6 areolen per rib.
Doorns stijf, stekend, eerst zwart tot donkerrood met een donkerder punt, later 
donkergrijs tot grijs met donkerder punt, meestal recht, soms enigszins gebogen,
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vooral de punt, aan de voet uivormig verdikt en daar 1 -1,5 mm dik. Oude doorns 
zijn dikwijls aan de bovenkant gegroefd tot gespleten; randdoorns 5, waarvan 
er 1 recht omlaag staat of iets gebogen, soms iets afstaand, 25-32 mm lang; 
boven deze doorn staat 1 paar schuin omlaag, tegen de plant gedrukt of soms 
een beetje afstaand, 20-25 mm lang; nog verder naar boven staat 1 paar nog iets 
meer zijwaarts gericht, soms iets gebogen en schuin omlaag, maar dikwijls ook 
recht en iets schuin zijwaarts omhoog gericht, 15-1 7 mm lang; in ieder geval 
varieert de lengte der doorns aanzienlijk; variatie kan zich ook voordoen bij de 
slechts ene middendoorn die omhoog afstaat of zelfs loodrecht is gesteld en een 
lengte heeft van ongeveer 10 mm; boven in het areool staan nog 2-3 bijdoorntjes, 
omhoog gericht, zij kunnen recht zijn en bereiken een lengte van enkele tot 
10 mm.

Discocactus insignis, met bloemknoppen
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A bloem doorsnede met bloembladeren
A1 = schubben; cn = nectarkamer; gn = nectarklieren 
A2 = deel van een meeldraad met helmknopje 
A3 = stempels
A4 vruchtwand met zaadknoppen en vaatbundels 
B = zaadkorrel
B1 = verschillende zaadvormen 
B2 = hilumzijde; f = navelstreng; m = m icropyle 
B3 = links: embryo met binnenste testa en lege perispermzak 

rechts: embryo geheel vrijgemaakt; co = cotyledons 
B4 gereconstrueerde vrucht met enkele cephaliumharen 
B5 = zaadknoppen; pl = placenta
C = oude doornareolen
C1 = jongere doornareool

B 3
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Bloem buisvormig tot iets trechtervormig, 75 mm lang, indien geopend ongeveer 
60 mm breed, kaal, wit; bloemknop bruinachtig tot olijfgroen; pericarpellum ovaal, 
spits uitlopend, 7,5 mm lang, tot 4 mm breed, kaal, crèmewit; receptaculum 
buisvormig tot iets trechtervormig, 68 mm lang, 4-5 mm breed, crèmewit, vanaf 
de bodem bijna volledig bedekt met lancetvormige schubjes; deze min of meer 
vlezig, in het bovenste gedeelte dicht bij elkaar staand, 4-40 mm lang en 1 -5 
mm breed; alleen de onderste schubjes hebben een onregelmatig getande, 
stompe top, de meer naar boven geplaatste vertonen de kenmerken van over- 
gangsbladeren die daar gaafrandig zijn, buitenkant crèmekleurig tot olijfgroen 
en binnenkant wit met olijfgroen, een iets vlezige middennerf en een bruine 
punt hebbend; de buitenste bloembladeren zijn ongeveer 30 mm lang, 4 mm breed, 
lancetvormig, gaafrandig, iets vlezig, aan de buitenkant crèmegroen, aan de 
binnenkant crèmegroen met groene middennerf en bruinachtige top, verder wit; 
de binnenste bloembladeren zijn spits lancetvormig, ongeveer 22 mm lang, 2 mm 
breed, dun, gaafrandig, wit; zaadholte gerekt hartvormig, 5,5 mm lang, tot 2 mm 
breed, zaadknoppen wandstandig, vertakt in bundels van ongeveer 5, navelstreng 
inwendig over de hele lengte bedekt met fijne, soms vertakte haartjes; nectar- 
kamer buisvormig, 34 mm lang, 2,5 mm breed, met wandstandige klieren die 
spits toelopen; 4 mm boven deze spitse punten zien we de eerste krans meeldraden
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Discocactus insignis, bloeiende plant

op verschillende hoogte uit de receptaculumwand verschijnen; deze meeldraden 
zijn 8 mm lang en worden gevolgd door talloze kransen, waarvan de hoogste 
tegen de receptaculumwand leunen, 5 mm lang; de laatste en bovenste krans 
uitstekend boven de open bloem; alle meeldraden zijn wit en zeer dun; de gele en 
1,5 mm lange helmknopjes zijn door een buitengewoon dun draadje met de
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meeldraden verbonden; stijl 54 mm lang, 1 mm dik, wit, met 7 crèmewitte en 
6 mm lange stempels; deze zijn met papillen bezet, staan over het algemeen 
dicht bij elkaar en reiken tot ongeveer 1/3 van de hoogte der helmknopjes. 
Vrucht knotsvormig, 32-45 mm lang en 5-9 mm breed, wit tot rozewit, het ge
deelte boven de wol bleek crèmekleurig, bij rijpheid aan 1 zijde in de lengte 
openbarstend; napje 3 mm breed, met aanhangende bloemresten.
Zaad helmvormig met nu en dan afwijkingen, 1-1,4 mm lang, 1 mm breed; 
testa glanzend zwart, verspreid bedekt met tepelvormige knobbeltjes die korter 
worden en dichter op elkaar staan naar de hilumrand toe, op sommige plaatsen 
geheel glad met vorming van schilfertjes; hilumrand heeft zeer kleine ronde tot 
ovale bobbeltjes, binnenrand enigszins onregelmatig getand, micropyle en funi
culus omsluitend, iets verzonken in het grijs/crèmekleurige hilumweefsel; embryo 
eivormig, perispermium ontbreekt, cotyledons moeilijk te onderscheiden.



Discocactus insignis bij Grao Mogol

Vindplaats omgeving van Grao Mogol, Minas Gerais, Brazilië, op een hoogte 
van 700-1000 m in zuiver kwartszand tussen struikgewas zoals doornige Acacia’s 
en allerlei soorten kleine boompjes.
Herbariummateriaal in het Herbarium te Utrecht, Nederland, onder nr. H 347.



Discocactus insignis bij Gräo Mogol

Tijdens ons verblijf in 1972 en 1974 in Grao Mogol kregen wij de gelegenheid 
Discocactus horstii Buin. et Bred, te bestuderen, die op grote hoogte in de 
kwartshoudende bergen groeit. Daar namen wij ook Discocactus insignis waar, 
evenals aan de voet van deze bergen. Verschillende vormen vertoonden een 
frappante gelijkenis met de gravure van deze soort. Natuurlijk kan er variabiliteit 
gezien worden in de soorten die op de vindplaatsen groeien, maar uit de be
schrijving hierboven blijkt zonder twijfel dat wij de plant die Pfeiffer beschreef, 
ontdekten. Grao Mogol is een rustig oud stadje in de bergen dat lange tijd al 
een belangrijke functie vervult op het gebied van de rechtspraak voor een groot 
gedeelte van Minas Gerais.
Dat verklaart ook hoe het komt dat deze planten, die voor een deel langs de weg 
naar Grao Mogol groeien, al omstreeks 1837 gevonden zijn. En zoals zo dikwijls 
gebeurt werden de planten niet nauwkeurig van etiketten voorzien en samen 
met andere soorten verpakt, hetgeen de oorzaak is van het feit dat de vind
plaatsen onbekend bleven.
Zoals boven reeds gezegd variëren de bloemdelen zeer sterk, hoewel de meeste 
van de vele bloemen die wij op de vindplaats waarnamen, de in onze beschrij
ving genoemde kleuren vertoonden. Deze beschrijving laat de verschillen zien 
met Discocactus placentiformis (Lehm.) Buin. et Bred, met betrekking tot de 
diameter, de kleur en verdere gegevens van het plantelichaam, vorm van de 
bloem enz. en vooral de grootte van het zaad.

In "Descriptiones Cactacearum Novarum” III, 1963 beschrijft Curt Backeberg
Discocactus boliviensis als volgt:

Latiglobosus, ad 15 cm diam., 7 cm altus, glaucinus; costis ca 13, ad 4 cm latis, tuber- 
culatis vel non tuberculatis; areolis pullis, 2 in costis singulis; aculeis pullis, radialibus 5, 
2 superioribus ad 1,2 cm longis, 3 inferioribus ad 3 cm longis permultum crassioribus; 
cephalio SINE aculeis vel saetis, ad 4 cm diam., pullo; flore 5 cm longo, albo; foliis
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perigonii exterioribus pallide lateritiis.
Bolivia altiplanities La Cruz, prope San Cyrilo, in saxis.
Typus: U 2029, coli. Uhlig et Backeberg. Inventus a Patre Hammerschmidt, Bolivia.

Breed kogelvormig, tot 15 cm diameter, 7 cm hoog, blauwgroen; ongeveer 13 ribben, 
tot 4 cm breed, wel of niet opgelost in knobbels; areolen zwartachtig, 2 areolen per rib; 
doorns zwartachtig, 5 randdoorns, de 2 bovenste tot 1,2 cm lang, de 3 onderste tot 
3 cm lang en veel dikker; cephalium ZONDER doorns of borstels tot 4 cm diameter, 
zwartachtig; bloem 5 cm lang, wit; buitenste bloembladeren bleek steenrood.
Bolivia hoogvlakte La Cruz, dicht bij San Cyrilo op rotsen.
Typeplant: U 2029 in de verzameling van Uhlig en Backeberg. Gevonden door Pater 
Hammerschmidt uit Bolivia.

In "Das Kakteenlexikon” p. 115-116, 1966 gaf Backeberg een iets langere be
schrijving en hij besluit met te zeggen dat deze soort gemakkelijk van de andere 
soorten onderscheiden kon worden, omdat de borstels in het cephalium ontbraken. 
Wij vroegen de heer Uhlig om inlichtingen over de herbariumplant U 2029. 
In een brief, gedateerd 5 juli 1975, schreef Karlheinz Uhlig ons dat de afbeelding 
van deze plant in ’’Das Kakteenlexikon”, afbeelding 84 op bladzijde 533, erg 
slecht was uitgevallen, maar dat er zich nog planten van deze soort in zijn 
kwekerij bevonden. Daarop schreven wij naar onze vriend Wolfgang Krahn in 
Stuttgart die tamelijk dicht bij de heer Uhlig woont. Hij antwoordde op 13 juli 
1975, dat bij Uhlig geen typeplant van deze soort meer aanwezig was.
Met zekerheid is een levende plant in Uhlig’s kwekerij aangegeven als typeplant, 
hetgeen in strijd is met de regels van de Internationale Code van Botanische 
Nomenclatuur, die voorschrijven dat vanaf 1958 slechts dood materiaal gedepo
neerd dient te worden in een herbarium. Daarom is de genoemde beschrijving 
ongeldig en bovendien onvolledig en onjuist, omdat behoorlijke gegevens over 
de vindplaats ontbreken.
Op 26 oktober 1974 waren Horst, Vasquez, Aquilar (beide laatst genoemden 
uit Cochabamba, Bolivia) en ik aanwezig op de vindplaats bij San Cyrilo. Wij 
konden op de vindplaats alle gewenste gegevens verzamelen, er groeiden 
daar gelukkig zeer vele planten.
Hier volgt een nieuwe beschrijving, die de door Backeberg gegeven naam 
officieel geldig maakt:

11. DISCOCACTUS BOLIVIENSIS Backbg. emend. Buin. et Bred.
syn. Discocactus boliviensis Backbg. in Descriptiones Cactacearum novarum, III,
1963, nomen illeg.

Corpus aliquo applanate globosum germinatione et seminatione caespitosum; corpus 
singulare 25-29 cm diametitur, sine cephalio ad 15 cm altum est, atroviride pruina 
tenui caerulescenti, radicibus ramosis; cephalium 2,5-7 cm altum est, 5,5-6 cm diame
titur, lana alba ad cremea et postea in acumine saetis sufflavis, quae in latera atro- 
brunneae sunt, instructum. Costae 12-13 in basi 4 cm latae sunt, dissolvuntur in tubera 
primo pontibus coniuncta et postea plus minusve quinquangularia sine pontibus.
Areolae ovales, in costa demersae, primo lana succremea, deinde tomento atro-griseo 
instructae, postremo nudae 3-4,5 cm inter se distant in costa, pro costa 4 (-5) areolae
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sunt. Spinae primo pallide flavae ad albae, deinde griseo-atrae; marginales 5, 16-35 mm 
longae sunt, tres infimae fortissimae, subulatae; centrales non adsunt.
Flores gracile infundibuliformes, albi, nudi; gemma subolivaceo-brunnea est; pericarpellum 
rotundum aliquibus squamulis instructum est; receptaculum cylindricum aliquibus squa
mulis olivaceo-brunneis instructum est; folia perianthii transeuntia lanceolata alba acumine 
subolivaceo-brunneo sunt; folia perianthii interiora et exteriora lanceolata alba sunt; caverna 
seminifera ovalis est, ovula parietalia sunt in fasciculis de tribus, placenta nuda est; 
camera nectarea tubulosa est, in pariete glandulae sunt et 1 mm super eas una corona 
staminum primariorum est, super quam coronam ad 12 coronae staminum secunda
riorum sunt; antherae flavae sunt; pistillum breve, quinque stigmatibus cremeis instructum 
est.
Fructus claviformis, pars quae cerni potest et e cephalio eminet subporphyra est, 
ceterum alba.
Semen galeriforme, 1,7-2,2 mm longum, 1,7-2 mm latum est; testa nitide nigra tuber
culis papilliformibus frequentibus, quae praeter marginem hili multo minora sunt vel desunt, 
instructa est; pecten non vel paulum procreatum est; margo hili colliformis interdum 
aliquo extroversus est; hilum irregulariter ovale, basale, micropylam demersam et funicu
lum continens; textura hili ochrea circum micropylam breve pediculatam tuberculis atris 
ut verrucis instructa est; embryo ovatum, perispermium deest, cotyledones discerni pos
sunt.
Habitat ad San Cyrilo in confinibus Boliviae et Brasiliae in altitudine fere 280 m in rupibus 
planis declivibus et inter eas, quae rupes in regione silvestri loca maiora aperta formant. 
Exsiccatum in Herbario Rheno-Traiecti, sub nr. H 457.

Discocactus boliviensis, op de groeiplaats bij San Cyrilo, Bolivia
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A bloem doorsnede met bloembladeren; ap = primaire meeldraden
as = secundaire meeldraden; gn nectarklieren; cn = nectarkamer 

A1 = stijl met stempels 
B zaadkorrel
B1 hilumzijde; m = m icropyle; f navelstreng 
B2 verschillende zaadvormen 
B3 = vrucht met cephalium haren en borstel 
B4 = links: embryo met lege perispermzak

rechts: embryo geheel vrijgemaakt; co cotyledons 
B5 = zaadknoppen 
C = oude doornareool 
C1 = jonge doornareool
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Plant iets afgeplat bolvormig, zodevormig door spruitvorming en uitzaaiing, een 
afzonderlijk plantelichaam 25-29 cm diameter, zonder cephalium tot 15 cm hoog, 
donkergroen met een dun blauwachtig waas, vertakte wortels; cephalium 2,5-7 cm 
hoog, 5,5-6 cm diameter, met witte tot crèmekleurige wol (soms vuil door het 
stof) 'en als de plant ouder en het cephalium geheel ontwikkeld is met donker- 
tot zwartbruine borstels langs de rand, nog later ook in het midden.
12-13 Ribben, aan de voet 4 cm breed, verdeeld in knobbels die tot 2,5 cm 
hoog, 3,5-4 cm breed en 3 cm lang zijn, aanvankelijk verbonden door bruggen 
die iéts’ lager zijn dan de knobbels; bij oudere planten verdwijnen de bruggen 
en worden de knobbels min of meer vijfhoekig.
Areolen eivormig, 8 mm lang en 6 mm breed, verzonken in de rib, aanvankelijk 
bedekt met licht crèmekleurige wol, dan donkergrijs wordend en later kaal, 
3-4,5 cm van elkaar op de rib, 4 (-5) areolen per rib.
Doorns eerst bleekgeel tot wit, later grijszwart; 5 randdoorns, 1 omlaag ge
richt, circa 35 mm lang, naar boven toe 1 paar dat omhoog staat of schuin 
omlaag, ongeveer 27 mm lang; deze 3 doorns zijn krachtig en priemvormig 
met donkerder gekleurde dwarsbanden en punt; boven in het areool zijn nog 
2 dunnere doorns aanwezig die omhoog geplaatst zijn, 16 mm lang; bij oudere 
areolen tot 8 kleine bijdoorntjes.
Bloemknop slank met dunne, lichtolijfbruine schubjes; bloem slank trechtervormig, 
indien geopend 38-60 mm lang, 43-55 mm breed, kaal, wit, geurend; pericar- 
pellum rond, 4,5 mm lang en breed, wit, met enkele zeer kleine schubjes die 
0,5 mm lang en breed zijn, bij de overgang in het receptaculum een kleine 
insnoering; receptaculum 32 mm lang, circa 12 mm breed, bedekt met enkele 
vlezige schubjes, 1-15 mm lang, 1-3 mm breed, aan de binnenkant wit en aan
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Discocactus boliviensis, forma cristata op de groeiplaats

de buitenkant lichtolijfbruin; overgangsbladeren lancetvormig, circa 17 mm lang, 
4 mm breed, in 5-6 kransen, iets vlezig, gaafrandig, wit met olijfbruine top; 
buitenste bloembladeren lancetvormig, circa 16 mm lang, 3 mm breed, minder 
vlezig dan de voorgaande, gaafrandig, wit; binnenste bloembladeren lancetvormig 
met spitse punt, zeer dun, gaafrandig, wit; zaadholte eivormig, 2,5 mm lang, 
1 mm breed, zaadknoppen wandstandig in bundels van 3, navelstreng kaal; 
nectarkamer buisvormig, 11 mm lang, 1,5 mm breed, open, met wandstandige, 
spits uitlopende klieren; 1 mm boven de klieren 1 krans primaire meeldraden, 
lintvormig, de nectarkamer niet geheel afsluitend en naar de stijl gericht, 4 mm 
lang; verder naar boven gevolgd door ongeveer 12 kransen secundaire meel
draden, de onderste 4 mm lang en naar de stijl gericht, naar boven toe korter 
wordend tot een lengte van 3 mm en meer aanliggend tegen de receptaculum-
Discocactus boliviensis, op de groeiplaats



Discocactus boliviensis, oude plant op de groeiplaats, met borstels in het cephalium

wand; alle meeldraden eindigen in een dun draadje waarmee het gele, 1,5 mm 
lange helmknopje is verbonden; stijl kort, slechts 13 mm lang, wit met 5 crème
kleurige, 1 mm lange en als een kwastje verbonden stempels.
Vrucht knotsvormig, 28-30 cm lang, grootste breedte boven het midden 9 mm, 
het zichtbare gedeelte boven de wol is lichtbruinrood, een enkel lichtgeel borsteltje 
verschijnt tussen de witte haren van het cephalium; de rijpe vrucht blijft, zoals 
gewoonlijk bij Discocactus, in het cephalium zitten en splijt overlangs open. 
Zaad helmvormig, 1,7-2,2 mm lang, 1,7-2 mm breed; testa glanzend zwart met 
tepelvormige knobbeltjes die dicht bij elkaar staan, langs de rand van het hilum 
veel kleiner zijn en tenslotte geheel verdwijnen; kam niet of nauwelijks ontwik
keld; hilumrand kraagvormig, soms iets naar buiten gebogen; hilum onregelmatig 
ovaal, basaal, verdiept, micropyle en funiculus insluitend; hilumweefsel oker, met 
kleine, zwarte, tepelvormige knobbeltjes die een kort gesteelde micropyle omge
ven; embryo eivormig; perispermium ontbreekt; cotyledons zichtbaar.
Vindplaats bij San Cyrilo, Bolivia, ten westen van de weg van Porto Suarez 
naar Cerro Mutun in het grensgebied van Bolivia en Brazilië, op en tussen de 
hellingen van een rotsachtig terrein, dat een tamelijk grote, open ruimte vormt 
in een bosrijk landschap op een hoogte van ongeveer 280 m.
Herbariummateriaal in het Herbarium te Utrecht, Nederland, onder nr. H 457.

12. DISCOCACTUS LATISPINUS Buining et Brederoo species nova.

Corpus solitarium applanate globosum, viride ad perviride, 22-25 cm diametitur, radicibus 
longis, crassis, ramosis; cephalium applanate globosum, lana alba ad suggrisea et saetis 
perrubris instructum, 7-10 cm diametitur.
Costae ad 20 vix solvuntur in tubercula, quae pontibus angustis paene eadem altitudine 
ut tubercula iunguntur et 2,5-3 cm altae sunt.
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Areolae 3-5 pro costa, primum tomento flavo ad flavo-griseo instructae deinde nudae sunt. 
Spinae fortes latae et pugioniformes sunt; novae griseobrunneae anulis transversis et 
acumine atrioribus; veteres griseo-atrae sunt anulis et acumine atrioribus, plerumque in 
longitudinem fissae sunt; 3-5 marginales, 12-45 mm longae, ad 4 mm latae sunt; cen
tralis deest; summa in areola 1 -3 adventiciae sunt.
Florum gemmae subvirides sunt; flores tubulosi sursum infundibuliformiter dilatati nudi 
albi sunt; pericarpellum ovale nudum album est; receptaculum tubulosum, squamis 
lanceolatis externe subviridibus, interne albis instructum est; folia transeuntia lanceolata 
externe flavo-viridia, interne alba, nervo mediali flavo-viridi, in 3-4 coronis sunt; folia 
perianthii exteriora interioraque lanceolata acumine acuto, alba sunt; camera nectarea 
tubulosa, aperta est; caverna seminifera cordata est; ovula bina; in placenta aliqui pili 
sunt vel rudimenta eorum; stamina primaria et secundaria inter se non differunt, 4 mm 
longa sunt, alba, in 14 coronis; antherae 1,5-2 mm longae, flavae sunt; pistillum 45 mm 
longum album, 5 stigmatibus cremeo-albis instructum tres partes staminum exaequat. 
Fructus claviformis fere albus est.
Semen galeriforme sed variabile, nitide nigrum, 1,5-1,8 mm longum, 1,3-1,5 mm latum 
est; testa tuberculis papilliformibus brevibus locatim frequentibus inter se et interdum 
omnino absentibus, praeter marginem hili planissimis et coniunctis instructa est; pecten
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= bloemdoorsnede met bloembladeren en schubben 
= meeldraad met helmknopje 
= stijl met stempels 
= verschillende zaadvormen
= hilum; t  = navelstreng m = m icropyle; p = kam 
= boven: embryo met lege perispermzak (p)

onder: embryo geheel vrijgemaakt; co = cotyledons 
= zaadknoppen 
= oude doornareolen 

jongere doornareool

debile ecrevit; hilum basale, irregulariter ovale, margine intro curvato, crenatum aliquo 
demersum micropylam funiculumque continet; textura hili ochrea est; embryo ovatum est, 
cotyledones discerni possunt, perispermium deest.
Habitat in montibus silvosis Serra do Cabral in septentriones Curvelo, Minas Gerais, 
Brasilia, in altitudine ca 700 m in fragmentis saxeis et inter ea, in quibus et crescunt 
gramina aliaeque plantae.
Holotypus in Herbario Rheno-Traiecti, sub nr. H 146.

Plant enkel, plat bolvormig, 22-25 cm diameter, zonder cephalium 8 cm hoog, 
groen tot donkergroen, met lange, dikke, vertakte wortels; cephalium plat bol
vormig, 7-10 cm diameter, circa 2 cm of meer hoog, aanvankelijk met licht 
bruingele wol en een heel aantal donkerrode borstels die tot 3,5 cm uit de wol 
omhoog steken; later, als het cephalium groter wordt, zijn er relatief minder 
borstels en wordt de wol wit tot lichtgrijs en overheerst.
Tot 20 ribben, direct boven de grond tot 4 cm breed, nauwelijks verdeeld in 
knobbels die door bruggen verbonden zijn, die nauwelijks iets lager zijn dan 
de iets bredere knobbels en die veel smaller zijn tussen de areolen en tijdens 
langdurige droogte daar iets gerimpeld worden; ribben 2,5-3 cm hoog.
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Discocactus latispinus, op zijn groeiplaats

Areolen ovaal, 7-8 mm lang, 6 mm breed, eerst met geel tot geelgrijs vilt, later 
kaal, 2-2,5 cm van elkaar op de rib en 3-5 areolen per rib.
Doorns krachtig, dik en breed, dolkvormig, min of meer gebogen tot recht, eerst 
grijsachtig bruin met donkerder gekleurde dwarsbanden en punt; oude doorns 
grijszwart met donkerder punt en donkerder dwarsbanden, dikwijls overlangs 
gespleten; 3-5 randdoorns, 1 naar beneden gericht, tot 45 mm lang en tot 4 mm 
breed, de punt dikwijls haakvormig gebogen, dan 1 paar ongeveer horizontaal 
opzij tot schuin naar beneden, tot 25 mm lang en 4 mm breed; als er 5 rand
doorns op de gebruikelijke wijze geplaatst zijn staat er boven de voorgaande 
3 nog 1 paar ongeveer horizontaal of schuin omhoog opzij tot 18 mm lang en 
tot 1,5 mm dik; boven in het areool staan nog 1-3 bijdoorntjes, een midden- 
doorn is niet aanwezig.
Bloemknop lichtgroen tot geelgroen; bloem buisvormig, bovenste gedeelte trech
tervormig en verbreed, 62 mm lang, indien volledig geopend 56 mm breed, kaal, 
wit; pericarpellum ovaal, 7 mm lang, 5 mm breed, kaal, wit; receptaculum buis
vormig, 50 mm lang, tot 12 mm breed, met lancetvormige, vlezige schubjes, 
die 5-24 mm lang en 1,5-6 mm breed zijn; buitenzijde lichtgroen, vooral langs 
de middennerf, binnenzijde wit, rand licht golvend, top over het algemeen iets 
gespleten en fijn getand; overgangsbladeren in 3-4 kransen, lancetvormig, tot 
24 mm lang en 6 mm breed, vlezig, buitenkant geelachtig groen, vooral langs 
de middennerf, binnenkant wit, rand zwak golvend, top enigszins gekerfd of rond,
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gewoonlijk fijn getand; buitenste bloembladeren circa 24 mm lang en 6 mm 
breed, lancetvormig met spitse top, minder vlezig dan de voorgaande, top soms 
zeer fijn getand, wit, gaafrandig; binnenste bloembladeren lancetvormig met spitse 
punt, tot 20 mm lang en 4,5 mm breed, zeer dun, wit, rand grillig golvend en 
ingesneden; nectarkamer buisvormig, 25 mm lang, tot 3,5 mm breed, met wand- 
standige, spits uitlopende klieren, open; zaadholte hartvormig, 5,5 mm lang, 4 mm 
breed; zaadknoppen wandstandig in bundels van 2, navelstreng met een enkel 
haartje of rudimenten daarvan; de eerste krans meeldraden 2 mm boven de 
nectarklieren; geen verschil tussen de primaire en secundaire meeldraden, die 
tenminste 14 kransen vormen, allemaal ongeveer 4 mm lang, doorzichtig wit; 
helmknopjes 1,5-2 mm lang, geel, met de meeldraden verbonden door een 
korte, dunne draad; stijl 45 mm lang, wit, met 5 lijnvormige, 8 mm lange, crème
witte stempels die tot 3A van de hoogte der meeldraden reiken en die met 
papillen bezet zijn.
Vrucht knotsvormig, 40 mm lang, tot 7 mm breed; witachtig, diameter napje 
circa 3,5 mm, met aanhangende bloemresten.
Zaad helmvormig, in vorm afwisselend, 1,5-1,8 mm lang en 1,3-1,5 mm breed, 
glanzend zwart; testa met korte, tepelvormige knobbeltjes die plaatselijk dicht 
bij elkaar staan, soms totaal ontbrekend, langs de hilumrand zijn ze zeer vlak
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Discocactus latispinus, zich openende bloemen

en met elkaar verbonden, kam zwak ontwikkeld; hilum basaal, onregelmatig 
ovaal, rand naar binnen gebogen, gekarteld; het hilum is iets verdiept en sluit 
micropyle en funiculus in, hilumweefsel oker; embryo eivormig; perispermium 
ontbreekt; cotyledons zichtbaar.
Vindplaats in de beboste bergen van de Serra do Cabral ten noorden van 
Curvelo, Minas Gerais, Brazilië, op een hoogte van ongeveer 700 m op en tussen 
rotsen die overgroeid zijn met gras en ander onkruid.
Holotype in het Herbarium te Utrecht, Nederland, onder nr. H 146.
Buining en Horst bezochten de vindplaats in 1968, 1972 en 1974.

13. DISCOCACTUS PULVINICAPITATUS Buining et Brederoo species nova.

Corpus solitarium ad 24 cm diametitur, a solo sine cephalio 7-8 cm altum est, subviride 
ad viride est, radicibus fortibus longis et ramosis, quae inter rupes crescunt; cephalium 
cylindricum est, ad 7 cm altum et in basi ad 9 cm diametiens, lana alba ad cremea 
et saetis nigris ad atrogriseis, quae 2,5-3 cm super lanam eminent, instructum est.
Costae 1 5-16, super ipsum solum 3,5-4 cm latae, ad 3 cm altae, vix in tubercula divi
duntur, quae tubercula pontibus paene planis sic inter se coniunguntur, ut vix tubercu
lorum mentio sit; ad areolas costae aliquo crassatae sunt, ut sulcus inter costae undulate 
decurrat.
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Areolae ovales 12-13 mm longae, 8-9 mm latae primo tomento albo ad cremeo instructae, 
deinde nudae, 5-7 areolae pro costa sunt.
Spinae primo nigrae ad nigro-griseae, deinde atro-griseae, veteres saepe in longitudinem 
sulcatae; marginales 3-5, rectiores ad aliquo curvatae, infima 3,5-4 cm longa et in pede 
4 mm crassa, par sequens ad libram interdumve aliquo oblique deorsum ad latera 
directus, 3 cm longus et in pede 3 mm crassus est, interdum par adhuc sequitur 
oblique sursum in latera directus, 2 cm longus et in pede 1,5 mm crassus, summa 
in areola 1-3 adventiciae sunt, centralis deest.
Floris gemma valde sufflavo-alba est; flores tubulosi sursum magis infundibuliformes sunt, 
ad 60 mm longi et 40 mm lati in apertura maxima, nudi et albi; pericarpellum in materia 
inquirenda deerat; receptaculum tubulosum, 42 mm longum, latitudine maxima 7 mm, 
squamis lanceolatis, quarum infimae longe minimae sunt et cuneatae, instructum est; 
folia perianthii transeuntia lanceolata ad 27 mm longa et 4 mm lata sunt, carnosa, alba 
et margine integro; folia perianthii exteriora lanceolata ad 25 mm longa, 3 mm lata, 
alba margine integro et undato, praeter nervum medialem aliquo carnosa sunt; interiora 
lanceolata ad 24 mm longa et 2 mm lata, tenuissima et alba sunt margine undato; 
camera nectarea tubulosa, 20 mm longa, 2 mm diametiens, paries internus glandulis 
nectareis in acumen desinentibus instructus est; caverna seminifera in materia inqui
renda deerat; stamina primaria 4,5 mm longa in una corona aliquo super acumina 
glandularum nectarearum, alba, antheris aureis 1,5 mm longis instructa sunt; stamina 
secundaria in minime 14 coronis, infima 2,5 mm longa et a pariete receptaculi paulo 
distantia, sursum plus adiacentia et 1,5 mm longa, antheris 1 mm longis et super basim 
foliorum perianthii interiorum eminentibus instructa; pistillum 30 mm longum, 1 mm diame
tiens, cremeo-album 4-5 stigmatibus penicillatis, papillosis et 3,5 mm longis instructum est. 
Fructus albus est. Semen galeri- ad galeiforme, 1,5 mm longum, 1,5-2 mm latum est 
forma variabili, nitide nigrum tuberculis papilliformibus irregulariter dispositis, quae loculis 
levibus cavis rotundis ad ovalibus (in quibus locis semina inter se tangunt) alternantur, 
instructum est; hilum basale, irregulariter ovale, aliquo depressum, micropylam funiculumque 
continens, margine irregulariter lobato, introrsus curvato et tuberculis planis ovalibus inter 
se coniunctis instructo; hili textura ochrea est, embryo ovatum est, cotyledones parvae 
sunt, perispermium deest.
Habitat ad Rio Jequitau, Minas Gerais, Brasilia, inter rupes in altitudine 650 m.
Flclotypus in Flerbario Rheno-Traiecti, sub nr. FI 425

Discocactus pulvinicapitatus, bloeiende plant



Discocactus pulvinicapitatus

Plant enkel, tot 24 cm diameter, zonder cephalium vanaf de grond 7-8 cm hoog, 
groen tot lichtgroen, met lange, krachtige wortels die zich tussen de rotsen ver
takken; cephalium tepelvormig, tot 7 cm hoog en aan de basis tot 9 cm diameter, 
met witte tot crèmekleurige wol en zwarte tot zwartgrijze borstels die 2,5-3 cm 
boven de wol uitsteken.
15-16 Ribben, vlak boven de bodem 3,5-4 cm breed, tot 3 cm hoog, nauwelijks 
verdeeld in knobbels, die verbonden worden door bijna vlakke bruggen, zodat 
er nauwelijks sprake kan zijn van knobbels; vlak bij de areolen zijn de ribben 
iets verdikt, waardoor de groef tussen de ribben slingerend verloopt.
Areolen ovaal, 12-13 mm lang, 8-9 mm breed, aanvankelijk bedekt met wit tot 
crèmekleurig vilt, later kaal; 5-7 areolen per rib.
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Doorns aanvankelijk zwart tot zwartgrijs, vervolgens donkergrijs; oude doorns 
dikwijls overlangs gegroefd; randdoorns 3-5, tamelijk recht tot iets gebogen; de 
onderste 3,5-4 cm lang en aan de voet 4 mm dik; dan 1 paar horizontaal 
of iets schuin naar beneden zijwaarts, 3 cm lang en aan de voet 3 mm dik; 
soms volgt dan nog een paar schuin zijwaarts omhoog, 2 cm lang en aan de 
voet 1,5 mm dik; boven in het areool staan 1-3 bijdoorntjes; geen middendoorn 
aanwezig.
Bloemknop zeer lichtgeel tot wit; bloemen trechtervormig van boven, onderaan 
buisvormig, tot 60 mm lang en 40 mm breed indien ze wijd geopend zijn, kaal, 
wit; bij het bestudeerde materiaal ontbrak het pericarpellum; receptaculum buis
vormig, 42 mm lang, grootste breedte 7 mm, met lancetvormige schubjes, de 
onderste zeer klein en wigvormig; overgangsbladeren lancetvormig, tot 27 mm 
lang en 4 mm breed, vlezig, wit, gaafrandig; buitenste bloembladeren lancet
vormig, tot 25 mm lang, 3 mm breed, gaafrandig en golvend, langs de midden- 
nerf iets vlezig; binnenste bloembladeren tot 24 mm lang en 2 mm breed, zeer 
dun, wit, met golvende rand; de nectarkamer is buisvormig, 20 mm lang, 2 mm 
diameter, de binnenwand bedekt met spits toelopende nectarklieren; bij het bestu
deerde materiaal ontbrak de zaadholte; primaire meeldraden in 1 krans iets 
boven de nectarklieren, 4,5 mm lang, wit met goudgele helmknopjes die 1,5 mm 
lang zijn; secundaire meeldraden in minstens 14 kransen, de onderste 2,5 mm 
lang en iets van de wand afstaand, verder naar boven meer aanliggend en 
1,5 mm lang met witte helmknopjes die 1 mm lang zijn en tot boven de basis 
van de binnenste bloembladeren reiken; stijl 30 mm lang, 1 mm diameter,
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links onder: de onderste wigvormige schubben
B 1 = links: primaire meeldraad; rechts: secundaire meeldraad
C = zaadkorrel
C1 = verschillende zaadvormen
C2 = hilum; f = navelstreng; m = m icropyle
C3 = links: embryo met lege perispermzak (p)

rechts: embryo geheel vrijgemaakt; co = cotyledons

crèmewit; 4-5 penseelvormige, met papillen bezette en 3,5 mm lange stempels 
Vrucht wit.
Zaad muts- tot helmvormig, 1,5 mm lang en 1,5-2 mm breed, onregelmatig van 
vorm, glanzend zwart met tepelvormige, onregelmatig verspreide knobbeltjes 
die afwisselen met gladde, holle en ronde tot ovale plekjes (op deze plekjes 
raken de zaden elkaar in de vrucht); hilum ovaal, onregelmatig eivormig, iets 
verdiept, micropyle en funiculus insluitend; rand onregelmatig gelobd, naar binnen 
gebogen met vlakke, ovale en onderling verbonden knobbeltjes; hilumweefsel 
oker; embryo eivormig; cotyledons klein; perispermium ontbreekt.
Vindplaats dicht bij de Rio Jeguitau, Minas Gerais, Brazilië, op een hoogte van 
650 m tussen de rotsen.
Holotype in het Herbarium te Utrecht, Nederland, onder nr. H 425.
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14. DISCOCACTUS HORSTII Buin. et Bred, 
in Krainz’ ’’Die Kakteen", C VI f, 15 januari 1973.

Plant enkel, tot 6 cm diameter, zonder cephalium tot 2 cm hoog, bruingroen, 
met vertakte wortels; diameter cephalium tot 2 cm, hoogte 1,5 cm, met witte 
wol en enkele bruine borstels die tot 2 cm lang zijn; langs de rand van het 
cephalium dikke, stijve, tot 1 cm lange doorns met bruine punt die recht omhoog 
staan.
15-22 Ribben, 6-8 mm hoog, rondachtig, zeer weinig verhoogd tussen de 
areolen.
Areolen ovaal, 1,5 mm lang en 0,25 mm breed, aanvankelijk bedekt met wit 
vilt, spoedig kaal, 4-5 mm van elkaar op de rib.
Doorns kamvormig gesteld, afgerond, min of meer knotsvormig, dun uitlopend 
maar niet stekend, aanvankelijk bruin en kaal, spoedig daarna grijsachtig wit

Discocactus horstii, typische groeiplaats
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en als met poeder bedekt; 3-4 doorns aan elke kant, 3-3,5 mm lang, 0,5 mm 
dik; 1 doorn recht naar beneden, 3-3,5 mm lang en 0,75 mm dik.
Bloemknop lichtgeelbruin; bloem buisvormig, tot 75 mm lang, indien wijd geopend 
60 mm breed, kaal, wit; pericarpellum ovaal, 5 mm lang en 4,5 mm breed, 
wit, kaal; receptaculum buisvormig, 36 mm lang, 4-7 mm breed, met 4-5 ver
spreid staande schubjes of overgangsbladeren, langwerpig rond, 24 mm lang en 
1 mm breed, buitenzijde lichtgeelbruin, binnenzijde wit; buitenste bloembladeren 
langwerpig rond, spits toelopend, 30-35 mm lang en 3,5-8 mm breed, gekarteld 
aan de top, wit; binnenste bloembladeren langwerpig rond, spits toelopend, circa 
24 mm lang en 5,5 mm breed, met enigszins gekartelde top, wit; zaadholte 
ovaal tot rond, 3 mm lang en 2 mm breed; nectarkamer buisvormig, 17 mm lang 
en 2-2,5 mm breed, open, nectarklieren spits toelopend; meeldraden in vele 
kransen, de onderste 3 mm boven de nectarklieren en 3 mm lang; naar boven 
toe wordt hun lengte tot 4 mm, dun, wit, uitlopend in een dunne draad waaraan 
een geel, 0,7 mm lang helmknopje is bevestigd; stijl 37 mm lang, 0,5 mm dik, 
wit; 6 stempels, 3 mm lang, spits toelopend, toppen iets naar binnen gebogen, 
witachtig, bezet met papillen.
Vrucht buis-knotsvormig, ongeveer 30 mm lang, tot 4 mm dik, wit, kaal, in de 
lengte opensplijtend, napje met aanhangende bloemresten.
Zaad mutsvormig, 1-1,1 mm lang, 0,9-1 mm breed; testa glanzend zwart, zeer 
dun, met tepelvormige, op rijen gestelde knobbeltjes die zich tot een kam ont
wikkelen aan de rugzijde; hier en daar komen gladde plekjes zonder knobbeltjes 
voor, alwaar de testa een netvormige structuur heeft; aan de kant van het hilum 
buigen de knobbeltjes af en worden vlak; hilum ovaal, aan de rugzijde afgeplat, 
recht; micropyle en funiculus soms niet zichtbaar vanwege het sponsachtige, 
geelwitte hilumweefsel; embryo eivormig; perispermium ontbreekt; cotyledons 
onzichtbaar.

Discocactus horstii, in bloei



A = zaadkorrel; p = kam
A1 = hilumzijde; m = m icropyle; f = navelstreng 
A2 = sterk vergrote testa
A3 = embryo met binnenste testa (voor- en zijaanzicht)
A4 = embryo geheel vrijgemaakt 
A5 = zaadknoppen
B bloemdoorsnede; cn = nectarkam er (het aantal meeldraden is terw ille  van de

duidelijkheid sterk gereduceerd)
B1 = links: bloemblad op de receptaculum wand; rechts: buitenste bloemblad 
B2 = meeldraden 
C = doornareool

Discocactus horstii, groeiplaats



Discocactus horstii, grote plant op de groeiplaats



Vindplaats: Serra do Barao op een hoogte van ongeveer 1000 m bij Grao 
Mogol, Minas Gerais, Brazilië, waar de bodem bestaat uit kwartszand en kiezel.

Discocactus horstii, in bloei



15. DISCOCACTUS PATULIFOLIUS Buin. et Bred.
in Kakteen und andere Sukkulenten XXV, p. 195-197, september 1974.

Plant enkel, plat bolvormig, tot 19 cm diameter, zonder cephalium 7 cm hoog, 
groen, met lange, vertakte wortels; cephalium 6 cm diameter, 3,5 cm hoog, 
bedekt met witte wol van 2,5 cm lengte en met bruinachtige borstels van 4 cm 
lengte, vooral langs de rand.
19 Ribben, bijna verticaal verlopend, 3 cm breed en 2 cm hoog, min of meer 
verdeeld in tepelvormige knobbels met een diameter van 1,5 cm en cirkelrond 
aan de voet.
Areolen ovaal, 6 mm lang en 3 mm breed, verzonken in of geplaatst direct 
onder de top van de knobbels, eerst bedekt met kort grijswit vilt, spoedig kaal. 
Doorns van tamelijk hard tot buigzaam, aanvankelijk lichtbruin tot barnsteenkleu- 
rig, later grijs wordend; 5 randdoorns, waarvan er 1 omlaag buigt over de onder
liggende tepel, 20 mm lang, zelden met een omgebogen punt; iets daarboven 
1 paar schuin zijwaarts omlaag, naar de plant gebogen, 15-19 mm lang; verder 
naar boven 1 paar zijwaarts, naar de plant gebogen, 12-14 mm lang; boven in 
het areool 1-3 bijdoorntjes, 3-9 mm lang; er is geen middendoorn aanwezig. 
Bloemknop lichtbruin tot olijfgroen; bloem buisvormig, 70 mm lang, 50 mm breed, 
kaal, wit; pericarpellum rond, diameter circa 5 mm, kaal, wit; receptaculum buis
vormig, 58 mm lang en 9 mm breed, met lancetvormige schubjes; overgangs- 
bladeren over de hele lengte van het receptaculum, lancetvormig; de onderste

Discocactus patulifolius, bloeiende plant op de groeiplaats; zeer merkwaardig is dat de bloemen nog een 
paar uur na zonsopgang geopend waren



A = bloemdoorsnede m et bloembladeren, het aantal meeldraden is terw ille  van de 
duidelijkheid gereduceerd

A1 = detail van de basis van de onderste meeldraden met de nectarklieren; s = verkorte meeldraden;
fv = vaatbundels; ep = epidermis van de receptaculum wand; gn = nectarklieren 

A2 = stijl met stempels 
B = zaadkorrel
B1 = hilum met m icropyle (m) en navelstreng (f)
B2 = links: embryo met lege perispermzak (p)

rechts: embryo geheel vrijgem aakt; co = cotyledons 
C = tepelvorm ige knobbel met doornbundel
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10 mm lang en 1 mm breed; naar boven toe worden zij langer en breder, 
tot 28 mm lang en 5 mm breed, langs de hele middennerf en aan de top iets 
vlezig, wit, overgaand in lichtbruin en (later) olijfgroen aan de top; als de bloem 
volledig geopend is staan alle overgangsbladeren in horizontaal zijdelingse rich
ting; buitenste bloembladeren lancetvormig, 28 mm lang en 5 mm breed, min of 
meer vlezig langs de lichtbruine middennerf en olijfgroen aan de top, overigens 
wit; binnenste bloembladeren eveneens lancetvormig, 25 mm lang en 3,5 mm 
breed, zeer dun, spits, wit; de randen van alle bladeren zijn praktisch glad; 
zaadholte cirkelrond, 3 mm diameter; zaadknoppen wandstandig; nectarkamer

Discocactus patulifolius, detailopname
Discocactus patulifolius, op zijn groeiplaats



Discocactus patulifolius, in bloei

buisvormig, 34 mm lang en 3,5 mm breed, open, met wandstandige, spitse 
nectarklieren; geen verschil tussen primaire en secundaire meeldraden, deze 
staan op verschillende hoogten ingeplant in de receptaculumwand in minstens 
15 kransen; de onderste onmiddellijk boven de spitse nectarklieren, een niet 
geheel gesloten krans rond de stijl vormend; ze zijn 8 mm lang en staan af; naar 
boven toe worden ze korter tot een lengte van 5 mm en liggen aan tegen de 
wand; alle meeldraden zijn zeer dun en doorzichtig wit; de helmknopjes zijn 
geel, 1-1,5 mm lang en door een dun draadje met de meeldraden verbonden; 
stijl 51 mm lang, wit; 5-6 stempels, 6 mm lang, geelachtig wit, bezet met papillen, 
reikend tot de onderste krans meeldraden.
Vrucht knotsvormig, ongeveer 40 mm lang, tot 9 mm breed; het zichtbare ge
deelte boven de wol is roze; overlangs opensplijtend; napje met aanhangende 
bloem resten.
Zaad bolrond, 1,6-1,8 mm lang en 1,5-1,6 mm breed; testa glanzend zwart met 
rijtjes tepelvormige knobbeltjes die dicht bij elkaar staan, de langste aan de rüg
en buikzijde, vlakker wordend naar de hilumrand; hilum basaal, onregelmatig 
ovaal, micropyle en funiculus omsluitend; hilumrand naar binnen gebogen; het 
hilum is verdiept en verloopt omlaag naar de funiculus; hilumweefsel lichtoker; 
embryo eivormig; perispermium ontbreekt; cotyledons nauwelijks zichtbaar. 
Vindplaats ten westen van de Rio Iguatemi langs de Rio Ibaré, Mato Grosso, 
Brazilië, tussen struikgewas in leemhoudend zand op een hoogte van 300 m. 
Holotype in het Herbarium te Utrecht, Nederland, onder nr. H 190.
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Dr. P.A. Florschütz t  van het Instituut voor Systematische Plantkunde te Utrecht was 
zo vriendelijk mij het herbariummateriaal van Discocactus zehntneri Br. et R., D/s- 
cocactus bahiensis Br. et R. en Discocactus subnudus Br. et R. dat hij ontvangen 
had van de herbaria van de Botanische Tuinen te New York voor studiedoeleinden 
ter beschikking te stellen. Na bestudering bleek, dat herbariumnummer 19764 
onder de naam Discocactus placentiformis Rose & Russell identiek is met onze 
soort H 438 en H 438a. Bedoelde plant is abusievelijk ingedeeld als Discocactus 
placentiformis. Dit nummer 19764 staat afgebeeld in The Cactaceae III, afbeel
ding 233.

16. DISCOCACTUS SUBVIRIDIGRISEUS Buining et Brederoo species nova.

Corpus solitarium applanate globosum, 16-18 cm diametitur, sine cephalio 6-7 cm altum est, 
subviridigriseum est, una radix rapiformis tenuior vel paucae sunt; cephalium parvum 
3-3,5 cm diametitur, circa 1 cm altum est, lana alba et paucis tantum saetis praeter 
marginem instructum.
Costae 13-15 in basi ad 3,5 cm latae non in tubercula papilliformia dissolvuntur, circum 
areolas paulo latiores sunt.
Areolae ovales primo paulo tomento cremeo-albo instructae sunt, deinde griseae et 
nudae sunt, a solo tres areolae pro costa sunt.
Spinae primo subcarneae, deinde griseae ad atro-griseae sunt, pugioniformes plus minusve 
in plantam curvantur; marginales 5 (-7), 25-35 mm longae sunt, centralis deest, summa 
in areola 1 -3 adventiciae sunt.
Flores gracile infundibuliformes albi sunt; gemma viridis est; pericarpellum rotundum 
cremeo-album est; receptaculum infra tubulosum est, ceterum gracile infundibuliforme, 
aliquibus squamulis instructum est; folia perianthii exteriora spathulata alba sunt, extus 
viridia; interiora spathulata alba sunt; caverna seminifera fere cordata est, ovula in fasci
culis de 3-5 sunt, placenta aliquibus pilulis tenuibus instructa est; camera nectarea 
tubulosa aperta est, glandulae nectareae acuminatae sunt; stamina primaria a secundariis 
non perspicue destinguuntur, numerosis in coronis sunt, infima 8,5 mm longa, sursum 
ad 3 mm longa, tenuia, perspicua et alba; antherae 1,5-2 mm longae, flavae sunt; 
pistillum 32 mm longum album est et 8 stigmatibus albis instructum.
Discocactus subviridigriseus, in bloei



B

A = bloem doorsnede met bloembladeren 
A1 = meeldraad met helmknopje 
A2 = stijl met stempels
B = zaadkorrel; m = micropyle; f = navelstreng 
B1 = 2 hilumvormen
B2 = zaadknoppen
B3 = links: embryo geheel vrijgemaakt; co = cotyledons

rechts: embryo met binnenste testa; p = lege perispermzak 
C, C1 en C2 = doornareolen van planten van 3 verschillende standplaatsen; zij laten de 

variatie van het aantal doorns zien

3-75

Fructus claviformis albus est.
Semen petasiforme, 1,2-1,5 mm altum, 1,5-1,7 mm latum est; testa nitide nigra tuberculis 
dispersis brevibus papilliformibus instructum est, quae in marginem breviora et frequentiora 
sunt; margo late excurrit, levis et locatim rugosus est; hilum irregulariter rhombicum vel 
ovale est margine irregulariter dentato, paulo introrsus curvato, textura hili subochrea 
est, micropyle et funiculus paulo demersi sunt; embryo globosum est, cotyledones vix 
discernuntur, perispermium deest.
Habitat ad Sobradinho et in meridiem Sento-Sé in meridiem et orientem Rio Säo Francisco 
in regione plana lutosa, glareosa et lapidosa, ubi et herbae breves, aliquae fruticeta 
Acaciae et maxime sparsim Palmae (Cocos) crescunt, Bahia, Brasilia.
Holotypus in Herbario Rheno-Traiecti sub nr. H 438.
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Plant enkel, plat bolvormig, 16-18 cm diameter, zonder cephalium 6-7 cm hoog, 
onder de grond taps toelopend tot aan het begin der wortels; dit ondergrondse 
conische deel vertoont restanten van licht grijsgroene doornareolen; enkele pen- 
wortels; op sommige plaatsen ontwikkelen de planten kleine spruiten op de areolen 
aan de basis, die later kleine groepen vormen; vergeleken met de omvang 
van de plant is het cephalium klein, 3-3,5 cm diameter, circa 1 cm hoog, met 
witte wol en enkele bruine tot donkerbruine borstels langs de rand.
13-15 Ribben, tot 3,5 cm breed aan de basis van de plant; rond de areolen 
zijn ze breder en stomp, niet verdeeld in tepelvormige knobbels; de verbin- 
dingsbruggen tussen de areolen zijn tamelijk scherp; de groef tussen de ribben 
is gerimpeld.
Areolen ovaal, 10 mm lang en 8 mm breed, aanvankelijk bedekt met vuil crème
wit vilt, later grijsachtig en tenslotte kaal, 2-2,3 cm van elkaar op de rib, 3 areolen 
per rib boven de grond.
Doorns aanvankelijk lichtvleeskleurig, later grijsachtig tot donkergrijs, min of meer 
dolkvormig, krachtig, niet buigzaam, tot 2,5 mm dik aan de voet, de plant niet 
bedekkend; wanneer men jonge doorns onder een vergrootglas bekijkt zijn ze 
puistig en oude doorns zijn overlangs schubbig of iets ruw; alle doorns zijn iets 
naar de plant gebogen, de bovenste soms scherp naar de plant gebogen; 5 (-7) 
randdoorns, 1 naar beneden gericht, tot 35 mm lang; daarboven 1 paar zijwaarts 
naar beneden gericht, tot 35 mm lang; nog verder naar boven 1 paar zijwaarts 
omhoog gericht, tot 25 mm lang; soms staat er nog 1 paar zijwaarts omhoog



gericht, tot 25 mm lang; boven in het areool 1-3 bijdoorntjes, tot 10 mm lang, 
soms zeer gekruld; er zijn geen middendoorns aanwezig.
Bloemknop groen; bloem slank trechtervormig, 47-72 mm lang, indien volledig 
geopend 30-54 mm breed, kaal, wit; pericarpellum bolrond, 4 mm diameter, 
kaal, crèmewit; receptaculum tot aan de onderste krans meeldraden buisvormig, 
verder naar boven slank trechtervormig verbredend, 40-65 mm lang, 7 mm 
breed; de eerste schubjes, ongeveer 8 mm lang en 4 mm breed, zijn ingeplant 
ter hoogte van de eerste krans meeldraden, hun grootste breedte is boven of 
onder het midden, top dikwijls in 2 slippen gespleten, de voet loopt langs de 
receptaculumwand omlaag; verder naar boven worden de schubben langer tot 
14 mm en 7 mm breed, hun vorm is dan elliptisch tot langwerpig rond, ze zijn 
gaafrandig en vlezig, buitenzijde crèmewit tot lichtgroen, binnenzijde crèmewit; 
buitenste bloembladeren spatelvormig, 14-19 mm lang en 7-8 mm breed, rand 
iets gegolfd, dunvlezig, buitenzijde groen, binnenzijde wit; binnenste bloembladeren 
spatelvormig, 8-13 mm lang en 6,5-7 mm breed, top fijn getand en verder licht 
golvend (niet doorzichtig), wit; zaadholte ongeveer hartvormig, 3 mm lang en 2 mm 
breed; zaadknoppen wandstandig in bundels van 3-5; navelstreng met enkele 
fijne haartjes; nectarkamer buisvormig, 16 mm lang en 6 mm breed, open, 
nectarklieren wandstandig, spits; geen duidelijk verschil tussen primaire en 
secundaire meeldraden, zij vormen geen gesloten krans om de stijl, ze ontstaan 
in vele kransen op de receptaculumwand, de onderste 8,5 mm lang, van de wand 
afstaand; verder naar boven zijn ze korter, tot 3 mm lang en meer aanliggend;

Discocactus subviridigriseus, in bloei



alle meeldraden zijn dun en doorzichtig wit; helmknopjes geel, 1,5-2 mm lang, 
door een dunne draad met de meeldraden verbonden; stijl 32 mm lang, aan de 
voet 1 mm dik, wit; 8 stempels, 8,4 mm lang, lijnvormig, bezet met papillen, 
reikend tot ongeveer halverwege de helmknopjes maar soms tot de bovenste. 
Vrucht knotsvormig, 25 mm lang, diameter aan de top 8-10 mm, wit; diameter 
van het napje is aan de top 5 mm, met aanhangende bloemresten.
Zaad hoedvormig, 1,2-1,5 mm lang, 1,5-1,7 mm breed; testa glanzend zwart, 
met verspreide, kort tepelvormige knobbeltjes, naar de rand van de hoed korter 
en dichter op elkaar; de rand van de hoed loopt breed uit, is glad en hier en 
daar gevouwen; hilum onregelmatig ruitvormig tot ovaal met onregelmatig getande 
rand, iets naar binnen gebogen; hilumweefsel lichtoker; micropyle en funiculus 
iets verdiept; embryo bolvormig; perispermium ontbreekt; cotyledons nauwelijks 
zichtbaar.
Vindplaats ten westen van Juazeiro, Bahia, Brazilië, op een hoogte van 370 m 
op vlak terrein, dat bestaat uit zanderige lèemgrond, met verspreid voorkomende 
grassen, enkele acaciastruiken en hier en daar enkele kokospalmen; de grond 
bevat veel stenen en kiezel; de plant groeit ook ten oosten van Juazeiro.
Holotype in het Herbarium te Utrecht, Nederland, onder nr. H 438.

Discocactus subviridigriseus, typisch ondergronds gedeelte



Discocactus subviridigriseus, op de groeiplaats zuidelijk van Sento Sé

Discocactus subviridigriseus

Buining en Horst ontdekten deze soort op 29 juni 1974. Dezelfde soort vonden 
zij ten zuiden van de Rio Säo Francisco, dicht bij Sobradinho en ten zuiden 
van Sento-Sé, ten oosten van dezelfde rivier. Op weg naar Sento-Sé kregen 
zij inlichtingen van Eziguiel Gomez dos Santos, die met zijn vrouw temidden 
van exemplaren van deze soort woonde. Het hele gebied ten zuiden en gedeelte
lijk ten oosten van de Rio Säo Francisco zal binnenkort veranderd worden in 
een enorm stuwmeer. Bij Sobradinho is ten zuiden van de rivier een geweldige 
stuwdam in aanbouw alsmede een krachtstation. Daarom zal deze soort waar
schijnlijk verloren gaan, tenzij de fazenda Lagoa Seca, hetgeen ’’droog meer” 
betekent, gespaard zal blijven, wat helaas zeer twijfelachtig is.
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Een andere door Britton en Rose in "The Cactaceae” III, p. 220, 1922; tig. 
pi. XXIV, nr. 4 gepubliceerde soort is:
Discocactus bahiensis Br. et R.

Small, diameter about 6 cm, somewhat flattened; ribs about 10, nearly hidden under a 
mass of spines; cephalium prominent, made up out of a mass of white wool, almost 
devoid of bristles; spines 7-9, slightly flattened, stout, somewhat curved backwards, rose- 
coloured, long 1,5-3 cm; flowers long 4-5 cm, with slender tube; perianthsegments oblong, 
white with yellow tinge; fruit; small naked berry, seeds globular, tuberculate.

Plant obtained by Dr. J.N. Rose through Dr. Leo Zehntner near Juazeiro, Bahia, Brasil 
(Rose, No 19783, type and No 42846) somewhat similar to D. zehntneri in size, but with 
different spines, a more prominent cephalium and coarser tubercles on the seeds. Plate 
XXIV, figure 4, shows the type which flowered in New York Botanical Gardens in April 1916.

Klein, diameter ongeveer 6 cm, iets afgeplat; ribben ongeveer 10, bijna verborgen onder 
een massa doorns; cephalium opvallend, opgebouwd uit een massa witte wol, bijna ver
stoken van borstels; doorns 7-9, lichtelijk afgeplat, krachtig, iets teruggebogen, roze, 1,5-3 cm 
lang; bloemen 4-5 cm lang, met slanke buis; bloembladeren langwerpig rond, wit met 
een gele tint; vrucht: een kleine, kale bes, zaden bolrond, met knobbeltjes.
De door Dr. J.N. Rose van Dr. Leo Zehntner bij Juazeiro, Bahia, Brazilië, verkregen plant 
(Rose, No 19783, type en No 42846) lijkt iets op D. zehntneri in omvang, maar met afwij
kende doorns, een meer opvallend cephalium en grovere knobbeltjes op de zaden. 
Plaat XXIV, afbeelding 4 laat het type zien, dat in de Botanische Tuinen van New York 
bloeide in april 1916S
Tot zover de publicatie van Britton en Rose.

Zoals voorheen dikwijls het geval was stuurde Dr. Zehntner aan Dr. Rose enkele 
planten en aanvullend materiaal van Discocactus zehntneri en bahiensis als 
tamelijk kleine exemplaren die, volgens de opgegeven maten, bij lange niet vol
groeid waren. Een werkelijk betrouwbare beschrijving kan slechts gegeven worden 
als de auteur het gebied waar de plant groeit kent en voorop gesteld dat hij alle 
vereiste nauwkeurige gegevens heeft gekregen. De genoemde beschrijvingen,

Discocactus bahiensis, op de groeiplaats



die veel te kort waren, doen veronderstellen dat de voormalige auteurs aan
namen, dat er in heel Brazilië slechts enkele Discocactus-soorten voorkomen. 
Een aanwijzing van de vindplaats van Discocactus bahiensis als groeiend bij 
Juazeiro is onvoldoende, gezien het feit dat Brazilië (Bahia) een zeer uitgestrekt 
land is.
Op 1 7 juni 1968 brachten Buining en Horst een bezoek aan de bisschop (een 
Amerikaan) in Juazeiro, die zijn bezoekers vertelde dat de weduwe van Dr. 
Zehntner nog leefde, maar dat er niets was overgebleven van de cactusverza
meling van wijlen haar man, hetgeen later ook juist bleek te zijn. Daarom was 
het op dat moment onmogelijk om enige informatie te krijgen over de vind
plaatsen van de twee nieuwe soorten, hoewel de bisschop de onderzoekers 
naar een priester had gestuurd, die Dr. Zehntner erg goed gekend had. Deze 
wist echter helaas niets over deze planten.
Toen ik in Utrecht het herbariummateriaal van de Botanische Tuinen in New York 
onder de nummers 19783 en 42846 van Rose en Russell bestudeerde, raakte 
ik er absoluut van overtuigd, dat de Discocactussoort die in onze verzameling 
als nr. H 437 geregistreerd stond en die door ons (Buining en Horst) op 28 juni 
1974 onmiddellijk ten westen van de Rio Salitre tegenover het dorpje Abreus, 
dat ten zuiden van Juazeiro ligt, gevonden was, inderdaad Discocactus bahiensis 
Br. et R. was. Komend vanuit het zuidwesten kwamen wij door het dorpje Laje 
en vervolgens kwamen wij, vlak bij de Rio Salitre, plotseling op een open plek 
in een tamelijk dicht bebost gebied met vlakke, rotsachtige plaatsen waar vele 
prachtige planten groeiden met de vorm van Melocactus pachyacanthus Buin. 
et Bred. Op zanderige plaatsen aan de rand van deze rotsen vonden wij de Disco
cactussoort H 437.
Zeer waarschijnlijk komt deze soort ook verder naar het noorden voor langs de 
Rio Salitre op rotsachtige en zanderige plaatsen.
Hier volgt een uitvoerige beschrijving naar het materiaal, dat op deze vind
plaats verzameld is:

17. DISCOCACTUS BAHIENSIS Br. et R. emend. Buin. et Bred.

Specimina nonnulla in areolis in basi malleolos parvos producunt, qui postea globos 
parvos formant.
Corpus: solitarium applanate globosum ad 1 5 cm diametitur, sine cephalio 4,5-5 cm altum 
est, viride; praesertim in plantis novis viridibus radices dauciformes sunt, postea ramosae; 
solum in quo planta crescit radicem conicam dauciformen tegit, nonnullae plantae paucas 
parvas radices dauciformes continuas habent; cephalium parvum applanata globosum
3 cm diametitur, ad 1 cm altum est, lana alba intectum et ferme sine saetis, saetis 
aliquibus atro-brunneis praeter marginem exceptis.
Costae: ad 12 in tubercula acutiora ad 3 cm lata in basi plantae dividuntur; inter tubercula 
sulci ad 1 cm alti sunt; altitudo tuberculorum et costarum ad 2 cm est et distantia a 
summo tuberculo ad sulcum 1 cm est; tubercula plus minusve inter se iuncta sunt pontibus 
profundioribus; tubercula acutiora videntur a sulco in areolam.
Areolae: sub ipso acumine tuberculi sunt; novae ovales, ad 7 mm longae et 5 mm latae, 
primo lana subbrunnea tectae; areolae veteriores et ovales sunt, ad 6 mm longae et
4 mm latae, subbrunneae, nudae, ad 2 cm inter se distantes et ferme 5 areolae in costa.
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A = zaadvormen
A1 = hilumzijde; f = navelstreng; m = micropyle 
A2 = rechts boven: embryo met lege perispermzak

links onder: embryo geheel vrijgemaakt; co = cotyledons; r = kiemwortel 
A3 = zaadknoppen
B = bloemdoorsnede met bloembladeren en schubben; sp = primaire meeldraden;

ss = secundaire meeldraden; cn = nectarkam er ; gn = nectarklieren; cs = zaadholte 
B1 = rechts: primaire meeldraad met helmknopje 

links: secundaire meeldraad met helmknopje 
C = oude doornareool 
C1 = jonge doornareool

Spinae: primo atro-brunneae ad cornucoloratae ad succornucoloratae acumine atriore sunt 
et interdum anulis atrioribus transversis, veteriores griseo-roseae ad griseae sunt anulis 
atrioribus transversis et acumine atriore; marginales 7-9, 1-1,5 mm crassae, in plantam 
curvatae, infima 30-34 mm longa, deorsum versa; altius par unus in latera oblique deorsum, 
30 mm longus; adhuc altius par unus magis ad libram in latera, 30 mm longus; adhuc 
altius par unus ad libram in latera sed aliquo sursum versus, 20 mm longus; postremo 
interdum par quartus sequitur in latera sursum versus, 15 mm longus; summa in areola 
2-3 adventiciae ad 10 mm longae adsunt; nulla centralis adest.
Floris: gemma viridescenter brunnea est; flos tubulosus, altius dilatat in infundibuliformem, 
52 mm longus, in apertura maxima 32 mm latus, nudus, albus; pericarpellum ovale 
4,5 mm longum est, 3,5 mm latum, nudum, album; receptaculum 43 mm longum est, ad 
10 mm latum, omnino tectum squamulis carnosis, 1,5-20 mm longis, 1-5 mm latis,
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viridi-brunneis margine aliquo undulato et integro, acumine rotundo; folia perianthii trans
euntia in 3-4 coronis, lanceolata, ad 20 mm longa et 5 mm lata, carnosa, alba, acumine 
et nervo mediali viridibus; folia perianthii exteriora lanceolata, acute desinentia, ad 18 mm 
longa et 5 mm lata, alba, carnosa; folia transeuntia et exteriora margine integro et undulato; 
interiora lanceolata acumine acuto et tenue dentato, ad 14 mm longa et 4 mm lata, 
magnopere tenuia, alba; camera nectarea tubulosa 14 mm longa et 2 mm lata est, 
aperta, glandulis nectareis parietalibus acute desinentibus; caverna seminifera cordata 
3 mm longa et 2 mm lata est ovulis parietalibus, quae singula insita sunt, funiculus 
brevissimus est et pilis tenuissimis instructus; stamina primaria in una corona 5 mm super 
glandulas nectareas, 11 mm longa, perspicue alba, in pistillum versa, antheris 1,5 mm 
longis, flavis et filo brevissimo cum filamentis coniunctis; secundaria in minime 12 coronis, 
infima 9 mm longa, a pariete receptaculi distantia, suprema 5 mm longa et magis ad 
parietem receptaculi adiacentia; antherae 1-1,5 mm longae, ex auro flavae; pistillum 
40 mm longum, album; stigmata 5, longa 4 mm, cremeo-alba, papillosa.
Fructus: clavatus, ad 40 mm longus, ad 8 mm latus, fere albus, nudus; cupula ad 3,5 mm 
diametitur, reliquiis floris instructa.
Semen: galeiforme (varians) nitide nigrum 1,6-1,8 mm longum, 1,5-1,9 mm latum; testa 
tuberculis papilliformibus confertis sed saepe omnino absentibus et praeter marginem 
hili colliformem et dilatatum planis et inter se coniunctis instructa est; pecten vix vel omnino 
non ecrescitur; margo hili aliquo introrsum curvatus irregulariter dentatus est; hilum basale 
irregulariter ovale paulum depressum micropylam funiculumque includit; hili textura ochrea 
est; embryo ovo simile est, perispermium deest, cotyledones discerni possunt.
Habitat: ferme 60 km in occidentem Macaroca in Curral Velho, ipsum in occidentem Abreus 
in ripa occidentali Rio Salitre in altitudine 450 m. Hoc in loco, in meridiem Juazeiro, Bahia, 
Brasilia, solum lutosum est prope rupes planas ubi et Melocactus species crescit. 
Exsiccatum in Herbario Rheno-Traiecti sub nr. H 437.

Sommige exemplaren ontwikkelen aan de voet van de plant kleine spruiten op 
de areolen, die later kleine groepen vormen; een afzonderlijk plantelichaam is 
plat bolvormig, groen, tot 15 cm diameter, zonder cephalium 4,5-5 cm hoog; 
vooral bij jonge planten penachtige wortels, later vertakkend; de bij de plant 
horende ondergrond bedekt over een lengte van 4 cm de conische penwortel, 
sommige planten hebben zij aan zij enkele kleine penwortels; cephalium klein, 
plat bolvormig, 3 cm diameter, ongeveer 1 cm hoog, bedekt met witte wol, 
bijna zonder borstels, enkele donkerbruine borstels langs de rand uitgezonderd. 
Tot 12 ribben, verdeeld in tamelijk scherpe knobbels die tot 3 cm breed zijn 
aan de voet van de plant; tussen de knobbels lopen ongeveer 1 cm diepe dwars- 
groeven; de hoogte van de knobbels zowel als van de ribben is ongeveer 2 cm 
en de afstand van de punt van de knobbel tot de groef is 1 cm; de knobbels 
zijn door tamelijk diepe bruggen min of meer verbonden, ze lijken tamelijk scherp 
te zijn vanaf de groef tot het areool.
Areolen zijn vlak onder de punt van de knobbels gelegen; de jonge zijn ovaal, 
ongeveer 7 mm lang en 5 mm breed, aanvankelijk bedekt met lichtbruine wol; 
de oudere areolen zijn eveneens ovaal, ongeveer 6 mm lang en 4 mm breed, 
lichtbruin, kaal, ongeveer 2 cm van elkaar en ongeveer 5 areolen per rib.
Doorns aanvankelijk donkerbruin of hoornkleurig tot lichthoornkleurig met 
donkere punt en soms gekenmerkt door donkerder dwarsbanden; oudere doorns 
zijn grijsachtig roze tot grijs met donkerder dwarsbanden en punt; 7-9 rand-
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doorns, 1-1,5 mm dik, naar de plant gebogen, de onderste 30-34 mm lang, om
laag gericht; verder naar boven 1 paar zijwaarts schuin omlaag, 30 mm lang; 
nog verder naar boven 1 paar meer horizontaal zijwaarts gesteld, 30 mm lang; 
daarboven 1 paar horizontaal zijwaarts omhoog, 20 mm lang; tenslotte volgt 
hierop soms nog een 4e paar zijwaarts omhoog, 15 mm lang; boven in het 
areool 2-3 bijdoorntjes, ongeveer 10 mm lang; er is geen middendoorn aanwezig.

Discocactus bahiensis, in bloei



Discocactus bahiensis, op de groeiplaats

Bloemknop groenachtig bruin; bloem buisvormig, verder naar boven tot trechter
vormig verbredend, 52 mm lang, indien volledig geopend 32 mm breed, kaal, 
wit; pericarpellum ovaal, 4,5 mm lang en 3,5 mm breed, kaal, wit; receptaculum 
43 mm lang en tot 10 mm breed, geheel bedekt met vlezige schubjes; deze 
zijn 1,5-20 mm lang en 1-5 mm breed, groenachtig bruin; de rand is iets golvend 
en gaaf; top afgerond; overgangsbladeren in 3-4 kransen, lancetvormig, tot 20 mm 
lang en 5 mm breed, vlezig, groen, middennerf groenachtig bruin; buitenste bloem
bladeren lancetvormig met spitse top, tot 18 mm lang en 5 mm breed, aan de 
buitenkant groen, aan de binnenkant wit, top en middennerf vlezig; overgangs
bladeren en buitenste bloembladeren met iets golvende en gave rand; binnenste 
bloembladeren lancetvormig, met fijn getande, spitse top, tot 14 mm lang en
4 mm breed, buitengewoon dun, wit; nectarkamer buisvormig, 14 mm lang en 
2 mm breed, open, met wandstandige, spits toelopende nectarklieren; zaadholte 
hartvormig, 3 mm lang en 2 mm breed; zaadknoppen wandstandig, afzonderlijk 
ingeplant; navelstreng tamelijk kort, met zeer fijne haartjes; primaire meeldraden
5 mm boven de nectarklieren in 1 krans, 11 mm lang, doorzichtig wit, naar de stijl 
gericht; helmknopjes geel, 1,5 mm lang, aan een zeer kort draadje; secundaire 
meeldraden in minstens 12 kransen; de onderste 9 mm lang, van de receptaculum
wand afstaand; de bovenste 5 mm lang en meer tegen de wand aanliggend; de 
helmknopjes, 1-1,5 mm lang, goudgeel, zijn met een heel dun draadje aan 
de meeldraden verbonden; stijl 40 mm lang, wit; 5 stempels, 4 mm lang, crème
wit, bezet met papillen.
Vrucht knotsvormig, circa 40 mm lang en circa 8 mm breed, bijna wit, kaal; 
diameter van napje ongeveer 3,5 mm, met aanhangende bloemresten.
Zaad helmvormig, afwisselend van vorm, glanzend zwart, 1,6-1,8 mm lang en 
1,5-1,9 mm breed; testa met tepelvormige knobbeltjes die dicht bij elkaar staan; 
deze dikwijls plaatselijk geheel ontbrekend, langs de kraagvormig verbrede
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hilumrand vlak en aaneengesloten; kam nauwelijks of niet ontwikkeld; hilumrand 
iets naar binnen gebogen, onregelmatig getand; hilum basaal, onregelmatig ei
vormig, iets verdiept, micropyle en funiculus insluitend; hilumweefsel oker; embryo 
ei-bolvormig; perispermium ontbreekt; cotyledons zichtbaar.
Vindplaats circa 60 km ten westen van Macaroca op de Curral Velho, net ten 
westen van Abreus op de westelijke oever van de Rio Salitre op een hoogte van 
450 m in rode leem vlak bij vlakke rotsen, samen met een Melocactus-soort, 
ten zuiden van Juazeiro, Bahia, Brazilië.
Herbariummateriaal in het Herbarium te Utrecht, Nederland, onder nr. H 437.

18. DISCOCACTUS NIGRISAETOSUS Buining et Brederoo species nova.

Corpus solitarium applanate globosum viride est; radices longae ramosae sunt; cepha- 
lium applanate rotundum lana alba et plerumque saetis multis paene nigris instructum est. 
Costae 10 in tubercula papilliformia aliquo applanata solvuntur.
Areolae ovales, circa 5 pro costa, 2-3 cm inter se distant.
Spinae primum succarneae, deinde suggriseae ad atrogriseae sunt; marginales 5, 20-35 
mm longae sunt; interdum ad rarius una centralis adest; summa in areola 2-3 adventiciae 
sunt.
Florum gemmae subbrunneae sunt; flores gracile infundibuliformes albi sunt; pericarpellum 
ovale squamulis parvis instructum est; receptaculum 43 mm longum squamulis spathulatis 
instructum est; folia perianthii exteriora interioraque spathulata alba sunt; caverna seminifera 
ovalis est, ovula in fasciculis de 4 sunt; placentae pilulis aliquibus tenuibus instructae 
sunt; camera nectarea tubulosa pilorum corona occluditur; glandulae nectareae in acumen 
desinunt; stamina primaria 12 mm longa sunt, secundaria 7-9 mm longa, omnia alba; 
antherae flavae sunt; pistillum 40 mm longum est 6 stigmatibus, quae longitudinem dimi
diam staminum non superant, instructum.
Fructus claviformis albus est reliquiis floris dependentibus.
Semen galeriforme rotundum est; testa nitide nigra saepe tuberculis longioribus papilli- 
formibus, quae locatim desunt, instructa est; in margine hili colliformi tubercula planissima 
et ovalia sunt; hilum basale ovale est; funiculus in caverna infundibuliformi est; textura 
hili suggrisea est; embryo ovatum est, cotyledones bene discerni possunt, perispermium 
deest.

Discocactus nigrisaetosus, in bloei



Discocactus nigrisaetosus, op de groeiplaats

Habitat ad Porto Novo, Bahia, Brasilia in altitudine ca 450 m, in regione quae "taboleiro” 
vocatur, ubi solum lutosum tumulosum est et silvae frequentes sunt.
Holotypus in Herbario Rheno-Traiecti, sub nr. H 448.

Plant enkel, piat bolvormig, tot 20 cm diameter, zonder cephalium 8-9 cm hoog, 
groen, met lange vertakte wortels die vlak onder de oppervlakte lopen; cephalium 
tot 7,5 cm diameter, circa 3 cm hoog, met crèmewitte wol, gewoonlijk dicht be
zet met zwartrode, tamelijk harde borstels; deze 4-4,5 cm lang, 2 cm boven de 
wol uitstekend, aan de punt soms een weinig gebogen; oude borstels worden later 
zwart.
10 Ribben, verdeeld in enigszins platte, tepelvormige knobbels die 4 cm breed 
en 2 cm lang zijn, terwijl de inkepingen tussen de areolen 2 cm hoog zijn. 
Areolen vlak onder de punt van de knobbels en diep daarin verzonken; aanvan
kelijk met grijs/crèmekleurige wol, vervolgens met lichtbruin vilt en zeer spoedig 
daarna kaal, eerst ovaal, 9 mm lang en 7 mm breed, later ovaal met een lengte van 
6 mm en een breedte van 5 mm, 2-3 cm van elkaar op de rib en ongeveer 
5 areolen per rib.
Doorns aanvankelijk lichtvleeskleurig, spoedig lichtgrijs tot donkergrijs met don
kerder punt, 2-2,5 mm dik en uitlopend in een scherpe punt, recht tot iets ge
bogen naar de plant; 5 randdoorns, 1 naar beneden gericht, 33-35 mm lang, 
verder naar boven 1 paar schuin zijwaarts omlaag, 30-35 mm lang, daarboven 
nog 1 paar bijna horizontaal opzij of soms zijwaarts omhoog, 20-32 mm lang;
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tamelijk zelden is er 1 middendoorn aanwezig, 20 mm lang, recht afstaand of 
min of meer naar boven gericht; boven in het areool 2-3 bijdoorntjes, 10-12 mm 
lang.
Bloemknop lichtbruin; bloem slank trechtervormig, 55-60 mm lang, indien volledig 
geopend 48-60 mm breed, kaal, wit; pericarpellum ovaal, 6 mm lang en 5 mm 
breed, bedekt met enkele zeer kleine schubjes van 1,5 mm lengte en 0,5 mm

Discocactus nigrisaetosus, in bloei





A = bloem doorsnede met bloembladeren en schubben 
A1 = bloem met cephalium wol en borstels 
B = zaadkorrel 
B1 = afw ijkende zaadvormen
B2 = hilumzijde; t = testa; m = m icropyle; f = navelstreng 
B3 = rijpe vrucht met aanhangende bloemresten 
B4 = links; embryo geheel vrijgemaakt; co = cotyledons 

rechts: embryo met lege perispermzak 
B5 = zaadknoppen 
C = oude doornareool 
C1 = jonge doornareool

breedte, met een zeer kleine insnoering overgaande in het receptaculum; recep
taculum 43 mm lang en 12 mm breed; bedekt met schubben die langs de wand 
aflopen, spatelvormig zijn, vlezig, wit met een lichtbruine top, aan de buitenzijde 
met een olijfgroene middennerf, 10-22 mm lang en 2-6 mm breed, de top dik
wijls iets gespleten, de bovenste schubben zeer fijn gewimperd; buitenste bloem
bladeren spatelvormig, 24 mm lang en 7 mm breed, wit, langs de middennerf 
iets vlezig, rand aan de top fijn getand; binnenste bloembladeren spatelvormig, 20 
mm lang en 5 mm breed, zeer dun, gaafrandig of fijn getand aan de top, wit; 
zaadholte ovaal, 3,5 mm lang en 3 mm breed; zaadknoppen wandstandig in 
bundels van 4; navelstreng met enkele fijne haartjes; nectarkamer buisvormig, 
21 mm lang en 3,5 mm breed, gesloten door een krans gekrulde haren; nectar- 
klieren circa 21 mm lang, spits toelopend; primaire meeldraden doorzichtig wit, 
in 1 krans circa 4 mm boven de nectarklieren, 12 mm lang, naar de stijl ge
richt, ze staan in de extra krans gekrulde haren; helmknopjes 2 mm lang, geel; 
secundaire meeldraden in vele kransen, de onderste 9 mm lang en naar de 
stijl gericht, de bovenste tegen de wand aanliggend en 7 mm lang; helmknopjes 
1 mm lang, geel; stijl 40 mm lang, 1 mm dik, wit; 6 stempels, 5 mm lang, licht
geel, bezet met papillen en reikend tot halverwege tussen de meeldraden.
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Vrucht knotsvormig, circa 40 mm lang, tot 8-10 mm breed, wit, top min of meer 
cylindrisch, overlangs opensplijtend; napje met aanhangende bloemresten.
Zaad helmvormig, 1,5-1,8 mm lang en even breed; testa glanzend zwart met dik
wijls tamelijk lange, tepelvormige knobbels; deze plaatselijk geheel ontbrekend, 
naar het hilum toe veel korter en in rijen gesteld; hilumrand kraagvormig, geheel 
bedekt met zeer platte, ovale knobbeltjes, de getande rand iets naar binnen 
gebogen; hilum min of meer ovaal, basaal, iets verdiept, micropyle en funiculus 
insluitend; funiculus in een trechtervormige holte; hilumweefsel lichtgrijs; embryo 
eivormig; perispermium ontbreekt; cotyledons duidelijk zichtbaar.
Vindplaats dicht bij Porto Novo, Bahia, Brazilië, op de zogenaamde ’’Taboleiro” 
in lemige bodem in een dicht bebost terrein op een hoogte van ongeveer 450 m. 
Holotype in het Herbarium te Utrecht, Nederland, onder nr. H 448.
Deze soort werd door ons gevonden op 25 juli 1974 dank zij de hulp van een 
bewoner van een nabij gelegen dorpje. In hetzelfde gebied namen wij ook exem
plaren van een vorm van Arrojadoa rhodantha waar.

Discocactus nigrisaetosus, bloeiende plant



19. DISCOCACTUS MELANOCHLORUS Buining et Brederoo species nova.

Corpus solitarium applanata globosum perviride est radicibus ramosis; cephalium applanate 
globosum lana suggrisea ad alba et saetis perbrunneis instructum est.
Costae 9-10 in tubercula papilliformia rotunda solvuntur.
Areolae rotundae primum tomento griseo instructae sunt, deinde nudae.
Spinae 3 (5), 1,2-3,5 cm longae, primum subrubrae, deinde griseae curvatae sunt; summa 
in areola 2-3 adventiciae sunt, quarum una interdum centrali similis est.
Flores gracile infundibuliformes nudi albi sunt; pericarpellum fere rotundum est; recep
taculum inferne squamis fere reticulatis, deinde ovalibus ad oblongis et foliis transeuntibus 
externe subbrunneis margine angusto sufflavo instructum est; folia perianthii exteriora 
elongata, nervo mediali brunneo-viridia, ceterum alba sunt; interiora elongata alba sunt; 
caverna seminifera ovalis est; ovula in fasciculis de 2-3 sunt; in placentis piluli tenuissimi 
sunt; camera nectarea tubulosa glandulis in acumen desinentibus instructa pilorum corona 
occluditur; staminum primariorum 1 7 mm longorum una corona est, in axillis pili crispi 
sunt; secundariorum circa 12 coronae sunt, infima 14 mm longa, suprema 7 mm longa; 
stamina omnia alba et antherae flavae ad sufflavae sunt; pistillum album 6 stigmatibus 
instructum aliquo viridescens album est et usque antheras supremas porrigit.
Fructus claviformis mediocriter magnus albus est, reliquiis floris adhaerentibus.
Semen galeri- ad pileiforme est; testa nitide nigra loculis levibus despersis et ceterum 
tuberculis papilliformibus frequentibus inter se instructa est; hilum anguste ovale prae
sertim ad micropylam funiculumque demersum est; textura hili suggrisea est; embryo 
obtusum ovatum est, cotyledones vix discerni possunt, perispermium deest.
Habitat in vicinitate Chapada dos Guimaraes, Mato Grosso, Brasilia, in altitudine 800-1000 
m in solo lutoso harenoso, ubi herbae, dumeta et sparsim arbores crescunt.
Holotypus in Herbario Rheno-Traiecti, sub nr. H 453.

Discocactus melanochlorus, in knop
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= bloemdoorsnede met bloembladeren en schubben 
= meeldraad met helmknopje 
= zaadkorrel
= verschillende zaadvormen 
= hilum; m = micropyle; f = navelstreng 
= vrucht met aanhangende bloemresten, cephaliumharen en borstel 
= boven: embryo met binnenste testa en lege perispermzak (p) 

onder: embryo geheel vrijgemaakt; co = cotyledons 
= zaadknoppen 
= doornareool

Plant enkel, plat bolvomnig, 10 cm diameter, zonder cephalium 3-4 cm hoog, 
donkergroen, met vertakte wortels; cephalium plat bolvormig, diameter 2,5 cm, 
1,5 cm hoog, met lichtgrijze tot witte wol en enkele donkerbruine borstels die 
tot 2 cm boven de wol uitsteken.
9-10 Ribben, gescheiden door golvend verlopende, verticale en vrij diepe groe
ven, eveneens tamelijk diepe dwarsinsnijdingen tussen de areolen; verdeeld 
in ronde, tepelvormige knobbels die aan de voet 3 cm breed zijn, 2-2,5 cm lang 
en tot 2 cm hoog, maar die geen uitgesproken puntige vorm hebben.
Areolen rond, diameter 5 mm, aanvankelijk bedekt met grijsachtig vilt, spoe
dig kaal, circa 15 mm van elkaar op de rib, iets verzonken in de top van de 
knobbels, 3-4 areolen per rib.
Doorns aanvankelijk rood, later grijs, krachtig, naar de plant gebogen; 3 (-5) 
randdoorns; de onderste is naar beneden gericht, naar de plant gebogen, 35 mm 
lang en 2 mm dik; daarboven 1 paar bijna horizontaal zijwaarts gericht, iets 
dunner, gebogen naar de plant, 20 mm lang; tenslotte nog 1 paar dat veel dunner 
is boven in het areool, rechtop staand, 12 mm lang; boven in het areool boven
dien 2-3 bijdoorntjes, waarvan er 1 soms als een middendoorn uitziet, tot 14 mm 
lang, loodrecht of omhoog afstaand.
Bloem slank trechtervormig, circa 58 mm lang, indien volledig geopend 40 mm 
breed, kaal, wit; bloemknop met lichtbruine schubben die smalle, lichtgele randen 
en een afgeronde top hebben; pericarpellum ovaal, 5 mm lang en 4,5 mm breed, 
kaal, wit, zonder duidelijke insnoering overvloeiend in het receptaculum; recep-
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taculum slank trechtervormig, circa 46 mm lang en tot 13 mm breed, wit, over 
de hele lengte bedekt met min of meer vlezige schubjes, de onderste slechts 
4 mm lang en 2 mm breed, iets ruitvormig, fijn getand en spits uitlopend, wit, 
overgaand in de ovale tot langwerpig ronde overgangsbladeren; deze zijn 15 mm 
lang en 8 mm breed, vlezig, aan de top fijn getand, binnenzijde wit, buitenzijde 
lichtbruin met een smalle lichtgele rand; buitenste bloembladeren langwerpig 
rond, 22 mm lang en 8 mm breed, aan de voet en langs de middennerf vlezig 
en lichtbruin, terwijl de rest wit is, rand licht golvend, fijn getand en plaatselijk 
gewimperd; binnenste bloembladeren langwerpig rond, circa 16 mm lang en 
8 mm breed, zeer dun, rand onregelmatig gegolfd en fijn getand, wit; zaadholte 
ovaal, 4 mm lang en 2 mm breed; zaadknoppen vertakt, wandstandig, in bundels 
van 2-3; navelstreng met zeer fijne haartjes; nectarkamer buisvormig, 18 mm 
lang en 3 mm breed, gesloten; de spits uitlopende nectarklieren strekken zich 
uit tot onder de voet van de primaire meeldraden; primaire meeldraden in 1 krans,

Discocactus melanochlorus, op zijn groeiplaats



Chapada dos Guimaräes, groeiplaats van Discocactus melanochlorus
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17 mm lang, rond, wit, naar de stijl gericht, gekrulde haren in de oksels, die de 
nectarkamer afsluiten, helmknopjes geel, 1,5 mm lang; secundaire meeldraden 
in circa 12 kransen, allemaal tegen de receptaculumwand leunend; de onderste 
14 mm lang, verder naar boven geleidelijk korter tot 7 mm lengte, wit; helm
knopjes bleekgeel, 1-1,5 mm lang, zonder opvallend lang, dun draadje met de 
meeldraden verbonden; stijl 40-45 mm lang, aan de voet 0,7 mm dik, wit; 6 
stempels, 5 mm lang, bezet met papillen, iets groenachtig wit, reikend tot onge
veer de bovenste helmknopjes.
Vrucht knotsvormig, circa 25 mm lang, 9,5 mm breed, wit; napje met aanhan
gende bloemresten.
Zaad helm- tot mutsvormig, 1,1-1,8 mm lang en 1-1,2 mm breed; testa glanzend 
zwart, dikwijls met veel gladde, kleine vlakjes en bovendien met dicht bij elkaar 
geplaatste, tepelvormige knobbeltjes; deze aan de kanten stomp, langs de buik
en rugzijde langer en puntiger, langs de hilumrand veel korter en bijna plat, 
geplaatst in tamelijk regelmatige rijtjes; hilum opvallend smal, onregelmatig ovaal, 
micropyle en funiculus insluitend, iets verdiept, het meest bij de micropyle en 
funiculus; hilumweefsel lichtgrijs; embryo stomp eivormig; perispermium ont
breekt; cotyledons nauwelijks zichtbaar.
Vindplaats in de omgeving van het dorpje Chapada dos Guimaraes, Mato Grosso, 
Brazilië, op een hoogte van 800-1000 m in zanderig lemige grond tussen klein 
struikgewas en wildgroeiend gras en hier en daar een boom (zogenaamde 
’’serrados”); deze serrados worden jaarlijks op het einde van de droge wintertijd 
afgebrand om fris, jong gras, planten en struikgewas te hebben voor de geiten, 
het vee en de paarden. Dientengevolge kunnen er slechts zelden onbeschadigde 
planten gevonden worden.
Holotype in het Herbarium te Utrecht, Nederland, onder nr. H 453.
Buining en Horst bezochten de vindplaats in 1972 en 1974.

20. DISCOCACTUS SILVATICUS Buining et Brederoo species nova.

Corpus solitarium, applanate-globosum, atro-olivaceum tenui pruina rosea, ad 18 cm 
diametitur, radicibus ramosis; cephalium applanate-globosum, 5-6,5 cm diametiens, lana 
cremeo-alba et saetis brunneis ad atro-brunneis instructum est. Costae 11 -13 in tubercula 
papilliformia acuminata ad rotunda ad planiora, 3-3,5 cm diametientia et 1,5-2 cm alta 
solvuntur. Areolae 5-6 pro costa, in acumine tuberculorum demersae, ovales, primum 
tomento albo-cremeo instructae, deinde atrae et nudae sunt.
Spinae fortes sunt, novae subroseae ad subbrunneae ad aliquo flavescentes anulis trans
versis et acumine atrioribus; 5 marginales, 15-30 mm longae, rectae ad in corpus curvatae, 
veteres saepe in longitudinem fissae sunt; summa in areola 1 -3 adventiciae sunt.
Florum gemmae subolivaceae sunt; flores gracile infundibuliformes, nudi albi sunt; peri- 
carpellum rotundum album est; receptaculum gracile infundibuliforme, squamis carnosis, 
lanceolatis, externe olivaceis, interne albis instructum est; folia transeuntia oblonga ad 
lanceolata, externe olivacea, interne alba sunt; folia perianthii exteriora interioraque oblonga 
alba sunt; camera nectarea tubulosa pilorum corona occlusa est; caverna seminifera 
ovalis est, ovula 1-3 inter se, in placenta aliqui pili tenues sunt; staminum primariorum 
13 mm longorum alborum, in quorum axillis corona pilorum crisporum est, una corona 
est, antherae 1,5 mm longae flavae sunt; secundariorum 6-9 mm longorum alborum 12
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coronae sunt, antherae 1 mm longae flavae sunt; pistillum 36 mm longum cremeo-album, 
5 stigmatibus instructum usque inter stamina infima porrigit.
Fructus claviformis griseo-viridis est.
Semen galeriforme, nitide nigrum, 1,2-1,8 mm longum, 1,5-1,8 mm latum est; testa tuber
culis papilliformibus brevibus frequentibus inter se praeter marginem hili planis et coniunctis 
instructa est, pecten invisibile est; hilum basale, irregulariter ovale, micropylam altatam et 
funiculum in quem decurrit continet, margo hili intro curvatus crenatus est; textura hili 
suggrisea est; embryo ovatum est, cotyledones discerni possunt, perispermium deest. 
Habitat: in tumulo silvoso praeter Rio Juarü in orientem Coxim, Mato Grosso, Brasilia, in 
altitudine 320 m in saxis atris ubi et Pseudopilocereus species crescit.
Holotypus in Herbario Rheno-Traiecti, sub nr. H 455.

Plant enkel, plat bolvormig, tot 18 cm diameter, zonder cephalium 8 cm hoog, 
donkerolijfgroen met een iets roze tint, met vertakte wortels; cephalium plat bol
vormig, 5-6,5 cm diameter, 2,5-3 cm hoog, met crèmewitte wol en bruine tot 
donkerbruine borstels van 4,5-5 cm lengte.
11-13 Ribben, verdeeld in puntige of ronde, uiteindelijk iets platte tepelvormige 
knobbels; deze indien rond 3 cm diameter, indien plat 3,5 diameter, 1,5-2 cm 
hoog.
Areolen verzonken in de punt van de knobbels, jonge areolen rond, circa 12 mm 
diameter, met crèmekleurige wol, oudere areolen ovaal, 7 mm lang en 5 mm 
breed, kaal, 10-20 mm van elkaar en 5-6 areolen per rib.
Doorns krachtig, aan de voet iets verdikt en naar de plant gebogen of anders 
recht; jonge doorns krachtiger en dikker dan oudere, lichtroze tot lichtbruin tot 
iets geelachtig met donkerder dwarsbanden; oudere doorns bruin tot zwartbruin 
met donkerder dwarsbanden en punt; 5 randdoorns, 1 omlaag gericht en naar 
de plant gebogen, 30 mm lang, daarboven 1 paar schuin omlaag zijwaarts 
gericht, naar de plant gebogen, 30 mm lang, tenslotte 1 paar zijwaarts recht 
omhoog of schuin omhoog, min of meer afstaand van de plant, 15-20 mm lang; 
bovenin het areool 1-3 bijdoorntjes.
Bloemknop min of meer puntig tot knotsvormig, lichtolijfgroen; bloem slank 
trechtervormig, circa 52 mm lang, indien volledig geopend 36 mm breed, kaal,
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wit; pericarpellum rond, 5 mm diameter, kaal, wit; receptaculum slank trechter
vormig, 38 mm lang, tot 10 mm breed, met lancetvormige, vlezige schubjes 
waarvan de binnenzijde wit en de buitenzijde olijfgroen is en die 2-15 mm lang en 
1,5-6 mm breed zijn, gaafrandig, top over het algemeen iets ingezonken, met 
een fijne nagel in het midden van de top; overgangsbladeren in ongeveer 2 
kransen, langwerpig rond tot lancetvormig, tot 17 mm lang en 7 mm breed, 
vlezig, binnenzijde wit, buitenzijde olijfgroen, gaafrandig, top soms fijn getand; 
buitenste bloembladeren langwerpig rond, tot 16 mm lang en 6 mm breed, 
wit, minder vlezig dan de voorgaande, rand onregelmatig golvend, top over het 
algemeen fijn getand; binnenste bloembladeren langwerpig rond, tot 16 mm lang 
en 6 mm breed, wit, zeer dun, rand onregelmatig golvend en top plaatselijk 
getand; nectarkamer buisvormig, 18 mm lang en tot 4 mm breed; wandstandige 
nectarklieren, spits toelopend, afgesloten door een krans fijne, gekrulde haartjes; 
zaadholte ovaal, 3,5 mm lang en 2 mm breed, met wandstandige zaadknoppen 
die in bundels van 1-3 bij elkaar staan; navelstreng met een enkel fijn haartje; 
2 mm boven de nectarklieren, waar de receptaculumwand iets breder is, staat 
1 krans primaire meeldraden, 13 mm lang, naar de stijl gebogen, doorzichtig 
wit; aan de voet in de oksels staan fijne, gekrulde haartjes die de nectarkamer 
afsluiten; helmknopjes geel, 1,5 mm lang; secundaire meeldraden in minstens 
12 kransen, de onderste 9 mm lang, afstaand van de receptaculumwand, de 
bovenste 6 mm lang en dicht tegen de receptaculumwand aanliggend; helm
knopjes geel, 1 mm lang; de dunne draadjes tussen de helmknopjes en de meel-

Discocactus silvaticus, in knop
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draden ontbreken; stijl 36 mm lang, 1 mm dik; stempels 5, lijnvormig, 5 mm lang, 
crèmewit, bezet met papillen, reikend tot de onderste meeldraden.
Vrucht knotsvormig, circa 35 mm lang, tot 13 mm breed; het zichtbare gedeelte 
boven de wol is grijsachtig groen; napje tot 4 mm diameter, met aanhangende 
bloemresten.
Zaad helmvormig, glanzend zwart, 1,2-1,8 mm lang en 1,5-1,8 mm breed; testa 
met dicht op elkaar staande, korte, tepelvormige knobbeltjes, deze langs de 
hilumrand plat en aaneengesloten; kam niet zichtbaar; hilum basaal, onregel-

Discocactus silvaticus, in bloei
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A = bloemdoorsnede met bloembladeren en schubben; sp = primaire meeldraden; ss -  secundaire 
meeldraden; p haarring; cn = nectarkamer; gn = nectarklieren; cs -  zaadholte 

A1 = stijl met stempels 
A2 = meeldraad met helmknopje 
B = zaadkorrel
B1 = vrucht met aanhangende bloemresten 
B2 = hilumzijde
B3 = doorsnee van het hilum; f = navelstreng; m = micropyle 
B4 = boven: embryo met lege perispermzak (p)

onder: embryo geheel vrijgemaakt; co = cotyledons 
B5 = zaadknoppen 
C = oudere doornareool 
C1 = jonge doornareool

matig ovaal, gekarteld, verzonken, micropyle en funiculus insluitend; micropyle 
verhoogd; hilumrand naar binnen gebogen en omlaag naar de funiculus verlopend; 
hilumweefsel lichtgrijs; embryo eivormig; perispermium ontbreekt; cotyledons 
zichtbaar.
Vindplaats op een beboste heuvel langs de Rio Juarü ten oosten van Coxim, 
Mato Grosso, Brazilië, op een hoogte van 320 m, op vlakke rotsen samen met 
een Pseudopilocereussoort.
Holotype in het Herbarium te Utrecht, Nederland, onder nr. H 455.
Buining en Horst bezochten de vindplaats op 2 oktober 1974.
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21. DISCOCACTUS SPINOSIOR Buining et Brederoo species nova.

Corpus solitarium applanate globosum, viride est, radicibus ramosis; cephalium globosum, 
lana albescenti et saetis multis atro-rubris instructum est.
Costae 10-12 in tubercula papilliformia solvuntur.
Areolae ovales, primum tomento cremeo, deinde atro-griseo instructae postremo nudae 
sunt.
Spinae rectae acumine curvatae, primum succornucoloratae deinde griseae ad subbrun- 
neae interdum transverse anulatae sunt; 7 marginales, 1 5-35 mm longae in pede ad 
2,5 mm crassae sunt; 3 adventiciae sunt, quarum una centrali simili est.
Flores gracile infundibuliformes albi sunt; pericarpellum rotundum album est; receptaculum 
album squamulis instructum est; folia perianthii exteriora spathulata sunt, extrinsecus 
aliquo olivacea, ceterum alba sunt; interiora spathulata alba sunt; caverna seminifera 
cordata est; ovula in placentis nudis semel ramosis sunt; camera nectarea tubulosa 
pilorum corona occluditur; stamina 10-11 mm longa alba sunt; antherae flavae sunt; 
pistillum album, 6 stigmatibus sufflavis instructum est, quae usque antheras supremas 
porrigunt.
Fructus producte cuneatus albus est reliquiis floris dependentibus.
Semen galeriforme; testa nitide nigra, tuberculis elongatis papilliformibus instructa est; 
hilum irregulariter ovale basale est, micropyle et funiculus in demersione sunt; textura 
hili suggriseo-ochrea est; embryo ovatum est, cotyledones vix discerni possunt, perisper- 
mium deest.
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Habitat ad Barreiras (Governador Balbino), Bahia, Brasilia, in altitudine ca 700 m in rupibus 
et inter eas ubi et dumeta et arbores crescunt.
Holotypus in Herbario Rheno-Traiecti, sub nr. H 205a.

Plant enkel, plat bolvormig, diameter 12 cm, zonder cephalium 4 cm hoog, groen, 
met vertakte wortels; diameter cephalium 4,5 cm, 2,5 cm hoog, met witachtige 
wol en vele donkerrode borstels, vooral langs de rand, waar zij tot 2,5 cm 
boven de wol uitsteken.
10-12 Ribben, aan de voet 3-3,5 cm breed en 1,5-2 cm hoog, verdeeld in tepel
vormige knobbels die min of meer door bruggen verbonden worden.
Areolen ovaal, 8 mm lang en 5 mm breed, aanvankelijk met kort, vuilwit tot 
crèmekleurig vilt dat later donkergrijs wordt, in de rib verzonken onder de punt 
van de tepelvormige knobbels, 1,5-2,5 cm van elkaar, circa 4 areolen per rib. 
Doorns krachtig, recht, punt gewoonlijk omlaag gebogen, aanvankelijk lichthoorn- 
kleurig, later grijs tot lichtbruin; 7 randdoorns, 1 naar beneden gericht, 30-35 
mm lang, grijs met donkerder gekleurde dwarsbanden, daarboven 1 paar schuin 
omlaag zijwaarts, 25-30 mm lang, vervolgens 1 paar bijna horizontaal zijwaarts, 
20-25 mm lang; boven in het areool staat nog 1 paar zijwaarts omhoog, circa 
15 mm lang en dunner dan de voorgaande; boven in het areool staan gewoon
lijk ook nog 3 bijdoorntjes, meestal sterk gebogen, terwijl er 1 heel veel op een 
middendoorn lijkt.
Bloemknop met stompe punt, glanzend olijfgroen; bloem slank trechtervormig,
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wit, kaal, 50 mm lang, indien volledig geopend 55 mm breed; pericarpellum bol
vormig, 5 mm lang en breed, kaal, wit, via een lichte insnoering overlopend in 
het receptaculum; receptaculum 38 mm lang en tot 12-14 mm breed, bedekt met 
schubjes die langs de receptaculumwand omlaag lopen en 2-24 mm lang en 
2-6 mm breed zijn, de onderste rond tot ovaal, top fijn getand en gespleten, 
naar boven langer uitgroeiend tot lancetvormig, vlezig, gaafrandig, wit, de boven
ste olijfgroen aan de buitenkant; buitenste bloembladeren spatelvormig, 22 mm 
lang en 8 mm breed, top fijn getand, gaafrandig, top en middennerf iets vlezig, 
buitenkant lichtolijfgroen, binnenkant wit; binnenste bloembladeren langwerpig 
rond, 18 mm lang en 7 mm breed, top fijn getand, verder gaafrandig, zeer dun, 
wit; zaadholte hartvormig, 3 mm lang en 2,5 mm breed; wandstandige zaad- 
knoppen op kale, éénmaal vertakte navelstrengen; nectarkamer buisvormig, 18 
mm lang en tot 4 mm breed; nectarklieren wandstandig en spits uitlopend; 1 
krans primaire meeldraden 4 mm boven de nectarklieren, 11 mm lang, doorzichtig
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c o

A =  b lo em d o o rs n e d e ; cs = z a a d h o lte ; c =  h a a ra ch tig e  w ol en bo rs te ls  van h e t cep h aliu m ;
cn =  n e c ta rk a m e r; gn =  n e c ta rk lie ren ; sp =  p rim a ire  m e e ld rad en ; ss = s ec u n d a ire  m e e ld rad en  

A1 =  stijl m et s tem p e ls
A2 = t = o v erg an g s  b lo em b la d e re n ; pe  =  b u ite n s te  b lo em b la d e re n ; pi = b in n en ste  b lo em b la d e re n  
B =  vru ch t m e t a a n h a n g e n d e  b lo em re s te n
B1 =  za a d k o rre l
B2 =  hilum; m =  m icropyle ; f = n ave ls tren g
B3 =  e m b ryo  g e h e e l vrijg em aakt; co  = c o ty led o n s  
B4 = za a d k n o p p e n
C = o u d e  d o o rn areo o l
C1 =  jo n g e  d o o rn areo le n

wit, naar de stijl gerich t; he lm knop jes  geel, 2 m m  lang; tussen  de  prim a ire  en 
de se cunda ire  m ee ld raden  staat een krans gekru lde  haartjes d ie  de necta rkam er 
afsluit; se cunda ire  m ee ld raden  in m ins tens 12 kransen, de  onde rs te  10 m m  
lang, m in  of m eer naar de stijl gebogen , bovens te  6 m m  lang, m eer aan liggend  
tegen de  recep ta cu lu m w a n d ; he lm knop jes  1 m m  lang, geel; stijl 42  m m  lang, 
wit; s tem pe ls  6, lich tgee l, 4 m m  lang, beze t m e t papillen, re ikend to t de b o ve n 
ste he lm knop jes.
V ruch t gerekt en w igvorm ig , 40  m m  lang, 11 m m  breed, wit, overlangs o p e n 
sp lijtend ; nap je  m et aanhan gende  b loem resten .
Zaad he lm vorm ig , tam e lijk  groot, 1,5-2 m m  lang en 1,7-2 m m  breed; testa  g lan-
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Discocactus spinosior, op zijn groeiplaats

zend zwart met tepelvormige, verlengde knobbeltjes, die aan de basis gewoon
lijk afgeknot zijn; kam nauwelijks ontwikkeld; hilumrand naar binnen gebogen 
en bedekt met platte, ovale knobbeltjes; hilum onregelmatig ovaal, basaal, iets 
verdiept, m icropyle en funiculus insluitend; hilumweefsel lichtgrijsoker; embryo 
eivormig, top afgeplat; perispermium ontbreekt; cotyledons nauwelijks zichtbaar. 
Vindplaats in de directe omgeving van Barreiras (Governador Balbino), Bahia, 
Brazilië, op een hoogte van 700 m op en tussen rotsen die overgroeid zijn met 
gras, planten, struikgewas en bomen.
Holotype in het Herbarium te Utrecht, Nederland, onder nr. H 205a.
Buining en Horst bezochten de vindplaats op 21 juni 1974.

22. DISCOCACTUS HARTMANNII (K. Sch.) Br. et R.

Echinocactus (Discocactus) hartmannii K. Sch. in ’’Monatschrift für Kakteenkunde” 
X, p. 1 70, 1 900
Discocactus hartmannii (K. Sch.) Br. et R. in "The Cactaceae” III, p. 217, 1922 

De originele beschrijving van Karl Schumann luidt alsvolgt:

"Der Körper ist einfach, scheibenförmig, Scheitel mit einer dichten Kappe weisser Wolle 
bedeckt, die von einzelnen braunen Stacheln durchwachsen ist, dunkelgrün, etwa 6 cm 
hoch und 15 cm im Durchmesser; Rippen 16, sie sind durch tiefe Querfurchen in kräf
tige, kegelförmige Warzen zerlegt, die sich allmählig verflachen, schliesslich verkorken 
und als solche verschwinden. Areolen 1 bis 2,5 cm voneinander entfernt, met geringem 
Wollfilz bekleidet, später verkahlend; schliesslich sterben sie ab und lassen das Stachel
bündel fallen. Randstacheln zehn bis zwölf, die unteren drei die längsten, etwa 2 cm lang, 
die oberen sieben bis neun nur 1 bis 1,5 cm lang, dicht zusammengestellt, bisweilen

150



ineinander geflochten. Mittelstachel einer, etwa 1 cm lang, nach den Scheitel zu geneigt. 
Sämtliche Stacheln sind bernsteingelb, dann hornfarbig, später vergrauen sie und fallen 
ab. Blüte bis jetzt unbekannt. Vaterland: Paraguay.”

"Het lichaam is enkel, schijfvormig, top met een dichte kap witte wol bedekt, die door 
afzonderlijke bruine doorns doorgroeid is, donkergroen, ongeveer 6 cm hoog en 15 cm 
in doorsnee; 16 ribben, zij worden door diepe dwarsgroeven in krachtige, kegelvormige 
tepels verdeeld die geleidelijk vlakker worden, tenslotte verkurken en als zodanig ver
dwijnen. Areolen 1-2,5 cm van elkaar, met weinig wolvilt bekleed, later kaal wordend; 
tenslotte sterven ze af en laten de doornareolen vallen. Randdoorns tien tot twaalf, de 
onderste drie het langste, ongeveer 2 cm lang, de bovenste zeven tot negen slechts

Discocactus hartmannii (foto: Gerd Esser)



Discocactus hartmannii, reproduktie van een steendruk

1 tot 1,5 cm lang, dicht opeen, soms met elkaar vervlochten. Eén middendoorn, ongeveer 
1 cm lang, naar de top gebogen. Alle doorns zijn barnsteengeel, daarna hoornkleurig, 
later worden ze grijs en vallen af. Bloem tot nu toe onbekend. Vaderland.: Paraguay.”

Op pagina 171 zien wij een grote foto van een plant die, blijkens de areolen, 
half verbrand is. Pagina 184 laat een afbeelding zien van een bloeiende plant 
die ernstig beschadigd is door vuur als gevolg van het afbranden van het droge 
pampagras.
In ’’Monatschrift für Kakteenkunde” XI, p. 76-77, 1901 publiceerde Schumann 
een aanvullend artikel over deze soort.
In ’’Kakteen und andere Sukkulenten” XXI, p. 4-8, 1970 bracht Gerd Esser deze 
plant dichter bij ons in een gedetailleerd en voortreffelijk geïllustreerd artikel. 
Deze publicatie is het resultaat van een bezoek dat de auteur aan de vindplaats 
van deze soort bracht.
De soort groeit buiten Brazilië in het noordoostelijk gedeelte van Paraguay op 
een zandvlakte bij de Capiibary en in een vergelijkbaar gebied bij Yhü. Het 
karakter van deze streek is te vergelijken met het aangrenzende Braziliaanse 
terrein.

23. DISCOCACTUS SEMICAMPANIFLORUS Buin. et Bred.
in Cactus and Succulent Journal of America, Vol. XLVII, p. 122-125, 1975.

Plant enkel, plat bolvormig, tot 15 cm diameter, zonder cephalium 6 cm hoog, 
glanzend grijsgroen; cephalium 4-6 cm diameter, ongeveer 2 cm hoog, met 
crèmewitte wol en bruine borstels bijna alleen langs de rand, 2 cm boven de 
wol uitstekend; met lange, vertakte wortels.
10 Ribben, verticaal en soms iets spiraalsgewijs verlopend, verdeeld in iets 
afgeplatte, tepelvormige knobbels, die 3,5 cm breed, 2,5 cm hoog en 1,5-2 cm
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dik zijn en iets kinvormig uitsteken beneden het areool.
Areolen ovaal, 7-8 mm lang en 5-6 mm breed, aanvankelijk met kort terracotta- 
kleurig vilt, maar spoedig kaal, iets verzonken in de opperhuid aan de onderkant 
van de punt van de knobbels.
Doorns zeer krachtig, in doorsnee ovaal, tot 2 mm dik, gebogen tot bijna recht, 
soms iets haakvormig, aanvankelijk lichtbruin tot hoornkleurig met donkerder 
punt, later bruin tot donker hoornkleurig; 3 randdoorns, de onderste naar de plant

Discocactus semicampaniflorus, detailopname van de doorns en ribben

Discocactus semicampaniflorus, in bloei



gebogen, 20-35 mm lang, de 2 zijwaarts gerichte doorns dikwijls naar de plant 
gebogen, 15-25 mm lang; boven in het areool 3-5 kleine bijdoorntjes, 3-8 mm 
lang; middendoorns zijn niet aanwezig.
Bloem buis- tot klokvormig, ongeveer 75 mm lang, tot 50 mm breed indien vol
ledig geopend, kaal, wit, sterk geurend; pericarpellum 5 mm lang en 4 mm breed, 
onderaan spits versmald, iets ingesnoerd overgaand in het receptaculum; recep-

Discocactus semicampaniflorus, in bloei



Discocactus semicampaniflorus, op de groeiplaats

taculum buis- tot klokvormig, ongeveer 60 mm lang, tot 20 mm breed, met 
lancetvormige, iets vlezige schubjes en overgangsbladeren, de onderste onge
veer 4 mm lang en 1,5 mm breed, de bovenste langer wordend tot 25 mm lengte 
en 9 mm breedte, gaafrandig, middennerf en top olijfgroen, binnenzijde wit; 
buitenste bloembladeren 27 mm lang en 9 mm breed, lancet- tot spatelvormig, 
langs de middennerf iets vlezig, bladrand zeer fijn getand, wit; binnenste bloem
bladeren 24 mm lang en 9 mm breed, spatelvormig, bladrand fijn getand, wit, 
zeer dun; nectarkamer buisvormig, ongeveer 28 mm lang, 5 mm breed, door 
een krans haren afgesloten, met uitstekende, puntige nectarklieren; zaadholte 
hartvormig, 3 mm lang en 2,5 mm breed; wandstandige zaadknoppen op ver
takte, schaars behaarde navelstreng; 3 mm boven de nectarkamer bevindt zich 
een gesloten krans 26 mm lange, witte primaire meeldraden die de nectarkamer 
afsluiten; in de oksels van de meeldraden staan krullende haren, die uit de wand 
ontstaan; secundaire meeldraden in vele kransen tot aan de keel, de onderste 
ongeveer 20 mm lang, de bovenste tot 10 mm lang, wit, naar de stijl gericht; 
helmknopjes 1 mm lang, geel en vrij bewegend aan een kort dun draadje waar
door ze met de meeldraden verbonden zijn; stijl 75 mm lang, wit; stempels 7, 
crèmewit, 6 mm lang, lijnvormig, bijna rechtop en slechts lichtelijk gespreid, 
bezet met papillen.
De vrucht is een knotsvormige bes, ongeveer 32 mm lang en tot 12 mm breed, 
crèmeroze, overlangs opensplijtend na rijping; napje 5-6 mm diameter, met aan
hangende bloemresten.
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A = bloemdoorsnede met bloembladeren; p = haren 
A1 = stempels 
B = zaadkorrel
B1 = opengespleten vrucht met cephaliumharen 
B2 = deel der vertakte zaadlijsten met zaadknoppen 
B3 = embryo; p = lege perispermzak; co = cotyledons 
C = jonge areolen met cephaliumharen 
C1 = oudere areolen

Zaad muts- tot bolvormig, 1,6-1,9 mm lang en 1,5-1,8 mm breed; testa glanzend 
zwart, met tepelvormige knobbeltjes die tamelijk dicht bij elkaar staan en aan 
de rugzijde langer worden en een kam vormen, soms korter en platter aan de 
zijkanten en de hilumrand; hilum basaal, onregelmatig ovaal, micropyle en funi
culus insluitend, hilumrand naar binnen gebogen, hilumweefsel oker; embryo 
eivormig, cotyledons goed zichtbaar, perispermium ontbreekt.
Vindplaats ten noorden van Coxim, Mato Grosso, Brazilië, op een hoogte van 
350 m in harde bodem van rode, zanderige leem en kleine steentjes tussen
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en deels onder gras en onkruid en laag struikgewas met hier en daar een lage, 
grillig gevormde boom.
Holotype in het Herbarium te Utrecht, Nederland, onder nr. HU 198a.
Buining en Horst waren op 6 juni 1972 en in september 1974 op de vind
plaats.

24. DISCOCACTUS FLAVISPINUS Buining et Brederoo species nova.

Corpus solitarium applanate globosum viride est, radicibus ramosis; cephalium globosum 
lana albo-cremea et saetis subbrunneis ad atrobrunneis instructum est.
Costae 10, in tubercula papilliformia paene rotunda ad applanata solvuntur.
Areolae ovales, primum lana suggrisea instructae, deinde nudae sunt.
Spinae primum sufflavae ad cornucoloratae saepe anulis transversis obscurioribus instruc
tae curvatae sunt; 3 marginales, 3-3,5 cm longae sunt; centralis non adest; summa in 
areola duae adventiciae sunt.
Flores gracile infundibuliformes nudi albi sunt; pericarpellum aliquo ovale aliquibus squa
mulis minimis tenue unguiculatis instructum est; receptaculum squamis spathulatis albis, 
nervo mediali et acumine brunneo-viridibus instructum est; folia perianthii exteriora inte
rioraque spathulata alba sunt; caverna seminifera cordata est; ovula in fasciculis de tribus

157



sunt; placentae pilulis papilloidibus instructae sunt; camera nectarea tubulosa glandulis 
in acumen desinentibus instructa est et corona pilorum occluditur; staminum primariorum 
20 mm longorum una corona est, in axillis pili crispi sunt; secundariorum 15 coronae 
sunt, infima 14 mm longa, suprema 7 mm longa est; stamina omnia perspicue alba 
sunt, antherae sufflavae sine filo tenui longo cum staminibus coniunguntur; pistillum album, 
4 stigmatibus cremeis instructum super antheras eminet.
Fructus claviformis magnus albus aliquibus squamulis unguiculatis minimis instructus 
est, transverse se aperitur reliquiis floris adhaerentibus.
Semen galeriforme est; testa nitide nigra tuberculis papilliformibus frequentibus inter se 
instructa est, margo hili introrsum curvatur, locatim rugosus est; hilum ovale demersum 
micropylam pediculatam et funiculum continet; textura hili suggrisea est; embryo ovatum 
est, cotyledones bene discerni possunt, perispermium deest.
Habitat in Serra dos Corgades ad Jaciara, Mato Grosso, Brasilia, in altitudine 610 m in 
regione magis silvestri in lapidibus fractis et inter eos ubi et herbae aliaeque plantae 
crescunt.
Holotypus in Herbario Rheno-Traiecti, sub nr. H 326a.

Plant enkel, plat bolvormig, diameter tot 13 cm, zonder cephalium tot 5 cm 
hoog, groen, met vertakte wortels; diameter cephalium circa 4 cm, hoog circa 
3 cm, met crèmewitte wol en licht- tot donkerbruine borstels, vooral langs de 
rand van het cephalium.
10 Ribben, verdeeld in bijna ronde tot platte tepelvormige knobbels, indien rond 
met een diameter van 3 cm, indien plat met een breedte van 3 cm en een 
hoogte van 1,5 cm.
Areolen ovaal, 8 mm lang en 6 mm breed, aanvankelijk bedekt met veel licht-

Discocactus flavispinus, bloeiende planten
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grijze wol, later kaal, circa 15 mm van elkaar en 3 areolen per rib.
Doorns eerst lichtgeel tot hoornkleurig, dikwijls met donkerder dwarsbanden, 
met rode punt, alle doorns naar de plant gebogen; 3 randdoorns, 1 naar beneden 
gericht, circa 3,5 cm lang en aan de voet 1,75 mm dik, daarboven 1 paar onge
veer horizontaal zijwaarts gericht, 3 cm lang en iets dunner dan de eerste; boven 
in het areool 2 dunne bijdoorntjes van circa 10 mm lengte; er is geen midden- 
doorn aanwezig.
Bloemknop licht bruingroen; bloem slank trechtervormig, 70 mm lang; indien 
volledig geopend 50 mm breed, kaal, wit; pericarpellum iets ovaal, 6 mm lang 
en 7 mm breed, bedekt met enkele zeer dunne schubjes met fijne nagel, zonder 
insnoering overgaand in het receptaculum; receptaculum 54 mm lang en circa 
18 mm breed, bedekt met langs de receptaculumwand aflopende schubben; 
deze zijn spatelvormig, vlezig, bruingroen langs de middennerf en de top, overi
gens wit, de onderste 4 mm lang en 2 mm breed, de bovenste 26 mm lang 
en 10 mm breed; alle schubben zijn fijn getand; binnenste bloembladeren spatel
vormig, 27 mm lang en 10 mm breed, zeer dun, wit, rand fijn getand; buitenste 
bloembladeren spatelvormig, circa 30 mm lang en 11 mm breed, wit, langs de 
middennerf iets vlezig, bladrand enigszins golvend en fijn getand; zaadholte 
hartvormig, 4 mm lang en breed; zaadknoppen wandstandig in bundels van 3;
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navelstreng met korte, papilachtige haartjes; nectarkamer buisvormig, 24 mm lang 
en 5 mm breed, gesloten door krullende haartjes; nectarklieren circa 24 mm 
lang, spits toelopend; primaire meeldraden in 1 krans onmiddellijk boven de 
klieren, 20 mm lang, naar de stijl gericht, gekrulde haren in de oksels; secun
daire meeldraden in meer dan 15 kransen, de onderste 14 mm lang, naar de stijl 
gericht, de bovenste 7 mm lang, tegen de receptaculumwand aanliggend; alle 
meeldraden zijn doorzichtig wit, helmknopjes 1,5-2 mm lang, lichtgeel, zonder 
lang, dun draadje met de meeldraden verbonden; stijl 70 mm lang, diameter 1 mm, 
wit; 4 stempels, 12,5 mm lang, crèmekleurig, bezet met papillen, reikend tot 
boven de helmknopjes.
Vrucht knotsvormig, tamelijk groot, 40-42 mm lang en 12 mm breed, wit, bedekt 
met enkele zeer kleine schubjes die aan de top een nageltje hebben, overlangs 
opensplijtend; napje met aanhangende bloemresten.
Zaad helmvormig, 1,5-1,8 mm lang, 1,5-1,7 mm breed; testa glanzend zwart met 
dicht bij elkaar geplaatste tepelvormige knobbeltjes, die naar het hilum toe veel 
vlakker, rond tot ovaal zijn; hilumrand naar binnen gebogen, hier en daar ge
vouwen; hilum onregelmatig ovaal, basaal, verzonken, de gesteelde micropyle 
en funiculus insluitend, hilumweefsel lichtgrijs; embryo eivormig, perispermium
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A = bloemdoorsnede met bloembladeren en schubben 
A1 = stempel
B = opengespleten vrucht met schubben en aanhangende bloemresten 
B1 = zaadkorrel; m = micropyle; f = navelstreng 
B2 = hilum
B3 = rechts: embryo met lege perispermzak (p)

links: embryo geheel vrijgemaakt; co = cotyledons 
B4 = zaadknoppen 
C = doornareool

B 4-

ontbreekt, cotyledons duidelijk zichtbaar.
Vindplaats Serra dos Corgades bij Jaciara, Mato Grosso, Brazilië, op een hoogte 
van 610 m in een bosrijk gebied op rotsachtige bodem die overdekt is met gras. 
Holotype in het Herbarium te Utrecht, Nederland, onder nr. H 326a.
Buining en Horst waren op 1 oktober 1974 op de vindplaats.

De beschrijving van een andere Discocactus is door Barb. Rodriguez gepubli
ceerd in Plantae Mato Grosso, 29, 1898 als Malacocarpus heptacanthus. Deze 
beschrijving luidt als volgt:

Caule depresso-globoso, concavitate lanugine alba densa longiore et aculeis intermixtis 
farta, basi applanato costis 10-11 verticalibus sulcis altis transversis in tubercula anguloso- 
conica supra areolaria divisis; areolis suborbicularibus tomento densiore obductis mox 
denudatis, aculeis albescentis 7 inaequalibus retrorsis teretibus subcorneis acutissimis 
rigidis marginalibus, apicalibus (1) minoribus suberectis, mediis (2) paulo majoribus, 
subretrorsis, infimis (3) multo majoribus. Flores non vidi.
Tab. XI.
Caulis cum cephalio 0m,08-0m,09 X 0m,11 long. Costae basi Öm,02 lat., tuberculae 0m,02 ait., 
obscure virides. Cephalium album aculeis erectis v. subincurvis copiosis pertusum 
0m,03-0m,05 Ig.
Areolae 0m,03-0m,04 diam., superiores lanugine alba obductae, inferiores demum nudae. 
Aculei 7, superiores 0m,01 Ig., laterales 0m,02 Ig., inferiores 0m,035 Ig.
Hab. in arenosis campis Serra da Chapada et prope Cuyabä, Prov. Matto Grosso.
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De plant is plat bolvormig; de holte is opgevuld met witte, dichte en tamelijk lange dons
haren en daarmee vermengde doorns, de basis is afgeplat; het aantal ribben is 10-11, 
zij verlopen verticaal en worden door diepe dwarsgroeven boven de knobbels verdeeld 
in hoekig conische knobbels; de areolen zijn bijna rond en bedekt met tamelijk dicht 
vilt, zij worden spoedig kaal; het aantal randdoorns is 7, witachtig, ongelijk van lengte, 
teruggebogen, rond, hoornachtig, zeer scherp, stijf; de bovenste (1) zijn tamelijk kort 
en staan bijna rechtop, de middelste (2) zijn iets langer en teruggebogen, de onderste 
(3) zijn veel langer.
Bloemen heb ik niet waargenomen.

Tab. XI.
Plant met cephalium is 8-9 cm breed en 11 cm hoog. De ribben zijn aan de voet 2 cm 
breed, de knobbels zijn 2 cm hoog, donkergroen. Het witte cephalium is met talrijke 
rechte of iets gebogen doorns van 3-5 cm lengte doorweven. De areolen zijn 3-4 mm in 
diameter, de bovenste overdekt met wit dons, de onderste tenslotte kaal. Het aantal doorns 
is 7, de bovenste zijn 1 cm lang, de zijwaarts gerichte 2 cm en de onderste 3,5 cm lang. 
Vindplaats op de zandvlakten van de Serra da Chapada en dichtbij Cuyaba, provincie 
Matto Grosso.

De volgende beschrijving is gemaakt naar plantenmateriaal dat verzameld en 
bestudeerd is op de vindplaatsen in de omgeving van Cuiaba. Buining en Horst 
bezochten dit gebied van 8-13 juni 1972 en op 20 september 1974.

25. DISCOCACTUS HEPTACANTHUS (Rodr.) Br. et R. emend. Buin. et Bred, 
synoniem: Malacocarpus heptacanthus Barb. Rodriguez in Plantae Mato Grosso 
29, 1898.

Corpus: solitarium applanate globosum ad satis globosum 10-15 cm diametitur et sine 
cephalio 3-7,5 cm altum est, subviride ad griseo-viride, radice fusiformi quae partim ramosa 
est et ad 10 cm longa; cephalium 2,5-4,5 cm diametitur et 3-4 cm altum est, lana alba ad 
suggrisea et ad 3 cm longa et saetis subbrunneis ad atrobrunneis et 3-5 cm longis 
instructum est.
Costae: 9-10 a vertice et in verticem aliquo spiratim acute desinentes decurrunt, dividuntur 
in tubercula papilliformia in basi ad 3,5 cm lata, 2,2 cm alta et 2 cm longa.
Areolae: novae ovales ad 7,5 mm longae et 5,5 mm latae sunt, veteres rotundiores 6-7 mm 
diametiuntur, primo tomento lanoso albo instructae, postea griseae et postremo nudae, 
aliquo demersae in summam papillam vel sub ipso acumine papillae, in costa ad 1 cm 
inter se distant, 5-6 areolae pro costa.
Spinae: primo clare cornucoloratae sunt, postea grisea ad interdum atro-griseae, validae 
ad asperrimae; in spinis veterioribus pars suprema interdum rugam in longitudinem habet, 
interdum etiam fissae sunt; marginales primariae 3 quarum infima deorsum versa in plantam 
curvata est, ad 4 cm longa et ad 3 mm crassa; deinde par unus deorsum versus et in 
plantam curvatus ad 3,5 cm longus et aliquo tenuior quam prima; summa in areola 2-4 
partim adventiciae sunt, prope rectae, quarum par unus interdum oblique sursum est et 
interdum recte sursum, 1,5-1,8 cm longus, in areolis veteribus harum adventiciarum duae 
positionem marginalium primariarum accipiunt et oblique sursum versae sunt.
Floris gemma primo atro-viridis est, postea viridis; flores gracile infundibuliformes 65 mm 
longi sunt, in apertura maxima 45-50 mm diametiuntur, nudi et albi; pericarpellum 4 mm 
longum et 5 mm latum albescens est et sensim transit in receptaculum gracile infundi-
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buliforme, 47 mm longum et ad 18 mm latum, in parte infima squamulis intectum et in 
parte suprema foliis perianthii transeuntibus, quorum infima 3 mm longa et 2 mm lata 
sunt, paulum per receptaculum decurrentia, altius longiora et latiora sunt ad 28 mm longa 
et 9 mm lata; folia omnia lanceolata et carnosa sunt, infima acumine brevissimo, rubro, 
unguiformi quod in squamulis partis altioris deest instructa, alba acumine et nervo mediali 
viridibus; folia perianthii exteriora spathulata ad 26 mm longa sunt et 11 mm lata, alba 
nervo mediali paulum carnoso, margine locatim tenue dentato; interiora spathulata, acute 
desinentia, 26 mm longa et 11 mm lata sunt, alba, tenuissima margine tenue dentato; caverna 
seminifera prope cordata est, 2 mm longa et 3 mm lata, ovulis parietalibus singulis vel in 
fasciculis de 4-5, pilis rudimentariis tenuissime tuberculiformibus in funiculis; camera necta
rea tubulosa, 18 mm longa et 3 mm lata, glandulis nectareis parietalibus, 18 mm longis, 
acute desinentibus, corona pilorum cameram claudit; corona staminum primariorum enasci
tur 3 mm super has glandulas, stamina 18 mm longa sunt et ad pistillum adiacent; inter 
basim horum staminum et coronas staminum secundariorum corona pilorum crispatorum 
perspicuorum est; stamina secundaria in multis coronis, infima 15 mm longa et in pistillim 
curvata, sursum breviora ad 9 mm longa et in parietem receptaculi adiacentia, omnia 
alba; antherae filis tenuissimis et brevissimis cum filamentis perspicuis coniunctae sunt, 
flavae et 1,5 mm longae sunt; pistillum ad 60 mm longum est et 0,75 mm crassum; 
6 stigmata 4 mm longa cremea sunt, papillosa et alba, super antheras altissimas eminent. 
Fructus: clavatus ad 28 mm longus est et ad 6 mm latus, viridescenter-roseus in acumine 
visibili, ceterum prope albus, in maturitate una in parte in longitudinem finditur; cupula ad 
4 mm diametitur reliquiis floris instructa.
Semen: galeiforme, interdum locatim applanatum, 1,5-1,7 mm longum et 1,3-1,5 mm 
latum; testa nitide nigra est tuberculis papilliformibus quae in dorso et in ventre longissima 
sunt et breviora in marginem hili ibique tubercula rotunda applanata sunt instructa; hilum 
basale ovale demersum micropylam funiculumque includit; margo hili tubercula planissima 
rotunda ad ovalia habet, introrsum curvatus est et irregulariter crenatus; textura hili sug- 
grisea est; embryo ovo simile est, perispermium deest, cotyledones bene discerni possunt. 
Habitat: in vicinitate Cuiaba, capitis Mato Grosso, Brasilia, in altitudine ferme 240 m inter 
herbas et dumeta et aliquando sub arboribus in solo duro glareoso.
Exsiccatum in Herbario Rheno-Traiecti sub nr. H 326.

Discocactus heptacanthus, detailopname van het cephalium en de bedoorning



Plant enkel, plat bolvormig tot matig bolvormig, 10-15 cm diameter, zonder 
cephalium 3-7,5 cm hoog, lichtgroen tot grijsachtig groen, met een penwortel 
die deels vertakt is en tot 10 cm lang is; cephalium 2,5-4,5 cm diameter en 
3-4 cm hoog, met witte tot lichtgrijze wol die tot 3 cm lang is, en licht- tot 
donkerbruine borstels die 3-5 cm lang zijn.
9-11 Ribben, verticaal verlopend tot soms iets spiraalsgewijs uitlopend, verdeeld 
in tepelvormige knobbels, aan de basis tot 3,5 cm breed, 2,2 cm hoog en 2 cm lang. 
Jonge areolen zijn ovaal, tot 7,5 mm lang en 5,5 mm breed; oude areolen zijn 
meer rond met een diameter van 6-7 mm, eerst met wit wolvilt, later grijs en 
tenslotte kaal, enigszins verzonken in of direct onder de punt van de knobbels, 
ongeveer 1 cm van elkaar op de rib; 5 a 6 areolen per rib.
Doorns aanvankelijk lichthoornkleurig, later grijs tot soms zwartgrijs, krachtig tot 
zeer ruw; oudere doorns vertonen aan de bovenkant soms een overlangse groef, 
soms zijn ze gespleten; het aantal hoofdranddoorns is 5, de onderste is naar de 
plant gebogen omlaag gericht, tot 4 cm lang en tot 3 mm dik, dan volgt er 1 paar
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A = bloemdoorsnede met bloembladeren; pi = haarring; gn = nectarklieren; cn = nectarkamer 
A1 = stijl met stempels 
A2 = meeldraad 
B = zaadkorrel
B1 = hilumzijde; m = micropyle; f = navelstreng 
B2 = rechts: embryo met lege perispermzak (p)

links: embryo geheel vrijgemaakt; co = cotyledons 
C = oude areool 
C1 = jonge areool

omlaag gericht en naar de plant gebogen, tot 3,5 cm lang en iets dunner dan 
de eerste; boven in het areool staan 2-4 (deels bij-) doorns, bijna recht, waarvan 
1 paar soms schuin zijwaarts en soms recht omhoog is gesteld, 1,5-1,8 cm lang. 
Bloemknop aanvankelijk donkergroen, later groen; bloem slank trechtervormig, 
65 mm lang, indien volledig geopend 45-50 mm breed, kaal, wit; pericarpellum 
4 mm lang en 5 mm breed, witachtig, kaal, geleidelijk overgaand in het slank trech
tervormige receptaculum; receptaculum 47 mm lang en tot 18 mm breed, onderaan 
bedekt met schubben en bovenaan met overgangsbladeren; de onderste daarvan 
zijn 3 mm lang en 2 mm breed, iets aflopend langs het receptaculum, verder 
naar boven groter wordend, tot 28 mm lang en 9 mm breed, allemaal lancet
vormig en vlezig, de onderste met een kort, rood puntje met de vorm van een 
vingernagel, dat ontbreekt op de schubben van het bovenste gedeelte; ze zijn
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wit met een groene top en middennerf; buitenste bloembladeren spatelvormig, 
ongeveer 26 mm lang en 11 mm breed, middennerf iets vlezig, rand plaatselijk 
fijn getand, wit; binnenste bloembladeren spatelvormig, spits uitlopend, 26 mm 
lang en 11 mm breed, zeer dun, rand fijn getand, wit; zaadholte ongeveer hart
vormig, 2 mm lang en 3 mm breed; zaadknoppen wandstandig, alleen of in 
bundels van 4-5; navelstreng met slechts rudimentaire haartjes in de vorm van 
bobbeltjes; nectarkamer buisvormig, 18 mm lang en 3 mm breed, door een haar
krans afgesloten, nectarklieren wandstandig, 18 mm lang, spits uitlopend; 3 mm 
boven de klieren 1 krans primaire meeldraden, 18 mm lang, aanliggend tegen 
de stijl; tussen de primaire en de secundaire meeldraden staat een krans ge
krulde, doorzichtige haren; secundaire meeldraden in vele kransen, de onderste 
15 mm lang en naar de stijl gebogen, verder naar boven korter wordend tot 
9 mm lang en aanliggend tegen de receptaculumwand, allemaal wit; de helm- 
knopjes zijn door korte en zeer dunne draadjes met de doorzichtige meeldraden 
verbonden, ze zijn 1,5 mm lang en geel; stijl ongeveer 60 mm lang en 0,75 mm 
dik; stempels 6, crèmekleurig, 4 mm lang, bezet met witte papillen, boven de 
bovenste helmknopjes uitstekend.
Vrucht knotsvormig, ongeveer 28 mm lang, tot 6 mm breed, groenachtig roze 
bij de zichtbare top, verder bijna wit; napje ongeveer 4 mm doorsnee, met aan
hangende bloemresten; de rijpe vrucht splijt aan 1 zijde overlangs open.
Zaad helmvormig, plaatselijk soms afgeplat, 1,5-1,7 mm lang en 1,3-1,5 mm 
breed; testa glanzend zwart, met tepelvormige knobbeltjes, de langste aan de 
rug- en buikzijde, korter wordend naar de hilumrand toe tot ronde, platte knopjes;
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Discocactus heptacanthus, in bloei

hilum basaal, ovaal, verdiept, micropyle en funiculus insluitend; hilumrand bestaat 
uit zeer platte, ronde tot ovale knopjes, de rand is naar binnen gebogen en 
onregelmatig gekarteld; hilumweefsel lichtgrijs; embryo eivormig, perispermium 
ontbreekt, cotyledons goed zichtbaar.
Vindplaats in de nabije en verre omgeving van Cuiabä, de hoofdstad van Mato 
Grosso, Brazilië, op een hoogte van ongeveer 240 m, tussen gras, struikgewas 
en soms onder bomen in harde bodem die bestaat uit kiezel, kleine steenbrokken 
en zwart zand.
Herbariummateriaal in het Herbarium te Utrecht, Nederland, onder nr. H 326.

Het is interessant de uitleg van Rodriguez met betrekking tot zijn beschrijving 
van deze Discocactus vanuit het Portugees in het Nederlands te vertalen:

"In de zanderige of steenachtige bodem van de vlakten van de Chapada (hoogvlakte) 
van de Serra de Jeronimo heb ik deze soort verschillende keren gevonden in allerlei 
ontwikkelingsfasen. Het is jammer, dat ik nooit de kans had bloemen waar te nemen. Meer dan 
20 levende planten heb ik in mijn tuin uitgeplant. Sommige daarvan weigerden te groeien, 
maar andere zijn nu in volle ontwikkeling, maar bloeien nog niet. In juni verplantte ik de
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cactussen, maar tot op heden laten ze nog geen bloemen zien, hoewel januari en februari 
de bloeitijd is voor deze planten. Ik neem aan, dat ik er juist aan doe om deze soort, op 
grond van de vorm van het plantelichaam, onder te brengen bij het geslacht Malacocarpus 
Salm-Dyck. Naar mijn mening wijkt dit geslacht af van het geslacht Echinocactus Link 
et Otto, ofschoon Bentham, Hooker en Baillon beide als verwant beschouwden. Dr. K. 
Schumann maakt onderscheid tussen beide geslachten en geeft als afwijkend kenmerk: 
’’Caulis apice tomento areolarum confluente longissimo cephalium convexum exhibens 
intermixtum’.’
”De plant toont in haar top een (met dooms) doorweven bol cephalium, doordat de areolen 
door hun zeer lang wolvilt in elkaar overgaan’.’
Hij maakt een vergelijking tussen Echinocactus en Malacocarpus en schrijft:
"In illis caput plantae praesertim nomine cephali salutatur, sed etiamsi in Malacocarpo 
cephalium aculeis intermixtum est, tamen differentia essentialis inter ambo vix existit” 
"Bij de eerstgenoemde groep wordt de top van de plant over het algemeen met de naam 
cephalium aangeduid, maar ook al is bij Malacocarpus het cephalium met doorns door
weven, dan nog bestaat er nauwelijks een wezenlijk onderscheid tussen beide’.’

Inderdaad vertoont de plant dit kenmerk. Als dit niet het geval zou zijn, zou ik deze soort 
rangschikken in de groep Discocactus, die volgens Schumann tot het geslacht Echino
cactus Link et Otto behoort.
...Malacocarpus of Echinocactus vormt hoe dan ook een onbeschreven geslacht dat niet 
identiek is met een van de twee geslachten, waarvan Schumann in zijn Monografie 
van 1890 veronderstelt, dat zij goed bekend zijn.
...Ik stem niet in met de door de Candolle en Walpers vermelde soorten. Tot het geslacht 
Malacocarpus rekent Schumann slechts 8 soorten en tot Echinocactus 18. Van dit geslacht 
worden slechts 2 soorten ingedeeld in de groep Discocactus.
Ik ben er eens te meer van overtuigd, dat deze soort een Malacocarpus is, omdat deze 
planten bijna allemaal uit Uruguay komen, dat ten zuiden van Brazilië ligt. Een karakteristiek 
kenmerk van deze soort is de aanwezigheid van doorns op de tepelvormige knobbels, 
steeds 7 in getal, waarvan de 3 onderste steeds het langst zijn, gebogen als een hoorn, 
zeer krachtig, afgerond en aan de punt donkerder gekleurd en zeer scherp. De bovenste zijn 
veel kleiner en recht, nu en dan recht omhoog gesteld. De 2 middelste van deze 4 
of de bovenste zijn nog kleiner. Deze doorns ontstaan uit een kroon. Als deze kroon 
nog jong is, is zij iets wollig. De doorns op de top staan rechtop, ze zijn fijn van bouw, 
gebogen en zij ontwikkelen zich uit kleine, zeer donzige kussentjes die samen 1 lichaam 
vormen, het cephalium. Het aantal ribben is eveneens typerend, het is meestal 10, een 
enkele keer 11, en ze zijn opgebouwd uit knobbels. De ribben en knobbels worden 
kleiner in omvang naar het cephalium toe. Iedere rib telt 3 of 4 knobbels’!

Tot zover Barb. Rodriguez, die geen verdere informatie over Discocactus ver
strekt.

26. DISCOCACTUS SILICICOLA Buin. et Bred.
in Cactus and Succulent Journal of America, Vol. XLVII, p. 214-217, 1975.

Plant enkel, plat bolvormig tot bolvormig, ongeveer 15 cm diameter, zonder 
cephalium tot 5 cm hoog, dof grijsgroen, met vertakte wortels; cephalium 
betrekkelijk klein, ongeveer 2,5 cm diameter en tot 2 cm hoog, met witte wol
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en lichtbruine tot grijze borstels die tot 3 cm boven de wol uitsteken, vooral 
langs de rand.
10 Ribben, recht, verticaal verlopend en verdeeld in grote, brede knobbels, 
tot 3,5 cm breed, 2 cm dik en 2,5 cm hoog aan de voet van de plant.
Areolen ovaal, tot 8 mm lang en 5 mm breed, aanvankelijk met crèmewitte 
tot grijswitte wol, later kaal en iets verzonken in de opperhuid boven of op de 
punt van de knobbels.
Randdoorns 3-5 (-6), jonge doorns crème- tot vleeskleurig, later lichtgrijs met 
een iets bruine punt, gewoonlijk min of meer naar de plant gebogen, krachtig; 
de onderste doorn is naar beneden gebogen, tot 4 cm lang en tot 2 mm dik, 
dan 1 paar schuin omlaag, tot 2,7 cm lang en iets dunner dan de vorige, het 
volgende paar (soms ontbrekend) schuin omhoog en 2 cm lang; zeer zelden 
staat er nog 1 doorn recht omhoog, tot 2 cm lang; boven in het areool 1-2 
bijdoorntjes met een dunne lengtegroef in de oudere exemplaren; middendoorns 
zijn niet aanwezig.

Discocactus silicicola, in bloei





Bloem slank trechtervormig, tot 70 mm lang, 35-40 mm breed indien volledig 
geopend, kaal, wit, sterk geurend; pericarpellum ovaal, 5,5 mm lang en 4,5 mm 
breed, met een olijfgroen waas, zonder opvallende insnoering overgaand in het 
receptaculum; receptaculum min of meer buisvormig, 40 mm lang en tot 8 mm 
breed, met een olijfgroen waas; nectarkamer buisvormig, 19 mm lang en tot 3 mm 
breed, afgesloten door een krans gekrulde, doorzichtige haartjes; nectarklieren 
spits toelopend, tot 19 mm lang; zaadholte ovaal, 3 mm lang en 2,5 mm breed, 
zaadknoppen wandstandig, apart of in bundels van 4, navelstreng met kleine 
knopjes of rudimentaire haartjes; alleen het bovenste gedeelte van het recep
taculum heeft schubjes en overgangsbladeren, de onderste overgangsbladeren 
ongeveer 12 mm lang en 3 mm breed, lancetvormig, vlezig, top niet gaafrandig, 
lichtbruin, binnenkant lichter dan buitenkant, de bovenste overgangsbladeren 
langer, tot 22 mm lang en 3,5 mm breed, stomp, minder vlezig, wit met een 
lichtbruine middennerf en top; buitenste bloembladeren spatelvormig, ongeveer 
21 mm lang en 5 mm breed, wit, middennerf iets vlezig; binnenste bloembladeren 
spatelvormig met spitse top, ongeveer 22 mm lang en 4 mm breed, zeer fijn
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A = bloemsdoorsnede met bloembladeren; cs = zaadholte; cn = nectarkamer; gn = nectarklieren;
pl = haarring 

B = zaadkorrel
B1 = hilumzijde; f = navelstreng; m = micropyle 
B2 = zaadknoppen; pl = rudimentaire haren; ov = vruchtbeginsel 
B3 = onder: embryo met binnenste testa; p = lege perispermzak 

boven: embryo geheel vrijgemaakt 
C = oude areolen 
C1 = jonge areool

Discocactus silicicola, op zijn groeiplaats



getand, zeer dun, wit; er is geen verschil tussen de primaire en secundaire 
meeldraden; ongeveer 3 mm boven de top van de nectarklieren bevinden zich 
de onderste, 9 mm lang, tegen de stijl aanliggend, naar boven toe korter, tot 5 mm 
lang, tegen de receptaculumwand aanliggend; in de oksels van de 2 onderste 
kransen staan gekrulde, doorzichtige haartjes; helmknopjes geel, 1,25 mm lang, 
door een zeer dun draadje met de meeldraden verbonden; stijl 38 mm lang, 1 mm 
dik, wit; stempels 6, crèmekleurig, 5 mm lang, bezet met papillen, reikend tot 
de helmknopjes van de 3e krans meeldraden.
Vrucht knotsvormig, tot 35 mm lang en tot 6 mm breed, rozewit; napje ongeveer 
4 mm diameter, met aanhangende bloemresten, na rijping overlangs open
splijtend.
Zaad helmvormig, 1,5-1,9 mm lang en 1,6-1,7 mm breed; testa glanzend zwart, 
met fijne, dicht op elkaar staande tepelvormige knobbeltjes, de langste aan de 
buik- en rugzijde, kleiner wordend naar de hilumrand toe; hilum basaal, onregel
matig ovaal, samengesteld uit zeer kleine, kringvormige tot ovale, platte knob
beltjes, verdiept, micropyle en funiculus insluitend; perispermium ontbreekt, 
cotyledons zichtbaar.
Vindplaats in de omgeving van Porto Murtinho, Mato Grosso, Brazilië, op een 
hoogte van 140 m in harde kiezelgrond met kleine steenbrokken tussen gras, 
struikgewas en bomen.
Holotype in het Herbarium te Utrecht, Nederland, onder nr. H 325.
Buining en Horst bezochten de vindplaats op 30 mei 1972 en 15 september 
1974.

27. DISCOCACTUS GRISEUS Buin. et Bred, 
in Succulenta 54, p. 185-190, oktober 1975.

Plant enkel, plat bolvormig, 12-14 cm diameter, vanaf de bodem zonder cepha- 
lium 4 cm hoog, grijsachtig groen, met lange vertakte wortels vlak onder de 
oppervlakte; cephalium 4,5 cm diameter en circa 2 cm hoog, met crèmewitte, 
soms tot lichtbruine wol en vele bruine tot soms rode borstels die 1,5-2 cm 
boven de wol uitsteken.
9-11 Ribben, verticaal verlopend, verdeeld in brede, tepelvormige knobbels die 
rond de top zeer veel op tepels lijken, terwijl de rib tussen de areolen zeer dui
delijk verdiept is; later zijn deze knobbels veel minder duidelijk tot nauwelijks 
meer aanwezig, onderaan bij de areolen tot 2,5 cm breed en 1-1,5 cm aan de 
top, 2-3 cm hoog en 4 cm van elkaar op de rib.
Areolen zijn iets verzonken onder de punt van de tepelvormige knobbels, 
bijna rond, 6-8 mm diameter, aanvankelijk bedekt met crèmekleurige wol, spoe
dig kaal, ongeveer 2,5 cm van elkaar en gemiddeld 3 areolen per rib.
Doorns krachtig, tot 2 mm dik, de voet niet uivormig verdikt, crèmekleurig met 
een scherpe, lichtbruine punt; 3-5 randdoorns, 1 omlaag gebogen, 25-35 mm 
lang, daarboven 1 paar horizontaal tot zijwaarts omlaag gericht en iets naar de 
plant gebogen, 18-30 mm lang, vervolgens nog 1 paar zwakkere doorns schuin 
naar boven tot horizontaal zijwaarts gericht, circa 18 mm lang; boven in het 
areool 1-2 bijdoorntjes van 10-11 mm lengte; middendoorns niet aanwezig.
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Discocactus griseus

Discocactus griseus, in bloei



Bloemknop bruin; bloem buisvormig, circa 55 mm lang en 45 mm breed indien 
volledig geopend, kaal, wit; pericarpellum bijna rond, 5 mm lang en 4,5 mm breed, 
witachtig; receptaculum buisvormig, 45 mm lang en tot 6 mm breed, zeer licht
groen, de bovenste helft met iets vlezige, lancetvormige schubben, de onderste 
met een gespleten top, 5-30 mm lang en 1,5-6 mm breed, wit met lichtbruine 
middennerf en top; buitenste bloembladeren spatelvormig, circa 25 mm lang 
en 7 mm breed, rand iets getand aan de top, binnenkant wit met lichtbruine midden
nerf en top, buitenkant bruinachtig; binnenste bloembladeren spatelvormig, circa 
25 mm lang en 7 mm breed, rand fijn getand aan de top, wit; zaadholte hart
vormig, 4 mm lang en 2,5 mm breed, zaadknoppen wandstandig in bundels van 
1-4, gewoonlijk 2 bij elkaar, navelstreng kaal; nectarkamer buisvormig, 18 mm 
lang en 2,5 mm breed, gesloten door een haarkrans; alle klieren over de hele 
lengte van de kamer lopen puntig uit; circa 3 mm boven de klieren staan de 
primaire meeldraden op verschillende hoogten ingeplant, 8 mm lang, evenwijdig 
aan de stijl; in de oksels vele doorzichtige, gekrulde haartjes; verder naar boven 
talrijke kransen secundaire meeldraden, eerst afstaand van, later aanliggend 
tegen de receptaculumwand, hogerop korter wordend tot een lengte van 5 mm, 
boven de geopende bloem uitstekend; de helmknopjes zijn lichtgeel, 2 mm lang 
en voorzien van een kort steeltje; stijl circa 40 mm lang, wit met 4 stempels 
die 5 mm lang, lijnvormig, wit en met papillen bezet zijn.

176



co

B4

C1

A ; bloemdoorsnede met bloembladeren 
A1 = stempels
A2 = meeldraad met helmknopje 
B = zaadknoppen 
B1 = zaadkorrel
B2 = hilumzijde; f = navelstreng; m = micropyle 
B3 = links: embryo met binnenste testa en lege perispermzak (p) 

rechts: embryo geheel vrijgemaakt; co = cotyledons 
B4 = vrucht

Discocactus griseus, detailopname van het cephalium met vrucht en de bedoorning



Discocactus griseus, dezelfde plant van pag. 175, nu met verscheidene vruchten

Vrucht knotsvormig, circa 30 mm lang en tot 8-9 mm breed, de zichtbare helft 
boven de wol rozebruin, de rest rozewit tot wit; aan de top een geelbruin napje 
met aanhangende bloemresten; de vrucht splijt bij rijpheid overlangs open.
Zaad helmvormig, even lang als breed, 1,8-2 mm; testa glanzend zwart, met 
vele fijne, kort tepelvormige knobbeltjes van ongeveer gelijke lengte; langs de 
rugzijde een duidelijk ontwikkelde kam; aan de hilumrand zijn de knobbeltjes 
rond tot ovaal en tamelijk vlak; hilumrand naar binnen gebogen, aan de rug
zijde overgaande in een vlakke rand; hilum min of meer vioolvormig, funiculus 
iets verdiept, micropyle iets verheven, hilumweefsel grijsoker; embryo ei-tot peer
vormig, perispermium ontbreekt, cotyledons duidelijk zichtbaar.
Vindplaats Serra dos Alegres, westelijk deel van Minas Gerais, Brazilië, op een 
hoogte van 850 m in zuiver, fijn, geelachtig zand tussen allerlei grassen, kleine 
struiken en grillig gegroeide boompjes samen met een Monvillea-soort.
Holotype in het Herbarium te Utrecht, Nederland, onder nr. H 343.

28. DISCOCACTUS CATINGICOLA Buin. et Bred.
in Kakteen und andere Sukkulenten XXV, p. 265-267, december 1974.

Plant enkel, plat bolvormig, 11 cm diameter, zonder cephalium 4 cm hoog, groen 
tot donkergroen, met lange, vertakte wortels; cephalium diameter 3-4 cm, circa 
2 cm hoog, met crèmewitte wol en enkele 3,5 cm lange, lichtgele borstels 
met donkere punt, langs de rand talrijker en donkerbruin.
12 Ribben, verdeeld in tepelvormige knobbels die aan de voet van de plant 
even breed zijn als de ribben, d.w.z. 22 mm, en 20 mm hoog; overigens is hun 
vorm tamelijk plat, 10-12 mm dik, het hoogste punt van de knobbels is ongeveer 
8 mm hoog.
Areolen iets verzonken onder de punt van de knobbel, ovaal, 8 mm lang en circa 
4 mm breed, aanvankelijk bedekt met crèmewit vilt, later kaal.
Doorns krachtig, iets gebogen, aan de voet circa 1,25 mm dik, toenemend 
in omvang hoewel niet uivormig, eerst hoornkleurig met donkere punt, later 
donkergrijs; 5 randdoorns, 1 naar beneden gericht en over de onderliggende 
knobbel gebogen, 3 cm lang, daarboven 1 paar zijwaarts naar beneden, circa
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2,5 cm lang, vervolgens 1 paar zijwaarts gericht, 2 cm lang; boven in het areool 
2-4 bijdoorntjes van circa 10-12 mm lengte en veel dunner; middendoorns niet 
aanwezig.
Bloem slank trechtervormig, circa 55 mm lang, indien volledig geopend 40 mm 
breed, kaal, wit; bloemknop lichtolijfgroen; pericarpellum 5 mm lang en breed, 
kaal, wit met een lichtgroen waas; receptaculum buisvormig en naar boven iets 
verbredend, 38 mm lang, tot 10 mm breed, van bodem tot top bedekt met 
schubben die lancetvormig, 6-24 mm lang en 1,5-4 mm breed zijn, de onderste 
gaafrandig met 2-lobbige top en enigszins langs de receptaculumwand aflopend, 
de bovenste fijn gewimperd, allemaal iets vlezig, licht olijfgroen met olijfgroene 
middennerf en top; buitenste bloembladeren spatelvormig, 23 mm lang en 8 
mm breed, top fijn getand, lichtolijfgroen met olijfgroene middennerf die naar 
boven smaller wordt en olijfgroene top; binnenste bloembladeren spatelvormig, 
wit, buitenkant met olijfgroene middennerf en top en een fijn nageltje op de top, 
rand onregelmatig golvend en plaatselijk getand; zaadholte iets hartvormig, 3 mm 
lang en 2,5 mm breed, zaadknoppen wandstandig in bundels van hoogstens 
5, navelstreng kaal; nectarkamer buisvormig, 22 mm lang en tot 3,5 mm breed, 
klieren wandstandig en spits toelopend, kamer afgesloten door een krans ge
krulde haartjes; primaire meeldraden vlak boven de klieren, iets van de recep
taculumwand afstaand en verder evenwijdig aan de stijl, 10 mm lang, door
zichtig wit; helmknopjes 2 mm lang, crèmegeel, zonder dun draadje met de 
meeldraden verbonden; in de oksels doorzichtige, gekrulde haartjes; secundaire

Discocactus catingicola, met zich openende bloemen
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zaadkorrel
hilumzijde; m = micropyle; f = navelstreng 
zaadknoppen
links: embryo met lege perispermzak (p)
rechts: embryo geheel vrijgemaakt; co = cotyledons
vrucht met aanhangende bloemresten
bloemdoorsnede met bloembladeren en schubben
stijl met stempels
helmknopje
oude doornareool (de viltharen ontbreken)

Discocactus catingicola op zijn extreem droge groeiplaats. Zware regenval heeft waarschijnlijk de kleigrond 
rond de wortels weggespoeld zodat deze plant op een klein heuveltje is komen te staan.



Discocactus catingicola, een andere habitat-foto, nog eens aantonend onder welke 
extreem droge omstandigheden deze plant groeit in de catinga’

Discocactus catingicola, met opengespleten vrucht

■
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meeldraden in vele kransen, aanliggend tegen de receptaculumwand, 5-8 mm 
lang, de bovenste het kortst en boven de bloem uitstekend; helmknopjes iets 
korter dan die van de primaire meeldraden; stijl 38 mm lang, wit; 6 stempels, 
crèmegeel, 3 mm lang, bezet met papillen, reikend tot halverwege de helm
knopjes.
Vrucht knotsvormig, 45 mm lang, tot 13 mm breed, het zichtbare deel boven de 
wol rozeachtig wit; napje met aanhangende bloemresten; bij rijping splijt de 
vrucht aan 1 kant overlangs open.
Zaad helmvormig, 1,5-2 mm lang en 1,6-1,8 mm breed; testa glanzend zwart, 
met tepelvormige knobbeltjes, het langst aan de buik- en rugzijde en aan de 
zijkant korter, plaatselijk geheel ontbrekend, aan de hilumrand overgaand in 
platte, ronde tot ovale, bolachtige knobbeltjes; hilumrand aan de buikzijde stomp 
snavelvormig uitstulpend, rugzijde recht afgeplat, rondom naar binnen gebogen; 
hilum onregelmatig eivormig, iets verdiept, micropyle en funiculus insluitend, 
micropyle iets verheven, hilumweefsel grijsoker; embryo eivormig, perispermium 
ontbreekt, cotyledons duidelijk zichtbaar.
Vindplaats in de omgeving van Barreiras (Sitio Grande), Bahia, Brazilië, op een 
hoogte van 500-650 m op kale, sterk verweerde rotsbodem, dikwijls ook onder 
struikgewas en bomen in een extreem droog gebied, kortom een typische 
"catinga", in een zeer geïsoleerde en eenzame streek.
Holotype in het Herbarium te Utrecht, Nederland, onder nr. H 392.
Buining en Horst bezochten de vindplaats op 2 augustus 1972.

29. DISCOCACTUS SQUAMIBACCATUS Buining et Brederoo species nova.

Corpus proliferat ex areolis subterraneis, applanate globosum ad 16 cm diametitur, sine 
cephalio 7 cm altum est, atroviride ad interdum paulum aeruginosum, radices crassae 
napiformes sunt; cephalium 3,5 cm diametitur, 1-1,5 cm altum est lana albo-cremea ad 
cremea et saetis rufis instructum.
Costae 9-10 in papillas dissolvuntur, ad 4 cm latae sunt et 1,5-3 cm altae, incisiones inter 
areolas 1 cm altae sunt, papillae paulum applanate globosae sunt, in basi 2 cm diametiuntur. 
Areolae demersae in acumine papillae sunt, primo lana suffulva instructae, mox nudae, 
paene rotundae circa 4 mm diametiuntur, in costa 1-1,5 cm inter se distant, 3-4 areolae 
pro costa sunt.
Spinae 3-5 primo subbrunneae ad carneae acumine atro sunt, veteres paene atrae et 
saepe in longitudinem fissae sunt, omnes plus minusve in plantam curvantur, 1,5-3 cm 
longae sunt, 1,5-2 mm crassae, nulla centralis, summa in areola 1-3 adventiciae sunt. 
Gemma subbrunnea est; flores gracile infundibuliformes nudi et albi sunt; pericarpellum 
paene rotundum aliquibus squamulis minimis instructum sine incisione transit in recep
taculum squamis albis lanceolatis instructum, quarum nervus medius et acumen sub- 
brunnei sunt; folia perianthii interiora exterioraque spathulata alba sunt; caverna semini
fera cordata est; camera nectarea tubulosa corona pilorum occlusa est; supra quam 
una corona staminum primariorum, deinde minime 12 coronae secundariorum sunt, omnia 
perspicue alba, filamentum inter stamen et antheram deest, antherae sufflavae sunt; 
pistillum album, 6 stigmatibus cremeoflavis, quae ad antheras supremas porriguntur, in
structum est.
Fructus claviformis supra rubescens, ceterum albus est, parce squamulis instructus, in 
longitudinem aperitur.
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A = bloemdoorsnede met bloembladeren en schubben
A1 = deel van de stijl met stempels
B = zaadkorrel
B1 = verschillende zaadvormen
B2 = hilum; m = micropyle; f = navelstreng
B3 = opengespleten vrucht met aanhangende bloemresten
B4 = schubben op de vrucht; 1, 2, 3 en 4: verschillende ontwikkelingsfasen
B5 = links: embryo geheel vrijgemaakt; co = cotyledons

rechts: embryo met binnenste testa en lege perispermzak (p)
B6 = zaadknoppen
C = oude doornareool
C1 = iets jongere areool
C2 = jonge, nog niet uitgegroeide areool

B2
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Semen galeriforme 1,1-1,6 mm longum, 1,1-5 mm latum est; testa nitide nigra papillis 
in ordinibus frequentibus saepe obtusis, quae in margine minimae sunt, instructa est; 
hilum basale, irregulariter ovale margine introrsus curvato, paulum demersum est, textura 
hili suggrisea est; embryo ovatum est, cotyledones bene discernuntur, perispermium deest. 
Habitat ad Mata Azul, Goias, Brasilia, in altidudine 420 m in silva catingae ubi lapides 
multi fracti in solo sunt.
Holotypus in Herbario Rheno-Traiecti, sub nr. H 428.

De plant vormt spruiten uit oude, ondergrondse areolen, plat bolvormig, tot 16 cm 
diameter, zonder cephalium 7 cm hoog boven de grond, donkergroen tot soms 
iets blauwachtig groen, met dikke vertakte penwortels, soms met een dunne 
haarachtige wortel met kleine vertakkingen aan het eind; cephalium 3-5 cm dia
meter en 1 -1,5 cm hoog, met witcrème tot crèmekleurige wol en roodbruine bor
stels die 2 cm boven de wol uitsteken.
9-10 Ribben, geheel opgelost in tepelvormige knobbels, tot 4 cm breed aan de 
voet, 1,5-3 cm hoog; insnijdingen tussen de knobbels 1 cm diep, knobbels bol
vormig, aan de voet 2 cm diameter.

185



Areolen verzonken in de punt van de knobbels, de verdiepte punt van de knob
bels bedekt met licht geelbruine wol, bijna cirkelrond, 4 mm diameter, oude 
areolen zwart en kaal, dan iets ovaal, 6 mm lang en 5 mm breed, areolen 10-15 
mm van elkaar op de rib en 3-4 areolen per rib.
Doorns eerst lichtbruin tot vleeskleurig met donkerbruine punt; later zwartgrijs 
tot bruin, allemaal min of meer naar de plant gebogen; 3-5 randdoorns, 1 om
laag gericht, 3 cm lang, 2 mm dik aan de voet en soms overlangs gespleten; 
daarboven 1 paar zijwaarts omlaag gericht, 2,5 cm lang en eveneens 2 mm dik 
aan de voet; vervolgens soms nog 1 paar zijwaarts omhoog gericht, 1,5-2 cm 
lang en aan de voet 1,5 mm dik; boven in het areool 1-3 bijdoorntjes, gewoon
lijk rechtop; middendoorns zijn niet aanwezig.
Bloemknop lichtbruin; bloem slank trechtervormig, circa 52 mm lang, indien vol
ledig geopend 48 mm breed, kaal, wit; pericarpellum ovaal, 5 mm lang en 
4 mm breed, met enkele zeer kleine schubjes die op hun top een zeer fijne 
nagel dragen en een gewimperde rand hebben; het pericarpellum verloopt zonder 
insnoering in het receptaculum; receptaculum 44 mm lang en 12 mm breed, 
bedekt met lancetvormige, witte, vlezige schubjes die langs de receptaculum- 
wand omlaag lopen; de schubjes hebben een lichtbruine middennerf en top, 
top iets ingezonken, de onderste 6 mm lang en 1,5 mm breed, de bovenste 
23 mm lang en 8 mm breed, gaafrandig met iets ingezonken top; buitenste 
bloembladeren spatelvormig, 24 mm lang en 10 mm breed, wit, iets vlezig 
langs de middennerf, rand fijn getand; binnenste bloembladeren spatelvormig,

Discocactus squamibaccatus, groeiplaats



22 mm lang en 11-12 mm breed, wit, vliesdun, bladrand iets golvend en fijn 
getand; zaadholte hartvormig, 2,5 mm lang en even breed, zaadknoppen wand- 
standig in bundels van 3, navelstreng met enkele papilachtige haartjes; nectar- 
kamer buisvormig, 11 mm lang en tot 4 mm breed, gesloten door een krans 
gekrulde haartjes, nectarklieren spits uitlopend, circa 11 mm lang; primaire meel
draden in 1 krans vlak boven de klieren, 12 mm lang, doorzichtig wit, naar de 
stijl gericht, helmknopjes 1,5 mm lang, lichtgeel, er is geen dunne draad tussen 
de helmknopjes en de meeldraden; secundaire meeldraden in minstens 12 kran
sen, doorzichtig wit, de onderste beginnen 4 mm boven de primaire meeldraden, 
7 mm lang, naar de stijl gericht, de bovenste tot 4 mm lang en aanliggend tegen 
de receptaculumwand, alle helmknopjes 1 mm lang, lichtgeel, eveneens zonder 
dun draadje aan de meeldraden bevestigd; stijl 44 mm lang, wit; 6 stempels, 
4 mm lang, crèmegeel, reikend tot de allerbovenste helmknopjes.
Vrucht knotsvormig, 25 mm lang, tot 11 mm breed, het gedeelte boven de wol 
iets roodachtig, verder wit, spaarzaam bedekt met schubjes die een fijn nageltje 
op de top hebben en een gewimperde rand; na rijping splijt de vrucht aan 1 kant 
overlangs open; napje met aanhangende bloemresten.
Zaad helmvormig (variabel), 1,1-1,6 mm lang en 1,1 -1,5 mm breed; testa glanzend 
zwart, met dikwijls stompe tepelvormige knobbeltjes die in rijen dicht op elkaar 
zijn gesteld, het kortst dicht bij de hilumrand; hilum basaal, iets verdiept, onregel
matig ovaal, rand naar binnen gebogen, micropyle en funiculus insluitend, het 
diepst bij de funiculus; hilumweefsel lichtgrijs; embryo eivormig, perispermium 
ontbreekt, cotyledons duidelijk zichtbaar.
Vindplaats dicht bij Mata Azul, Goias, Brazilië, op een hoogte van 420 m in 
een bebost gebied, waar de bodem veel steenslag bevat.
Holotype in het Herbarium te Utrecht, Nederland, onder nr. H 428.

Discocactus squamibaccatus, vruchten

187



Discocactus squamibaccatus, typische spruitvorming aan een plant op de groeiplaats

Deze interessante plant werd op 15 juni 1974 door ons (Buining en Horst) ont
dekt in de jungle van Goias. Op een voetpad troffen wij twee jongens aan en 
vroegen hen of zij een plaats wisten, waar "Cabeca de Frada" groeide. Zij namen 
ons mee naar een plaats in het kreupelhout, waar wij de beschreven soort 
aantroffen in lemige bodem tussen steenslag. De moeder van de jongens woonde 
dichtbij in een hut vlak bij een riviertje. Zij moest voor 14 kinderen zorgen. Van 
langs de rivier verzamelde klei modelleerde zij met haar handen waterkruiken, die 
vervolgens in een houtvuur werden gebakken. In deze kruiken haalt men water 
uit een rivier, hetgeen betekent dat zij soms urenlang op het hoofd gedragen 
moeten worden. De gastvrijheid van deze mensen is eenvoudigweg wonder
baarlijk. De vrouw nodigde ons uit om met haar een ”cafe zinho”, een kop koffie, 
te drinken.
Wij waren zeer tevreden met de vondst van deze bijzondere Discocactus en 
dankbaar voor de hulp die de jongens ons hadden gegeven om de planten 
te vinden. We bedankten de vriendelijke vrouw voor haar koffie.

30. DISCOCACTUS MAMILLOSUS Buin. et Bred.
in Kakteen und andere Sukkulenten XXV, p. 217-220, oktober 1974.

Plant enkel, plat bolvormig, diameter tot 17 cm, zonder cephalium 4-5 cm hoog, 
groen, met vertakte wortels die minstens 50 cm lang zijn en vlak onder de opper
vlakte lopen; cephalium met een diameter van 3-4 cm, ongeveer 3 cm hoog, 
bedekt met witte wol van 2 cm lengte en vooral langs de rand met roodbruine 
borstels van 3,5 cm lengte.
Tot 22 ribben, verticaal tot iets spiraalsgewijs verlopend, verdeeld in niet door 
bruggen verbonden knobbels. Deze knobbels aan de voet cirkelrond, diameter 
1,5 cm, 1,5-1,75 cm lang, puntig aan de top, de toppen op de rib 1,5 cm van elkaar.
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Discocactus mamillosus, op de groeiplaats met een cephalium dat in drieën 
gedeeld is, waarschijnlijk door beschadiging van het groeipunt

Discocactus mamillosus, op de groeiplaats



Ribben 2 cm van elkaar.
Areolen iets langwerpig rond, 3-4 mm lang en 1,75-2,5 mm breed, aanvankelijk 
met enig lichtcrèmekleurig vilt, later donkergrijs en tenslotte kaal, in de opperhuid 
verzonken onder de punt van de knobbels.
Doorns buigzaam, min of meer naar plant gebogen, eerst lichtbruin tot licht- 
geelbruin, later lichtgrijs met een iets donkerder punt; 5-7 randdoorns, de onder
ste is naar beneden naar de plant gebogen, tot 18 mm lang, dan 2 paren opzij, 
iets naar de plant gebogen, tot 15 mm lang, dikwijls nog 1 paar schuin naar 
boven, nauwelijks gebogen, tot 10 mm lang; boven in het areool nog 1 -2 bij- 
doorntjes, 2-5 mm lang, soms met een haakvormige punt; er zijn geen midden- 
doorns aanwezig.
Bloem buisvormig, 76 mm lang, indien volledig geopend tot 42 mm breed, kaal, 
wit; pericarpellum cirkelrond, diameter 5 mm, kaal, wit; receptaculum buisvormig, 
45 mm lang, tot 9 mm breed, de wand is aan de voet van de primaire meel-

Discocactus mamillosus, detailopname 
van de bedoorning van deze soort



draden het dikst, onderaan bedekt met schubjes die overgaan in overgangs- 
bladeren, 1,5-26 mm lang en 0,5-3,5 mm breed, lancetvormig, wit met licht
bruine punt, de bovenste meer vlezig dan de onderste; buitenste bloembladeren 
lancetvormig, 25 mm lang en 4 mm breed, wit, langs de middennerf en aan de 
top iets vlezig; binnenste bloembladeren lancetvormig, spits, vliesdun, 23 mm 
lang en 3 mm breed, wit; alle bladeren gaafrandig; nectarkamer sigaarvormig, 
31 mm lang en 5 mm breed, bijna tot aan de voet van de primaire meeldraden 
bedekt met spits uitlopende nectarklieren, afgesloten door een krans doorzichtige 
haren; zaadholte 3 mm lang en 2,5 mm breed, zaadknoppen wandstandig op 
boomvormig vertakte navelstrengen met enkele fijne haartjes; primaire meeldraden 
in 2 kransen op het dikste gedeelte van de receptaculumwand; tussen deze 2 
kransen staat 1 krans doorzichtige haartjes in de oksels van de onderste krans; 
meeldraden 7 mm lang en wit; secundaire meeldraden in vele kransen, de 
onderste iets afstaand van de wand, naar boven korter wordend tot 5 mm lang, 
alle meeldraden zijn wit en eindigen in een fijn, dun draadje waaraan het 1,5 mm 
lange, gele, beweeglijke helmknopje is bevestigd; stijl 37-47 mm lang, wit; 
stempels 7, gebundeld, 4,5 mm lang, geelwit, met papillen bezet, reikend tot 
de onderste krans primaire meeldraden.
De vrucht is een langwerpige peer- tot knotsvormige bes, 38 mm lang en tot 
9 mm breed, dunwandig, roodachtig; napje ongeveer 5 mm diameter, met aan
hangende bloemresten; na rijping splijt de vrucht overlangs open.
Zaad helm- tot bolvormig, 1,8-2 mm lang en 1,6-1,8 mm breed; testa glanzend
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A = bloemdoorsnede met bloembladeren (terwille van de duidelijkheid zijn de meeldraden 
gereduceerd in aantal en afstaand getekend)

A1 = detail van de primaire meeldraden en de haarring; st-p = primaire meeldraden;
st-s = secundaire meeldraden; p = haren; gn = nectarklieren 

A2 = stijl met stempels 
B = zaadkorrel
B1 = navelstrengen met zaadknoppen
B2 = boven: embryo met lege perispermzak (p)

onder: embryo geheel vrijgemaakt; co = cotyledons 
B3 = vrucht
B4 = hilum; f = navelstreng; m = micropyle 
C = doornareool

zwart met tepelvormige knobbeltjes; deze hoofdzakelijk in rijtjes geplaatst, de 
langste aan de buik- en rugzijde, naar het hilum toe vlakker wordend tot bijna 
helemaal vlak langs de hilumrand; hilum basaal, ovaal tot ruitvormig, verdiept, 
funiculus dieper gelegen dan micropyle, hilumweefsel okergrijs; embryo bijna 
bolvormig tot eivormig, cotyledons waarneembaar, perispermium ontbreekt. 
Vindplaats ten westen en ten noorden van de Rio Apa, Mato Grosso, Brazilië, 
op een hoogte van 300-700 m op steenachtige heuvels die bestaan uit leem, 
zand en kiezel, onder en tussen allerlei grassen, planten en soms struiken. 
Holotype in het herbarium te Utrecht, Nederland, onder nr. HU 191.
Buining en Horst bezochten op 28 mei 1972 de vindplaats.
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Discocactus mamillosus Buin. et Bred, verschilt op de volgende punten van 
Discocactus patulifolius Buin. et Bred, en Discocactus hartmannii (Schumann)
Br. et R.

D. mamillosus
cephalium diam. 3-4 cm
ribben 22
randdoorns 5-7
middendoorn 0
lengte bloem 76 mm

buitenste
bloembladeren

wit

binnenste wit, spits, gaaf-
bloembladeren randig, 23 mm lang

nectarkamer sigaarvormig, door 
haarkrans gesloten

meeldraden 2 groepen
zaad helm- tot bol

vormig
1,8-2 mm lang
1,6-1,8 mm breed

D. patulifolius D. hartmannii
diam. 6 cm hele top
19 16
5 10-12
0 1
70 mm 80-100 mm

wit met lichtbruine groenachtig wit,
middennerf, top fel gekleurde
olijfgroen middennerf
wit, spits, gaaf- wit, ingesneden,
randig, 25 mm lang 30 mm lang

buisvormig, gesloten door
open haarkrans
1 groep
bolvormig

1,6-1,8 mm lang 
1,5-1,6 mm breed
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31. DISCOCACTUS RAPIRHIZUS Buin. et Bred, 
in Ashingtonia Vol. II, nr 3, p. 44-47, november 1975.

Plant enkel, plat bolvormig, 11 -12 cm diameter, zonder cephalium tot 4 cm hoog, 
groen; het ondergrondse gedeelte van de plant is conisch en ontwikkelt zich 
tot een tamelijk dunne penwortel die dieper in de grond vertakt is; deze ver
takkingen zijn zeer lang en stijgen zijwaarts naar boven tot vlak onder het bodem- 
oppervlak; cephalium 3 cm diameter, circa 1,5 cm hoog, met witte wol en vele 
bruine borstels die in het centrum 1,5 cm boven de wol uitsteken en langs de 
rand tot 2 cm.
10 Ribben, opgelost in tepelvormige knobbels die min of meer door bruggen 
verbonden zijn, aan de voet tot 3,5 cm breed; de knobbels zijn 2,2 cm breed 
en 2 cm lang en hoog.
Areolen diep verzonken in de knobbels vlak onder de punt daarvan, oude areolen

Discocactus rapirhizus, in bloei



rond, circa 8 mm diameter, met grijs vilt of kaal, jonge areolen ovaal, 7 mm lang en 
5 mm breed, met grijsachtig witte viltharen, 1,5-2 cm van elkaar op de rib, tot 
4 areolen per rib.
Doorns aanvankelijk hoornkleurig, later lichtgrijs, allemaal stijf en dolkvormig, 
oude doorns meer gebogen dan jonge, aan de punt soms haakvormig; 5-7 
randdoorns, stralend rond de 8-15 mm lange middendoorn gesteld, 1 doorn 
omlaag gericht tot 30 mm lang, dan 1 paar zijwaarts omlaag, tot 26 mm lang, 
vervolgens 1 paar zijwaarts omhoog tot 23 mm lang, tenslotte 1 paar zijwaarts 
maar meer naar boven dan de vorige, tot 13 mm lang; boven in het areool 1-2 
kleine bijdoorntjes tot 10 mm lang.
Bloem slank trechtervormig, 48-58 mm lang, indien volledig geopend 45-50 mm 
breed, kaal, wit; bloemknop lichtbruin; pericarpellum ovaal, 9 mm lang en 5 mm 
breed, kaal, wit, met een enkel priemvormig schubje van 1 mm lang en 0,5 mm 
breed; receptaculum tot 42 mm lang en tot 14 mm breed, geheel bedekt met 
5-25 mm lange en 1,5-6 mm brede, langwerpig ronde, iets vlezige, witte schub
ben die aan de buitenkant lichtbruin zijn, vooral aan de top, de onderste met een 
spitse punt en een zeer fijn getande rand; verder naar boven is de top meer 
rond en de rand gaaf; buitenste bloembladeren langwerpig rond, 30 mm lang 
en 7 mm breed, langs de middennerf en aan de top vlezig, wit, gaafrandig, aan 
de buitenkant met lichtbruine top; binnenste bloembladeren langwerpig rond, 
25 mm lang en 6 mm breed, top iets vlezig maar overlopend naar zeer dun, 
gaafrandig, wit; zaadholte langgerekt hartvormig, 7 mm lang en 3 mm breed,
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m

A = bloemdoorsnede met bloembladeren en schubben; ap = primaire meeldraden;
as = secundaire meeldraden; p = haarring; cn = nectarkamer; gn = nectarklieren 

A1 = detailtekening: ap = primaire meeldraden met haarring in de oksels(p); gn = nectarklieren 
B = enigszins beschadigde en opengespleten vrucht met aanhangende bloemresten 
B1 = zaadkorrel; m = micropyle 
B2 = hilumzijde; m = micropyle; f = navelstreng 
B3 = links boven: embryo met lege perispermzak (d)

rechts boven en beneden: boven- en zijaanzicht van geheel vrijgemaakt embryo; co = cotyledons 
B4 = zaadknoppen 
C = oude doornareool 
C1 = jonge doornareool

zaadknoppen wandstandig, in bundels van 4-5 bij elkaar, navelstreng met zeer 
fijne haartjes of rudimentaire haartjes; nectarkamer buisvormig, 19 mm lang en 
tot 4 mm breed, binnenzijde bedekt met spits toelopende nectarklieren die tot 
de voet van de primaire meeldraden reiken; primaire meeldraden 12 mm lang, 
gekrulde haarbundeltjes in de oksels, deze sluiten de nectarkamer bijna af; daar
boven tot 12 kransen secundaire meeldraden; de bovenste krans steekt boven
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de geopende bloem uit, de onderste krans 8 mm lang, naar boven korter wordend 
tot hoogstens 5 mm, alle meeldraden zijn rond en zeer dun, aan de top over
gaand in een buitengewoon dun draadje, waaraan de 1-1,5 mm lange helm- 
knopjes bevestigd zijn, die naar de stijl gericht zijn; stijl 43 mm lang, wit; stem
pels 5, lijnvormig, 4 mm lang, crèmewit, bezet met papillen, reikend tot de 
hoogte van de helmknopjes der bovenste meeldraden.
De vrucht is een knotsvormige bes, 35 mm lang en tot 10 mm breed, wit, na 
rijping overlangs opensplijtend; aan de top een discusvormig napje, 5 mm dia
meter, met aanhangende bloemresten.
Zaad helmvormig, 1,5 mm lang en 1,4-1,6 mm breed, testa glanzend zwart, met 
knobbeltjes die erg veel op tepeltjes lijken, plaatselijk ontbrekend, zeer kort of 
afwezig langs de hilumrand; hilumrand kraagvormig en glad; hilum onregelmatig 
ovaal, micropyle en funiculus insluitend, iets verzonken; micropyle verheven op 
een kort steeltje; funiculus dikwijls een deel van het lichtgrijze hilumweefsel
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bedekkend, hilumweefsel rond micropyle met zwarte, tepelvormige knobbeltjes; 
embryo eivormig, cotyledons goed zichtbaar, perispermium ontbreekt.
Vindplaats in de omgeving van Posse (Rodoviana), oostelijk Goias, Brazilië, 
op een hoogte van 800 m in zanderige leembodem tussen lange grassoorten, 
kromme boompjes en aan de voet van struikgewas.
Holotype in het Herbarium te Utrecht, Nederland, onder nr. H 200.
Op 19 juni 1974 waren Buining en Horst op de vindplaats. Het was moeilijk 
deze soort te vinden in de droge, verlaten catinga, maar dankzij inlichtingen 
die wij ter plaatse ontvingen, konden we deze soort vinden na een lange voet
tocht door het woeste, met struikgewas begroeide terrein in een iets lager ge
legen, heuvelachtig gebied.

32. DISCOCACTUS MAGNIMAMMUS Buin. et Bred, subspec. MAG NI MAM MUS
Buin. et Bred.
in Kakteen und andere Sukkulenten XXV, p. 242-245, november 1974.

Plant enkel, plat tot iets bolvormig, 17 cm diameter, zonder cephalium 6-7 cm 
hoog, groen, met penwortels; cephalium diameter 3 cm, 2,5 cm hoog, bedekt 
met grijsachtig witte wol en vele bruine borstels, vooral langs de rand, die 2-2,5 
cm boven de wol uitsteken.
16 Ribben, verdeeld in knobbels, aan de basis 2-2,5 cm breed en hoog, lood
recht naar beneden verlopend, onder de areolen soms iets bijlvormig verhoogd.
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A = Bloemdoorsnede met bloembladeren; pi = haarring; cn = nectarkamer; 
gn = nectarklieren; cv = zaadholte

A1 = detail om de haarring; st = meeldraden; pi = haren; gn = nectarklieren
B = zaadkorrel; pe = kam
B1 = hilum; f = navelstreng; m = micropyle
B2 = vrucht met aanhangende bloemresten
B3 = zaadknop met behaarde navelstreng
B4 = onder; embryo met binnenste testa en lege perispermzak (p) 

boven: embryo geheel vrijgemaakt; co = cotyledons 
C = doornareolen
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Areolen ovaal, 5-6 mm lang en 3-4 mm breed, eerst bedekt met lichtgrijsachtig 
vilt, spoedig daarna kaal, iets verzonken in de top van de knobbels.
Doorns aanvankelijk lichtgrijsachtig bruin tot lichthoornkleurig, later grijs wordend; 
randdoorns 3-5, aan de voet iets verdikt, 0,5-1,5 mm dik, 1 doorn omlaag gericht, 
naar de plant gebogen, de punt soms haakvormig, tot 16 mm lang, daarboven 
1 paar zijwaarts gericht, iets naar de plant gebogen, tot 12 mm lang, soms nog 
1 paar zijwaarts omhoog gericht, iets gebogen, tot 7 mm lang; boven in het 
areool 1 of enkele bijdoorntjes, 3-5 mm lang; er is geen middendoorn aanwezig. 
Bloem slank trechtervormig, ongeveer 70 mm lang, indien volledig geopend 
50-55 mm breed, kaal, wit; bloemknop lichtbruin; pericarpellum 4,5 mm lang 
en 4 mm breed, kaal, wit, zonder insnoering overgaand in het receptaculum; 
receptaculum 56 mm lang en tot 9 mm breed, geheel bedekt met schubjes, 
de onderste tot 15 mm lang en 4,5 mm breed, met een fijn, rood nageltje op 
het eind van de middennerf, kort lancetvormig, verder naar boven lancetvormig, 
tot 28 mm lang en 6,5 mm breed, rand onregelmatig golvend, iets vlezig, aan de
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binnenkant wit, aan de buitenkant met een lichtbruin waas; buitenste bloem
bladeren lancetvormig, tot 28 mm lang en 7 mm breed, rand onregelmatig 
golvend en getand, wit met zeer lichtbruine middennerf; binnenste bloembladeren 
spatelvormig, 26 mm lang en circa 6,5 mm breed, aan de top een fijn nageltje, 
rand onregelmatig golvend en getand, zeer dun, wit; zaadholte rond, diameter 
2 mm, zaadknoppen wandstandig in bundels van 4 aan de vertakte navelstreng; 
nectarkamer buisvormig, 25 mm lang, 4 mm breed, gesloten door een krans 
doorzichtige kroeshaartjes die over een afstand van 2 meeldraadkransen op de 
wand staan, nectarklieren wandstandig en spits toelopend; er is geen verschil 
tussen de primaire en secundaire meeldraden; de eerste krans meeldraden van 
11 mm lengte is 2 mm boven de nectarklieren ingeplant, verder naar boven 
worden de kransen korter tot een lengte van 5 mm, de bovenste reiken tot iets 
boven de basis van de binnenste bloembladeren; alle meeldraden zijn wit en 
lopen uit in een kort, dun draadje, waaraan de helmknopjes bevestigd zijn; de 
helmknopjes zijn naar de stijl gericht, 1,8 mm lang en geel; stijl 40 mm lang, 
1 mm dik; 6 stempels, circa 7 mm lang, lijnvormig, bezet met papillen, reikend 
tot de onderste helmknopjes.

Discocactus magnimammus, 
detailopname van de bedoorning 
en het cephalium



De vrucht is een knotsvormige bes, circa 44 mm lang en tot 11 mm breed; het 
zichtbare gedeelte boven de wol is lichtroze, de rest is wit, glanzend als satijn, 
hij bevat slechts weinig vruchtvlees en ongeveer 130 zaden; napje ongeveer 
4 mm diameter, met aanhangende bloemresten.
Zaad helmvormig, 1,8-2,2 mm lang, 1,2-1,5 mm breed; testa glanzend zwart, 
met tepelvormig verlengde knobbeltjes, dicht bij elkaar geplaatst, het langst aan 
de rug- en buikzijde, een kam vormend aan de rugzijde, korter wordend en verder 
uit elkaar staand naar de hilumrand toe; hilumrand bestaat uit tamelijk platte, 
ronde tot ovale knobbeltjes; hilum basaal, onregelmatig eivormig, iets verdiept, 
micropyle en funiculus insluitend, hilumweefsel geelachtig grijs; embryo eivormig, 
perispermium ontbreekt, cotyledons zichtbaar.
Vindplaats bij Caracol en Bela Vista en langs de Rio Descalvado da Caracol, 
Mato Grosso, Brazilië, op rotsachtige bodem die veel mica bevat, tussen laag 
struikgewas met hier en daar een boom, op een hoogte van 280 m.
Holotype in het Herbarium te Utrecht, Nederland, onder nr. HU 324.
Buining en Horst bezochten de vindplaats op 29 mei 1972.

33. DISCOCACTUS MAGNIMAMMUS Buin. et Bred.
subspecies BONITOENSIS Buining et Brederoo subspecies nova

Corpus solitarium applanate rotundum viride est radicibus ramosis; cephalium globosum, 
lana alba ad cremea et saetis brunneis instructum est.
Costae 1 5-16 in tubercula papilliformia dissolvuntur.
Areolae ovales, primum tomento albo minimo instructae, mox nudae sunt.
Spinae primum succornucoloratae, deinde griseo-brunneae sunt et plus minusve curva
tae; marginales 3, 10-16 mm longae sunt; summa in areola adhuc duae adventiciae sunt.
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A
B
B1
B2
B3

B4
C
C1

bloemdoorsnede met bloembladeren en schubben 
zaadkorrel
hilum; f = navelstreng; m = micropyle
doorsnee van een zaadkorrel; t = testa; p = lege perispermzak; e = embryo; h -  hilum 
links onder: p = lege perispermzak
rechts boven: embryo geheel vrijgemaakt; co = cotyledons
zaadknoppen
jonge doornareool
oude doornareool

Flores tubulosi superne infundibuliformes nudi et albi sunt; pericarpellum ovale nudum et 
album est; receptaculum squamulis lanceolatis et carnosis instructum extrinsecus olivaceum 
ad subbrunneum est acumine rubro nervi medialis, ceterum album est; folia perianthii 
exteriora spathulata alba sunt; interiora spathulata ad lanceolata alba sunt; caverna se
minifera ovalis est; ovula in fasciculis de 2-3 sunt; placentae breviores nudae sunt; 
camera nectarea tubulosa glandulis acutis instructa pilorum corona occluditur; staminum 
primariorum perspicue alborum una corona est, in axillis pili crispi sunt; secundariorum 
alborum minime 15 coronae sunt; antherae omnes flavae sunt; pistillum album, 8 stig
matibus sufflavis, quae usque longitudinem dimidiam staminum porrigunt, instructum est. 
Fructus claviformis nudus, in parte videnda viridi-brunneus, ceterum albus est reliquiis 
floris adhaerentibus.
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Semen galeriforme; testa nitide nigra tuberculis papilliformibus frequentibus inter se et 
pectine debili instructa est; hilum ovale basale demersum est et micropylam funiculumque 
continet; textura hili alba est; embryo ovatum est, cotyledones bene discerni possunt, 
perispermium deest.
Habitat aliquo in meridiem Bonito, Mato Grosso, Brasilia, in altitudine 360 m, in solo 
plano lapidoso et glareoso ubi herbae et fructices humiles crescunt.
Holotypus in Herbario Rheno-Traiecti, sub nr. H 193.

Plant enkel, plat bolvormig, 15 cm diameter, zonder cephalium 6,5 cm hoog, 
groen, met vertakte wortels; cephalium 5-5,5 cm diameter, 2-3,5 cm hoog, met 
witte tot crèmekleurige wol en bruine borstels, vooral langs de rand.
15-16 Ribben, in een rechte, iets draaiende lijn naar beneden verlopend, 18-23 
mm breed, ongeveer 25 mm hoog, verdeeld in tepelvormige knobbels; knobbels 
18-20 mm breed, 13 mm dik, 11-12 mm hoog gemeten vanaf de dwarsgroef, 
ongeveer 3 cm op de rib uit elkaar.
Areolen eivormig, 5 mm lang en 3 mm breed, verzonken in de punt van de knob
bels, eerst met zeer weinig wit vilt, spoedig kaal, 12-20 mm van elkaar en 
5-7 areolen per rib.
Doorns eerst lichthoornkleurig, later grijsbruin, min of meer gebogen; randdoorns 
3, 1 naar beneden gericht, 16 mm lang, daarboven 1 paar zijwaarts gericht, 
soms iets omlaag, 10-15 mm lang, boven in het areool 2 bijdoorntjes, 6-8 mm 
lang.

Discocactus magnimammus ssp. bomtoensis. in bloei



Discocactus magnimammus ssp. bonitoensis, habitat

Bloemknop lichtolijfgroen tot lichtbruin; bloem buisvormig, naar boven toe iets 
verbredend als een trechter, 70 mm lang, indien volledig geopend 45 mm breed, 
kaal, wit; pericarpellum ovaal, 8 mm lang en 4 mm breed, kaal, met een lichte 
insnoering overgaand in het receptaculum; receptaculum 52 mm lang en 8 mm 
breed, over de hele lengte bedekt met vlezige, lancetvormige schubjes, aan de 
buitenkant lichtolijfgroen tot lichtbruin, uiteinde van de middennerf rood, aan de 
binnenkant wit, 10-25 mm lang en 3-5 mm breed, gaafrandig; buitenste bloem
bladeren 22-25 mm lang en 5 mm breed, wit, langs de middennerf vlezig, 
spatelvormig, gaafrandig, iets golvend; binnenste bloembladeren spatelvormig 
tot lancetvormig, 20 mm lang en 5 mm breed, rand iets gegolfd, top fijn ge
karteld, dun, wit; zaadholte eivormig, 6 mm lang en 2 mm breed, zaadknoppen 
wandstandig in bundels van 2-3, navelstrengen zeer kort en kaal; nectarkamer 
buisvormig, 20 mm lang en 3 mm breed, nectarklieren spits uitlopend, 20 mm 
lang, kamer afgesloten door een krans krulhaartjes; primaire meeldraden in 1 krans 
op 5 mm boven de klieren, 7 mm lang, naar de stijl gericht, doorzichtig wit, 
helmknopjes 1 mm lang en geel; in de oksels van de meeldraden staan gekrulde 
haartjes; secundaire meeldraden in minstens 15 kransen, allemaal 4 mm lang, 
de onderste van de receptaculumwand afstaand en de bovenste er tegenaan 
liggend, helmknopjes 1 mm lang en geel; stijl 40 mm lang, wit; stempels 8, 
lichtgeel, 5 mm lang, bezet met papillen, reikend tot halverwege de onderste en 
bovenste helmknopjes.
Vrucht knotsvormig, circa 28 mm lang en tot 9 mm breed, kaal; het zichtbare 
gedeelte boven de wol is groenbruin, verder bijna wit; diameter napje 4 mm, 
met aanhangende bloemresten.
Zaad helmvormig, 1,7-1,8 mm lang en 1,5-1,7 mm breed; testa glanzend zwart 
met tepelvormige, dicht op elkaar geplaatste knobbeltjes, kam slechts zwak ont
wikkeld; rand van het hilum kraagvormig met platte, ronde tot ovale knobbeltjes, 
getand en naar binnen gebogen; hilum onregelmatig ovaal, basaal, in een holte
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liggend, micropyle en funiculus insluitend, hilumweefsel wit; embryo eivormig, 
perispermium ontbreekt, cotyledons goed zichtbaar.
Vindplaats direct ten zuiden van Bonito, Mato Grosso, Brazilië, op een hoogte 
van 360 m op vlak terrein met steenbrokken en kiezel, samen groeiend met 
grassoorten en lage struiken.
Holotype in het Herbarium te Utrecht, Nederland, onder nr. H 193.
Buining en Horst waren op 17 september 1974 op de vindplaats.

34. DISCOCACTUS PACHYTHELE Buin. et Bred.
in Cactus and Succulent Journal of America Vol. XLVII, p. 163-166, 1975.

Plant enkel, plat bolvormig, tot 22 cm diameter, zonder cephalium 8-9 cm hoog, 
iets donkergroen, met lange vertakte wortels; cephalium 5-6 cm diameter, onge
veer 3 cm hoog, met lichtgrijze wol en vele bruinachtige borstels, vooral langs 
de rand.
13-16 Ribben, bijna verticaal verlopend, verdeeld in grote, iets hoekige, tepel
vormige knobbels, iets bijlvormiq aan de onderkant, 2,5-3 cm hoog en 2,5-3,5 
cm breed.
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A = bloemdoorsnede met bloembladeren 
A1 = stijl
A2 = sterk vergrote haar van de receptaculumwand 
B = zaadkorrel
B1 = hilumzijde; m = micropyle; f = navelstreng
B2 = verschillende zaadvormen
B3 = embryo: links: met lege perispermzak (p)

rechts: geheel vrijgemaakt; co = cotyledons 
B4 = deel van het vertakte vruchtbeginsel 
C = knobbel met doornareool

Discocactus pachythele, in knop
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Areolen ovaal, 6 mm lang en 3 mm breed, eerst met licht grijsgeel vilt, spoedig kaal 
en dan gerimpeld en vuilbruin, iets verzonken in de opperhuid aan de onderkant 
van de knobbelpunt.
Doorns tamelijk krachtig, iets gebogen, geelachtig lichtbruin met donkere punt, 
iets verdikt aan de voet; randdoorns 5, de langste naar beneden gebogen, tot 
45 mm lang, de beide andere paren zijwaarts gericht, 28-32 mm lang, soms 
enkele bijdoorntjes boven in het areool, tot 12 mm lang; middendoorns zijn niet 
aanwezig.
Bloem buisvormig, 95-110 mm lang, indien volledig geopend 70 mm breed, 
kaal, wit, sterk geurend; pericarpellum 10 mm lang en 5,5 mm breed, onderaan 
spits toelopend; receptaculum buisvormig, 60-70 mm lang en tot 12 mm breed, 
de onderste helft kaal en licht geelgroen, bovenste helft met gaffel- tot lancet
vormige schubben; nectarkamer buisvormig, 22-45 mm lang en 3 mm breed, 
gesloten door een haarkrans, met uitstulpende nectarklieren; zaadholte eivormig, 
5 mm lang en 2,5 mm breed, zaadknoppen wandstandig op boomachtig ver
takte navelstrengen met enkele haartjes; de onderste overgangsbladeren gaffel
vormig, 7-10 mm lang, ongeveer 3 mm breed, iets vlezig, licht geelgroen; de 
daarop volgende zijn lancetvormig, ongeveer 13 mm lang en 3,5 mm breed, 
eerst met een stompe punt en in het midden van de top een scherp nageltje, 
iets vlezig en lichtgroen; daarboven volgen lancetvormige, ongeveer 30 mm lange 
en 6,5 mm brede schubben, lichtgroen met lichtere rand, top lichtbruin, iets 
vlezig; buitenste bloembladeren lancetvormig, ongeveer 30 mm lang en 6 mm

Discocactus pachythele, detailopname met opengespleten vrucht



Discocactus pachythele, met zich openende bloem

breed, wit met een lichtgroene middennerf; binnenste bloembladeren lancet
vormig, tot 25 mm lang en 6 mm breed, zeer dun, wit, rand hier en daar ge
tand; de onderste primaire meeldraden zijn 10 mm lang en vormen een krans 
rond de stijl; tussen de primaire en secundaire meeldraden staat een krans 
gelede celhaartjes die de nectarkamer afsluiten; secundaire meeldraden in vele 
kransen langs de binnenwand van het receptaculum, de onderste ongeveer 
8 mm lang, de bovenste tot 5 mm lang; alle meeldraden zijn wit; helmknopjes 
wit, 1 mm lang en met een kort, dun draadje met de meeldraden verbonden; 
stijl 76 mm lang, wit; stempels ongeveer 6 in een gesloten bundel, 7,7 mm 
lang, lijnvormig, geel, reikend tot of tot boven de bovenste meeldraden.
Vrucht knotsvormig, 3,5-4 cm lang en tot 7 mm breed, de bovenste helft roze, 
de onderste witachtig, na rijping overlangs opensplijtend; napje 4-5 mm diameter, 
3,5-4 mm lang, met aanhangende bloemresten.
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Discocactus pachythele, met een verdorde vrucht

Zaad helmvormig tot bolvormig, 1,7-2 mm lang 1,6-1,8 mm breed; testa glan
zend zwart, met iets haakvormige, soms gebogen, tepelvormige knobbeltjes die op 
sommige plaatsen bijna plat zijn, het geheel iets lijkend op een wrat; langs de 
hilumzijde zijn de knobbeltjes kleiner en platter; hilum basaal, verdiept, omhoog 
gestrekt aan buikzijde, onregelmatig ovaal, micropyle en funiculus insluitend; 
hilumrand naar binnen gebogen, hilumweefsel grijsoker; embryo eivormig, cotyle
dons duidelijk zichtbaar, perispermium ontbreekt.
Vindplaats ten noordoosten van Aquidauana, Mato Grosso, Brazilië, op een 
hoogte van 230 m op rotsachtige, open plekken in de grotere Catinga.
Holotype in het Herbarium te Utrecht, Nederland, onder nr. H 198.
Op 4 juni 1972 bezochten Buining en Horst de vindplaats.

Discocactus pachythele, habitat



35. DISCOCACTUS SUBNUDUS Br. et R.
in The Cactaceae III, p. 217, 1922.

’’Plant simple; ribs only few (about 8 or 9), somewhat flattened, divided into tubercles, 
totally or nearly spineless; cephalium small with many erect bristles; flowers large’.’

’’Plant enkel; slechts weinig ribben (ongeveer 8 of 9), iets afgeplat, verdeeld in knobbels, 
geheel of bijna doornloos; cephalium klein met veel opgerichte borstels; bloemen groot’.’

Deze plant zou door Dr. Albert Löfgren gevonden zijn in de zanderige kuststreek 
van Bahia. In 1915 heeft Dr. Rose tevergeefs naar deze soort gezocht langs 
de kust van Bahia. In 1932 zocht Werdermann eveneens deze kust af, ook zon
der resultaat.
In 1968 trokken Buining en Horst langs de Atlantische kust van Rio de Janeiro 
tot ergens ten noorden van Salvador, maar zij konden, overeenkomstig hun 
verwachtingen, nergens een Discocactus langs die kust vinden.
De door Löfgren afgebeelde reproductie in "The C actaceae” III, p. 216, laat 
duidelijk een plant zien zoals ze dikwijls in de binnenlanden van Brazilië ge
vonden kunnen worden. De knobbels, areolen en doorns zijn bijna volledig ver
brand. De zogenaamde ’’serrados” dikwijls bedekt met droge grassoorten en kleine 
struiken, worden op het einde van de droge winter afgebrand, om in de lente de 
groei van jong gras en bladeren voor het zeboe-vee, de geiten en de ezels te 
stimuleren. In deze gebieden kunnen vaak cactussen die als boven beschreven 
beschadigd zijn, gevonden worden.
Naar mijn mening moet een beschrijving die slechts naar een afbeelding van 
een plant tot stand gekomen is als waardeloos beschouwd worden. Derhalve 
moet de naam als nomen invalidum (ongeldige naam) aangegeven worden.

36. DISCOCACTUS PARANAENSIS Backbg.
in Die Cactaceae IV, p. 2628, 1960; afbeelding 2506.

’’Depresso-globosus; costis ca. 20, vix tuberculatis, cephalio parvo, saetis duris; aculeis 
radialibus inaequalibus, 5-6 longioribus, supra aliquid applanatis vel plus minusve cari
natis, 3 superioribus, tenuibus, brevioribus”

"Plant plat bolvormig; ongeveer 20 ribben die nauwelijks in knobbels zijn verdeeld, cepha
lium klein, met harde borstels; 5-6 tamelijk lange randdoorns, ongelijk van lengte, boven
aan iets afgeplat of min of meer kielvormig, 3 doorns verder naar boven geplaatst, dun 
en korter’.’

Door Backeberg is deze plant eveneens beschreven naar een foto van O. Voll, 
die planten kweekte in de Botanische Tuinen van Rio de Janeiro. De herkomst 
van de plant moet als onduidelijk beschouwd worden, om dat de staat Parana 
die als vindplaats genoemd wordt, groot en zeer uitgestrekt is.
In latere jaren schreef Backeberg in "Das Kakteenlexikon” 1966, dat hij zichzelf 
afvroeg, of de vindplaats de Serra Parana in Goias, ten noorden van de hoofd
stad Brasilia, zou kunnen zijn. Om dat Voll in die tijd al overleden was, was 
Backeberg niet in staat verdere inlichtingen te verkrijgen.
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Dit bewijst opnieuw, dat zulke onvolledige en vage beschrijvingen geen zeker
heid kunnen bieden en daarom onbetrouwbaar zijn, te meer omdat de bloem, 
de vrucht en het zaad niet bekend zijn en de beschrijving uitsluitend aan de hand 
van een foto is gemaakt. Daarom alleen al is het juist om deze beschrijving als 
onbetrouwbaar te beschouwen en de naam als een nomen invalidum.

BRASIL AMD ITS STATES

1 RIO GRAMDE DO MORTE
2PARAIBA
3PERNAMBUC0
4ALAG0AS
5SERGIPE
ÖFEDERAL DIST. BRASILIA 
7ESPIRIT0 SAMTO 
SR IO DE JANEIRO 
gSANTA CATARINA

IN TE R N A TIO N AL BOUNDARIES 

DISTR IC T BOUNDARIES

ATLANTIC OCEAN

A. GUYANA 
B . SURINAME 
C . FRENCH GUYANA

SCALE f--40.000.000
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Verklaring van botanische termen

Cephalium . . . sterk wollige bloeizone in de top of aan de zijkant van 
verschillende cactussoorten. Deze ontstaat doordat de

Cotyledons . . .

ribben smaller worden en dichter op elkaar komen te 
staan, terwijl de areolen naast doorns en borsteis ook 
rijkelijk lange wolharen gaan produceren, 
kiembladeren die de kiemknop min of meer beschermen 
bij het kiemproces, voedingsstoffen opslaan of deze uit 
het voedingsweefsel naar het kiemplantje voeren.

E m bryo ..................... deel van het zaad van zaadplanten, bestaande uit kiemas, 
kiemwortel en kiembladeren, in de regel omgeven door 
voedingsweefsel.

Emend......................... (emendatus), emendatie, emenderen =  corrigeren, ver
beteren of aanvullen.

Funiculus . . navelstreng, verbindingsstuk tussen de zaadknoppen en 
de placenta; dikwijls ook gebruikt voor de plaats waar 
de navelstreng van het zaad is afgebroken.

H i l u m ..................... navel; de plaats waar de kiem aan de navelstreng of de 
placenta vastzit.

Holotype . . . . het exemplaar of ander element dat de auteur als type 
gekenmerkt heeft.

Lectotype . . . . het exemplaar of ander element dat door een auteur wordt 
gekozen uit het originele materiaal, in het geval dat de 
oorspronkelijke auteur van het taxon geen holotype heeft 
aangewezen of als dit onvindbaar is.

Micropyle . . . . kleine toegang tot het binnenste deel van de kiem, die 
door de zaadhuid vrijgelaten wordt.

Perispermium . . . voedingsweefsel van de kiem dat het restant vormt van

Pericarpellum . .
P e ta le n .....................
Primaire meeldraden .

de eikern en dus buiten de embryozak ontstaat, 
de vruchtwand waardoor het zaad ingesloten wordt, 
kroonbladeren, binnenste bloembekleedselen. 
de onderste groep meeldraden, meestal in 1 krans ge
plaatst.

Receptaculum . . . de bloembodem waaraan de bloembladeren zitten.
Secundaire meeldraden de meeldraden die verder dan de primaire van de stijl

Sepalen . . . .  
Taxon . . . .  
Testa

staan en meestal in meer kransen geplaatst zijn. 
kelkbladeren, buitenste bloembekleedselen 
taxonomische groep van elke rangorde 
buitenste zaadhuid, ontstaan uit het vroegere zaad-
omhulsel

Literatuur: Pflanzennamen und botanische Fachwörter. R. Schubert und G. Wagner, 
Neumann Verlag, Radebeul.
Botanical Latin, W.T. Steam, David & Charles, Newton Abbot.
Vascular Plant Systematics, A. Redford et al. Harper and Row, New York.
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