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Beste Vriendinnen en Vrienden,
1 984! Een nieuw jaar met nieuwe mogelijkheden. Ik wens U allen veel geluk, 
dit jaar, en veel plezier met Uw planten. Een nieuw jaar betekent nieuwe 
voornemens. Plannen om de dingen anders en beter te doen dan je tot nu toe 
deed. Plannen om dingen die in 1 983 in de soep zijn gelopen, nu toch eens 
goed aan te pakken. De mogelijkheden op het gebied van onze hobby voor 
het maken van goede voornemens zijn groot.
Hebt U de zaadlijst van het Clichéfonds al goed bestudeerd? Prachtige soor
ten, moeilijk en makkelijk, dik en dun, lang en kort. Voor ieder wel wat. Ga 
dit jaar (weer) eens zaaien, 't Is werkelijk een van de allerleukste onderdelen 
van onze hobby. De spanning van wat er op zal kómen, hoeveel er door rot
ten weg zullen vallen, de eerste doorntjes, het enorme verschil in groeisnel- 
heid tussen de soorten, de fouten en blunders die je maakt, het verspenen en 
ga maar door. En toch... toch zijn er nog vele liefhebbers, die niet of nooit 
zaaien. Laten die zich eens voornemen om dat in 1 984 te veranderen.
Dan is er Ruilen zonder Huilen. De nieuwe aankondiging al gelezen in de gele 
rubriek? Prachtige soorten heb ik al via deze instelling kunnen bemachtigen. 
Ja heus, ook zeldzame soorten. Niettemin is het groepje ruiters dat meedoet 
slechts één procent van alle leden. Waar blijven al die andere gevorderde lief
hebbers, die ook zaailingen over hebben en graag willen dat die een ver
trouwd tehuis krijgen? Via de ruillijst komt U in kontakt met liefhebbers, die 
voor U ook nog vaak iets hebben. Zij die hun neus optrekken en zeggen dat er 
voor hun toch niets bijzonders bij is, hebben het gewoon mis. Een idee dus 
voor 1984.
En weet U wat U ook eens moet doen? Bijzondere belevenisjes met Uw plan
ten opschrijven. U kent die kleine verhaaltjes wel: "Nu heb ik toch wat geks, 
leuks of aparts bij de hand. Daar begon me een Gymno bijna uit de onderste 
areolen te bloeien of Mammillaria huppeldepup bloeide met een dichotoom 
gedeelde stamper of mijn Euphorbia obesa is zelfsteriel''. Iedereen beleeft 
op een gegeven moment wel iets bijzonders. Deze verhaaltjes worden verteld 
als je elkaar bezoekt en ze maken onze hobby zo tintelend. Schrijf ze eens op. 
Stuur ze naar de redaktie van Succulenta. Stel je voor, een regelmatige ru
briek van 'kleine vertelsels' zou het resultaat kunnen zijn in 1 984.
En waarom zouden ook afdelingen niet tot goede voornemens voor 1 984 ko
men? Over een 'beginnerscursus' heb ik in het oktober-nummer al geschre
ven. Bedenk als afdeling eens wat meer gemeenschappelijke activiteiten. Er 
is in onze hobby nog zoveel wat uitgezocht kan worden en afdelingen kunnen 
daar best eens wat aan gaan doen. Wilt U voorbeelden? Hier zijn er een paar: 
de kiemkracht van zaden onder verschillende omstandigheden, inventarisatie 
van de bloeitijd van verschillende soorten, onderzoek naar de snelheid van 
besvorming bij een groep planten, enzovoort. Stelt U zich eens voor, dat indi
viduele leden en afdelingen zich dit soort dingen niet alleen voornemen, maar 
dat ze die ook zouden uitvoeren! Succulenta zou een bruisende vereniging 
zijn. Ik bedoel maar... geluk is ook in 1 984 niet iets dat vanzelf komt. Je 
moet er wat aan doen.
Gelukkig nieuwjaar dus!

Uw voorzitter Herman Koningsveld
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N IE U W B E S C H R IJV IN G

M elocactus douradaensis
Hovens, Strecker et al. species nova

JAN HOVENS en WILLI STRECKER

In de maanden augustus en september 1 981 ondernamen wij samen met 
de heren Gerhard Heimen, Dr. Rainer Paul en het echtpaar Van Heek een 
botanische excursie naar Brazilië met als doel de cactuswereld van Minas 
Gerais en Bahia te leren kennen. Gedurende de gehele reis van ca. 8000 
km waren we verbaasd en verrast over de veelvormigheid van de Melo- en 
Discocactussen, evenals van de Buiningia's, Arrojadoa's, Austro- en Co- 
leocephalocerei en Micranthocerei.
Het is niet verwonderlijk dat we van de circa 1 00 gevonden soorten en 
vormen enkele niet konden determineren aan de hand van de bestaande li
teratuur. Toch zijn we echter zéér voorzichtig met te concluderen dat het 
hier werkelijk nieuwe soorten betreft. Een groot probleem daarbij is ook dat 
er een groot verschil is tussen de planten die opgroeien in onze kassen en 
die van de standplaats. Voeg daar dan ook nog de variatie op de stand
plaats aan toe en je hebt genoeg redenen om in verwarring te geraken en 
onzeker te worden.
Na lang en zorgvuldig bestuderen van de literatuur en aanwezig plantenma- 
teriaal en na vele onderlinge discussies zijn we er van overtuigd geraakt, 
dat de onderhavige door ons gevonden planten tot nu toe niet bekend of 
tenminste nog niet geldig beschreven zijn.
Melocactus douradaensis hebben wij gevonden op 25.8.1 981 om 
1 5.30 uur in de buurt van het gehucht America Dourada, gelegen vlakbij 
Carfanaum, Bahia, Brazilië, tussen bladerloos struikgewas (wintertijd).
De bodem bestond uit een roodbruin mengsel van zand en leem met hier 
en daar enkele rotsblokken. Het terrein is in verband met het dichte struik
gewas moeilijk begaanbaar met hier en daar een open plek met enkele rots
blokken en een paar opvallend mooie Melo's. Het weer was op deze dag 
droog en zonnig; de temperatuur bedroeg 2 6 °C en de luchtvochtigheid 
was 20%.

Melocactus douradaensis Hovens, Strecker et alii species nova

Corpus solitarium applanate globosum caeruleo- viride et verticaliter marmora
tum sine cephalio ad 20 cm altum et ad 23 cm diametiens est. Radices suffus
cae et ramosissimae sunt.
Cephalium ad 95 mm diametitur, ad 35 mm altum est et lana alba saetisque 
rufis, quae in spiram positae sunt et lanam 3-4 mm superant, instructum est. 
Costae 9-1 1 acutae inter areolas securiformiter altatae sunt; in basi 70 mm, in 
vertice 2 5 mm latae et 30 mm altae sunt; in siccitate costae in parte infima sul
cis transversis instructae sunt. In plantis veterioribus interdum a summo aliquot 
costae adiciuntur.
Areolae ovales 8 mm longae et 6 mm latae primum albotomentosae, deinde 
nudae inter areolas mersae sunt et 17-22 mm inter se distant.
Spinae suggriseae robustae in acumen succineae sunt; una centralis 22-24 
mm longa sursum curvata distat; 9 marginales quarum tres dextrorsae et tres si- 
nistrorsae in plantam curvantur et una deorsum distat; harum septem spinarum 
longitudo 22-26 mm est; in vertice areolae duae spinulae adventiciae, 1 5 mm 
longae, sursum directae sunt; spinae omnes in longitudinem plus minusve sul
catae et a pede cepaeformiter crassatae sunt.
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Flores 22 longi, 1 2 mm lati, ab ovario subrosei sunt; tubus nudus 3,5 mm la
tus et 1 4 mm longus est tribus foliis perianthii transeuntibus instructus; pericar- 
pellum 3,5 mm latum et 3 mm longum in tubum constrictum est; folia perianthii 
obtusa margine integro 6 mm longa et 1 mm lata sunt, duabus in coronis stan
tia; camera nectarea tubulosa 2,5 mm lata et 7 mm longa est glandulis parieta
libus; pistillum 1 8 mm longum et 0 ,6 mm crassum est, a pede sursum colorem 
mutat, pars suprema staminibus inclusa est; stigmata 4 cremea 1,5 mm longa 
et 0,1 mm lata sunt, in acumen desinunt; stamina a pariete in pistillum flectun
tur in acumen desinentia, septem in coronis positae sunt; antherae rotundae 
0,1 mm diametiuntur, flavae sunt; caverna seminifera cordata 2,5 mm lata et 2 
mm alta est. Pauci tantum flores in eodem tempore aperiuntur, flores autoferti- 
les sunt.
Fructus claviformis subroseus ad 20 mm longus et 8 mm latus aliquo triangula
ris est et 20-25 semina continet.
Semen galeriforme ad 1,2 mm longum et 1,0 mm latum est; testa obsolete ni
gra in hili marginem tuberculis irregularibus quae minuuntur instructa est; margo 
hili paulo introrsum flectitur, lacunis minimis rotundis instructus est; hilum ova
tum est; micropyle umbilicusque demersi sunt; embryo ovatum est; cotyledones 
vix discernuntur.
Habitat in vicinitate Carfanaum, Bahia, Brasilia in luto harenoso inter dumeta 
densa.
Holotypus in Herbario Universitatis, Rheno Traiecti, sub numero 81/172.

Beschrijving:
Plant enkelvoudig, bolvormig, hoogte zonder cephalium 20 cm, doorsnee 
23 cm, kleur blauwgroen (Biesalski 20:2:5), verticaal gemarmerd. Wortels 
lichtbruin en sterk vertakt.
Cephalium 9,5 cm é en 3,5 cm hoog met witte wol en oranjerode borstels 
(Biesalski 7 :5,5:3) die spiraalvormig zijn gerangschikt. De borstels steken 
3 a 4 mm boven de wol uit.
Ribben 9 tot 1 1, scherp, tussen de areolen bijlvormig verhoogd. Bij oudere 
planten kunnen zich een of meerdere extra ribben van boven tussenvoe
gen. De ribben zijn aan de basis 7 cm breed en bovenaan 2,5 cm en 3 cm 
hoog. In de droogteperiode zijn de ribben aan de onderzijde dwars ge
plooid.
Areolen ovaal, ca. 8 mm lang en 6 mm breed, enigszins verzonken, in het 
begin witviltig, later kaal. Onderlinge afstand 17 tot 22 mm.
Dorens sterk ontwikkeld, kleur lichtgrijs, naar de punt toe barnsteenachtig 
verkleurend. Eén middendoren, 22 tot 24 mm lang, afstaand en enigszins 
naar boven gericht. Randdorens 9, waarvan 3 links en 3 rechts, deze naar
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Testa 525x vergroot Zaad 66x vergroot

de plant toegericht. Eén doren naar beneden wijzend en van de plant afge
richt. Lengte van deze 7 dorens 22 tot 26 mm. Aan de bovenrand van het 
areool bevinden zich twee dorens van 1 5 mm lengte die naar boven zijn 
gericht.
Alle dorens zijn meer of minder in de lengterichting gegroefd en aan de ba
sis ui-vormig verdikt.
Bloem, 22 mm lang en 12 mm breed, lichtroze (Biesalski 10:5,5:3), de 
kleur doorlopend tot aan het vruchtbeginsel. Bloembuis kaal, 3,5 mm 
breed en 14 mm lang en 3 overgangsperianthbladeren. Pericarpel 3,5 mm 
breed en 3 mm lang, met een insnoering naar de bloembuis. De buitenste 
perianthbladeren staan in twee rijen, zijn stomp, 6 mm lang en 1 mm 
breed, met gladde rand. De nektarkamer is buisvormig, 2,5 mm breed en 
7 mm lang. Nektarklieren in de zijwand. Stamper 18 mm lang en 0,6 mm 
dik, van onder naar boven verkleurend, aan de bovenkant door meeldraden 
omsloten. Stempellobben, 4, 1,5 mm lang en 0,1 mm dik, spits toelopend, 
creme-kleurig. Meeldraden secundair, ca. 7 rijen, 6 mm lang en 0,2 mm 
dik, wit. De helmdraden buigen zich van de buitenwand naar binnen en zijn 
aan de uiteinden spits toelopend. Helmknoppen rond, 0,1 mm 6 , geel. De 
zaadholte is hartvormig, 2,5 mm breed en 2 mm hoog. Tegelijkertijd is 
slechts een gering aantal bloemen open. De bloemen zijn zelffertiel.
De vrucht is knotsvormig, enigszins driekantig, 20 mm lang en 8 mm 
breed, lichtroze (Biesalski 1 1,5:3:2,51 en bevat 20 tot 25 zaden.
De zaden zijn helmvormig, 1,2 mm lang en 1,0 mm breed. De testa is 
matzwart met onregelmatig gevormde testacellen die naar de hilumrand 
toe steeds kleiner worden. De hilumrand is enigszins naar binnen gebogen 
en bevat kleine putjes. Het hilum is ovaal.
Het embryo is eivormig, de cotyledonen zijn nauwelijks zichtbaar.
Het holotype wordt gedeponeerd in het Herbarium te Utrecht onder het 
nummer 81/172.
Met medewerking van de heren: Werner van Heek, Gerhard Heimen en Dr. 
Rainer Paul.

Tekeningen. Carla Wolters Foto's: W. van Heek en J. Hovens

Latijnse diagnose: Andrea Herrnbrodt/Sjef Theunissen REM-opnamen: W. Kaiser

Dr. Willi Strecker, Euckenstrasse 3, D 5090 Leverkusen 1 

Jan Hovens, Markt 10, NL 5973 NR Lottum
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H et geslacht G ym nocalycium  (XI)

LUDWIG BERCHT

Subserie X IIA . Schickendantziana (vervolg)
In het al eerder genoemde Kreuzingers Verzeichnis worden onder nrs. 240 
en 241 respectievelijk aangegeven Gymnocalycium Knebelii en G. Marso- 
neri. Bij de laatste staat vermeld dat hij gelijkt op de eerste doch 7 dorens be
zit. G. knebelii2071 is nooit beschreven. Ze zouden door Fric verzameld zijn in 
de omgeving van Trancaso, in het noorden van de prov. Tucuman2001. De mij 
bekende planten behoren meer thuis in de vormengroep van G. megatae dan 
in die van G. schickendantzii. Derhalve lijkt me de eindconclusie van Backe- 
berg juist2071, die een eerdere indeling van G. knebelii als variëteit van G. 
schickendantzii introk.
Volgens de opgave van Pazout zou Fric G. marsoneri op dezelfde plaats ge
vonden hebben. De soort is zeer karakteristiek met zijn 7 aanliggende dorens 
en bleek geelwitte bloemen. Hij werd in 1 957 officieel beschreven als Gym
nocalycium marsoneri (Fric) Ito2081. Recentelijk is G. marsoneri zowel door 
Rausch (R 1 59) als door Piltz (P 230) teruggevonden in de prov. Salta. Al
hoewel Frank G. marsoneri (en G. knebelii) plaatst in de directe verwant- 
schapsgroep rond G. schickendantzii voel ik er meer voor deze planten te 
rangschikken onder de directe verwanten van G. megatae.
In 1 957 beschreef Ito2081 drie nieuwe soorten, te weten Gymnocalycium  
megatae, Gymnocalycium tudae en Gymnocalycium onychacanthum . De 
voorgeschiedenis, zoals Moser209’ en Ritter2101 die geven, lijkt zeer veel op de 
beschrijvingen van Schick betreffende de soorten rond G. sigelianum. Vol
gens hen zijn de planten die Ito beschreef opgekweekt uit zaad dat Blossfeld 
en Marsoner in 1 937 onder de naam G. tortuga  verkochten. Dit zaad was 
door Friedrich verzameld bij Villa Militar, Paraguay.
In cactussen die groeien bij Philadelphia, dat is zo'n 50 km ten noordwesten 
van Villa Militar, zien zowel Ritter2101 als Buining2111 de vorm die Ito beschreef 
als G. tudae (FR 1 1 80, HU 317). Buining vermeldt verder dat G. megatae 
voorkomt in het noordwestelijke deel van de Paraguayaanse Gran Chaco tot 
ver over de grens Bolivia in. Zo is HU 31 6 de vorm die voorkomt in de omge
ving van Post Lt. Agripina Encisco.
De verschillen tussen G. tudae en G. megatae zouden zijn: G. tudae bezit tot 
7 priemende randdorens, lichtbruin met een donkere punt en eindigend in 
een haakje, terwijl G. megatae tot 5 donkerbruine, dunne dorens zou moe
ten bezitten. Reeds Schütz2121 beschouwt beide soorten als synoniem aan el
kaar. Buining stelt G. onychacanthum  als synoniem aan G. megatae De 
door Plesnik2131 beschreven Gymnocalycium fricianum  is zonder twijfel 
eveneens synoniem met G. megatae Frank stelt dan ook nog synoniem G. 
karw inskyanum , een naam waarover ik verder geen informatie heb.
Zoals reeds bij de Pflanziana-serie is aangegeven, behoort Gymnocalycium  
eytianum  Cardenas thuis in deze serie en wel in de vormengroep van G. 
megatae/tudae. Zoals alle planten uit deze groep worden ze 20 -30  cm ©. 
Cardenas geeft 5 dorens aan, de bloem is wit. De vindplaats is Eyti, prov. 
Cordillera, Dept. Santa Cruz, Bolivia. V ijfjaar na deze beschrijving vindt Ritter 
bij Boyuibe, eveneens in de prov. Cordillera, planten die hij in 1 980  beschrijft 
als Gymnocalycium tudae var. bolivianum 2̂ ' . In feite vertonen de beide be
schrijvingen geen onderlinge verschillen. Het is verwonderlijk dat Ritter wel 
de door Cardenas bij Boyuibe gevonden G. chuquisacanum  aanhaalt, maar 
geen vergelijkingen maakt met G. eytianum  Zonder twijfel zal G. eytianum
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Boven:
G. marsoneri

Foto's van de 
schrijver

G. hamatum 
Collectie De Herdt

hooguit tot variëteit van G. megatae terugverwezen dienen te worden, 
waaraan dan G. tudae var. boh'vianum synoniem is. Het is soms verwonder
lijk hoe gemakkelijk auteurs (zelfs die met een grote naam in onze hobby) be
schrijvingen van anderen samenvoegen, maar hun eigen geesteskinderen te
gen beter weten in opvoeren.
Een afwijkende vorm/variëteit is Gymnocalycium hamatum Ritter2' 51, af
komstig van Palos Blancos, Prov. Gran Chaco, Dept. Santa Cruz. De belang
rijkste verschillen t.o.v. G. tudae/megatae zijn de kleinere plantdiameter, het 
dorenaantal wat 7-9 bedraagt, maar vooral de veel sterkere haakvorm aan 
het doreneinde.

Literatuur:
207. C. Backeberg, Die Cactaceae III p 1 785 
208 Y. Ito, Expl. Diagr 1957, p 175, 293
209. G. Moser, Nat. Cact & Succ. J. 1971 p. 4
210 . F. Ritter, Kakteen in Südamerika deel I p. 269 (1979)
211. A F H. Buining, Succulenta 1 969 , p 40
212 . 8 Schütz, Kaktusy jan. 1966
213. F. Plesnik, K.u.a.S. 1 964 , p. 1 10
214 . F. Ritter, Kakteen in Südamerika deel II p. 663 (1980)
215. Zie 214

Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen
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Enten van ca ctu sse n  (slot)

ETIENNE LANSSENS

XIX. Enten op Pereskiopsis
Vroeg in het voorjaar snijden we stekken van ± 8 cm lengte en stoppen 
die onmiddellijk in de grond, die we op 20°C houden, met een redelijke 
vochtigheid. Wanneer we enten moet de temperatuur minimaal 20° C be
dragen. We enten op stammetjes die goed aan de groei zijn en snijden er 
de bovenste 2 cm af met behulp van een scheermesje. Onmiddellijk vormt 
er zich een druppel vocht op het entvlak. Dit verwijderen we met een pro
per niet pluizend vodje. Op het entvlak dat een diameter heeft van 2 a 3 
mm, plaatsen we een zaailing van dezelfde diameter, nadat we eerst de 
worteltjes met een scheermesje hebben afgesneden. De nodige druk geven 
we met een dun reepje glas. Al het andere bevestigingsmateriaal is bijna 
onbruikbaar, doordat teveel druk het tere zaailingetje zou verpletteren. Na 1 
a 2 dagen zijn de ent en de entstam reeds vergroeid. Op deze stam enten 
we het best in maart-april, zodat we nog voor de winter de dan reeds flink 
uit de kluiten gewassen zaailing kunnen overenten op een definitieve on
derstam.

XX. Enten van cristaten
De meeste kamvormen dienen geënt te worden. De vaatbundels hebben de 
centrale as verlaten en zijn door het gehele weefsel verspreid. Daardoor 
kan ieder stuk van de cristaat geënt worden. Willen we onze cristaten be
houden dan moeten we regelmatig de uiteinden van de kam wegsnijden, 
zodat de cristaat zich rond de entstam kan wentelen. Doen we dit niet dan 
knijpt de kam de entstam dicht en verhindert de doorstroming van de 
sapstroom van de entstam naar de cristaat. Ofwel springt deze stuk door 
zijn eigen spanning.

Enten van cristaten zelf:
Doordat de centrale vaatbundels in de lengte liggen, is het zeer gemakkelijk 
cristaten te enten. We zorgen er evenwel voor dat het entstuk konisch af
gesneden is. We passen dan dezelfde werkwijze toe als bij het enten op ce- 
reusonderstammen.

XXI. Wist u dat...
U een entstukje omgekeerd kunt enten!
U hebt ergens een zeldzaam zaailingetje op de kop kunnen tikken en u 
zoudt het plantje willen vermeerderen, doch u beschikt maar over één 
plantje, dat u kost wat kost wilt behouden.
De oplossing: U ent het zaailinkje op de gewone manier en het afgesneden 
"kontje”  dat normaal weggeworpen wordt, kunt u omgekeerd (dus met de 
wortels naar boven) enten. Uit dit geënte kontje zullen later scheuten ont
spruiten die zo nieuw kweekmateriaal opleveren.

Denkt U ook in 1 9 8 4  aan de 
instellingen van S u ccu le n ta?
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Tekening
van
P. Vanderhaege

XXII. Hoe verzorgen we onze planten de eerste weken na het enten?
Wanneer we onze planten geënt hebben zullen we ze uit de zon op een 
luchtige plaats zetten. Indien het kan buiten onder een afdak. De eerste 
weken geven we liefst water van onderen. Wanneer we over de kop van 
de planten gieten, kan dit soms verrotting veroorzaken. We zullen nochtans 
pas geënte planten goed vochtig houden, teneinde het bij het enten opge
lopen sapverlies ongedaan te maken. Na een 10-tal dagen zijn de ent en 
de entstam met elkaar vergroeid. Bij sommige geslachten reeds eerder. We 
nemen dan de elastieken of ander bevestigingsmateriaal weg. We moeten 
wel voorzichtig zijn met haakdoornige planten, zodat we de ent niet van de 
stam losrukken.

XXIII. Welke zijn de meest voorkomende oorzaken van mislukkingen bij 
enten?
1) De ent en entstam verkeren in slechte conditie bij het enten (niet 

sappig).
2) De entstam is houtig (doordat niet op het groeipunt is geënt).
3) In een vochtige periode enten.
4) Met onzuiver materiaal enten.
5) Te vroeg het bevestigingsmateriaal verwijderen.
6) Geen of te veel druk op de ent.
7) Het over de kop gieten van pas geënte planten.

XXXIV. Tot slot
Met deze uiteenzetting heb ik geprobeerd een bondige samenvatting te ge
ven over het hoe en het waarom van het enten. Na het lezen van deze bij
drage zult u nog geen goede enter zijn, maar het zelf proefondervindelijk 
moeten ervaren, mede door een uitwisseling van ervaringen met andere 
liefhebbers. Zo zult u er toe komen vlot te leren enten.

en ten  van  cristaten

Brug gesteen  w eg 9 8 , 8 0 8 0  Ruiselede, België



Handel in succu lenten  per 1-1-1984 onderw orpen aan  
w ettelijke bepalingen
G.J.C .M . VAN VLIET, lid van de adviescommissie BUDEP

Met ingang van 1 januari 1 984 zal in de EEG, dus ook in Nederland, mid
dels een Verordening van de Raad (nr. 3626/82 ;  verkrijgbaar bij de 
Staatsdrukkerij) de Overeenkomst inzake de internationale handel in be
dreigde, in het wild levende dier- en plantesoorten (ook wel het Verdrag 
van Washington genoemd) van kracht worden.
Door het ratificeren of bekrachtigen van dit Verdrag neemt een land rech
ten én plichten voor de uitvoering van dit Verdrag op zich. De wetgeving in 
zo'n land moet dusdanig zijn ingericht dat de regelingen van het Verdrag 
ook feitelijk ten uitvoer kunnen worden gelegd.
Het verdrag gaat ervan uit dat de handel gereguleerd dient te worden door 
controle aan de grenzen. (Zie: Internationale handel in wilde dieren en plan
ten, Natuur & Milieu. 1 60pp.; f .  15 ,75).  Binnen de EEG kan zo'n 
systeem alleen effectief zijn wanneer alle leden van de EEG partij zijn. Door 
de Verordening van de Raad zal dit in feite het geval zijn.
De EEG-Verordening zal in Nederland worden toegepast middels de nieuwe 
Wet Bedreigde Uitheemse Dier- en Plantesoorten (wet BUDEP). Naar ver
wachting zal deze Wet, na parlementaire behandeling, in het komende jaar 
van kracht worden. Totdat deze Wet in werking zal treden, zullen vanaf 1 
januari 1984 interim-maatregelen worden getroffen in overeenstemming 
met de Verordening en de strekking van de Wet.
Het belangrijkste element van het Verdrag van Washington wordt gevormd 
door een vergunningenstelsel. Uitvoer, invoer en wederuitvoer van soorten 
genoemd in één van de bij het verdrag behorende Appendices (Lijsten) is 
slechts mogelijk met behulp van vergunningen die slechts worden verleend 
wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Appendix I noemt soorten 
die met uitsterven worden bedreigd. Appendix II noemt soorten die, bij het 
voortduren van de ongereguleerde handel, met uitsterven zouden kunnen 
worden bedreigd en soorten die veel lijken op die van I en II (het look-alike 
beginsel). Appendix III tenslotte noemt soorten die door bepaalde individue
le landen binnen hun grenzen worden beschermd, waarbij die landen voor 
de beperking van de handel medewerking aan derden vragen.
De voorwaarden waaraan vergunningen dienen te voldoen worden niet ge
regeld via de Verordening, maar door een comité van vertegenwoordigers 
van Lid-staten. De voorwaarden moeten echter minimaal gelijk zijn aan die 
genoemd in het Verdrag van Washington.
Voor het binnenbrengen in de EEG van planten van soorten van Appendix I 
is een invoervergunning vereist alsmede een uitvoervergunning van het 
land van herkomst. In Nederland zal het strenge regime van toepassing 
zijn: de handel van deze soorten zal ook verboden zijn.
Voor soorten genoemd op Appendix II zal alleen uitvoer of invoer zonder 
vergunning verboden zijn.
Een belangrijk element-in de Verordening is artikel 1 5. Hierin staat dat elke 
Lidstaat op bepaalde voorwaarden strengere maatregelen kan nemen voor 
wat betreft soorten ressorterend onder de Verordening. Deze maatregelen 
mogen echter niet zijn ingegeven door handelspolitieke overwegingen. Ne
derland zal zeker van deze mogelijkheid gebruik maken. In de Wet BUDEP 
is wel de mogelijkheid opgenomen om bepaalde categoriën (zaden, sporen, 
snijbloemen van gekweekte orichideën) uit te sluiten van de verbodsbepa
lingen.



Een van de belangrijkste gevolgen van het inwerking treden van de Veror
dening zal zijn dat men niet 'zomaar' planten mee kan nemen van zijn rei
zen zonder de benodigde papieren van het land van herkomst. Uitvoerver
gunningen van landen die geen Partij zijn bij het Verdrag van Washington 
zullen hierbij zeer nauwkeurig beoordeeld worden.
De praktijk van de invoer en uitvoer van planten zal qua aard en omvang 
zeker afwijken van de in- en uitvoer van dieren. Het gaat hierbij o.a. over 
vele miljoenen exemplaren van gekweekte soorten waarvan een aantal ter 
bescherming van de wilde populaties op de lijsten staan.
Hoe de vergunningverlening en controle precies zal gaan verlopen is op het 
moment dat dit artikel geschreven wordt nog niet precies bekend. Zeker is 
dat met betrekking tot direkt uit de natuur afkomstige planten (met name 
voor wat betreft soorten van het strenge regime) een stringent vergunning- 
beleid zal worden gevoerd zonder dat de handel in gekweekte planten ge
confronteerd wordt met een te grote administratieve rompslomp.
Wanneer de precieze regelingen t.a.v. in- en export bekend zijn zal u hier
van op de hoogte worden gesteld.
Nadere informatie kan worden verkregen bij de sector Gebiedsbescherming 
en Soortenbehoud van de directie Natuur- en Landschapsbescherming van 
het Ministerie van Landbouw en Visserij, Postbus 20401, 2500 AK 
's Gravenhage.

Nonnensteeg 3, 2311 VJ Leiden
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Succulenten die vallen onder de regelingen van het Verdrag van Washing
ton.

Apocynaceae
Agavaceae

A sclepiadaceae 

Cactaceae

Crassulaceae

Appendix I Appendix II
streng regime minder streng regime
Pachypodium namaquanum Overige soorten 
Agave arizonica Agave victoriae-reginae
Agave parvi flora 
Nolina int errata

Ceropegia; alle soorten 
Frerea indica

Ancistrocactus tobuschii Alle overige Cactaceae
Ariocarpus agavioides 

,, scapharostrus
,, trigonus

Aztekium ritteri 
Backebergia militaris 
Coryphantha minima 

,, sneedii
,, werdermannii

Echinocereus lindsa yi 
Leuchtenbergia principis 
Lobeira macdougallii 
Mammillaria pectinifera 

,, plumosa
,, solisioides

Neolloydia erectocentra 
,, mariposensis

Obregonia denegrii 
Pediocactus bradyi 

,, despainii
,, knowltonii
,, papyracanthus
,, paradinei
,, peeblesianus
,, sileri
„  winkleri

Pelecyphora aselliformis 
,, strobiliformis

Sclerocactus glaucus
,, mesae-verdae
,, pubispinus
,, wrightiae

Strombocactus disciformis 
Turbinicarpus la ui

,, lophophoroides
,, pseudomacrochele
,, pseudopectinatus
,, schmiedickeanus
,, valdezianus

Wilcoxia schmollii 
Dudleya stolonifera 

,, traskiae
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Didiereaceae
Euphorbiaceae
Fouquieriaceae Fouquieria fasciculata

,, purpusn
Liliaceae Aloë albida

r / pillansii
// polyphylla
r r thorncopftii

Portulacaceae
r  / vossii

Lezers schrijven

C.M. VAN GILS

A l Ie soorten
Alle succulente soorten
Fouquieria columnaris

Aloe; overige soorten

Anacampseros; alle 
soorten
Lewisia cotyledon 

,, maquirei
,, serrata
,, tweedyi

Ik wil hiermede gaarne reageren op het artikel van de heer Koningsveld 
"Beste vrienden en vriendinnen”  in het oktobernummer. Het punt dat de 
heer Koningsveld hier aanhaalt is maar al te waar; wij hebben allen in het 
begin met onze oren staan klapperen, toen we voor het eerst op een verga
dering kwamen en er zijn heus nog wel "oude rotten" die dit nog steeds 
doen. Het idee om in de vereniging er iets aan te doen stuit echter op enke
le problemen.
Wij hebben in de afdeling nl. een soortgelijk idee willen uitwerken, maar dit 
is (zacht uitgedrukt) in het honderd gelopen. Het is nu eenmaal zo, dat 
waar twee gevorderden zijn, er ook twee meningen zijn, zodat een begin
ner in een korte tijd zoveel informatie krijgt, dat het onmogelijk wordt dit te 
onthouden.
Ook zullen de beginners die niet bij een afdeling aangesloten zijn van enige 
informatie gespeend blijven.
Het lijkt mij een beter idee om landelijk (incl. België) een vrijwillig "informa- 
tieteam" op te zetten. Hiermede bedoel ik gevorderden die zich vrijwillig 
aanmelden (liefst verspreid over het hele land, zodat er voor een beginner 
altijd een in de buurt is) om af en toe, als zij wat tijd over hebben, een be
ginner te ontvangen. (Vanzelfsprekend zal ik mij als eerste hiervoor opge
ven).
Hiermede bereikt men dat een beginner veel meer tijd heeft om een mening 
in zich op te nemen, en indien daartoe behoefte is, later naar een ander lid 
van het team te gaan.
Het tweede voordeel is, dat men zich niet aan een opgesteld programma 
hoeft te houden.
Natuurlijk is het dan ook het beste om deze mensen regelmatig met adres
sen in Succulenta te vermelden. Indien hiervoor nog meer ideeën zijn, zou 
ik u willen vragen deze in Succulenta te zetten.
N.S. Het idee voor het boekje "Moeilijke woorden en uitdrukkingen in de 
succulentenwereld”  en van de cursus voor uitleggers lijkt mij een zeer 
goed begin.

Cellostraat 23, 4 8 7 6  VR Etten-Leur



Braziliaanse M elocactussen m et een H U -num m er (III)

GEERT EERKENS

HU 183
Dit is Melocactus conoideus Buin. & Bred., beschreven in Krainz, Die Kak- 
teen 3 .XII.1 973. Deze planten zijn zeer typisch, de vorm is plat pyrami- 
daal. Er zijn korte en langdoornige vormen. In Engeland wordt deze soort 
aangeduid als M. disciformis, wat uiteraard onjuist is (zie HU 132). De 
groeiplaats is ten noorden van Vitoria de Conquista op 1 200 m. Een provi
sorische naam was M. conquistaensis.

HU 205
Dit is wellicht de zeldzaamste Melocactus. Bij mijn weten is er slechts 1 
jonge plant van deze soort in Europa aanwezig. In de algemene HU-lijst is 
dit nummer een Arthrocereus spec. die bij Barreiras groeit. HU 205A is 
Discocactus spinosior en ook deze cactus groeit bij Barreiras (Governador 
Balbino), Bahia. Volgens de HU-lijst van Buining moet daar nu ook een Me
locactus groeien. Het zal dan HU 205B moeten worden.

HU 21 4 en HU 267
Melocactus concinnus Buin. & Bred., beschreven in K.u.a.S. 1 972 p. 5- 
7. Het is een kleinblijvende soort met een blauwachtige kleur. Hij kan wer
kelijk overvloedig bloeien en is daarom dan ook in vele verzamelingen aan
wezig. De planten komen onder diverse namen voor, zoals M. seabrensis, 
M. seabraensis, M. coccineus, M. elegans en M. gracilis.
De groeiplaats is ten westen van de plaats Seabra.

HU 214A
Dichtbedoornde planten met lange rechte harde dorens. De habitat is onbe
kend. Een interessante soort.

HU 21 7 en HU 21 7A
Melocactus ferreophilus Buin. & Bred., gepubliceerd in Krainz, Die Kak- 
teen van 1 5.1.1 973. Deze soort groeit op sterk ijzerhoudende rotsen, van
daar de naam. Men doet er dus goed aan wat extra ijzer door zijn grond- 
mengsel te doen. Het zijn grijsgroene planten met een roodbruine bedoor- 
ning.
De habitat is bij Cameleiros. De beide afbeeldingen van de bedoorning, die 
in Krainz worden gegeven, horen niet tot deze soort. Een provisorische 
naam was M. armatus (zaadlijst Köhres).

HU 219
Hier hebben we een Melocactus, die elke liefhebber graag in zijn verzame
ling wil hebben. Het is Melocactus glaucescens Buin. & Bred., gepubli
ceerd in C. & S. J. (US) 1 972 p. 1 59-1 61. De habitat is op de westhellin- 
gen van de Serro de Espinhaco, centraal Bahia. Ze groeien daar te zamen 
met Discocactus boomianus, Melocactus erythracanthus en M. albice- 
phalus. De blauwe planten bezitten een wit cephalium en een korte, harde, 
donkere bedoorning. Bijzonder mooi.
Provisorische namen waren M. horstii en M. glaucus.



Melocactus conoideus 
▼  HU-183

Melocactus erythracanthus 
“  HU-220



HU 219A
Dit zijn grote platte planten van wel 20 cm é en 10 cm hoog. Jonge plan
ten zijn donkergroen met pikzwarte, later donkergrijs gebogen dorens. Vol
wassen planten zijn enigszins blauwachtig. Een zeer interessante soort. De 
habitat is onbekend.

HU 220
Melocactus erythracanthus Buin. & Bred., beschreven in C. & S. J. (US) 
1 973 p. 223-226. Het is een soort met roodbruine, naaldvormige bedoor- 
ning. Het cephalium is in het centrum wit en enkel aan de randen rood. De 
habitat is op de westelijke hellingen van de Serro de Espinhaco. 
Provisorische namen waren Melocactus morrochapensis, M. rubellus en 
let wel: M. rubrispinus. Nu heeft Ritter ook een Melocactus rubrispinus 
FR 1330 beschreven (Kakteen in Südamerika deel I p. 135). De habitat 
daarvan is echter op kalksteenrotsen bij Granjas Reunidas langs de weg 
van Montes Claros naar het zuiden. Ook de beschrijving verschilt aanmer
kelijk met die van M. erythracanthus Buin. & Bred. Het zijn dus duidelijk 
twee verschillende soorten.

HU 223
Melocactus cremnophilus Buin. & Bred., beschreven in C. & S. J. (US) 
1972 p. 3-5. De bedoorning is naaldvormig en bruinrood. Het cephalium 
is vrijwel geheel rood. Habitat: oostelijke hellingen en meer in de hogere 
gedeelten van de Serro do Esphinhaco, Bahia. Een provisorische naam was 
M. mundonovensis. In cultuur lijken HU 220 en HU 223 als jonge planten 
veel op elkaar.

Tamanredjo, district Commewyne, Suriname (wordt vervolgd)

BOEKBESPREKING

Ceropegia, Brachystelma and Riocreuxia in Southern Africa door R. Allen Dyer. Uitg 
A.A. Balkema, Rotterdam. Prijs f  88 .40.
In 1 980 verscheen een aflevering van de Flora of Southern Africa waarin de geslachten Bra
chystelma, Ceropegia en Riocreuxia werden behandeld door Allen Dyer. Van deze uitgave is 
thans een populaire versie verschenen.
Het boek begint met een korte inleiding, waarna 69 soorten Brachystelma worden behandeld, 
alsmede 51 soorten Ceropegia en 3 soorten Riocreuxia Van ieder geslacht wordt een beknopte 
beschrijving gegeven, terwijl ook gegevens over de historie, de verspreiding e.d. worden ver
meld. Tevens is per geslacht een sleutel op de besproken soorten opgenomen. Vrijwel alle soor
ten zijn afgebeeld met een zwart-wit foto en/of een tekening. Tevens zijn verspreidingskaartjes 
en een aantal fraaie aquarellen in het boek te vinden. De soortbeschrijvingen zijn kort en bondig 
en worden gevolgd door een vrij uitgebreid tekstgedeelte met nadere bijzonderheden over de 
soort, gegevens over het voorkomen, vergelijking met andere soorten e.d.
Wanneer we deze uitgave vergelijken met zijn bovenvermelde voorganger, dan vallen vooral 
twee dingen op. Om met het goede nieuws te beginnen: door de grote hoeveelheid illustratiema
teriaal is deze versie ongetwijfeld veel toegankelijker voor de geïnteresseerde leek. Een nadeel 
vind ik dat synoniemen slechts sporadisch - en dan meestal nog terloops - zijn vermeld. Bekende 
namen als Ceropegia caftrorum, grandis of plicata zijn daardoor niet - of slechts met moeite - te 
vinden.
Ondanks deze, voor mij onbegrijpelijke, omissie heb ik veel waardering voor dit werk, zodat ik het 
van harte aanbeveel aan ieder die is geïnteresseerd in de behandelde geslachten.

Frans Noltee, Rotterdamseweg 88, 3332 AK Zwijndrecht



De M acrothelaesoorten in N eder-C aliforn ië (II)

TH.M.W. NEUTELINGS

(1) Mammillaria baxterana (Gates, 1934) Böd. 1 935.
Deze soort werd vernoemd naar E.M. Baxter; we treffen deze cactus aan in 
het zuidelijkste deel van Neder-Californië, tussen de plaatsen Todos Santos 
en La Paz. Daar groeit het op zanderige vlakten. Gezelschapsplanten zijn 
Mammillaria capensis. Mammillaria schumannii en Mammillaria (subge- 
nus Cochemiea) poselgeri.

Plantkenmerken:
Plantelichaam: alleenstaand, een enkele maal ook spruitend aangetroffen, kan zich 
soms dichotoom (=  gaffelvormig) delen, afgevlakt bolvormig, met een ingezonken 
groeipunt, diepgeworteld, -1 5 cm hoog, -1 5 cm 6.
Tuberkels: geelgroen, aan de basis vierhoekig, top konisch, 1 0-1 3 mm lang, 6-9 mm 
wijd aan de voet.
Areolen: met korte witte wol, later kaal wordend.
Axillen: met wat wol, geen borstelharen.
Middendoorns: 1, 10-20 mm lang, recht, glad, stijf, wit met bruine punt, later krijt
achtig.
Randdoorns: 8-10 stuks, 10-15 cm lang, de onderste de langste, recht, glad, wit, 
soms voorzien van een bruine punt.
Bloem: -1 5 mm lang, -20 mm 6, buitenste bloemdekbladen met brede bruinpurperach
tige middenstreep, gele randen; binnenste zijn groengeel met rozepurperachtige mid- 
denstreep, meeldraden lichtgeel, stijl lichtgeel, 7-9 groengele stempellobben.
Vrucht: rood, knotsvormig, 20 mm lang, zaad roodachtig bruin.
Typevindplaats: ten zuidoosten van La Paz (B.C.), ten zuidoosten, op witte granietrots.

Aan deze soort worden door verschillende schrijvers een drietal andere na
men gekoppeld. En wel zo dat ze daaraan synoniem geacht worden. Het 
zijn: Mammillaria marshalliana, Mammillaria pacifica en Mammillaria ari
da.
Craig ziet marshalliana en pacifica slechts als geografische varianten en 
beschouwt ze daarom als synoniem aan baxterana. Hunt is ook de mening 
toegedaan, dat alle drie namen als één soort, dus als baxterana, be
schouwd dienen te worden.
De marshallianas/orm werd door Gates aangetroffen 3 km onder San Bar- 
tolo en werd vernoemd naar W. Taylor-Marshall. De pacificas/orm werd 
aan de kust, 8 km ten noorden van Todos Santos gevonden. Deze naam is 
afkomstig van het woord Pacific (= de Stille Oceaan). De aridas/orm werd 
aangetroffen in de heuvels tegenover Pichilinque-eiland, bij La Paz. De 
naam duidt op het droge (= aridus) terrein. Hij werd door Rosé in 1911 
verzameld en bloeide in juli 1912 in de New-Yorkse Botanische Tuin. 
Deze vorm is nadien nooit meer op de natuurlijke vindplaats terugge
vonden. De vastgelegde plantkenmerken voor deze aridas/orm luiden: 

Plantelichaam: alleen staand, rond, diep in de bodem wortelend, 3-6 cm <b. 
Middendoorns: 4, 5, 6 of 7 stuks, 1 2-1 6 mm lang, recht, stijf, glad, donkerbruin. 
Randdoorns: licht, soms geel, met donkere punt.
Bloem: 1 0 mm lang, 25 mm é, buitenste bloemdekbladen donkerpurper met lichte ga
ve randen, binnenste crèmekleurig tot bijna bleekgeel, meeldraden bleek, stempellob
ben 4 stuks en groen.
Vrucht: knotsvormig, rood, 1 5 mm lang, zaad bruin.

Typisch is dat Mamm. arida-zaad nog steeds in de handel wordt aangebo
den. Mijn zaailingen zijn vrij jong en ik kom tot de volgende vaststellingen: 
Per areool zijn (al) 2-4 middendoorns aanwezig, 1 6 mm lang, donkerbruin, 
11-12 randdoorns, -9 mm lang, onderaan wit, in het midden geelbruin, 
aan de top donkerbruin. In de axillen staan een paar witte borstelharen.



1. Mamm. baxterana 2. Mamm. ba x t era na

3. Mamm. baxterana fa. marshalliana 4. Mamm. baxterana fa. marshalliana

5. Mamm. baxterana fa. pacifica (Jong exemplaar) 6. Mamm. baxterana fa. pacifica
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Jong exem
plaar van 
M. ba xt era na 
fa. arida

Foto's van de 
schrijver

Terugkomend op de vormen marshalliana en pacifica  wil ik graag de vol
gende kanttekeningen maken. In vergelijking met Mamm. baxterana kun
nen we met een oogopslag duidelijk grote verschillen in de bedoorning 
zien. Daarom geef ik er de voorkeur aan om arida, pacifica  en marshallia
na als formae (=  vormen) te handhaven. Een vergelijkend overzicht geeft 
de onderstaande resultaten:

Mammillaria baxterana
fa. marshalliana fa. pacifica fa. baxterana (ty- 

peplant)
Plantelichaam: mat blauwgroen donkergroen, 

paars aange
lopen

licht- tot gras
groen

Areolen: tamelijk veel witte weinig grijswitte grijswitte wol, in
wol, later kaal wol, later kaal hoeveelheid tus-
wordend wordend sen beide vorige, 

later kaal wordend
Axillen: witte wol witte wol witte wol

geen borstelharen geen borstelharen 1 -3 stijve witte 
borstelharen

Randdoorns: stijf, recht tot 
licht gebogen

stijf, recht dun, half stijf

- aantal: 6-7 7 9-13
- lengte: 3-9 mm 3-8 mm 2-1 2 mm
- kleur: lichtroze met rozewit met grijs- w it met bruine

zwarte punt zwarte punt punt
Middendoorns: licht gebogen overwegend recht recht tot licht 

gebogen
- aantal: 1 1 2
- lengte: -1 3 mm -1 1 mm -1 8 mm
- kleur: grijszwart met grijsroze met lichtbruin met

rozezwarte voet zwarte punt donkerbruine punt
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De verschillen in bedoorning zijn ook goed op de afgebeelde foto's te zien. 
Met de drie vormen heb ik kruisingsproeven gedaan. De kiemende zaden 
gaven veel chlorofylloze en cristaatachtige zaailingen. De normale zaailin
gen kregen een bedoorning, die veel overeenkomst had met die van de 
oorspronkelijke moederplant. Zaailingen uit zaad, ontstaan uit bestuiving 
tussen de homogene vormen, gaven normale, identieke planten.
In tegenstelling met de plantbeschrijving voor Mamm. baxterana consta
teerde ik bij de typeplant wél witte borstelharen in de axillen. En voorts 2 
middendoorns in plaats van één, zoals in de diagnose vermeld staat.

(wordt vervolgd)
Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal

M e se m b rya n th e m a ce a e  (XXXVIII)

FRANS NOLTEE en ARIE DE GRAAF

65. Kensitia (zo genoemd ter ere van mevr. Dr. L. 

Bolus-KensitJ.

De enige plant uit dit geslacht, K. pii- 
lansii, is een forse struik-Mesem die 
wel een hoogte van 60 cm kan berei
ken. Hij is vanwege die hoogte niet zo 
aantrekkelijk.
Weliswaar kan de plant 's zomers bui
ten uitgeplant worden, doch al zetten 
we hem in een klein potje, de wortels 
weten via het gat onderin de pot en 
over de potrand heen de omringende 
grond te bereiken. Het gevolg daarvan 
is dat het aanvankelijk wat magere 
plantje al gauw uitgroeit tot een wilde 
bos. Hebt u voldoende ruimte in uw 
(rots)tuin, plant dan ook gerust de gro
tere struikmesems als Kensitia pillan- 
sii, uit. Ze zullen u verrassen met een 
schat aan bloemen.
K. pillansii bloeit met een voor Me- 
sems eigenaardige bloem. De bloem
blaadjes hebben namelijk de vorm van 
een lepel, waarbij het steeltje van de 
lepel wit is en het 'schepje' purperach
tig roze. De staminodiën (de slecht 
ontwikkelde meeldraden zonder 
helmknop) buigen zich, samen met de 
meeldraden, naar het centrum van de 
bloem.

Tekening: A. de Graaf
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Zoals u al wel begrepen zult hebben 
levert de cultuur van de plant geen en
kele moeilijkheid op. Gewoon in mei 
buiten in de tuin zetten en slechts in 
uitzonderlijk droge perioden water ge
ven. Later in de zomer kunt u enkele 
stekken snijden en die, na droging van 
de snijwonden, laten bewortelen in 
een zanderig grondmengsel op een 
beschaduwde plaats. De bewortelde 
stekken kunt u op een lichte, vrij koele 
plaats overwinteren. Zo nu en dan 
's winters een beetje water geven om 
verdroging te voorkomen. In het vol

gende jaar kunnen de stekken dan 
weer naar buiten. Er wordt wel eens 
geadviseerd stekken van struikme- 
sems in september of oktober te snij
den. De ervaring heeft geleerd dat de 
stekken beter in augustus of zelfs in ju
li gesneden kunnen worden. Ze heb
ben dgn een grotere kans om vóór het 
aanbreken van de rustperiode goed te 
bewortelen en daardoor beter de win
ter door te komen.

De vindplaats van Kensitia pillansii 
ligt bij Piketberg in de Kaapprovincie.

Cartoon

J. Claesen, Eendekkerlaan 22, 
1150 St. Pieters-Woluwe (B.)
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Khad ia bes wiek ii

Foto: Fr. No/tee

66. Khadia (genoemd naar 'khadi', een drank die door de oorspronkelijke inwoners van Transvaal gebrouwen 
wordt uit de wortels van deze planten)

Tot de meest geliefde planten uit de familie der Mesembryanthemaceae be
horen de zodevormende dwergstruikjës. Khadia is zo'n geslacht. Vanuit de 
vlezige wortelstok ontspruiten de korte tot zeer korte takjes die de tegeno
verstaande bladeren dragen. Deze bladeren zijn langgerekt driehoekig met 
een in doorsnee min of meer ronde onderzijde en een vlakke tot enigszins hol
le bovenkant. Aan de basis zijn de bladeren met elkaar vergroeid. Zij zijn be
zet met doorschijnende puistjes of wratjes waardoor het bladoppervlak een 
ruw uiterlijk heeft. De kleur van de bladeren is meestal blauwachtig grijs
groen, vooral als de planten een zonnige standplaats hebben.
De bloemen zijn kortgesteeld en dikwijls is de bloemsteel afgeplat. Bloem- 
kleuren wit tot purperachtig roze.
De behandeling van de planten komt overeen met die van de meeste planten 
uit de Mesem-familie, dus een zo zonnig mogelijke standplaats, met mate 
water geven en dan uitsluitend in de groeitijd en oppassen dat er geen water 
tussen de bladeren blijft staan.
De potgrond dient goed doorlatend te zijn en naast goede bloemistenaarde 
een beetje klei te bevatten. De potten moeten vrij diep zijn om de 
wortelstok/penwortel de nodige ruimte te verschaffen.
Van de 6 beschreven soorten zijn zo nu en dan zaden te koop en het zaaien 
verloopt op de normale manier. Ook stekken is mogelijk. Van een goed uit
gestoelde plant kunt u voorzichtig een takje met een deel van de wortelstok 
afsnijden of liever scheuren. Na droging van de wonden de stek oppotten in 
een veel grof zand bevattend grondmengsel. De stek de eerste tijd op een be
schaduwde, warme plaats zetten en na enkele weken beginnen met een 
beetje water te geven van onderaf.
Van de soorten noemen we: K. acutipetala met korte bladeren aan takjes die 
langer zijn dan van de overige soorten, bloemen 4 cm 0, licht purper-roze; K. 
beswickii, brede korte bladeren, bloemen 3 a 4 cm 0, roze; K. borealis, 
smalle bladeren, bloem zacht roze, 2 cm 0; K. carolinensis, dikke blaadjes, 
bloem wit, 4 cm.
Khadia's worden in de natuur gevonden op enkele plaatsen in Transvaal.

Finlandplein 5, 3244 A E Nieuwe Tonge (W O rdt V e r v o lg d )

Rotterdamaeweg 88, 3332 A K  Zwijndrecht
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Bij de 80e  verjaardag van Hugo Schlosser

SJEF THEUNISSEN en WOLF-RAINER ABRAHAM

Aan slechts weinigen die zich wat intensiever met cactussen bezighouden 
zal de naam Hugo Schlosser onbekend zijn. Vooral op het gebied van de 
Notocactussen geldt hij als een autoriteit die deze planten in hun natuurlijke 
omgeving het beste kent.
Hugo Schlosser werd op 6 december 1 903 in Oostenrijk als zoon van 
joodse ouders geboren. Reeds als kleine jongen verhuisde hij naar Duits
land, waar hij verder opgroeide. Omdat hij al van kindsbeen af tuinier wilde 
worden lag het voor de hand dat hij zich in deze richting verder ontwikkelen 
zou. In 1933 behaalde hij het staatsdiploma als tuinbouwinspecteur in 
Berlijn-Dahlem.
Al voordat de nationaal-socialisten de macht grepen in Duitsland kreeg hij 
in eigen persoon te maken met de discriminatie van de joden. Toen in de 
' ' Rijkskristalnacht'' systematisch overvallen gepleegd werden op joodse ge
zinnen, stelde hij zich met zijn gezin onder bescherming. En hij verwachtte

Hugo Schlosser 
met zijn kleinzoon 
Roberto op de 
groeiplaats van 
Schl. 216

Foto:
W.-R. Abraham
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ook werkelijk bescherming, want een volk ais bet Duitse, met een zo lange, 
kulturele traditie, waaruit o.a. belangrijke humanisten waren voortgekomen, 
kon toch niet zo diep gevallen zijn! Hij werd van zijn gezin gescheiden, 
zwierf verschillende weken door verscheidene gevangenissen in Duitsland 
en werd tenslotte vrijgelaten onder de voorwaarde dat hij binnen een 
maand met zijn gezin Duitsland zou verlaten.
Na vele moeilijkheden lukte het hem tenslotte om via Frankrijk naar Zuid- 
Amerika te emigreren. Het was eigenlijk de bedoeling dat hij naar Argenti
nië zou gaan maar een douane-beambte legde de passen op de stapel voor 
Uruguay. Dit bleek een gelukkige vergissing, want aan het begin van de 2e 
wereldoorlog mislukte een agrarisch project in Argentinië waarover Hugo 
Schlosser de leiding zou krijgen. De meubels bevonden zich nu in Buenos 
Aires, het gezin in Montevideo en het geld om de bezittingen van de doua
ne los te krijgen ontbrak.
Na enkele harde jaren lukte het langzaam om een nieuw bestaan op te bou
wen. Zijn ervaring als tuinier en leider van agrarische bedrijven kwam hem 
hier van pas. Er volgden enkele jaren in de Argentijnse provincie Tucuman, 
waar hij een Estancia (groot veebedrijf) leidde. Vandaag de dag nog 
spreekt hij graag over die tijd, maar ook daar zou zijn nieuwe vaderland niet 
liggen. Opnieuw trok het gezin naar Montevideo en hij stichtte er een 
boomkwekerij, waar hij zich speciaal toelegde op kuituren die voor Uruguay 
tamelijk onbekend waren. Op zijn terrein begon hij met de kweek van 
asperges en typisch Europese gewassen als wijndruiven, appels, peren en 
kweeperen, perziken en kersen. Zijn laatste experiment is de aanplant van 
Pekannoten, die in Noord-Amerika al duizenden jaren een hoofdbestand
deel van het voedsel der Indianen vormen. Deze boomkwekerij ligt onge
veer 1 8 km ten noorden van het centrum van Montevideo. Behalve deze 
kwekerij stichtte hij in 19 50 de firma LUMO, een bedrijf voor fotocopiëen, 
microfilm en offsetdruk. Zijn band met dit bedrijf werd enkele jaren geleden 
verbroken. Tegen alle verwachtingen in houdt Hugo Schlosser zich pas 
sinds omstreeks 1 960 met cactussen bezig, waarbij zijn interesse natuur
lijk op de eerste plaats uitgaat naar de inheemse bolcactussen uit Uruguay 
van de geslachten Frailea, Notocactus, Gymnocalycium en Echinopsis. 
Zijn tuinbouwkundige opleiding was hem van groot voordeel toen hij zich 
op het doornige pad van de cactussen begaf. Als een van de weinigen 
startte hij met literatuurstudie en hij liet zich alles wat maar mogelijk was 
over de cactusvegetatie in Uruguay bezorgen door het Museo Nacional in 
Montevideo. Daarbij kwam hij tot de ontdekking, dat de cactussen slechts 
in geringe mate bewerkt waren en hij nam zich voor om daarin verandering 
te brengen. Er zijn waarschijnlijk nauwelijks streken in Uruguay, waar men 
Schlosser nog nooit heeft gezien. Vroeger was het regel om 6-8 studie- 
tochten per jaar te ondernemen en vol weemoed meldt hij, dat dit momen
teel gezien de gezondheidstoestand niet meer mogelijk is. Hij wilde de plan
ten ter plekke bestuderen en de belangrijkste kenmerken ervan vastleggen. 
Natuurlijk werd hij daarbij dikwijls, net als Europeanen die in Amerika op 
cactusjacht gaan, geconfronteerd met het onbegrip van de inheemse be
volking, die het niet kan begrijpen dat iemand zich voor dit onkruid interes
seert.
Dat Hugo Schlosser erin slaagde om al snel een goede naam op te bouwen 
blijkt wel uit het feit, dat Dirk van Vliet en Walter Rausch vóór hun 
fietstocht door Uruguay eerst bij hem gingen informeren, waar ze het beste 
konden gaan zoeken. Sinds ongeveer 1 970 werden regelmatig Frailea's 
voor nadere studie naar Europa gestuurd. Het staat wel vast dat hij van alle
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cactusgeslachten die in Uruguay voorkomen, nieuwe soorten heeft gevon
den, die evenwel nog niet alle beschreven zijn. Ook begeleidde hij Europea
nen die in Uruguay op cactussen jaagden, zoals de heren Prestlé en Abra
ham.
Uit het feit dat er over de inheemse cactusflora van Uruguay slechts een 
oppervlakkige literatuur bestaat, volgde automatisch het toekennen van 
veldnummers aan de in het veld gevonden planten. Een naam wordt pas 
gegeven als vaststaat dat de plant tot een reeds bekende soort hoort. Nieu
we namen worden slechts gegeven wanneer het absoluut vaststaat, dat 
het een nieuwe soort is en dat deze naam ook door een nieuwbeschrijving 
gelegaliseerd wordt. In alle andere gevallen krijgen de planten naast hun 
veldnummer slechts enkele gegevens mee over de vindplaats. Voor de 
Frailea's werden de nummers 50-100 en hoger dan 500 gereserveerd, 
voor het geslacht Gymnocalycium  de nummers 101-149, voor Notocac- 
tus 1 50-1 65 en 210-249 en voor Wigginsia 250-300.
Dat zijn veldwerk niet tevergeefs is geweest blijkt wel uit het feit, dat reeds 
enkele Notocactussen met de naam Schlosser verbonden zijn. De eerste 
nieuwe vondst van Schlosser werd door Dirk van Vliet beschreven als N. 
blaauwianus. Hij beschreef ook /V. schlosseri en wijdde deze aan Hugo's 
zoon Peter. Hugo beschreef zelf in nauwe samenwerking met Nol Brederoo 
N. megalanthus, N. paulus en N. roseiflorus. Binnenkort wordt ook Schl. 
165 beschreven als N. erythracanthus In INTERNOTO beschreef hij 
tenslotte N. ferrugineus
Het is een droom van Hugo Schlosser, dat alle cactussoorten van Uruguay 
in een inheems wetenschappelijk instituut in de open lucht samengebracht 
worden, opdat de planten bestudeerd en gadegeslagen kunnen worden. 
Ook de wetenschapsmensen in Uruguay weten dat reeds vele soorten uit
geroeid werden en dat nog vele andere hetzelfde lot te wachten staat. 
Toch bestaat er nauwelijks interesse om de nog aanwezige planten te in
ventariseren, ook de wetenschap beschouwt deze planten slechts als lastig 
onkruid. Aangezien het vorderen der jaren ook niet ongemerkt aan Hugo 
voorbijgaat maakt hij zich zorgen, wat er met zijn in het wild verzamelde 
planten gaat gebeuren. Hij heeft ze aan de botanische tuin te koop aange
boden maar kreeg als antwoord dat het goedkoper was de planten zelf in 
het binnenland te gaan verzamelen. Men mag aannemen dat het niet mo
gelijk zal blijken iemand met evenveel kennis van zaken als Hugo Schlosser 
hiermee te belasten, zelfs niet wanneer er werkelijk serieuze interesse 
bestaat om deze planten te verzamelen. (De auteurs zien gaarne voorstel
len van de lezers om de verzameling van Hugo Schlosser intact te houden 
tegemoet!) Tijdens de expeditie 1 982/1 983 waren op 6 en 12 stand
plaatsen van Schl.-nummers alle of praktisch alle planten uitgeroeid! He
laas wordt door een dergelijke houding van de wetenschap en van de auto
riteiten een unieke verzameling van inheemse planten ter dood veroordeeld. 
Toch is niet alle hoop verloren. Door publicaties over cactussen, ook in tijd
schriften die zich niet alleen met cactussen bezighouden, en vooral in Zuid- 
Amerika, heeft hij in bepaalde kringen interesse voor de cactussen gewekt. 
Ook al wordt het steeds moeilijker voor hem zelf op expeditie te gaan, toch 
wensen wij Hugo Schlosser toe, dat het hem nog lang gegeven mag zijn 
om zich door middel van publicaties voor de cactussen in te zetten. Mis
schien komt dan uiteindelijk toch nog de dag dat zijn droom verwezenlijkt 
wordt. Maar wat is dat voor een man, die zoveel moeite besteedt aan het 
exact waarnemen van cactussen, die bloeiende planten isoleert om hybridi- 
sering te vermijden en die zonder pardon elke bloem wegplukt die voor in-
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sekten bereikbaar was, en die elke nieuwbeschrijving eerst kontroleert door 
het uitzaaien van minstens de eerste, maar meestal zelfs van de 2e genera
tie? Een citaat uit een van zijn brieven laat ons dit misschien het beste zien: 
"Vernietigend zijn de resultaten bij het uitzaaien van Frailea's. Van circa 
400 korrels Fr. perbella en meer dan 1 000 korrels Fr. asterioides was na 
3 weken 0% gekiemd! Daarbij werden alle zaden 2-5 dagen na het 
oogsten uitgezaaid. Daarentegen kiemde een andere Frailea, Schl. 534, zo 
dicht, dat de plantjes elkaar reeds nu verdringen! Toen ik nog een kind was 
werd er veel gesproken over een toneelstuk "Die Schuld". Hieruit werd dik
wijls en graag de uitspraak: "Geef mij een verklaring, graaf Oerinur, voor 
deze tegenstrijdigheid van de natuur”  geciteerd. Dit citaat dringt zich tel
kens weer bij mij op wanneer ik voor zulke feiten sta".
Hugo, we wensen jou alle goeds bij je 80e verjaardag!

Vierschaarstraat 23, 4751 RR Oud-Gastel 
Sandweg 2, D 3171 Hillerse IBRD)

T IJ D S C H R IF T E N
The Jo u rn al of the M am m illaria So cie ty , 23  (2). 1983
De soorten, aangeboden in de tweede zaadlijst, worden uitvoerig besproken. J. Pilbeam vraagt 
aandacht voor een viertal Escobaria 's, waarvan tevens een zwartwitfoto werd afgedrukt. D. 
Hunt wijdt een artikel aan de betrouwbaarheid van cactuszaad qua herkomst. R. Holt geeft 
zijn kaservaringen over de eerste twee maanden van het jaar weer. P. Forster tenslotte staat 
stil bij het onderwerp over het kiemen van zaad, terwijl het zich nog in de aan de moederplant 
vastzittende zaadbes bevindt.

The Jo u rn al of the M am m illaria So cie ty , 23 (3). 1983
E.C. Powell bespreekt haar kaservaringen. J. Pilbeam behandelt als gebruikelijk weer een viertal 
soorten Mammillaria's, ditmaal: M. formosa, M. peninsularis, M. pachycylindrica en M. guil- 
lauminiana. D. Laughton geeft aan welke notities hij over zijn cactussen in de kas pleegt te ma
ken. P.E. Nance geeft aan hoe hij scheefstaande Mammillaria's toch zoveel mogelijk rechtop pro
beert te houden.

M itteilungsblatt des A fM , nr. 3 , 1 98 3
De officiële beschrijvingen van de hand van Fr. Bödeker voor Mamm. blossfeldiana (1 931) en 
Mamm. erectohamata (1 930) worden hier weergegeven. Verder die voor Mamm. microhelia 
(1 930) van E. Werdermann. K. Schur gaat nader in op de in 1983 beschreven Mamm. hernan- 
dezii Dezelfde schrijver vraagt voorts aandacht voor Mamm. species Cuarenta Een zich niet 
aan de lezer bekend makende schrijver behandelt zijn ervaringen met de cristaatvorming bij 
Mamm. egregia R. Pillar brengt Mamm. species Parras Rep. 1083  voor het voetlicht. Volgens 
deze schrijver hoort deze plant tot de Mamm. heyderi-groep. K. Schur bezint zich op de her
komst van de soortnaam voor Mamm. schumannii B. Wollenschlager geeft in zijn vaste rubriek 
zijn cultuurervaringen weer. Een biografie (deel 1) over Hugo Baum wordt door een alleen aan de 
redactie bekend zijnde auteur gegeven.
Th. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706  KL Roosendaal
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M e se m b rya n th e m a ce a e  (XXXIX)

FRANS NOLTEE en ARIE DE GRAAF

6 7 . Lam pranthus (afgeleid van lampros = schitterend, glanzend en van anthos = bloem)

Dit grote geslacht van struikmesems (omstreeks 1 80 soorten) is zo omvang
rijk dat Schwantes het geslacht onderverdeelde in 7 secties om althans enig 
overzicht te krijgen van de veelheid in verschijningsvormen. Ondanks deze 
goedbedoelde poging is het uitermate moeilijk om een plant uit dit geslacht 
via deze onderverdeling op naam te brengen.
Een voorbeeld van hoe moeilijk het is ziet u aan de naam bij de afbeelding, L. 
francisciid). Deze plant werd gezaaid onder de naam L. formosus. Toen de 
plant roze bleek te bloeien, volgde hieruit dat het niet L. formosus kon zijn. De
ze laatste bloeit namelijk wit met purperrode punten. Jacobsen vermeldt in 
zijn Lexikon een overzicht van de bloemkleuren met de daarbij behorende 
soorten. Er worden drie groepen genoemd waarin de kleur roze voorkomt, 
namelijk: a. wit tot roze of lichtroze, b. zilverig roze en c. roze tot zalmkleurig. 
Daarnaast noemt hij nog wel roze-purper of purper-roze en violet-roze, doch 
deze kunnen, gezien de bloemkleur van ons plantje buiten beschouwing blij
ven.
Na alle 90 (!) soortbeschrijvingen van de eerstgenoemde drie groepen nage
lopen te hebben, kwam de beschrijving van L. franciscii redelijk overeen met 
het afgebeelde plantje. Dit kan overigens van nog een aantal andere namen 
gezegd worden. Dat we er toch als voorlopige naam L. franciscii bij gezet 
hebben ligt eigenlijk aan het feit dat in de zaadlijst, waaruit het zaad van het 
plantje is voortgekomen, deze naam direct onder L. formosus stond. Een ver
gissing in de spelling van de naam of verwisseling van zaden is, ook in de 
zaadhandel, snel gemaakt.
Vandaar onze - misschien wat naïeve - veronderstelling dat ons plantje wel 
eens L. franciscii zou kunnen zijn.
Overigens kunnen bij de indeling van Schwantes ook nogal wat vraagtekens 
geplaatst worden en het zal nog wel veel onderzoek vergen om een goede in
deling en eventuele sleutel op de soorten samen te stellen. Als u dan voorts 
nog bedenkt dat de soorten gemakkelijk onderling hybridiseren, ook op de 
natuurlijke groeiplaatsen, zult u begrijpen dat dit een welhaast onmogelijk 
karwei is. Laten we ons dus daar maar niet te veel zorgen om maken en de 
planten zelf eens wat nader bekijken. Dat is de moeite ruimschoots waard, 
want de planten uit het geslacht Lampranthus zijn vrijwel allemaal goede 
groeiers en bloeiers. Als u beschikt over een zonnige tuin of balkon, kunt u 
vele soorten buiten kweken en hun gewoonlijk zeer rijke bloei zal u steeds 
weer verrassen. Ook binnenshuis, op een zonnige vensterbank kunt u Lam
pranthus met succes kweken en tot bloeien brengen. Op markten en in tuin
centra treft u dikwijls, reeds bloeiende, planten van dit geslacht aan.
Het zijn allemaal struikvormig groeiende planten, zowel stijf rechtop staand 
als bossig uitstoelend, als liggend, kruipend of hangend.
De struikjes vertakken zich sterk en de talrijke blaadjes op de knopen van de 
stengelleden zijn rolrond of driekantig, stomp of toegespitst, dikwijls omhoog 
of omlaag gebogen. De bladparen zijn aan de basis voor een klein deel met 
elkaar vergroeid. Meestal zijn de bladeren niet voorzien van stippen of wrat-
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jes, doch bij enkele soorten is dit weer wel het geval. In volwassen staat ver- 
houten de oudere takken en verkleuren dan veelal bruinachtig.
De bloemen verschijnen eindstandig en/of uit de oksels van de bladparen. Ze 
zijn middelmatig groot tot groot. De bloeitijd valt in de zomer en de bloem- 
kleuren zijn vele: wit, roze, rood, purperkleurig, oranje en geel.

Het zijn vooral de verscheidenheid van bloemkleuren en de uitbundige bloei 
die de Lampranthus-sooüen zo aantrekkelijk maken voor de liefhebbers van 
Mesems in het algemeen en van struikmesems in het bijzonder. In hun vader
land kunnen de heuvelflanken waar Lampranthus groeit, in de bloeitijd zo 
sterk gekleurd zijn door ontelbare bloemen van L. spectabilis en L. conspi
cuus, dat de weerschijn van hun kleur in de lucht en op de nabij gelegen rots
blokken, andere planten en dergelijke, te zien is, aldus een ontboezeming van 
Dr. Marloth.
De behandeling van deze planten is erg gemakkelijk. Zij stellen bijzonder wei
nig eisen aan het grondmengsel waarin zij worden opgepot. Het zijn snelle 
groeiers en de planten kunnen omvangrijke struiken worden. Vooral de krui
pende en uitstoelende soorten kunnen in één groeiperiode een flinke opper
vlakte in beslag nemen.
Zij verlangen daarom wel een voedzaam grondmengsel, maar of dit mengsel 
kleiachtig, zanderig of turfachtig is, doet er niet toe. De beste standplaats is 
's zomers in de tuin of op een zonnig balkon en of u de planten nu zonder pot 
in de grond poot of met pot ingraaft, dan wel de pot bovenop de grond zet, 
maakt niets uit. Als het voedsel in de pot op is zoeken de wortels een uitweg 
over de potrand en door het afwateringsgat onderin de pot om toch aan het 
nodige voedsel en vocht te komen. De planten groeien op die manier uit tot 
wilde, forse struiken die wel zo'n 50 cm hoog kunnen worden; zij bloeien 
dan werkelijk overdadig.
Planten die in potten op de vloer van het balkon gekweekt worden, verlangen 
gedurende de zomer behalve water ook wat vloeibare plantenmest. Zij heb
ben immers niet de gelegenheid om het benodigde voedsel uit omringende 
grond te halen. Hetzelfde geldt ook voor binnenshuis staande planten.
Het watergeven kunt u voor de vrij uitgeplante struiken gevoeglijk overlaten 
aan de natuur. Zij halen, ook in droge zomers voldoende vocht uit de grond. 
Alleen pas uitgezette planten moeten de eerste tijd in de gaten gehouden 
worden. Als het na het uitplanten lang droog blijft, dient u zo nu en dan water 
te geven. Ook geldt dit voor de planten die met pot en al zijn ingegraven. De 
potten die bovenop de grond geplaatst zijn moeten regelmatig water krijgen, 
totdat u bemerkt dat de wortels via het potgat de grond bereikt hebben. Het is 
dan slechts in zeer droge zomers nodig af en toe water te geven.
Tijdens de zomermaanden juli en augustus kunt u stekken snijden van de 
soorten die u wilt overwinteren. De oude planten zijn voor de meesten van 
ons te groot geworden om ze 's winters een goed plaatsje te kunnen geven. 
De stekken snijdt u van niet-bloeiende takken (als die er niet zijn, verwijdert u 
de bloemen, knoppen en vruchten van de stekken). Na droging oppotten met 
een aantal bij elkaar in een zanderig grondmengsel. De potten of bakjes op 
een warm beschaduwd plekje zetten en er voor waken dat de grond niet ge
heel uitdroogt.
Het overwinteren van struikmesems en de stekken ervan (dus niet alleen 
Lampranthus-soorten) levert nog wel eens moeilijkheden op. De oorzaak 
hiervan ligt meestal in het feit dat de overwintering niet afgestemd wordt op 
de omstandigheden waaronder in de zomer de planten gekweekt zijn.
Zijn de stekken gesneden van weelderig gegroeide planten, dan dienen deze
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L. glomeratus L  franciscii<?)
Foto: F. Noltee poto: A. de Graaf

stekken warm, licht en enigszins vochng overwinterd te worden (eens per 1 4 
dagen water geven). Van droog en hard gekweekte planten kunnen de stek
ken, als ze goed beworteld zijn, vrijwel droog en ook koeler overwinterd wor
den, bijvoorbeeld voor een raam op het noorden. U hoeft de laatstgenoemde 
slechts water te geven als ze duidelijk slap geworden zijn. In zo'n geval zijn 
enkele uren na het watergeven de planten weer zover volgezogen dat zij weer 
fier rechtop staan. De aanwijzingen in deze overwinterings-alinea gelden 
vanzelfsprekend ook voor oude planten die u in hun geheel wilt overhouden. 
Door de grote hoeveelheid soorten is het onmogelijk van alle een korte be
schrijving te geven; we beperken ons tot slechts een willekeurige greep soor
ten, hetgeen overigens niet wil zeggen dat de niet genoemde onaantrekkelijk 
zouden zijn. Alle struikmesems zijn prachtig. U moet er alleen wel de ruimte 
voor hebben.

L. albus, 20 cm hoog, witbloeiend; L. argenteus, 2 5 cm, zilverig roze; L. 
aurantiacus, 45 cm, oranjekleurig; L. aureus, 35 cm, glanzend oranje, 6 
cm 0;L. baylissii, 50 cm, geel; L. bicolorus, 30 cm, geel met fel rode pun
ten; L. blandus, de bekendste, tot 50 cm, bleek roze; L. candidus, 25 cm, 
wit; L. convexus, 20 cm, roze; L. dependens, kruipend, lila; L. diutinus, 
kruipend, purper-roze; L. ebracteatus, 25 cm, bleek roze; L. ernestii, krui
pend, purper-roze; L. esterhuyseniae, 2 5 cm, purper-roze; L. falcatus, 
sterk vertakkend, roze, welriekend; L. filicaulis, kruipend, mooi purper-roze; 
L. furvus, 1 2 cm, purper-roze met donkere nerven; L. glaucus, 30 cm, 
glanzend lichtgeel; L. glomeratus, 25 cm, violet-roze tot purper; L. guthri- 
ae, 1 2 cm, roze-rood; L. immelmaniae, 20 cm, roze; L. lewisiae, l ' / i  cm, 
roze; L. longistamineus, 1 3 cm, goudgeel; L. macrosepalus, laagblijvend, 
roze; L. maximilianii, laagblijvend, zacht, wit behaard, roze; L. middle- 
mostii, kan hangend gekweekt worden, wit tot lichtroze, geurend; L. mucro
natus, 1 5 cm, wit; L. pareus, 20 cm, roze met donkere randen; L. peersii, 
30 cm, diep oranje, verbloeiend via rood tot roze-purperachtig; L. prasinus,
1 2 cm, donkerroze; L. primiverus, 30 cm, zalmkleurig tot roze; L. roseus, 
60 cm, roze; L. rubroluteus, 30 cm, glanzend wit met roodgele meeldra
den; L. sauerae, 1 5 cm, van binnen rood, van buiten koperrood; L. specta
bilis, kruipend, purperrood, tot 7 cm 0; L. stoloniferus, zodevormig, 5 cm
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hoog, purperroze; L. suavissimus, tot 1 m hoog!, roze, geurend; L. tegens, 
afkomstig uit Australië, zodevormig, 2 1'h-1 Vz cm hoog, roze, tot 1 0 cm ©; L. 
tenuis, 25 cm, purperkleurig, steriele meeldraden haardun en fel rood; L. 
vanputtenii, 25 cm, donkerroze, in het midden wit; L. villiersii, 1 2 cm, pur
perrood.
De vindplaatsen van Lampranthus zijn voornamelijk gelegen in de kustgebie
den van de Kaapprovincie en zuidelijk Namibië; één soort in Australië.

Finlandplein 5, 3244 AE Nieuwe Tonge (W O rd t  V6TVOIQd)
Rotterdamseweg 88, 3332 AK Zwijndrecht

X
X X

NIEUW BESCHRIJVING

Melocactus ammotrophus Buining et Brederoo species nova

C.A.L. BERCHT en A.J. BREDEROO

In de nalatenschap van Albert Buining werd een reeds compleet, maar nog 
niet uitgewerkt manuscript aangetroffen betreffende Melocactus spec. HU 
353. Deze is bij de echte Melo-liefhebber geen onbekende. Het zijn de plan
ten die verspreid zijn en worden onder de naam M. ammotrophus, een 
naam die ook Buining op zijn manuscript vermeldde.
Daar Buining het hele manuscript nog zelf beoordeeld heeft, leek het ons ge
rechtvaardigd zelfs zoveel jaren na zijn dood de nieuwbeschrijving te laten 
staan op naam van het bekende duo.
Melocactus ammotrophus is in 1971 door Horst gevonden. In augustus 
1 974 waren Buining en Horst op de standplaats.

Melocactus ammotrophus Foto: A. Buining
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Melocactus ammotrophus Buining et Brederoo spec. nova 
(Grieks: ammos = zand t'rephein = groeien = in zand groeiend)
Corpus solitarium atroviride sine cephalio ca 1 1 cm altum ad 1 8 cm diametitur, 
radicibus ramosis; cephalium ca 5 cm altum ad 9 cm diametitur et lana alba sae- 
tisque rubris brevibus instructum est; saetae primo in acumine rariores sunt sed 
mox creberrimae quo facto cephalium rubrum esse videtur acumine albo. 
Costae 9-10 in parte inferiore 4,5-5 cm latae sunt, in parte superiore cephalio 
appropinquantes 2 cm latae et plus minusve 3 cm altae acutiores sunt et inter 
areolas acute securiformiter eminent.
Areolae ovales ca 8 mm longae et 6 mm latae sunt, primo albae ad suggriseae, 
postremo nudae et griseae; in costa 1,2-1,5 cm inter se distant et aliquo demer
sae sunt.
Spinae centrales 3, quarum una ca 25 mm longa et in pede aliquo crassata ad 
perpendiculum distat; par unus a dextra et sinistra ca 1 7 mm longus oblique sur
sum in latera directus est; marginales 8 quarum una ca 30 mm longa recte pror
sum directa est, a dextra et sinistra par unus oblique prorsum versus est et ca 23 
mm longus est, par unus fere ad libram in latera positus ca 20 mm longus est, par 
unus ca 1 7 mm longus oblique sursum directus est et una spina ca 1 1 mm longa 
recte sursum versa est; in acumine saepe duae spinuale adventiciae breviores ad
sunt; spinae omnes rectae sunt, crassae, aculeatae, subbrunneae ad cornucolo- 
ratae.
Flores tubulosi inter pericarpellum et receptaculum paulo constricti sunt, ca 20 
mm longi, aperti 8-9 mm lati, nudi; pericarpellum 4 mm longum et 3 mm latum 
est, pars infima in acumen desinit, album; receptaculum ca 1 1 mm longum est 
latitudine maxima ca 4 mm, roseo-album, squamulis nonnullis in pariete decur
rentibus, quae squamulae ad 4 mm longae, 1,5 mm latae et subviolaceo-roseae 
sunt; caverna seminifera 2,5 mm longa est, 1,5 mm lata, ovalis, ovulis parietali
bus in fasciculis de 2 ad 3 instructa; funiculi nudi sunt; camera nectarea ca 6 mm 
longa est et 4 mm lata, in partem superiorem angustata; glandulae nectareae 3 
mm longae et parietales in acumen desinunt; folia perianthii transeuntia oblonga 
ad lanceolata ca 5,5 mm longa, 1,75 mm lata, carnosa, in acumine tantum te
nuissime dentata, violaceo-rosea in acumen atriora sunt; folia exteriora oblonga 
ad lanceolata ca 5,5 mm longa, 1,5 mm lata sunt acumine rotundo vel aliquo 
acutiore et fisso et tenuissime-dentato, margine aliquo undato, violaceo-rosea, 
pars inferior paulo carnosior superiore est; inferiora lanceolata ad 4 mm longa et 
1 mm lata sunt; margine aliquo dentato, acumine tenue dentato, tenuissima, 
violaceo-rosea; stamina primaria in corona circum fauces camerae nectarea, in 
basi inter se concreta, longitudo omnis 3 mm est, basis 1 mm lata est, in acumen 
desinunt, in filamentum tenue transeunt in quo anthera flava 1 mm longa est; se
cundaria in 6-7 coronis, infima 2,5 mm longa, suprema 2 mm longa, filiformiter 
desinentia, antherae ca 0,7 mm longae flavae sunt; pistillum 1 2 mm longum et 
0,5 mm diametiens album est et desinit in 5 stigmata 1 mm longa, cremeo-alba 
et papillosa.
Fructus 1 7-21 mm longus et 6-7 mm latus est, cuneiformis, in sectione rotun
dus ad ovalis, ruber, deorsum clarior; cupula in qua reliquiae floris ca 2 mm dia
metitur.
Semen galeiforme obsolete nitens 1-1,3 mm longum et 0,8-1 mm latum est; 
testa tuberculis irregulariter rotundis ad quadrangularibus, planioribus, in margine 
hili magis regulariter quadrangularibus et multo minoribus constructa est; pecten 
bene discernitur; hilum irregulariter ovale basale est et ultra marginem testae emi
net; micropyle et umbilicus separatim demersi sunt in caverna irregulariter rotun
da; hili textura subochrea est, embryo ovale est; perispermium deest, cotyledo
nes difficile discerni possunt.
Habitat ad Grao Mogol, Minas Gerais, Brasilia in altitudine 650 m in saxis fractis 
et inter ea ubi et gramina longa et frutices crescunt.
Holotypus in Herbario Rheno-Traiecti, Hollandia, sub nr. H 353.

Beschrijving:
Lichaam enkel, tot 1 8 cm diameter, tot 1 1 cm hoog zonder cephalium, 
donkergroen, met vertakte wortels. Cephalium tot 5 cm hoog en tot 9 cm di
ameter, met witte wol en korte rode borstels, in de top eerst vrij schaars, 
weldra zeer dicht, waardoor het cephalium het uiterlijk krijgt van rood met 
witte top.
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2

A  =  bloemdoorsnede met perianthbladeren, cs = zaad holte, gn = nektark/ieren, cn = nektarkamer, sp = primaire 
meeldraden, ss = secundaire meeldraden 

A i = rechts primaire meeldraad, links secundaire meeldraad 

^ 2  = stemPe!
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B  =  vrucht 
B j =  zaad
B 2 = hilumzijde, f  =  funiculus, m  =  m icropyle  
B j  = links em bryo geheel vrij, co  =  cotylen

rechts em bryo m et binnenste zaadhuid, p  =  lege perisperm zak  
B4  =  zaadknoppen
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Ribben 9-10, onderaan 4,5 tot 5 cm breed, boven bij cephalium 2 cm 
breed, hoogte ongeveer 3 cm, vrij scherp, tussen de areolen scherp bijlvor
mig uitstekend.
Areolen ovaal, 8 mm lang en 6 mm breed, 1 2 tot 1 5 mm van elkaar op de 
rib verwijderd, in rib verzonken, eerst wit, later kaal en grijs.
Doorns te onderscheiden in midden- en randdoorns. Middendoorns 3, 1 
recht naar boven gericht, ca 25 mm lang, iets verdikt aan de basis, 1 links 
en 1 rechts schuin zijwaarts naar boven gericht, ca 1 7 mm lang. Rand
doorns 8, 1 aan de onderkant, schuin tot recht naar voren gericht ca 30 mm 
lang, 1 rechts en 1 links schuin naar voren gericht ca 23 mm lang, 1 rechts 
en 1 links vrijwel horizontaal, ca 20 mm lang, 1 rechts en 1 links schuin 
naar boven gericht ca 1 7 mm lang, en 1 recht naar boven gericht, ca 1 1 
mm lang. Op de bovenkant van het areool nog 2 kortere nevendoorntjes. Al
le doorns recht, dik naaldvormig, lichtbruin tot hoornkleurig, punten donker
der.
Bloem buisvormig met een lichte insnoering tussen pericarpellum en recep
taculum, ca 20 mm lang, geopend 8-9 mm breed, kaal. Pericarpellum 
4 mm lang, 3 mm breed, aan de voet spits uitlopend, kleur wit. Receptacu
lum ca 1 1 mm lang, grootste breedte 4 mm, kleur wit-roze, met enkele 
langs de wand aflopende schubjes, tot 4 mm lang, 1,5 mm breed, licht 
violet-roze. Zaadholte 2,5 mm lang, 1,5 mm breed, ovaal, met wandstandige 
zaadknoppen in bundeltjes van 2 a 3 bijeen. Zaadstrengen kaal. Nektarka- 
mer ca 6 mm lang, 4 mm breed, naar boven toe nauwer wordend, nektar- 
klieren 3 mm lang, wandstandig, spits uitlopend. Overgangsbladeren lang
werpig tot lancetvormig, tot 5,5 mm lang, 1,75 mm breed, vlezig, slechts 
de top zeer fijn getand, violet-roze, naar de top toe donkerder. Buitenste pe- 
rianthbladeren langwerpig tot lancetvormig, tot 5,5 mm lang, 1,5 mm 
breed, top rond of iets spitser, bladrand licht gegolfd, top iets gespleten en 
zeer fijn getand, onderste helft iets vleziger dan de bovenste helft, kleur vio- 
letroze Binnenste perianthbladeren lancetvormig, tot 4 mm lang en 1 mm 
breed, bladrand licht gegolfd, top fijn getand, vliesdun, kleur violetroze. Pri
maire meeldraden in een krans rond de hals van de nektarkamer, aan de ba
sis met elkaar vergroeid, totale lengte 3 mm, basis 1 mm breed, spits toelo
pend, overgaande in een dunne draad waaraan een 1 mm lange gele helm- 
knop. Secundaire meeldraden in 6 a 7 kransen, de onderste 2,5 mm lang, 
de bovenste 2 mm lang, helmdraad draadvormig, waaraan een ca 0,7 mm 
lange gele helmknop. Stamper 1 2 mm lang, 1,5 mm in doorsnede, wit. 
Stempellobben 5, 1 mm lang, crème-wit, met papillen bezet.
Vrucht 1 7-21 mm lang, 6-7 mm breed, wigvormig, doorsnede rond tot ovaal
rond, rood van kleur, naar onder toe lichter, cupula ca 2 mm in doorsnede, 
waaraan de bloemrest.
Zaad helmvormig, zwart zijdeglanzend, 1-1,3 mm lang, 0,8-1 mm breed. 
Tësta samengesteld uit onregelmatig ronde tot vierkante, vrij platte knob
beltjes, op de hilumrand vrij regelmatig rechthoekig en veel kleiner. Kam 
goed zichtbaar. Hilum onregelmatig ovaal, basaal, buiten de testawand uit
stekend. Micropyle en funiculus elk iets verdiept in een onregelmatig ronde 
holte liggend. Hilumweefsel licht okerkleurig. Embryo eivormig, perisperm 
ontbreekt, cotylen moeilijk zichtbaar.
Vindplaats bij Grao Mogol, Minas Gerais, Brazilië op 650 m op en tussen 
rotsachtige steenbrokken tussen lang gras en struiken.
Holotype gedeponeerd in het Herbarium te Utrecht onder nr. H 3 53.

Latijnse diagnose: J. Theunissen M auritshof 124, 3481 VN Harmelen
Tekeniningen: A.J. Brederoo Gi/lis Steltmanstraat 38, 1067 NP Amsterdam
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De geslachten Orbea, Orbeopsis, Orbeanthus  
Pachycym bium  (IV)

LARRY LEACH vertaald en ingeleid door W. Manders

14. Orbea halipedicola Leach, (Exc. 40-44, 1978).
Deze nieuwe soort uit de kustgebieden van Centraal Mozambique schijnt 
het nauwst verwant met O. umbracula. Tussen deze twee bestaan even
wel voldoende verschillen - zoals de liggende bloemen, die ontspruiten aan 
de véél langere bloemstelen, de niet of nauwelijks teruggebogen corolla- 
slippen, de beweeglijke cilia en misschien wel het duidelijkst, de slanke, 
niet of nauwelijks knotsvormige slippen van de binnenste corona. Er is ook 
een zekere verwantschap met O. semota en O. woodii, maar van deze 
twee is O. halipedicola onmiddellijk te onderscheiden aan zijn gladde (niet 
gerimpelde) corolla en de erg afwijkende en véél langere slippen van de 
binnenste corona.
Er worden twee subspecies onderscheiden. De type-plant is verspreid over 
de gebieden ten zuiden van de Buzi rivier, waar de planten groeien in het 
vlakke grasland langs de kust dicht bij de talrijke zoutpannen en getijde- 
inlaten, vaak nauw samengroeiend met Euphorbia knuthii Pax ssp. johnso- 
nii (N.E.ESr.) Leach.

14a: subsp. halipedicola Leach.
Plant: succulent, kaal, vanaf de basis vertakkend, gewoonlijk iets liggend, soms kruipend en 
zich gedeeltelijk onder de grond ontwikkelend, stammetjes slank, onduidelijk vierhoekig, lichte
lijk scherp gegroefd langs de kanten, tot 1 5 cm lang en 5 mm 11  (zonder tanden), tanden co
nisch, spits toelopend in een spitse punt, kruisgewijs gerangschikt, betrekkelijk ver uit elkaar,
1,5-2,0 cm uit elkaar langs de hoeken, spreidend opstaand, meestal iets gekromd tot recht of 
nauwelijks naar binnen gebogen, 1,0 cm lang, met een paar conische tandjes onder de punt. 
Bloemen weinig, zich successievelijk ontwikkelend nabij de basis der stammetjes, gewoonlijk 
liggend, bloemsteel op de grond liggend, kaal, ongeveer horizontaal spreidend, 2-3 cm lang, 2 
mm 6 .

Corolla radvormig, 37-40 mm é ,  aan de buitenkant kaal, met 5 onduidelijke nerven, aan de 
binnenkant erg kort gepukkeld, vooral naar de toppen der slippen toe en op de annulus, ge
woonlijk purperbruin met erg variabele gele of witachtige vlekken, slippen spreidend, lichtelijk 
convex, soms iets scherp gegroefd langs de middennerf, glad (niet gerimpeld), ovaal kort toe
gespitst, 1 4-1 6 mm lang, 9-1 0 mm breed, behaard met beweeglijke cilia van ongeveer 2 mm 
lang, met een vergrote, ongeveer halfbolvormige, holle, lepelvormige top.
Annulus ongeveer cirkelvormig, 8-9 mm 6 ,  met een spreidende, afgeplatte, soms lichtelijk te
ruggebogen rand, licht tot sterk convex, 1,5-2,5 mm hoog, erg variabel gevlekt, soms met 
bleekgele tot witachtige, concentrische ringen op de purperbruine grondkleur.
Corona 6-6,5 mm b, buitenste slippen spreidend, lichtelijk teruggebogen, met een opvallend 
oprijzend, eng driehoekig middendeel, wat uitloopt in een vlezig tand, binnenste slippen helder 
geel en purper gevlekt, aanliggend aan en ver uitstekend boven de antheren, 3 ,5 -4 ,0  mm 
lang, eng ovaal, ong. 1 mm breed, soms spaarzaam onregelmatig getand, aan de rugzijde bul
tig.
Pollinia iets cirkelvormig, ongeveer recht aan de binnenrand, ong. 0 ,6x0,6 mm.

14b: subsp. septentrionalis Leach, (Exc. 43-44, 1978).
Deze ondersoort komt voor in het bosland ten noorden van de Buzi-rivier en 
in het Gorongoza park; ze is nogal moeilijk in cultuur.

15. Orbea umbracula (M.D. Henderson) Leach (Kirkia 10(1): 291, 
1 975).
Deze plant staat bekend als Stultitia umbracula M.D. Henderson en is - 
voor zover bekend - endemisch in Zimbabwe over een relatief beperkt ver
spreidingsgebied aan de Sabi rivier en diens zijrivieren.
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Deze opmerkelijke soort is uniek onder haar soortgenoten door de sterk te
ruggebogen corolla, wat het voornaamste kenmerk (reeds gesuggereerd in 
de naam) van de overigens rechtopstaande bloemen, iets ongewoons voor 
dit geslacht, is.
De korte, stijve beharing van de corolla komt verder niet voor in deze sectie 
Stultitia, maar herinnert sterk aan die, welke men in O. namaquensis en in 
enkele specimina van O. variegata aantreft. De vorm van de corona - in 
het bijzonder de binnenste slippen - vertoont het gewone patroon van dit 
genus.
16. Orbea semota (N.E.Br.) Leach (Kirkia 10(1): 290, 1975).
Naast Stapelia semota N.E.Br., zijn door Leach hieronder gerangschikt. 
Stapelia molonyae White et Sloane, Stapelia discoidea Oberm. en Stape
lia kagerensis Lebrun et Taton.
Leach stelt vast, dat O. semota een zeer variabele soort is en dat het huidi
ge concept mogelijk méér omsluit dan correct is. De moeilijkheid echter is, 
dat het beschikbare herbariummateriaal te schaars is voor een be
trouwbaar taxonomisch onderzoek.
Vooral ten aanzien van de kleur is de variatie groot, iets wat ongewoon is 
in het geslacht en nog meer in de sectie Stultitia, waartoe O. semota be
hoort.
In de verslagen schijnt sprake te zijn van drie, tamelijk ver uiteen gelegen 
verspreidingscentra; dit kunnen echter net zo goed gebieden zijn waar ac
tiever verzameld is.
Overwegend gele of geheel gele bloemen schijnen beperkt te zijn tot het gebied 
rondom Nairobi. Enkelvoudige en nauwelijks knotsvormige cilia worden het 
meest aangetroffen bij bloemen van deze kleur, hoewel ze zich er niet toe 
beperken. Tot de constante kenmerken, waaraan O. semota goed van haar 
soortgenoten onderscheiden kan worden, behoren de gerimpelde corolla 
met een concentrisch gerimpelde, tamelijk grote, iets plaatvormige (niet: 
koepelvormige) annulus en de korte slippen van de binnenste corona. Deze 
zijn zelden of nooit lang genoeg om boven het centrum bijeen te komen. 
Bovendien missen ze ieder spoor van hoornvormige of rechthoekige uit- 
steeksels
Alle vindplaatsen, waarvan details werden vermeld, zijn beschreven als 
rots- of steenachtig. Ook dit is nogal ongewoon voor soorten uit deze sec
tie.

Vertaling: W. Manders, Am er 116, 5751 SW  Deurne (WOrdt VeTVOlgd)

In m em oriam  G .J. Oosterdijk

Op 3 december j.l. overleed geheel onverwacht onze oud-voorzitter en 
ere-voorzitter van de afdeling Groningen, de heer G.J. Oosterdijk.
Met grote dankbaarheid en diep respect zullen wij blijven denken aan al 
hetgeen hij op zijn eigen kundige en dynamische wijze voor onze vere
niging tot stand heeft gebracht.
Wij zullen hem in onze afdeling erg missen om zijn vriendschap, zijn 
deskundigheid en zijn nimmer aflatende bereidheid anderen ten 
dienste te staan. Nooit werd vergeefs een beroep op hem gedaan. 
Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw en kinderen. Wij wensen hun 
veel sterkte bij het dragen van dit zware verlies.

Succulenta, afdeling Groningen
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Praktijkervaringen m et C eropegia's

A.H. SCHANS

Iedereen kent wel het bekende lantaarnplantje, Ceropegia woodii, dat voor 
veel huiskamerramen hangt en weinig problemen wat betreft de verzorging 
geeft.
Door de aankoop op een cactusbeurs, enkele jaren geleden, van een Cero
pegia distincta var. haygarthii, raakte ik helemaal in de ban van dit 
geslacht met zijn veelkleurige grote en kleine bloemen. Momenteel heb ik 
ongeveer 40 soorten waarvan de helft grote bloemen heeft. Wat opvalt is 
dat de grootbloemige soorten meestal gewone wortels hebben en de klein- 
bloemige knollen. Ceropegia behoort tot de familie der Asclepiadaceae en 
komt met ± 600 soorten voor in gebieden als Zuid-Afrika, Arabië, Azië, In
donesië en West-China. Eén soort komt voor in Nieuw-Guinea en Noord- 
Australië. Verder in een paar kleine gebieden, zoals de Canarische eilan
den, Madagascar en de Comoren. De var. haygarthii verlangt een zeer 
voedzaam, humeus grondmengsel, daar aan elk nieuw gegroeid bladpaar 
de bloemen verschijnen. Voorts een warme plaats, maar wel moet tegen 
fel zonlicht geschermd worden.
Tegen de winter vallen de blaadjes af en begint de rustperiode, die op een 
koele plaats van 10 a 1 2°C doorgebracht kan worden. De grond mag niet 
helemaal uitdrogen, dus regelmatig een beetje water geven. Als de plant in 
het voorjaar nieuwe groei vertoont, kan hij op + 5 ogen terug gesnoeid en 
verpot worden. De mooie overgebleven stukken kunnen als stek gebruikt 
worden. Aan de nieuwe groei verschijnen dan na 2 a 3 maanden weer de 
6 cm hoge bloemen.
Naar eigen inzicht kan er een bloemenrekje bijgezet worden of een stuk 
siergaas van 40 a 50 cm hoog, rond buigen en daar de plant omheen lei
den. Tot zover Ceropegia distincta var. haygarthii die ook in de huiskamer 
heel goed gedijt.

Lieving 9, 9411 TA Beilen
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BOEKBESPREKING

Atlas of medicinal plants of Middle America. Bahamas to Yucatan, door Julia F. Mor
ton Charles C. Thomas. Publisher, Springfield, Illinois, U.S.A., 1981, xxviii + 1 420 blz., 541 
afb. (US $ 147,50)
Aan Julia Morton's Atlas o f medical plants o f Middle America verdient in dit tijdschrift enige 
aandacht te worden geschonken, om de vele vetplanten en cactussen welke in dit werk worden 
behandeld. Van de eerste groep vinden wij vertegenwoordigers van de geslachten Aloë, Agave, 
Furcraea, Sansevieria, Batis, Sesuvium, Portulaca, Kalanchoe, Sedum en Euphorbia, van de 
cactussen Cereus, Epiphyllum, Nopalea, Opuntia, Pereskia, Selenicereus en Wittia 
In deze Atlas zijn gegevens van meer dan duizend plantensoorten in tabelvorm bijeengebracht 
onder de hoofdjes Botanical & Vernacular Names, Plant Description, Origin & Distribution, Medi
cal Uses, Properties & Effects (incl. toxicity) en Food & Other Uses. Het werk wil geen catalogus 
zijn van planten waarvan gebruik wordt aanbevolen, maar slechts een gids voor hen die studie 
willen maken van de volksgeneeskruiden van het betrokken gebied, waarbij wordt gewaar
schuwd voor ondoordacht gebruik.
Het gebied dat door de titel (op een niet geheel juiste wijze) wordt aangeduid omvat: Mexico tot 
Panama, plus delen van het kustgebied van Colombia en Venezuela, de Bahamas èn de Antillen. 
De inhoud is grotendeels gebaseerd op gegevens welke door de schrijfster op haar vele studierei
zen zijn verzameld, èn op de bewerking van het uitgebreide materiaal dat door haar in de Morton 
Collecteana van de University of Miami is bijeengebracht.
In de eerste twee alinea's van de Acknowledgements (p. xxiii) wordt met grote erkentelijkheid 
melding gemaakt van de hulp van de bioloog Dr. Benno de Jong en Frater M. Arnoldo (A.N 
Broeders) bij het verzamelen van op Curapao in het wild voorkomende planten, van de gastvrij
heid van Dr. Ingvar Kristensen (directeur van het Caraïbisch Marien-Biologisch Instituut en van 
de Stichting Natuurparken Ned. Ant.) en van de medewerking van nog een dozijn andere perso
nen op Curapao. Dat de Nederlandse Antillen Julia Morton véél zeggen, is ook duidelijk uit de wij
ze waarop de medicinale planten van dit gebied worden behandeld.
Ter sprake komen (om mij tot agaven en cactussen te beperken): Agave boldingiana (blz. 87; 
Curapao, Bonaire), A. cocui (87, fig. 37), A. sisalana (87-88, fig. 38), A. vivipara (88-89, 
Cur. = A. vicina, Aruba); Cereus repandus (604, fig. 303-305; Cur., Ar., Bon.), Epiphyllum 
phyllantus (604-605), E. strictum  (605), Nopalea cochenillifera (695-606), Opuntia elatior 
(606, fig. 306; Cur., Ar., Bon ), O. ficus-indica (607; Cur, o.a.), O. stricta var. dillenii (608, 
fig. 308), O. wentiana (608-609, fig. 309); Cur., Ar., Bon. o.a.), Pereskia guamacho (609- 
610, fig. 31 0-311; Cur. o.a ), Selenicereus donkelaarii (610), S. grandiflorus (610-61 1) en 
Wittia panamensis (611). De op de Benedenwindse Eilanden zo bekende Aloe barbadensis 
wordt op blz. 78-80 (fig. 78) behandeld.
De 541 afbeeldingen - welke op ongenummerde platen tussen blz. 985 en 1 259 zijn geplaatst - 
vormen niet het sterkste punt van dit overigens keurig verzorgde boekwerk, al geven zij ons wèl 
een goede indruk van de moeilijkheden welke zich voordeden bij de documentatie van Julia Mor
ton's veldwerk. Zij zouden aan waarde hebben gewonnen indien de onderschriften iets uitvoeri
ger waren geweest dan alléén een Latijnse naam - vooral in die gevallen waarin de herkenning 
van een landschap wordt mogelijk gemaakt. Bij Agave cocui wordt verwezen naar fig. 37, 
waarop een Furcraea staat afgebeeld, en bij Cereus repandus naar fig. 305 (en 304), waar wij 
te maken hebben met Lemaireocereus griseus, waarvan het gebruik voor afrasteringen niet is 
vermeld op blz. 604, waar terloops wèl op twee medische toepassingen van deze soort wordt 
gewezen.
Het werk besluit met een bibliografie van 563 nummers (blz. 1 297-1 31 9), een register van 
meer dan 2000 wetenschappelijke namen en een lijst van meer dan 1 5000 volksnamen (blz. 
1333-1420).
Aan een werk als dit - dat zo'n enorm terrein omvat - mag men niet de eis stellen dat gebieden 
waarover stellig nog veel méér te zeggen zou zijn, steeds op een voor de lezer bevredigende wijze 
naar voren komen. Wij mogen Julia Morton dankbaar zijn voor haar geestdrift en noeste ijver 
welke ertoe hebben geleid, dat ons thans zo'n overvloed van gegevens op overzichtelijke en aan
trekkelijke wijze kan worden aangeboden.

P. Wagenaar Hummelinck, Sweelincklaan 84, 3723 JH Bilthoven

Denkt u aan de diatheek?
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H e t g es lach t G ym n o ca lyc iu m  (XII)

LUDWIG BERCHT

Subserie XIIB. Mihanovichiana Buxbaum

Na de overgangsgroep rond G. megatae zijn we nu aangeland bij de groep 
van planten die gerekend kunnen worden tot de echte Chaco-soorten. Af
gezien van één buitenbeentje is deze subserie op te delen in twee groepen. 
Enerzijds is dat de groep rond G. damsii, anderzijds G. mihanovichii met 
zijn variëteiten en verwanten.
Om met de eerste groep te beginnen: Gymnocalycium damsii (Schumann) 
Br. & R. 2161 werd in 1 903 beschreven. Een exacte vindplaats kon niet op
gegeven worden; wel vermeldde Anisits, die de oorspronkelijke planten 
naar Europa verstuurde, dat ze voorkwamen in het noorden van Paraguay. 
Thans weten we, dat deze zeer variabele soort voorkomt vanaf Puerto Ris- 
so (vorm FR 1179) aan de Rio Paraguay in Paraguay tot rond San José in 
de prov. Santa Cruz, Bolivia. De planten, die Pater Hammerschmid217' 2181 
bij San José, Roboré en Tucavoca (alle prov. Santa Cruz) aantrof, waren 
voor Backeberg aanleiding om vier variëteiten op te stellen. Frank219’ toon
de aan dat deze variëteiten - centrispinum220), rotundulum220', 
torulosum2201 en tucavocense2201 - enigszins extreme vormen zijn uit een 
zeer variabele populatie en derhalve de rang van variëteit niet verdienen. 
Hieraan ziet men weer hoe gevaarlijk het is enkel aan de hand van import- 
planten, waarbij meestal de op de vindplaats aanwezige variatiebreedte 
ontbreekt, een nieuwbeschrijving te maken. Vooral de als G. damsii var. 
tucavocense bekend zijnde planten zijn zo afwijkend dat men zonder de in
formatie over de standplaatspopulatie het zeer gerechtvaardigd zal vinden 
de variëteitsrang voor deze vorm te handhaven.
G. damsii is dus een zeer variabele soort met 5-7 dorens op elk areool. 
Vooral bij jonge planten treedt vaak een mooie donkere bandtekening op 
onder het areool. De bloembuis is slank. De sepalen zijn meestal roze ge
rand; de binnenste bloembladen kunnen wit tot dieproze zijn.
Nauw verwant aan G. damsii zijn Gymnocalycium griseo-pallidum 
Backeberg2211 en Gymnocalycium pseudomalacocarpus Backeberg2221. 
Deze twee soorten verschillen in uiterlijk maar bovenal in de cultuur zoveel 
van G. damsii dat ik het niet eens ben met Frank2191 die deze taxa tot vor
men van laatstgenoemde degradeert. De aan de nieuwbeschrijvingen ten 
grondslag liggende planten waren verzameld door Hammerschmid. Lau2231 
beschrijft uitvoerig hoe hij beide soorten teruggevonden heeft. G. pseudo
malacocarpus groeit solitair in puur zand in de omgeving van Lourdes, 
prov. Santa Cruz, Bolivia; G. griseo-pallidum groeit clustervormend in een 
zeer droog gebied 200 km verwijderd van San José in dezelfde provincie. 
Zowel van G. damsii als van G. anisitsii werd vroeger verondersteld dat 
het natuurhybriden waren. Over de zuiverheid, hybridisering, etc. van deze 
twee soorten heeft Boedeker2241 en na hem Berger, Backeberg e.a. vele pa
gina's vol geschreven. De vele damsii-vondsten hebben in elk geval voor 
die soort duidelijkheid gebracht. Moser2251 vermoedt, aan de hand van door 
Friedrich verzamelde planten, dat G. anisitsii wel een natuurhybride is. 
Gymnocalycium anisitsii (Schumann) Br. & R.2261 werd beschreven aan 
een exemplaar dat Anisits gevonden had bij de Rio Tigatiyami, Paraguay. 
De planten bezitten een variabele doornlengte van tussen 1 en 5 cm. De
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Boven links:
G. damsii FR 1179

Boven rechts:
G. g riseo-pa llidum

Foto's van de 
schrijver

Boven:
G. euryp/eurum 

Links:
G. matoense 

Foto's: A. Buining
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bloemen zijn wit zonder roze-tinten, de helmknoppen kunnen verschillend 
gekleurd zijn. Friedrich hervond deze soort bij Concepcion aan de Rio 
Paraguay225- 227L Naar mijn bescheiden mening is G. anisitsii niets meer 
dan een standplaatsvorm van G. damsii.
Een verre verwant van G. damsii vond Ritter aan de voet van de Cerro 
Leon in het noorden van Paraguay. Deze planten met het veldnummer FR 
1178 werden pas 1 6 jaar na het vinden beschreven als Gymnocalycium 
eurypieurum Ritter2281. Plet zijn planten met vlakke ribben en meestal 5 af
staande dorens. De bloembuis is vrij kort, de bloem is mooi roze van kleur. 
In tegenstelling tot de andere verwanten spruit G. eurypieurum voor zover 
ik weet niet.
Alvorens de vormengroep rond G. mihanovichii te beschouwen, wil ik 
eerst het buitenbeentje ten tonele voeren. Even over de Paraguayaanse 
grens vond Buining in de Braziliaanse staat Mato Grosso bij de plaats Porto 
Murtinho planten, die voorzien werden van het veldnummer PIU 452.  Later 
beschreef hij ze als Gymnocalycium matoense Buining & Brederoo229’. Als 
jonge plant vertoont hij een zekere gelijkenis met G. megatae. De areolen 
dragen meestal 9 dorens. De bloemen zijn wit. Een fraai gezicht zijn de 
prachtig blauwberijpte vruchten, hetgeen zeer afwijkend is voor deze sub
serie. Bijna alle andere vruchten verkleuren bij het rijp worden van groen 
naar een rode of violette kleur. Nader onderzoek zal moeten leren of G. 
matoense misschien thuishoort in de verwantschapsgroep van G. 
megatae/tudae.

Literatuur:

216. K. Schumann, Nachtrage zur Gesamtbeschreibung 1903, p. 199 
Ned. vertaling geeft Buining, Succulenta 1949, p. 88

217 . L.J. Hammerschmid, K.u.a.S. 1962, p. 150
218 . L.J. Hammerschmid, K.u.a.S. 1965, p. 234
219 . G. Frank, K.u.a.S. 1966, p. 155 / Succulenta 1967, p. 8 en 20
220 . C. Backeberg, Descr. Cact. Nov. III 1963, p. 6
221 . C. Backeberg, Kakteenlexikon 1966, p. 167
222 . idem p. 1 72
223 . A.B. Lau, Cactus Succ. J. (US) 1982, p. 271
224. F. Bödeker, Monatschrift f. Kakteenkunde 1921, p. 87 , 107 en 125
225 . G. Moser, K.u.a.S. 1969, p. 38 en 71
226. K. Schumann, Blüh. Kakt. 1 T4 (1900), Nachtrage 1903, p. 1 1 7
227 . F. Pazout, Friciana 1966 nr. 37
228 . F. Ritter, Kakteen in Südamerika deel I, p. 268  (1979)
229 . A.F.H, Buining en A.J. Brederoo, K.u.a.S. 197,5, p. 265

M auritshof 124, 3481  VN Harme/en
X

X X

Over de groei van cristaten(l)

A.J. TIMMERMANS

Bekijken wij een normaal groeiende cactus, bijv. een Echinopsis, dan zien 
wij boven in het midden het groeipunt (meristeem), van waaruit de ribben 
zich ontwikkelen met daarop de areolen welke min of meer goed zichtbaar 
in een spiraal, over de plant verdeeld staan. Uit deze areolen groeien de 
doorns en wolharen. Bij een cristaat kan men moeilijk van het groeipunt 
spreken, want hier ziet men een in de lengte lopende lijn, waaruit de plant 
groeit. We spreken nu van een verlengd meristeem, of liever een zich ver
lengend meristeem, want een cristaat groeit in dit verlengd meristeem naar
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Tekening 1 Tekening 2

Foto 1 Fo,°  2
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Foto 1: Verti ka Ie doorsnede van een Echinopsis- 
variëteit.
Foto 2: Horizontale doorsnede van Echinopsis- 
variëteit.
Foto 3: Horizontale doorsnede van Reb. marsoneri 
door het meristeem.
Foto 4: Vertikale doorsnede van Reb. marsoneri 
door het meristeem.
Foto 5: Vertikale doorsnede van Reb. marsoneri 
cristaat door het meristeem.
Foto 6: Horizontale doorsnede van Reb. marsoneri 
cristaat in de lengte van de groei.
Foto 7: Vertikale doorsnede van Reb. marsoneri 
cristaat in de lengte van de groei.

Foto 5

Foto 7
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twee kanten. Snijdt men een willekeurig stuk dwars door het meristeem 
van een cristaat af, dan groeit dit stuk aan twee kanten verder evenals het 
overgebleven deel. De ribben zijn bij cristaten moeilijk te zien en ook de 
areolen staan willekeurig verspreid. Om meer verschillen tussen een nor
male plant en een cristaat te zien maken we gebruik van de microscoop. 
Daarvoor moeten we doorsneden maken van de planten. In tekening 1 ziet 
u welke doorsneden ik maakte door een normale Echinopsis (A,B,C). In 
tek. 2 van een cristaat (D ,E ,F).
Bekijken wij eerst de doorsnede op foto 1, volgens tek. 1 ,A, een doorsne
de vertikaal door het groeipunt. We zien dan onder het groeipunt het bin
nenste van de plant, het merg. Hier omheen de groepen vaatbundels met 
hun uitlopers naar de areolen, respectievelijk de axillen, door de schors. 
Deze vaatbundels zijn beter te zien op foto 2, de horizontale doorsnede. 
Tek. 1 ,C.
In foto 3 ziet u een micro-opname van een doorsnede volgens tek. 1 ,B, ho
rizontaal door de bovenste lagen cellen in het groeipunt. Het stervormige 
donkere midden is het meristeem, daar omheen tussen de grotere cellen, 
kleine groepjes cellen: de aanleg van de vaatbundels.
In het meristeem vermenigvuldigen de cellen zich door deling. Deze cellen 
hebben een relatief grote kern, waarin de erfelijke eigenschappen van de 
plant zijn opgeslagen. De uit het meristeem ontstane cellen delen zich later 
niet meer. Zij worden alleen groter door volumetoename. De kern blijft 
even groot. Alleen de in de areolen, respectievelijk axillen aanwezige 
groepjes cellen behouden de mogelijkheid bloemen of stekken te vormen. 
In de vaatbundels bevinden zich ook nog meristeemcellen, het cambium, 
welke door deling de plant in de breedte doen groeien. Uit dit cambium 
ontspruiten ook de eventuele nieuwe wortels. In de wortelpuntjes delen de 
cellen zich en zorgen zo voor het langer worden van de wortels. Buiten de
ze centra delen de cellen zich niet meer, zij worden alleen groter.
In het midden van het meristeem zijn alle cellen ogenschijnlijk gelijk, eerst 
in de kring daar omheen, de z.g. dochtercellen, krijgen de cellen hun op
drachten welke zij in de plant zullen vervullen. De een wordt een deel van 
de huid (epidermis), een andere van een vaatbundel enz., maar de meeste 
vervullen alleen de rol van voorraadkamers.
Foto 4 is een microdoorsnede vertikaal door het meristeem (tek. 1 ,A). On
der het midden ziet u het meristeem, de kleine cellen. Daarboven (geretou
cheerd) wolharen enz.
Aan de zijkanten vormt zich naar boven de aanleg voor ribben en areolen, 
naar beneden de zich reeds vergrotende cellen en de aanleg van de vaat
bundels.
In tek. 2 heb ik drie mogelijke doorsneden van een cristaat aangegeven 
(D,E,F).
Tek. 2,D, foto 5 is een vertikale doorsnede van het meristeem in een 
cristaat. Vergelijken wij deze met die van de normale plant, foto 4, dan is 
er in principe niet veel verschil. De opbouw is hetzelfde. De kleine verschil
len zijn niet karakteristiek. Anders wordt het als we de horizontale doorsne
de, tek. 2 ,F in foto 6 bekijken. Omdat een cristaat zelden helemaal recht 
groeit, is het moeilijk een doorsnede van bijv. alleen de epidermis te ma
ken. U ziet een horizontale doorsnede door de bovenste cellagen van het 
meristeem. In het midden de bovenste lagen cellen van het meristeem, de 
kleine cellen, hier alleen als puntjes te zien. Daarboven en onder de groter 
wordende cellen en de aanleg van de vaatbundels.
Brederodestraat 69 , 1054 VB Am sterdam  (WOtdt VeTVOlgd)
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De M acrothelaesoorten in N eder-C aliforn ië  (III)

TH.M.W. NEUTELINGS

Mammilaria 
peninsu/aris, 
een vijfjarig 
exemplaar. 
Bloeitijd mei- 
juli.
Foto van de 
schrijver

(2) Mammillaria gatesii M.E. Jones, 1937
Deze cactus is genoemd naar H. Gates, die zelf de nodige cactussoorten 
beschreven heeft.

Plantkenmerken:
Plantelichaam: alleenstaand of spruitend, bolvormig tot kortcylindrisch, diep in de grond ge
worteld, 10-15 cm 6, -20 cm hoog.
Tuberkels: 9-15 mm lang, 15 mm wijd aan de basis, konisch tot rondcylindrisch.
Areolen: met aanvankelijk witte wol, later kaal wordend.
Axillen: met witte wol, geen borstelharen.
Middendoorns: 1, 25-30 mm, recht, glad, stijf, donkerroodbruin tot purperachtig in jeugdfa
se, geelbruin aan de voet, later meer hoornkleurig.
Randdoorns: 6-8 stuks, 8-13 mm, 2 bovenste korter, recht, glad, stijf, geelwit met bruine of 
zwarte punt.
Bloem: 1 6 mm lang, 20 mm <b, buitenste bloemdekbladen groengeel met purperachtige mid- 
denstreep, de binnenste goud- tot groengeel, meeldraden lichtgeel, stijl lichtgroen, 5 lichtgroe
ne stempellobben.
Vrucht: rood, knotsvormig, 1 5 mm lang, zaad donkerbruin.
Typevindplaats: aan de zeekust halverwege tussen San Lucas en San José del Cabo (2 2 °5 8 ' 
N, 1 0 9 050 ' W).

Volgens Hunt zou deze plant nauw verwant zijn met Mammillaria petrophi- 
la, welke laatste meer op hogere bergen groeit, in tegenstelling met gatesii, 
die lager groeiend aan de kust voorkomt. In Pilbeams boek plaatst Hunt de
ze soort onder Mamm. baxterana (zie nr. 1), waarvan het verschilt in een 
gemakkelijk spruitgedrag, in minder aantal randdoorns en in een wat lange
re middendoorn. Uit eigen waarneming kan ik er niets aan toevoegen, om
dat ik geen exemplaar van deze soort tot dusver kon bemachtigen. Het zou 
kunnen zijn, dat deze soort de overgang vormt tussen Mamm. baxtera
na en Mamm. petrophila, gezien de vrij dicht bij elkaar liggende groeiplaat
sen. Maar het zij hier benadrukt, dit is een voorzichtige vooronderstelling 
van mijn kant.

(3) Mammillaria peninsu/aris (Br. & R., 1 923) Orcutt, 1926
Deze soortnaam is afgeleid van het Latijnse woord peninsula, hetgeen 
schiereiland betekent, dus doelend op Neder-Californië. Het plantje groeit
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op sterk verweerde granietbodem en wortelt daarin diep. Als gezel- 
schapsplanten treffen we aan Ferocactus townsendianus, Lemairocereus 
thurberi var. littoralis, Mammillaria capensis en Mammillaria dioica. 
Plantkenmerken:
Plantelichaam: alleenstaand of in groepen, diep in de grond wortelend, min of meer afgeplat, 
blauwgroen.
Tuberkels: vierzijdig, bleekgroen.
Axillen: bevatten witte wol, later kaal wordend.
Areolen: alleen in de jeugdfase een weinig witte wol.
Randdoorns: 4-8 stuks, bijna recht, kort, bleekwit met bruine punt.
Middendoorns: 0-1 stuks, bijna gelijkstaand met de randdoorns.
Bloem: 1 5 mm lang, buitenste bloemdekbladen roodachtig, binnenste groen of lichtgeel, 
meeldraden bleek, stempellobben groen.
Vrucht: onbekend, zaad waarschijnlijk bruin.
Typevindplaats: door Rosé in 1911 gevonden bij Kaap San Lucas, groeiend op de rotsen, di
rect aan de zee gelegen. Ook aangetroffen op de vlakbij liggende Kaap Migrine.

Hunt veronderstelt dat deze soort meer verwant is met Mamm. glareosa 
(zie nr. 9) dan met de Mamm. brandege'hgroep, ofschoon deze zelfde schrij
ver elders stelt dat hij Mamm. glareosa onder Mamm. brandegei (zie nr. 
6) plaatst.
Tussen peninsularis en glareosa nu ligt evenwel een afstand van 800 km 
hemelsbreed gemeten. De eerste wordt breder en forser dan de tweede 
soort, die beduidend kleiner van omvang blijft, net trouwens als de andere 
brandegei-varianten Het aantal randdoorns bij glareosa is ook groter.
Wat bloem en bedoorning betreft, lijkt M. peninsularis heel veel op M. 
baxterana fa. pacifica, alleen zijn de tuberkels van de eerstgenoemde kor
ter.

Galmeidijk 49, 4 706 KL Roosendaal
(wordt vervolgd)

BOEKBESPREKING

Medicinal plants of the West Indies, door EdwardS. Ayensu Reference Publications, Ine., 
Algonac, Michigan, U.S.A., 1981, 282 blz., 61 (ongenummerde) tekeningen. (US $ 39.95).

Verdiende Julia Morton's Atlas o f medicinal plants o f Middle America (en West-lndie) in dit 
tijdschrift besproken te worden, wat betreft Ayensu's Medicinal plants o f the West indies is dit 
nauwelijks het geval. Het is een deel van de serie Medicinal plants o f the World, dat kort na Ay
ensu's boek over de Medicinal plants o f West Africa  (1 978) verscheen: een overzichtelijk 
compilatiewerk, waarin de flora's van I. Boldingh (verschenen in 1909, 1 91 3 en 1 91 4) als eni
ge bron van informatie over de Nederlandse Antillen zijn genoemd(l).
Alle Agavaceae (Agave sisalana, Cordyline fruticosa, Furcraea agavephylla, F. tuberosa en 
Sansevieria thyrsiflora) worden op blz. 34 behandeld; alle Cactaceae (Opuntia cochenillifera,
O. dillenii met afb., O. tuna en O. sp.) op blz. 64-66 Aloë barbadensis komt voor op blz. 1 1 4- 
1 1 5 (met afb.).
De bruikbaarheid van dit keurig verzorgde werk - waarvan de inhoud mij toch wel heeft teleur
gesteld - wordt verhoogd door een Glossary, een Medicinal Index (blz. 21 4-256), een Common 
names Index (blz. 257-275) en een Index to Species met 633 namen.

P. Wagenaar Hummelinck, Sweelincklaan 84, 3723 JH Bilthoven

Bomenrijk in Rotterdam. Arboretum Trompenburg. Gedenkboek 25 jaar Stichting 
"Arboretum Trompenburg". Eigen uitgave. Te verkrijgen voor f  2 5 ,-  bij de ingang van het 
Arboretum of door het overmaken van f  3 0 ,-  op de girorekening nr. 671 132 t.n.v. J.R.P. van 
Hoey Smith te Rotterdam.

Dit boek werd uitgegeven ter herdenking van het feit dat in 1 983 het 25 jaar geleden was, dat 
het "Arboretum Trompenburg" in een stichting werd ondergebracht en voor het publiek werd 
opengesteld. Het eerste deel van dit boek geeft een historisch overzicht van de buitenplaatsen in
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en om Rotterdam. Het tweede en grootste gedeelte geeft een catalogus van dit Arboretum. Julia 
Voskuil schreef het eerste gedeelte. Het catalogus-deel is van de hand van J.R.P. van Hoey 
Smith. Talloze foto's waarvan een groot deel in kleur maken dit boek tot een aanwinst van ieders 
bezit.
Ofschoon in dit boek de bomen voorop staan, komen toch ook de succulenten aan bod. Er is een 
succulentenkas aanwezig, de nadruk valt op de Euphorbia collectie en de Sempervivumverzame- 
ling.
Als ik een opmerking mag maken: de opschriften Phyllocactus en Hylocereus triangularis op 
blz. 1 26 en 1 27 moeten verwisseld worden. Alles bij elkaar een schitterend uitgevoerd boek 
voor een geringe prijs. Van ganser harte aanbevolen!

J.H. Defesche
X

X X

T IJD S C H R IF T E N
Leuchtenbergia jrg . 4  nr. 1 (1 9 8 3 )
Geopend wordt met een korte bespreking van het geslacht Oreocereus Dieper wordt inge
gaan op O. celsianus Van Hoofcfstadt vervolgt zijn reisverslag door Mexico. Liekens be
schouwt de noodzaak van leem in cactusaarde en Vereist gaat in op de wortels van cactus
sen.
Leuchtenbergia jrg . 4  nr. 3 (1 9 8 3 )
Vereist vervolgt zijn artikel over de wortels van cactussen. Na de grondprincipes van het wor- 
telsysteem gaat hij uitvoeriger in op de penwortel.
De rest van dit nummer wordt gevuld met een vraaggesprek met André Liekens en een uitge
breide zaadlijst.
Leuchtenbergia jrg . 4  nr. 4  (19 8 3 )
Het geslacht Rebutia wordt door Gruwez onder handen genomen. Hij geeft de onderscheidingsken
merken t.o.v. aanverwante geslachten en een opsomming der soorten ingedeeld naar bloemkleur. 
Vereist vervolgt zijn artikel over de wortels der cactussen. In deze aflevering gaat hij o.a. in op 
wortelknollen en luchtwortels. Simon bespreekt Rebutia kariusiana en Liekens besluit met En- 
cephalocarpus strobiiiformis.
Leuchtenbergia jrg . 4  nr. 5 (1 9 8 3 )
Heyselberghs gaat uitvoerig in op het hoe en waarom van enten. Hij bespreekt vele onderstam
men en hun voor en tegen. De werkgroep ABC gaat in op onze houding t.o.v. cactussen in de na
tuur. Een kort stukje over Mammillaria carmenae
Leuchtenbergia jrg . 4  nr. 6  (1 9 8 3 )
Gruwez gaat in op ongedierte bij Rebutia's en de bestrijding ervan. Liekens beschouwt de alge
mene kenmerken van Echinocerei en hun behandeling. De Wacker en Gruwez behandelen de 
cultuur van Lithops en starten met een beschrijving van de soorten, hier alleen nog maar aandui
dingen van wit, geel en anderkleurig bloeiende. Een artikel over het fotograferen van planten en 
bloemen.
Leuchtenbergia jrg . 4  nr. 7 (19 8 3 )
In de serie over Lithops komen de verschillende plantvormen aan de orde. Liekens stelt Mammil
laria boolii voor evenals Strombocactus disciformis. Claes bespreekt leiding-, regen- en gedisti- 
leerd water en vertelt wat het beste is voor uw planten. In de serie over Rebutia's een aflevering 
van Donald, die een historisch overzicht van de classificatie binnen dit geslacht geeft tussen de 
jaren 1 895 en 1 983.
Leuchtenbergia jrg . 4  nr. 8 (1 9 8 3 )
Dit jubileumnummer vanwege het 5-jarig bestaan is integraal gewijd aan de lezing die Lau ge
houden heeft onder de titel "Nieuw ontdekte Mexicaanse cactussen en succulenten in de 70-er 
jaren” .
Leuchtenbergia jrg. 4  nr. 9 (19 8 3 )
Vervoort behandelt de aanleg van een alpen- cq bergtuin. Liekens haalt het geslacht Parodia 
voor het voetlicht. De Wacker en Gruwez gaan in hun Lithops-serie deze keer in op de bloem
vorm I4 typen) en de zaaddozen (3 typen). Gruwez vervolgt zijn serie over Rebutia, hij geeft de
ze keer een overzicht van de inspanningen die velen zich getroostten tussen de jaren 1 936 en 
1 953 om lijn te krijgen in dit geslacht en aanverwante afsplitsingen. O.a. Buining vervulde hierin 
een vooraanstaande rol.
Leuchtenbergia jrg . 4  nr. 1 0  (1 9 8 3 )
In de 5e aflevering over Rebutia beschouwt Gruwez de vele indelingen die na 1 950 onderno
men zijn binnen dit geslacht in ruime zin. Ruime aandacht voor Hamatocactus setispinus, Azte- 
kium ritteri, Mammillaria wilcoxii, Pelecyphora valdeziana en de verzorging in oktober.
Leuchtenbergia jrg . 4  nr. 11 (1 9 8 3 )
Verslag van de Mexico-reis van Verschueren. Claes legt uit hoe men een flessentuin maakt en 
wat er in kan. Ten huize van Gruwez, terwijl deze zijn serie over Rebutia vervolgt.
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Leuchtenbergia jrg . 4  nr. 12 (1 9 8 3 )
Claes schenkt aandacht aan "gewone" succulente planten om daarna uitvoeriger in te gaan op 
Anacampseros en wel speciaal de A von/Tra-groep. Het overgrote deel van dit nummer wordt ge
vuld met een reisverslag door Mexico en Guatemala, nu niet over de cactussen, maar de bouw
werken die van vroegere culturen overgebleven zijn.

Cactusvrienden jrg . 23  nr. 1 (1 9 8 3 )
Verzorging van de succulenten in januari. Van den Eynde bespreekt Mammillaria sempervivi 
en Vermeiren beschrijft de voordelen van hoge entingen. De verzorging van de Fuchsia komt 
eveneens aan bod.
Moens gaat in op de persoon Frans de Laet, zijn verzameling en zijn kwekerij.
Cactusvrienden jrg . 2 3  nr. 2 (1 9 8 3 )
Moens vervolgt zijn relaas over Frans de Laet met de teloorgang van de kwekerij. Een andere 
verzameling, die thans overgedragen is aan de Antwerpse Plantentuin, is die van Frans van 
den Heuvel. Korte aandacht geeft Moens nog aan de verzameling van Jos Jacobs en sluit 
daarmee zijn artikel over het cactusleven in het Antwerpse af.
Steynen vermeldt hoe hij zaait en De Vos geeft de verzorging voor de maand februari. Vermei
ren gaat in op het "doorschieten (vergeilen)" van cactussen op de vensterbank en wat ertegen 
te doen.
Het geslacht Uebelmannia krijgt aandacht evenals Cereussen in onze verzameling.
Cactusvrienden jrg . 2 3  nr. 3 (1 9 8 3 )
Een in memoriam J. Leysen. De verzorging van onze succulenten in maart. Aandacht voor Bui- 
ningia brevicylindrica. Saxifraga en Oreocereus fossulatus In Ten Huize van... ontmoeten we 
de Hr, Goossens en zijn imposante collectie. Een opsomming van Cerei in verzamelingen besluit 
deze aflevering.
Cactusvrienden jrg . 23  nr. 4  (1 9 8 3 )
De lijst van Cerei wordt afgemaakt. De verzorging in april wordt gevolgd door Ten Huize van... 
de Gebroeders de Herdt. Aandacht voor Mammillaria bocasana, Buiningia purpurea en Escoba- 
ria De Vos gaat in op de enorme cactusroof in de Mexicaanse natuur.
Cactusvrienden jrg . 23  nr. 5 1 9 8 3
Thelocactus conothele, Ferocactus glaucescens en Turbinicarpus lophophoroides worden 
beschouwd. Neutelings behandelt kort Mammillaria deherdtiana en M. dodsonii De verzorging 
in de maand mei wordt gevolgd door een levensbeschrijving van Franz Buxbaum (door Krainz in 
1 979) en een lofzang op cactussen.
Cactusvrienden jrg . 2 3  nr. 6  (19 8 3 )
Schild belicht het geslacht Tillandsia Artikeltjes over Mammillaria dixanthocentron, M. pen- 
nispinosa, Abutilon, Cleistocactus strausii, Echinocereus perbellus, Echinofossulocactus 
multicostatus en Neobesseya Verzorging van succulenten in juni.
Cactusvrienden jrg . 2 3  nr. 7 (1 9 8 3 )
Aandacht voor de persoon Hermann Jacobspn. Verzorging in de maand juli. Korte bespreking 
van Krainzia longiflora en Parodia catamarcensis Vermeersch gaat in op Trichocereuspacha- 
noi, zowel de botanische als de ethnopharmacologische kant. Het is een plant met een hoog 
mescaline-gehalte. Tot slot het ook in Succ. gepubliceerde artikel van de werkgroep ABC.
Cactusvrienden jrg . 2 3  nr. 8 (1 9 8 3 )
Vermeersch vervolgt zijn relaas over Tr. pachanoi met de beschrijving van een "m esa", een 
psychisch genezingsritueel waarbij de cactus genuttigd wordt. Verzorging in de maand au
gustus. Aandacht voor het bitterblad, de Kruidtuin te Leuven, Espostoa lanata, Dolichothele 
longimamma en Monvillea

L. Bercht, M auritshof 124, 3481  VN Harmelen
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W at denkt u van... (41)

Mammillaria schumannii Hildm 

Th.M.W. NEUTELINGS

Deze aantrekkelijke cactus is bepaald niet de gemakkelijkste om in cultuur in 
bloei te krijgen. Maar als men de uitdaging aanneemt, en het weer wil zich 
van de zonnigste zijde laten zien, dan zal een rijkelijke bloei de liefhebber be
lonen. Ook in de cactusgeschiedenis heeft deze soort zonder het te willen 
van alles meegemaakt. In 1891 beschreef Hildmann deze plant als Mammil
laria schumannii, genoemd naar een zekere Walter Schumann, over wie we 
erg weinig weten, alleen dat hij planten verzamelde in Mexico en op de 
Westindische eilanden.
In zijn beschrijving stonden echter geen gegevens over de bloem, vrucht, 
zaad en groeiplaats, noch was ergens een typeplant gedeponeerd. In 1 900 
doopte K. Brandegee deze cactus met de naam Mammillaria venusta. En zij 
completeerde de door de eerste schrijver weggelaten gegevens. Britton en 
Rosé richtten in 1 923 een apart geslacht op en toen werd de plant Bart- 
schella schumannii genoemd. Zij deden dit op grond van bepaalde kenmer
ken, zoals de wat merkwaardig gevormde tuberkels, de bloemgrootte, de wij
ze van opening van de zaadbes e.d. In 1 941 voerden Marshall en Bock hem 
weer terug naar het geslacht Mammillaria, een zienswijze die door alle mo
dernere schrijvers onderschreven wordt. Omdat in prijslijsten, op beurzen 
e.d. de andere namen vrij regelmatig opduiken, sta ik graag wat uitvoeriger 
bij de naamgeving stil.
Toch is deze haakdoornige cactus op het eerste gezicht direct uit een verza
meling te halen. Zeker vanwege de grijsgroen tot grijspaarse kleur van de 
stompe, aan de voet vierkantige tuberkels. In de axillen staat wat witte wol, 
zoals men kan zien. Het aantal randdoorns bedraagt meestal 1 0 a 1 1 stuks. 
Deze staan straalvormig ingeplant, zijn vrij dik en stijf, en van de voet af wit, 
net voorbij het midden bruin tot zwart aan de punt. De lengte varieert van 6- 
1 2 mm. Meestal is er een middendoorn, soms 2 en een enkele maal zelfs 3 a 
4, die 10-1 5 mm lang zijn. Eén is altijd aan de punt sterk omgebogen. De 
kleurschakering is dezelfde als die van de randdoorns, zij het, dat net voorbij 
de voet al de roodbruine kleuring begint.
De klokvormige bloemen zijn vrij groot: 30-40 mm in doorsnee. De bloem- 
buis is vrij kort. De kleur van de bloem is overwegend lilaroze. Maar in de 
kleur komen vaak variaties voor, trouwens ook in de grootte van de bloem 
zelf. De meeldraden zijn gelig, de lichte, slanke stijl draagt 5-6 stempellob- 
ben, die ook vrij wisselend van kleur kunnen zijn: lichtgroen tot bruinroze. De 
scharlakenrode vruchtbes wordt tot ca. 1 5-20 mm lang. Het zaad is zwart 
en meet ca. 0,9 mm.
Deze cactus is afkomstig van de Nedercalifornische zuidkaap, een gebied dat 
nog net in de tropische zone ligt. De groeiplaatsen zijn te vinden bij San José 
del Cabo en tussen Bahia de las Palmas en Cabo San Lucas.
Elk groeiseizoen opnieuw is spannend. Komt deze soort in bloei of niet. In juni 
zijn al duidelijk bloemknopjes in de oksels van de tuberkels zichtbaar. Echter, 
een maand later zijn ze nog bijna even groot. Maar wanhoop niet, de bloeitijd 
ligt in de maanden augustus/september.
Of ze geënt zijn of op hun eigen wortelstelsel staan, daaraan ligt het niet. Ze 
willen maar één ding: zonlicht, zoveel mogelijk. Zij zijn dat van huis uit ge
wend. Hebben we een goede zomer en krijgt deze cactus het warmste en
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zonnigste plekje in de kas, dan is de bloei verzekerd.
In 'n periode van lekker veel zon en warmte hebben ze veel water nodig. Veel 
gieten is dan niet erg, als dat maar van onderen gebeurt. De wortelhals is (zo
als bij de meeste) erg gevoelig voor nattigheid. Speelt het weer mee, dan zie 
je in augustus de aanwezige bloemknoppen opeens flink doorgroeien. Die 
gaan dan ook gegarandeerd open. In het andere geval verdrogen ze in de 
loop van het najaar, zodat de hoop weer op het volgende seizoen gericht 
moet worden.
Een voedzaam grondmengsel, waarin zeker leem of klei verwerkt zit, speelt 
ook een belangrijke rol om krachtige, bloeibare exemplaren te krijgen. De 
overwintering dient droog, koel en luchtig te zijn, waarbij dan gemakkelijk la
ge temperaturen net boven het vriespunt worden verdragen.
Met recht is deze, vrij langzaam groeiende plant, welke op oudere leeftijd aan 
de basis gaat spruiten, een ware uitdaging voor de liefhebber.
Of het met vensterbankcultuur lukt ze in bloei te krijgen, weet ik niet. Ziet het 
raam uit op het zuiden, dan zou het best eens kunnen lukken.
In de literatuur leest men wel eens dat Mammillaria booiii en Mamm. insula
ris als variëteiten van schumannii worden beschouwd. Nochtans zijn vol
gens mij de verschillen om meer redenen zo groot, dat ik die status van varië
teit als moeilijk te aanvaarden beschouw. Wel zijn tussen insularis en booiii 
beduidend meer overeenkomsten, maar dat is een onderwerp waarop we 
een andere maal kunnen terugkomen.

Galmeidijk 49, 4 706 KL Roosendaal

*  *

NIEUWBESCHRIJVING
Melocactus glauxianus Brederoo et Bercht ex Ann. Buining
species nova

C.A.L. BERCHT en A.J. BREDEROO

Tijdens de reis die Albert Buining in 1972 te zamen met Leopoldo Horst maak
te, werd onder andere de groeiplaatsen van Buiningia purpurea bezocht ten 
einde deze door Horst in 1971 ontdekte planten nader te bestuderen. Bui
ningia purpurea Buin. & Bred. groeit op "hoog''-vlaktes langs de Rio Jequi- 
tinhonha ten westen van Itoabim. Dat ligt in het noordoosten van de Brazi
liaanse staat Minas Gerais. In de onmiddellijke nabijheid van deze cephalium- 
drager vonden zij op 1 0 juli 1 97 2 een Melocactus-populatie, die het veld- 
nummer HU 382 kreeg.
Op hun laatste gemeenschappelijke reis - in 1 974 - hebben Buining en Horst 
nogmaals de vindplaats van deze Melocactus bezocht.
In Succulenta 1 974, p. 68 publiceerden Buining en Brederoo Melocactus 
lensselinkianus HU 381, een soort die ook ten westen van Itoabim groeit. 
Opvallende verschillen tussen beide soorten zijn:

HU 382
lichaam konisch 
kleur glanzend groen 
ribben 10-14
nieuwe bedoorning glanzend
roodbruin
middendoorn 1

HU 381
lichaam platrond 
kleur dof donkergroen 
ribben 9-1 0
nieuwe doorns dof roestbruin en 
korter
middendoorns 3
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In zijn Kakteen in Südamerika deel I, p. 137 heeft Ritter een viertal Melo- 
species, beschreven door Buining en Brederoo, synoniem gesteld aan M. ba- 
hiensis (Br. & R.) Werd. Ook M. lensselinkianus is hierbij. Op p. 1 39 geeft 
hij een beschrijving van zijn M. neglectus n.n. (niet te verwarren met HU 
1 74), die hij in engere zin aanziet als synoniem met M. lensselinkianus. Er 
zijn evenwel duidelijke verschillen tussen beide beschrijvingen. Een nadere 
vergelijking is helaas vooralsnog niet mogelijk daar Ritters planten of afstam
melingen daarvan obscuur zijn. Op de vindplaats van Buiningia purpurea is 
Ritter - ook gezien zijn veldnummerlijst - zeer waarschijnlijk nooit geweest. Zo 
zal hij deze Melocactus spec. HU 382 ook nimmer in habitat gezien hebben. 
Melocactus glauxianus is genoemd naar de Heer G.E.M. Uil te Bemmel, me
dewerker van wijlen A.F.H. Buining. De Heer Uil heeft zijn hele cactushobby 
ingezet voor de bestudering en vermeerdering van de door Buining gevonden 
planten. Omdat de naam uilianus bij niet-nederlandstaligen op uitspraak- 
moeilijkheden zou stuiten werd, met instemming van betrokkene, gekozen 
voor het Griekse equivalent voor het woord uil: glaux.

Melocactus glauxianus Brederoo et Bercht ex Ann. Buining, species nova

Corpus solitarium globosum in acumen metae simile desinens sine cephalio circa 
1 2 cm altum est et in parte infima circa 1 3 cm diametitur, perviride est radicibus 
ramosis.
Cephalium circa 5 cm diametitur, 2-3 cm altum est lana cremea et saetis satis 
multis perrubris instructum.
Costae 1 0-1 4 in pede 3,5 cm latae et ad 1 cm altae, prope cephalium ad 1,5 cm 
latae et 1,2 cm altae acutiores et inter areolas aliquo securiformiter altatae sunt; 
in plantis adultis semper antequam cephalium ecrescit nonnullae costae novae ad 
veteres adduntur.
Areolae aliquo demersae ovales ad 7 mm longae et ad 5 mm latae sunt, primo to
mento et lana alba instructae, deinde atrogriseae et nudae, circa 1,5 cm in ripa in
ter se distant.
Spinae novae bruneae, post suggriseae acumine testaceo, fortes, rectae; margi
nales 9 radiantes circum centralem, omnes in pede plusminusve crassatae, prae
cipue 3 infimae; 1 paulo distans deorsum versa ad 3,5 cm longa est, deinde par 
oblique deorsum versum ad latera ad 2,7 cm longum, tum par ad libram in latera 
ad 2,4 cm longum, deinceps par in latera oblique sursum ad 1,5 cm longum, 
postremo par oblique sursum versum ad 1,2 cm longum; summa in areola 1--3 
spinulae adventiciae nonnullos millimetros longae. Spina centralis 1 ad perpendi
culum distans in pede cepaeformiter crassata ad 2 cm longa est.
Flores ad 20 mm longi et 7 mm lati sub anthesi tubulosi roseorubri sunt aliquibus 
squamulis minimis 1,5 mm longis et 0 ,5  mm latis in receptaculo; ubi pericarpel- 
lum in receptaculum transit insertio perspicua est; pericarpellum 3,5 mm longum 
et 3 mm latum nudum roseum est; receptaculum 1 2 mm longum rubroroseum 
est; camera nectarea 5,5 mm longa et 3,5 mm lata intus glandulis nectareis ad 3 
mm longis instructa est; caverna seminifera 2,5 mm longa et 2 mm lata est ovulis 
parietalibus; folia perianthii transeuntia 3-4 mm longa, 0 ,5 -1 ,5  mm lata, lanceo- 
lata ad spathulata, margine integro et acumine aliquo undato, suprema aliquo car
nosa, roseorubra sunt; folia exteriora ad 4,5 mm longa et 2 mm lata spathulata 
sunt margine plusminusve undato, acumine tenue serrato, roseorubra; interiora 
ad 4 mm longa et 1 mm lata sunt, spathulata, in acumen desinentia, acumine 
plusminus ve undulato, roseorubra; stamina primaria applanata anguste triangula
ria in basi inter se connata 3 mm longa in corona circum pistillum stant cameram 
nectaream non omnino claudentia; secundaria 2-3 mm longa, filamentis tereti
bus, in circa 5 coronis stant, longissima primaribus vicina et in pistillum directa 
sunt, suprema brevissima in parietem receptaculi adiacent; stamina omnia in fi
lum tenue desinunt in quo anthera flava 1 mm longa; pistillum 1 2,5 mm longum 
5 stigmatibus albis et 1 mm longis instructum est.
Fructus claviformis 1 8 mm longus latitudine maxima 6,5 mm reliquiis floris in
structus, maxime roseoruber deorsum transeuns in subroseum ad album. 
Semen galeriforme ad 1 mm longum et 0,9-1 mm latum, nitide nigrum, testa tu
berculis irregulariter rotundis ad oblongis quae praeter marginem hili magis rec- 
tangularia et multo minora sunt, instructa est; pecten a tergo bene excultum; hi-
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Melocactus glauxianus
Foto 1: L. Bercht Foto's 2 en 3 : A. Buining

lum ovale basale demersum paulum extra marginem testae eminet et ochreum 
est; umbilicus et micropyle uterque media in caverna est; embryo ovo simile est, 
perispermium deest, cotyledones bene discerni possunt.
Habitat in proclivibus montium et in campis praeter Rio Jequitinhonha in occiden
tem Itoabim in regione inter septentriones et orientem spectanti Minas Gerais, 
Brasilia, in altitudine circa 400 m.
Holotypus in Herbario Universitatis Rheno-Traiecti sub numero HU 382.

Beschrijving
Lichaam enkelvoudig, bolvormig naar de top enigszins konisch toelopend, 
ca. 1 2 cm hoog zonder cephalium, onderaan ca. 1 3 cm diameter, donker
groen, met vertakte wortels. Cephalium ca. 5 cm diameter, 2-3 cm hoog, 
met crème-kleurige wol en vrij veel donkerrode borstels.
Ribben 1 0-1 4, onderaan 3,5 cm breed, bij het cephalium ca. 1,5 cm breed,
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Verklaringen bij de tekeningen:

=  bloem
=  bloemdoorsnede, as =  sec. meeldraden, ap =  primaire meeldraden, gn = nektarklier, cn -  nektarkamer, cs 

=  zaadholte
=  links primaire meeldraad, rechts secundaire meeldraad 
= zaad
= hilumzijde, m = micropyle, f  = funiculus 
=  boven: embryo met lege perispermzak 

onder: embryo geheel vrij, co =  cotylen 
=  vrucht 
=  doornareool
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onderaan ca. 2 cm hoog, bij het cephalium ca. 1,2 cm hoog, vrij scherp, tus
sen de areolen iets bijlvormig verhoogd; als de plant bijna bloeibaar is, wor
den er diverse ribben tussengeschovem
Areolen iets verzonken, ovaal, ca. 7 mm lang en ca. 5 mm breed, eerst met 
wit vilt en wol, later donkergrijs en kaal, ca. 1,5 cm van elkaar op de rib. 
Dorens in nieuwgroei bruin, later lichtgrijs met bruingele punt, krachtig, 
recht. Randdorens 9, stralend rond de middendoren, alle meer of minder 
aan de voet verdikt, vooral de onderste 3; 1 iets afstaand naar beneden ge
richt tot 3,5 cm lang, dan 1 paar schuin zijwaarts naar beneden gericht tot 
2,7 cm lang, dan 1 paar horizontaal zijwaarts gericht tot 2,4 cm lang, dan 1 
paar schuin zijwaarts naar boven gericht tot 1,5 cm lang, daarboven 1 paar 
schuin naar boven gericht tot 1,2 cm lang. Boven in het areool nog 1 a 3 bij- 
doorntjes met een lengte van enkele millimeters. Middendoren 1, loodrecht 
afstaand, aan de voet ui-achtig verdikt, ca. 2 cm lang.
Bloemen ca. 20 mm lang en 7 mm breed bij geopende bloem, buisvormig, 
hardroze, met enkele zeer kleine schubjes die 1,5 mm lang en 0,5 mm breed 
zijn, op het receptaculum. Bij de overgang tussen pericarpellum en recepta
culum is de bloem duidelijk ingesnoerd. Pericarpellum 3,5 mm lang en 3 
mm breed, kaal, roze. Receptaculum 1 2 mm lang, hardroze. Nektarkamer 
5,5 mm lang en 3,5 mm breed, van binnen bekleed met ca. 3 mm lange 
nektarklieren. Zaadholte 2,5 mm lang en 2 mm breed, zaadknoppen wand- 
standig. Overgangsbladeren 3-4 mm lang, 0 ,5-1,5 mm breed, lancet- tot 
spatelvormig, gaafrandig, aan de top iets gegolfd, de bovenste iets vlezig, 
hardroze. Buitenste perianthbladeren ca. 4,5 mm lang en 2 mm breed, 
spatelvormig, bladrand min of meer gegolfd, top fijn gekarteld, hardroze. 
Binnenste perianthbladeren ca. 4 mm lang en 1 mm breed, spatelvormig, 
spits uitlopend, bladrand min of meer gegolfd, hardroze. Primaire meeldra
den platgerekt driehoekig, aan de basis met elkaar vergroeid, 3 mm lang, in 
een krans rond de stamper staande, de nektarkamer niet geheel afsluitend. 
Secundaire meeldraden 2-3 mm lang, helmdraden rond, in ca. 5 kransen, 
de langste volgen op de primaire meeldraden en zijn naar de stamper gericht, 
de bovenste (de kortste) zijn aanliggend tegen de receptaculumwand. Alle 
meeldraden eindigen in een dunne draad, waaraan een 1 mm lange gele 
helmknop. Stamper 1 2,5 mm lang, stempels 5, 1 mm lang, wit.
Vrucht knotsvormig, 1 8 mm lang, grootste breedte 6,5 mm, met er nog aan 
vast een restant van de bloem, fel rozerood naar onder toe overgaad in licht
roze tot wit.
Zaad mutsvormig, ca. 1 mm lang en 0,9-1 mm breed, glanzend zwart, testa 
opgebouwd uit onregelmatig ronde tot langwerpige knobbeltjes, langs de hi- 
lumrand rechthoekiger en veel kleiner, kam aan de rugzijde goed ontwikkeld. 
Hilum ovaal, basaal, verdiept, iets buiten de testawand uitstekend, okerkleu-
rig-
Umbilicus en micropyle in het midden van twee holten. Embryo eivormig, 
perisperm ontbreekt, cotylen goed zichtbaar.
Standplaats: op berghellingen en -vlaktes langs de Rio Jequitinhonha ten 
westen van Itoabim in het noordoosten van Minas Gerais, Brazilië op een 
hoogte van ca. 400 m.
Holotype in het Herbarium van de Universiteit van Utrecht onder nummer HU 
382.

Wij zijn de heer G Eerkens, Suriname, zeer erkentelijk voor zijn bijdrage. 
M auritshof 124, 3841  VN Harmelen Latijnse diagnose: J. Theunissen
Gillis Steltmanstraat 38, 1067 NP Amsterdam  Tekeningen: A.J. Brederoo
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Over de groei van cristaten  (Slot)

A .J . TIMMERMANS

Bij de vertikale doorsnede, tek. 2 ,E , foto 7, door het midden, in de lengte 
van de cristaat, ziet u onder de geretoucheerde wirwar van haren en begin
sels van ribben enz., de bovenste cellaag van het meristeem, de epidermis. 
Deze cellen delen zich alleen horizontaal. Daaronder een gordel van kleine 
cellen, de rest van het meristeem, overgaande in de groter wordende cel
len. Het meest opvallende bij deze is wel dat zij meer in de lengte gestrekt 
zijn. Deze langere groei gaat in de groeirichting van de cristaat. Zie het ver
schil van deze cellen in de normale plant, foto 4, waar zij meer op afgeron
de veelhoeken lijken. Verder het verschil in groeiwijze van de vaatbundels. 
Bij de normale planten (foto 2) staan de verschillende strengen in een cir
kel; bij cristaten meer in een rij aan beide kanten van het merg en vormen 
zo het model van een tunneltje, dat van boven in het meristeem open is. 
Het groeipunt van bolcactussen vormt een inzinking met onderin het me
risteem. Dit heeft de vorm van een bordje, met als opstaande rand de be
ginnende ribben, wat in foto 4 en 5 goed te zien is. Het zich verlengend 
meristeem van een cristaat is een aaneenschakeling van gelijke meristemen 
en kan daardoor geen bordje vormen, maar wordt gedwongen in de lengte 
het model van een gootje te vormen. Hetgeen er toe leidt dat het aan de 
zijkanten dringen wordt. Het resultaat is dat er van ribben vormen niet veel 
terecht komt. Ook de vaatbundels staan meestal veel dichter bij elkaar.
Bij het in tweeën scheuren van een cristaat in de richting als in tek. 2, E, 
blijkt dat aan beide kanten een deel van het meristeem blijft. De scheur 
gaat door het dunste deel in het midden. Aan de afgescheurde kanten ont
staat snel een laagje callus dat de wond bedekt. Later herstellen beide stuk
ken zich en vormen twee nieuwe cristaten. Eigenaardig is dat zich weer 
nieuwe cristaten vormen, terwijl als de cristaat geen meristeem meer heeft, 
aan het overgebleven deel alleen normale stekken komen. Uit dit laatste 
zou men kunnen concluderen dat het vormen van een cristaat alleen in het 
meristeem mogelijk is.
Bekijken we weer foto 4, dan zien wij dat de meeste meristeemcellen (die 
men herkennen kan aan hun kleine vorm en grote kern) zich niet in het 
midden, maar aan de zijkanten bevinden. Als we er aan denken dat het 
doorsneden van een ronde plant zijn, kunnen we zien dat het meristeem 
een cirkeltje vormt met aan de buitenkant de meeste cellen, zie ook foto 3. 
De meristeemcellen delen zich niet alle in hetzelfde tempo. De cellen in het 
midden delen zich langzamer dan de buitenste. Zouden alle cellen in het 
meristeem zich even veel en even snel vermeerderen, dan zouden er in het 
midden te veel cellen komen. In aanmerking nemend dat de celdelingen 
aan een bepaald maximumtempo gebonden zijn, is er een grens aan de 
grootte van het meristeem. Daardoor is het meristeem van een kleine plant 
even groot als bij een volgroeide plant. Hoeveel keer een cel zich deelt is 
moeilijk te tellen. Laten we aannemen dat de cellen in het midden zich 1 Ox 
delen tegenover de buitenste 100x. Dan is 100 de grens, daarna worden 
zij alleen groter en delen zich niet meer. Dit is natuurlijk theoretisch want 
een grens laat zich hier niet trekken. Als de binnenste cellen zich ook met 
een snelheid van 100 zouden delen was het niet mogelijk dat er een cir
keltje gevormd werd.
Voor een harmonisch verloop van het groeiproces delen de meer naar het 
midden liggende cellen zich langzamer en de binnenste het langzaamst. Dit

61



IS nodig om het evenwicht in stand te houden en daardoor blijft de afstand 
van de buitenste cellen tot het midden gelijk. Ik bedoel hiermede niet dat de 
snelheid van het delen van een cel zich versnelt, maar de tijd tussen twee 
delingen is langer en het aantal cellen dat zich deelt, wordt naar buiten toe 
steeds groter.
Wat zou er gebeuren als de binnenste cellen hun delingstempo zouden ver
groten? De afstand van het centrum tot de theoretische grens moet hetzelf
de blijven, anders zou het cirkeltje te groot worden. Om zich uit te breiden, 
zonder dat de afstand van het centrum groter wordt, zou mogelijk zijn door
dat het cirkeltje zich in één richting gaat verbreden en daardoor aan de an
dere kant afgeplat wordt. Het wordt een ovaaltje. De buitenste cellen blij
ven zich in hetzelfde tempo delen, meegaande met de centrumcellen. Zo 
door groeiende wordt het ovaaltje steeds langer, terwijl de afstand tot het 
centrum hetzelfde blijft.
Eenmaal heb ik een volwassen normale plant (Lobivia famatimensis) zien 
vergroeien tot cristaat. Het groeipunt verbreedde zich tot een ovaaltje dat 
steeds langer werd tot cristaat. Ik veronderstel nu dat dit in het meristeem 
precies zo gebeurde. Door later, toen de cristaat groot genoeg was, delen 
af te snijden heb ik vele liefhebbers deze cristaat kunnen berzorgeri. 
Cristaten ontstaan graag aan oudere planten, zie o.a. de foto van de kruis
vormig gegroeide cristaat Cereus giganteus in "Kakteen" van A. Berger. 
Deze plant, was toen hij tot cristaat uitgroeide, minstens 50 jaar oud.
Als ik mij voorstel dat men alle stukken welke in de loop van de tijd van bijv. 
Mamm. wildii-cristaat afgesneden en verder gegroeid zijn, naast elkaar zou 
kunnen leggen, zouden zij samen een lengte van meerdere meters berei
ken, terwijl een normale Mamm. wildii niet groter wordt dan ongeveer 1 5 
cm. Wat kan de oorzaak zijn dat de cellen van een normaal meristeem in 
het centrum hun tempo veranderen? Beschadigingen? Op vele manieren 
geprobeerd. Nog steeds zonder succes. Door de plant te drukken? Ook dat 
helpt niet, want door de elasticiteit van de omringende cellen heeft druk 
geen invloed op het meristeem. Invloed van chemicaliën? Hiervoor wordt 
vooral colchicine genoemd. Ik heb gedurende twee jaar op verschillende 
manieren proeven gedaan op ongeveer 100 planten. Met deze proeven ga 
ik nog door, maar tot nu toe moet ik zeggen "zonder resultaat". De kans 
dat ik op deze manier succes zal hebben is klein, aangezien colchicine de 
kernspoel in de cellen kan verstoren, waardoor een aangevangen deling 
niet doorgaat. Als uit zo'n beschadigde cel een cristaat zou ontstaan, (het 
is met aannemelijk dat meerdere cellen naast elkaar tegelijk beschadigd 
worden), zou dat een bewijs zijn dat èèn cel in het meristeem superieur zou 
zijn, iets wat algemeen verworpen wordt. Op deze theorie had ik mijn ver
onderstelling gebaseerd, dat een cristaat een siamese tweeling zou kun
nen zijn, zie mijn artikel in "Succulenta" No. 8. 1980.
Door een soort virus? Onder virussen verstaat men een soort smetstof wel
ke de cellen waarin zij leven tengronde doen gaan. Daarvan heb ik bij mijn 
onderzoekingen niets gemerkt. Door andere ziekteverwekkende orga
nismen? Insluitsels, die in vele soorten cellen voorkomen, misschien wel in 
alle, zijn meestal niet dodelijk voor de gasteel, maar kunnen wel veranderin
gen in de planten veroorzaken. Zo heeft men er ontdekt die de z.g heksen- 
bezems, klemdraai en handvormen bij planten of bloemen enz. laten ont
staan. Ook bij cactussen komen deze insluitsels voor. Deze zijn meestal 
over te brengen op andere planten, waar zij dan ook weer vergroeiingen 
veroorzaken. Tot nu toe heb ik nog niet gehoord dat men bij cristaten een 
insluitsel ontdekt heeft dat de cristaatgroei bevordert. Ik heb ook nog nooit
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gezien dat een cristaat zijn onderstam besmet zou hebben. Dus blijft deze 
vraag open.
Kan de voeding of samenstelling van de grond invloed hebben? Of andere 
invloeden van buitenaf? Ik weet het niet maar acht de kans klein.
Een mutatie? Onder mutatie verstaat men een verandering in plant of dier 
welke erfelijk is. Als een cristaatvorm erfelijk is, moet dat bewezen worden 
doordat stekken en zaailingen ook cristaat worden. Hierover zijn mij tot nu 
toe te weinig betrouwbare gegevens bekend. Daarom vraag ik iedereen die 
wel eens cristaatzaad gezaaid heeft, naar zijn ervaringen hiermee, goede of 
slechte.
Tot slot een waarneming die ik bij mijn proeven zag. Bij enkele exemplaren 
van nieuw gevormd cristaat, na afscheuring van de helft, kwam het voor 
dat één kant van de cristaat harder groeide dan de andere, zodat een onge
lijke plant ontstond. Bij één exemplaar ging dit zelfs zover dat het lijkt alsof 
de ene kant cristaat, en de andere kant als normale plant verder wilde 
groeien.
Hierbij hartelijke dank aan de heren Dr. F. Bouman en J. Houthuesen van 
het Hugo-de-Vries-Laboratorium te Amsterdam.

Brederodestraat 69, 1054 VB Amsterdam

P.S.
Na het inleveren van bovenstaand artikel, verschenen in "Succulenta" artikelen van de heer 
Neutelings en de heer van Gils over bloeiende cristaten, o.a. Mammil/aria's en Rebutia Ook zag 
ik nog een bloeiende Parodia bij de firma Bos in Schoorldam.
Omdat dit welkom nieuws voor mij was, wil ik hierbij mijn vroegere veronderstelling dat crista
ten zelden of nooit bloeien herzien, en stellen dal de meeste cacluscristaten zelden bloeien, 
met enkele uitzonderingen zoals o.a. Mammil/aria's welke regelmatig bloemen geven. 
Waarom deze wel bloeien en andere zelden is een nog onbeantwoorde vraag.

A.J.T.

BOEKBESPREKING

Wat betekent die naam, een alfabetische lijst van bestaande namen van succulente en aan
verwante planten met hun verklaring, uitgave van het Buiningfonds, Succulenta, 1 983. 
Eindelijk is dit beschikbaar! Maar van een "boekje" mag je eigenlijk niet spreken, het is een reu- 
zekarwei geweest voor velen, die er belangeloos veel tijd aan gespendeerd hebben, voordat het 
van de drukpersen kon rollen.
Het zal ons niet verbazen wanneer deze oplage spoedig uitverkocht is. Veel liefhebbers worstelen 
zo vaak met de zo op het oog nietszeggende, wetenschappelijke namen voor vetplanten en cac
tussen. Gelukkig dat ook de klemtoon duidelijk is aangegeven, zodat iedere leek en liefhebber 
weet hoe zo'n Latijnse naam wordt uitgesproken. Elke liefhebber die zichzelf respecteert kan niet 
om dit boekje heen. Het is daarom goed dat de prijs ervan zeer redelijk is gehouden. De sa
menstellers geven toe dat deze "Korevaar", zoals de oudere liefhebbers dit werkje plegen te 
noemen, niet helemaal volledig is en niet zijn kan. Want verschijnen er niet zowat elke maand 
weer nieuwbeschrijvingen? Toch is het ons opgevallen, dat m.n. soortnamen, afgeleid van 
plaats- en persoonsnamen ontbreken. Om een voorbeeld te noemen, zal men tevergeefs naar 
(Mamm.) boolii, toch een oude bekende, zoeken. In de geraadpleegde literatuur ontbreken naar 
onze smaak enige namen van gezaghebben auteurs, zoals Borg, Britton en Rosé, Craig, Pilbeam. 
Een zeer goed idee zijn de lessen van Sjef Theunissen, die hij in die inleiding geeft. Interessant, 
praktisch en leerzaam! Tenslotte, laten we gehoor geven aan de oproep van Arie de Graaf, en 
hem de lacunes en aanvullingen doorgeven. Dan kan de volgende druk er nog perfecter uitzien 
dan deze nu al is.

Th. Neutelings, Galmeidijk 49, 4 706 KL Roosendaal
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De M acrothelaesoorten in Neder-Californië ( 4 )

TH.M.W. NEUTELINGS

(4) Mammillaria petrophila K. Brand., 1 904
De soortnaam betekent rotsminnend. Niet zo origineel want dat geldt voor 
zowat alle cactussoorten die Neder-Californië als thuisland hebben.

Plantkenmerken:
Plantelichaam: enkelvoudig, soms spruitend, gedrukt bolvormig, -15 cm é, donkerblauw- 
groen.
Tuberkels: kort, breed aan de basis, enigszins gekant.
Axillen: met lichtbruine wol en met borstelharen.
Randdoorns: 8-1 0, 1 0-1 5 mm lang, dun, aanvankelijk kastanjebruin, later bleker wordend. 
Middendoorns: 1, zelden 2, 20 mm lang, wat donkerder en stugger dan de randdoorns. 
Bloem: helder groengeel, 18-20 mm lang, meeldraden en stijl geel, 6 stempellobben. 
Vrucht: rood, smal, rond, zaad is roodbruin.
Typevindplaats: de Siërra de la Laguna en de Siërra Francisquito, zo ongeveer halverwege To
dos Santos en Las Palmas.

(5) Mammillaria evermarmiana (Br. & R., 1 923) Orcutt, 1 926
Op het kaartje, dat ik bij de eerste aflevering plaatste, zien we, dat we nu 
het zuidelijkste deel van Neder-Californië verlaten. In gedachten verplaatsen 
we ons naar de meer noordelijke regionen. Deze plant is genoemd naar B.W. 
Evermann, een toenmalig directeur van het Museum van de Californische 
Wetenschappelijke Academie. J.M. Johnston vond in 1921 deze plant 
voor het eerst op Cerralbo-eiland, gelegen in de Californische Golf, ten 
oosten van La Paz, groeiend in rotsspleten, veel voorkomend, soms al
leenstaand, soms in groepen tegelijk. Nadien werd deze cactus ook op het 
schiereiland zelf gevonden, vlak bij Loreto aan de kust van dezelfde Golf.

Plantkenmerken:
Plantelichaam: bolvormig tot meer gerekt, 5-7 cm <b.

Tuberkels: dicht opeen, rond, bijna geheel schuilgaande onder de witte bedoorning.
Axillen: aanvankelijk met veel wol en borstelharen.
Randdoorns: 1 2-1 5, 5-8 mm lang, wit met een bruine punt.
Middendoorns: 2,3 of 4, 1 2-1 5 mm lang, recht, wit, bruine punt.
Bloem: 1 5 mm lang, buitenste bloemdekbladen met bruinmagentakleurige middenstreep, roze 
rand, binnenste met roodroze tot purperachtige middenstreep met bleek olijfgroene tot crème
kleurige randen, meeldraden wit, stijl lichtgroen, 5 olijfgroene stempellobben.
Vrucht: rood, ca. 10 mm lang, zaad lichtbruin.
Typevindplaats: Isla Cerralbo, B.C.

Van alle Nedercalifornische Macrothelae-soorten ziet deze er uiterlijk het 
fraaiste uit. Niet bloeiend is deze gemakkelijk te verwarren met Mamm. 
tayloriorum, die echter met kersrode bloemen bloeit. Zelf heb ik eens erva
ren, dat bij een bekende cactuskweker evermanniana's als tayloriorum 
verkocht werden! Deze laatste is afkomstig van San Pedro Nolasco-eiland, 
staat Sonora.

(6) Mammillaria brandegei (Coult., 1894) K. Brand., 1897
Deze soort en de navolgende variëteiten ervan treffen we in het midden 
van het Nedercalifornische schiereiland aan. Deze typeplant is vernoemd 
naar Katherine Brandegee, die rond de eeuwwisseling een cactusautoriteite 
was.
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Tweejarige zaailing 
van Mammillaria 
petrophila

Nogmaals Mamm. evermanniana, 
links het type groeiend op 
Cerralbo-eiland, rechts de 
vastelandsvorm en die is losser bedoornd. 
groeiend bij Loreto, B. C.
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Plantkenmerken:
Plantelichaam: bolvormig tot cylindrisch afgeplat, alleenstaand dan wel in groepjes van 2-8 
stuks.
Tuberkels: vierkant.
Axillen: met witte wol.
Randdoorns: 8-16, 8-10 mm lang, gelig bruin.
Middendoorns: 3-6, -20 mm lang, wat langer en donkderder dan de randdoorns.
Bloem: 1 5 mm lang, binnenzijde groengeel.
Vrucht: wit (volgens Schumann), roze tot helder rood, knotsvormig, 15x7 mm, zaad bruin. 
Typevindplaats: San Jorge, uitstrekkende van Hamilton's Range tot Calmalli. Het versprei
dingsgebied loopt van San Quintin af zuidwaarts.
Deze en de hierna te behandelen variëteiten blijven opvallend klein en zijn trage groeiers.

Er is nog een Mammillaria brandegei var. magdalensis hort. (Schwarz) in 
omloop, een onbeschreven handelsnaam voor een vorm, die afkomstig zou 
zijn uit het Magdalenagebied (tussen 28° en 29° N.br.) dat bestaat uit ou
de, uitgebluste vulkanen, lavastromen, basalt en zandvlaktes. Een wel zeer 
droge streek. In de praktijk blijkt verder van deze plant niets bekend te zijn. 
De enige, zij het vage plantkenmerken zijn: 1, tot 11 mm lange midden- 
doorn, lichter van kleur dan bij de typeplant. Dit is een zeer vage informa
tie. Nochtans wordt deze naam volledigheidshalve hier vermeld, juist om
dat hij nog telkens in de literatuur opduikt (en zo wordt ook door ons een 
mythe in stand gehouden?). (wordt vervolgd)

Th. Neutelings, Galmeidijk 49, 4 706 KL Roosendaal

BOEKBESPREKING

Curt Backeberg, Die Cactaceae, Band III ,  725 bladzijden, 539 foto's, waarvan een deel in 
kleur, oranjekleurige geplastificeerde losse omslag, formaat 24 x 17 x 3'A cm, ISBN 3-437- 
30382-1 , Gustav Fischer Verlag - Stuttgart - New York, 1 983.
(Zie ook Succulenta nr. 1, 1 983 en nr. 5, 1 983, waarin deel I, resp. deel II besproken werden). 
Met dit derde deel (van de zes die er zullen verschijnen), wordt de onderfamilie Cereoideae ver
volgd, m.n. de geslachten uit de subtribus 2, de zgn, Austrocactinae Achtereenvolgens komen 
de daarop volgende geslachten met de daarin opgenomen soorten aan de orde: Acantholobivia, 
Acanthocalycium, Lobivia, Mediolobivia, Aylostera, Rebutia, Sulcorebutia, Austrocactus, 
Pyrrhocactus, BrasiUcactus, Parodia, Malacocarpus, Eriocactus, Notocactus, Frailea, Bloss- 
feldia, Soehrensia, Oroya, Gymnoca/ycium, Weingartia, Neowerdermannia, Brachycalyci- 
um, Rodentiophila, Neochilenia. Horridocactus, Reicheocactus, Neoporteria, Eriosyce, 
Islaya, Pilocopiapoa en Copiapoa
Allemaal Zuidamerikaanse geslachten, waarvarrvele een grote belangstelling bij de liefhebbers 
genieten. Los gekocht kost dit boek in de Duitse boekhandel DM 235. Bij inschrijving op de ge
hele serie van zes bedraagt de prijs van deze aflevering DM 1 98. Er zijn klachten geweest, dat 
boeken via de post, vaak op de hoeken ingedeukt arriveren. Navraag bij Der Kakteenladen te 
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De geslachten Orbea, Orbeopsis, Orbeanthus  
Pachycym bium  (V)

LARRY LEACH vertaald en ingeleid door W Manders

llb Subsectie Carentilobae
De twee soorten, die deze subsectie telt, geven een duidelijk voorbeeld hoe 
verkeerd het kan zijn enkel de corona-kenmerken als classificatie-criteria te 
gebruiken.
N. E. Brown en I.C. Verdoom plaatsten hun respectieve exemplaren van O. 
maculata zonder verder commentaar in Caralluma. Toen Dinter en Berger 
de nauw verwante O. rangeana beschreven, opperden ze de suggestie, 
dat deze eigenlijk nergens goed te plaatsen was en dat de plaatsing ervan 
in het ''vuilnisbak"-geslacht Caralluma het beste was, wat er van te ma
ken viel.
Verder stelden zij - kennelijk niet op de hoogte van de overeenkomsten tus
sen O. maculata en O. rangeana - dat, indien er andere planten met een 
overeenkomstige corona gevonden zouden worden, men zou moeten over
wegen er een nieuw geslacht voor op te voeren.
Huber beschouwde beide taxa als tot één soort behorend. Nel plaatste O. 
rangeana onder Piaranthus. Géén slechte keuze, als men alleen op de 
corona-kenmerken let. Morphologisch behoren beide soorten echter duide
lijk tot de sectie Stultitia  van het geslacht Orbea. Hiermede wordt hun 
overplaatsing naar Orbea onvermijdelijk. Daarnaast verdienen zij als groep 
een plaatsing in een eigen subsectie.

17. Orbea maculata (N.E.Br.) Leach (Exc. 49-51, 1 978).
Synoniem: Caralluma maculata N.E.Br.
Tamelijk wijd verspreid, zij het schaars voorkomend, schijnt O. maculata 
het vaakst voor te komen in de valleien van de Limpono en de Sabi-rivier. 
Ze groeien vaak samen met Colophosphermum mopane Kirk ex J. Leo- 
nard.
Deze tamelijk ongewone soort heeft vaak een ondergrondse habitus met 
kleine, bovengrondse bosjes planten verspreid in tussenruimten, op open, 
(gewoonlijk) zanderige plaatsen en door lange, succulente rhizomen met el
kaar verbonden.
Bij droogte of grasbranden 's winters sterven de bovengrondse delen af en 
gewoonlijk blijken de planten in staat te overleven door middel van deze 
vlezige, ondergrondse wortels. Dit, min of meer op de manier van Duvalia 
polita  N.E.Br., waarmee O. maculata vaak wordt geassocieerd.

18 Orbea rangeana (Dinter et Berger) Leach (Ex. 51-54, 1 978). 
Synoniemen: Caralluma rangeana Dinter et Berger, Piaranthus streyanus 
Nel, Caralluma maculata N.E.Br. v. brevidens Huber.
O. rangeana heeft een wijd, doch verbrokkeld, verspreidingsgebied, wat 
zich min of meer beperkt tot de oostelijke gebieden van de Namibische 
woestijn in Z.W.-Afrika. Het schijnt - gezien de schaarse vermeldingen -een 
zeldzame soort te zijn. Hoewel in velerlei opzichten sterk overeenkomstig 
met O. maculata, kunnen beide taxa goed onderscheiden worden van el
kaar, zowel aan een aantal bloemkenmerken als aan hun nogal verschillen
de stammetjes.
De sterker convexe en met micro-papillen bezette corola van O. rangea
na is iets anders van kleur en zwaarder gevlekt als die van zijn verwant. De
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sterker convexe en evenredig wijdere slippen zijn behaard met kortere, pur
peren beweeglijke haren.
Deze contrasteren sterk met de langere, zilverachtig-witte cilia van O. ma
culata.

Ilc Subsectie Librilobae

19. Orbea prognatha (Bally) Leach (Kirkia 10(1): 290, 1975). 
Synnoniem: Stapelia prognatha Bally.
O. prognatha is - evenals O. paradoxa - een ietwat afwijkende soort die 
het best past binnen Orbea.
De bijtandjes - indien aanwezig - zijn evenredig veel lager op de tuberkel- 
tanden geplaatst, dan bij welke andere soort uit dit geslacht en bevinden 
zich zelden boven het midden der tanden. De pollinia komen overeen met 
die van O. paradoxa èn met die, welke normaliter voorkomen bij Huernia 
en Duvalia.

Vertaling: W. Manders, Amer 116, 5751 SW Deurne (wordt vervolgd)
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Lobi via sal tensis Foto 's van de schrijfster

Lobivia saltensis (Speg ) Br & R

C. BOUWMAN-VAN EGMOND

Lobivia's behoren over het algemeen tot de eenvoudig te kweken soorten. In 
elke verzameling zijn ze dan ook wel vertegenwoordigd, al dan niet goed op 
naam.
Een plant uit dit geslacht is Lobivia saltensis Het is een plantje van ca. 5 cm 
<ƒ>, met een vlezige penwortel, soms spruitend, met recht aflopende ribben 
en een fijne donkere, in de nieuwgroei rode, bedoorning. Met of zonder en
kele slappe, gekrulde middendoorns. De 5 cm lange bloemen, rood met een 
donkerder keel, verschijnen al na het tweede jaar en vallen op door de plaat
sing van de korte meeldraden. De buitenkant van de bloembuis is bekleed 
met zwarte wol, hoewel zij volgens de originele beschrijving kaal behoort te 
zijn. Maar in zijn herbarium liet Spegazzini een behaarde bloem na (zie 
Rausch). Opmerkelijk is dat bij mij wel de bloem van de verwante L. schrei- 
teri een nagenoeg onbehaarde bloembuis heeft.
L. saltensis werd al in 1 905 gevonden bij Salta in Noord-Argentinië en be
schreven door Spegazzini als Echinopsis saltensis. Rausch heeft de soort 
teruggevonden en voorzien van zijn veldnummer R 1 77.
De verzorging is zoals voor alle Lobivia's gemakkelijk 's Zomers een licht be
schaduwde plaats in de kas of een zonnige plaats in de openlucht. De pot
grond moet doorlatend zijn. Deze soort wil in de groeitijd regelmatig vochtig 
gehouden worden. In de rusttijd kan ze temparaturen van 0-5 0 C verdragen. 
Synoniem met L. saltensis is Echinopsis cachensis Speg., een plant met 
iets verdraaide ribben en meer haakvormige middendoorns. Ook de bloem 
wordt iets langer.
Naaste verwanten zijn: L. nealeana, L. emmae, L. pseudocachensis, L. 
schreiteri en L. stilowiana. Ook Lobivia (Chamaecereus) silvestri heeft de
zelfde bloemvorm. Recent onderzoek door middel van S.E.M. zou volgens 
Friedrich en Glaetzle aantonen dat op grond van de zaadkenmerken L. sal
tensis en zijn verwanten in feite behoren tot het geslacht Echinopsis.

Lit.:
C. Backeberg, Das Kakteenlexikon 
W. Rausch, Lobivia deel 3
H Friedrich en W. Glaetzle, Bradleya 1983, p. 91 ev

Cliffordweg 12, 3646 AG Waverveen
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Nogm aals enige ervaringen m et lava als substraat (1)

H. VAN WORTEL

De voedingsoplossing
In mijn eerste artikeltje (zie Succulenta no. 8 en 9 van 1 982) schreef ik 
opgewekt dat de voedingsoplossing bij diverse firma's kant en klaar te koop 
zou zijn. Dit blijkt echter niet het geval te zijn. Bovendien zijn ze dikwijls niet 
zo direct te gebruiken, er moeten voorraadoplossingen gemaakt worden, 
de pH-waarde moet bijgeregeld worden en dikwijls moet men nog extra 
grondstoffen (bijv. calciumnitraat) aanschaffen. Toch wil ik eenieder advi
seren om te schakelen op lava + voedingsoplossing, omdat de resultaten 
aanwijsbaar beter zijn. Na ca. een jaar lava-cultuur krijgen de meeste plan
ten een blauwgrijze kleur. Tevens wordt de bedoorning dichter (men kan 
dit bij mij komen zien). Bij (sommige) kwekers en op beurzen valt het me 
iedere keer weer op hoe ''frisgroen'' de planten er bij staan. Dit lijkt uiterst 
gezond, maar is het natuurlijk niet: importplanten zijn nooit frisgroen! De 
groenheid van de in Nederland gekweekte planten wordt altijd afgedaan 
met ''In Nederland ontvangen de planten te weinig U.V.-licht en de lichtin
tensiteit is te laag". Natuurlijk is dit ten dele waar: de natuurlijke stand
plaatsen kan men nooit voor 100% nabootsen. De hierboven genoemde 
argumenten worden dikwijls aangehaald om cultuurfouten te verbloemen. 
Waarom op lava gekweekte planten beter de standplaatskleuren benaderen 
weet ik niet, maar ik vermoed dat dit voornamelijk bepaald wordt door de 
aard en samenstelling van de voedingsoplossing in combinatie met het 
substraat (inert zoals lava of chemisch meereagerend zoals aarde).
De door mij gebruikte voedingsoplossing bevat per liter aangemaakt giet- 
water 80 mg N, 15 mg P, 1 40 mg K, 70 mg Ca, 24 mg Mg, 50 mg S, 
1,25 mg Fe, 0 ,010 mg Cu, 0,05 mg Zn, 0,34 mg B, 0,33 mg Mn en 
0,03 mg Mo. In het voorjaar als de planten goed aan de groei zijn wordt 
de dosering Fe (ijzer) enige tijd verdubbeld.
Als er genoeg belangstelling bestaat wil ik in Succulenta best enige recep
turen opgeven, waarin precies aangegeven wordt welke grondstoffen men 
nodig heeft, in welke hoeveelheid en hoe aan te maken/te doseren.

Verpotten
Deze winter heb ik nogal wat planten met penachtige ondergrondse plante
delen moeten verpotten. De reden hiervan was de sterke volumetoename 
van de ondergrondse plantedelen. Deze hadden er nl. voor gezorgd dat de 
vierkante plastic potten geheel bol waren komen te staan. De potten wer
den zo sterk vervormd omdat lavagesteente niet kan vervormen/samenklit
ten. De potten gaven aldus uitstekend aan dat er verpot moest worden. Bij 
planten die in aarde staan (waarin dikwijls nogal wat turfachtig materiaal is 
verwerkt), wordt de volumetoename van de ondergrondse plantedelen niet 
of nauwelijks opgemerkt, dit omdat de aarde in elkaar wordt geperst. Het 
gevolg hiervan is echter dat de dichtheid van de aarde sterk toeneemt. 
M.a.w. de eens zo luchtige aarde verandert in de loop der tijd in een com
pacte massa, dit in tegenstelling met lava dat niet kan 
vervormen/samenballen. Bekend is dat planten met penachtige onder
grondse plantedelen, ter voorkoming van rotting, in zeer luchtige substra
ten gehouden moeten worden. Als de dichtheid van het substraat met de 
tijd toeneemt neemt de kans op het wegvallen van de plant dus ook toe.
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Het zaaien op lava 
toegepaste handelwijze:
Drie jaar geleden heb ik voor de eerste maal op pure lava gezaaid. Na enige 
experimenten bleek de volgende methode het beste te voldoen:
Potjes ê 6 cm of □  7x7x7 cm, al naar gelang het aantal beschikbare zaad
jes, tot op 1 cm van de bovenrand vullen met goed schoongewassen lava- 
korrels met afmetingen van 1-3 mm.
Op deze lavakorrels een ca. 5 mm dik laagje lavakorrels met afmetingen 
van 0,5-1 mm strooien. Deze korrelgrootte verkrijgt men door van de 1-3 
mm lavakorrels de fijnste fractie uit te zeven. Deze fijne fractie wordt ver
volgens goed gespoeld, de allerfijnste bestanddelen verdwijnen dan en men 
houdt een lavakorrelgrootte van 0,5-1 mm over.
Op de lava de zaadjes strooien, ieder soort in een apart potje.
De zaadjes bedekken met een laagje fijne lava ter dikte van de zaadjes. 
Ter voorkoming van algvorming op lava een dun laagje fijn gewassen grind 
(1-2 mm) strooien.
Potjes in zaaipan zetten en de lava van onderaf met aangezuurd leidingwa
ter verzadigen. Aan het water mogen nog geen voedingszouten worden 
toegevoegd. De pH-waarde van het aangezuurde leidingwater mag schom
melen tussen pH5,5-6,5. Zelf voeg ik geen ontsmettingsmiddelen aan het 
water toe omdat ik de indruk heb (meer ook niet) dat het zaad hierdoor 
minder goed ontkiemt.
Zaaipan afdekken en het geheel laten ontkiemen. Daar dit onderdeel al zo
vele malen is behandeld en er weinig variaties mogelijk zijn (hoge lucht
vochtigheid, veel getemperd licht, temp. ca. 25° C en zo nu en dan luch
ten) wordt hier niet nader op ingegaan.

Resultaten
Voorop dient gesteld te worden dat ook lava als zaaisubstraat geen won
dermiddel is: slecht zaaigoed/verkeerde kiemomstandigheden kunnen met 
lava niet "genezen”  worden. Ontkieming is, naar mijn stelligste overtui
ging, het meest kritische en minst stuurbare onderdeel van de zaaicyclus. 
De ene keer ontkiemt het zaad beduidend beter dan de andere keer. De 
oorzaak hiervan is dikwijls niet goed aan te geven. Is het zaad echter een
maal ontkiemd dan is lava als substraat beduidend beter dan aarde (hier
mee bedoel ik 1 deel potaarde + 1 deel scherp zand).
Begin 1 982 heb ik als proef een aantal Melo's, Astrophytums, Mammilla- 
ria's, Weingartia's en Lobivia's in zowel aarde als lava gezaaid. De ge
noemde soorten zijn wel niet de moeilijkste, maar ik moest van iedere soort 
enkele honderden zaden hebben om enigszins statistische gegevens te ver
krijgen. Bij 1 7 van de 1 8 zaaitests was het ontkiemings-percentage in lava 
duidelijk hoger dan in aarde. Even belangrijk zo niet belangrijker is echter 
dat het uitvalpercentage van de in lava gekiemde planten zo goed als nihil 
is. Na enige maanden waren de in lava gezaaide planten groter dan de in 
aarde gezaaide. Deze voorsprong werd naarmate de planten ouder werden 
steeds groter, vooral nadat de planten eenmaal waren verspeend. De oor
zaken hiervan zijn:

- lava is een luchtig inert substraat, schimmelziekten etc. zullen dus min
der snel ontstaan, bovendien slaat lava niet dicht.

- droge lava neemt water met de voedingsoplossing in enkele sekonden 
op en verdeelt deze ook goed, dit in tegenstelling met min of meer droge 
aarde.
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bij lava worden de voedingsstoffen in een direct voor de planten op
neembare vorm toegediend.

Vosstraat 18, 6964 BA Hall (wordt vervolgd)

Thelocactus hexaedrophorus (Lem ) Br & R.

5 KOOIJ

Hoewel deze Thelocactus niet zo verbreid is in de diverse verzamelingen is 
zij reeds sinds 1 839 bekend, toen Lemaire de plant beschreef als Thelo
cactus hexaedrophorus. De groeiplaats is lang duister gebleven. Zo ver
melden Britton en Rose (The Cactaceae IV, p. 6-7) daarover: "Schumann 
refers a plant from San Luis Potosi to this spieces. The type however, is 
said to have come from Tampico on the coast, while San Luis Potosi is on 
the table-land at an altitude of 7 .000 feet or more, and such an altitudinal 
distribution is not to be expected. It is possible, but hardly probable, that 
the plant was actually collected at San Luis Potosi but shipped from Tam
pico, the port of San Luis Potosi, as such mistakes were common in the 
early shipments of cacti".
In hun overzicht van het geslacht Thelocactus geven Glass en Foster (Cact.
6 Succ. J. (US) 1 977, p. 213) aan dat T. hexaedrophorus voorkomt in 
de hogere delen van San Luis Potosi, Nuevo Leon en Tamaulipas.
T. hexaedrophorus is zoals ik al vermeldde een plant die je weinig tegen
komt. Waarom is mij niet bekend. In vergelijking met zijn broertjes en zus
jes komt deze soort er hooguit wat bekaaid af qua bedoorning. Het is zeker 
waar dat bijv. een T. bicolor ruiger bedoornd is, maar wanneer T. hexae
drophorus zijn bloem toont dan is een gewaardeerde plaats in de verzame
lingen meer dan terecht. Een bijzondere verzorging vraagt hij niet, wel veel 
zon.

Thelocactus
hexaedrophorus

Foto van de schrijver
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Het is een solitaire plant, die niet spruit. De lichaamskleur is blauwgroen tot 
grauwgroen. Maximaal wordt hij 15 cm é. De plant heeft een 13-tal rib
ben, die in grote zeshoekige plompe knobbels zijn verdeeld. De areolen 
staan tot 3,5 cm van elkaar af. Randdoorns 6-9, ongelijk, afstaand, 1 1 tot 
1 8 mm lang, recht tot lichtgebogen. De ene middendoorn is tot 3 cm lang, 
krachtiger dan de randdoorns en rechtopstaand. Alle doorns zijn geelachtig 
tot bruinrood, terwijl duidelijk ringen op de doorns zijn waar te nemen. De 
bloem is zijdeachtig wit, 6 cm lang en 3,5 tot 8 cm breed. De stamper is 
geel en de meeldraden zijn oranjegeel.
Van deze soort worden door verschillende auteurs een aantal variëteiten 
(h)erkend, zoals decipiens, droegeanus, fossulatus en Hoydii 
Het is zeker een plant die een plaats in elke verzameling verdient.

Groeneveld 4, 2203 BP Noordwijk

De Internationale O rganisatie voor het onderzoek  
van Succulente planten I.O .S .

W. STERK

W at is het I.O.S.?
In 1 950 kwamen in Zürich een twintigtal internationaal erkende deskundi
gen op het gebied van succulenten bij elkaar. Opgericht werd de Internatio
nal Organization for Succulent Riants Study, afgekort I.O.S. De meesten van 
deze oprichters waren van huis uit liefhebbers, die zich door studie en erva
ring een zeer grote kennis over succulente planten hadden verworven. Enke
len waren vaklieden die zich als wetenschapsbeoefenaar of als tuinbouw
kundige met succulenten bezighielden.
In deze oprichtingsvergadering was Nederland (Succulenta) vertegenwoor
digd door de heren Buining, Janse en Uitewaal.

Doel van het I.O.S.
Het doel van de nieuwe organisatie was en is de studie van succulente plan
ten te bevorderen en het tot stand brengen van contacten tussen de beoefe
naars in de verschillende landen. Dit wilde men bereiken door het organise
ren van congressen en het doen verschijnen van publicaties.
Een van de belangrijkste uitgaven van het I.O.S. is het jaarlijks verschijnende 
Repertorium Plantarum Succulentarum. Hierin worden alle geldig beschre
ven nieuwe namen van succulente planten vermeld, evenals doorgevoerde 
nieuwe combinaties en ombenoemingen. Ook staat hierin een lijst van een 
aantal in dat jaar verschenen boeken en tijdschriftartikelen. Eens in de twee 
jaar wordt een congres georganiseerd. Na Wenen in 1 982 zal het eerstvol
gende congres, het achttiende, in 1 984 plaatsvinden en wel in Hanau (bij 
Frankfurt, BRD). Zo'n congres kan natuurlijk worden bijgewoond door leden 
en genodigden. Echter, de meeste van de te houden lezingen zijn ook voor 
belangstellenden toegankelijk.

Lidmaatschap
In het algemeen kan iedereen die zich bezighoudt met de studie of het onder
zoek van succulenten lid worden. Het is wel nodig dat tenminste twee leden 
het nieuw te benoemen lid voordragen en dat er bij de andere leden geen be
zwaar tegen deze benoeming bestaat.
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Activiteiten internationaal
Naast de al genoemde uitgave van het Repertorium en het organiseren van 
de tweejaarlijkse congressen dienen de in 1 982 op het congres in Wenen 
ingestelde werkgroepen genoemd te worden. Er zijn toen een aantal werk
groepen gevormd voor elk der volgende doelgebieden:
1. studie van de Zuidamerikaanse cactussen
2. studie van de Noordamerikaanse cactussen
3. studie van de "andere succulenten"; deze werkgroep is onderverdeeld in 

een aantal subgroepen
4. microscopisch onderzoek van succulenten
5. ecophysiologie (=  onderzoek van de invloed der omgeving)
6. het kweken van succulenten
7. bescherming van de planten in de natuur en de speciale collecties, die be

langrijk zijn voor het in stand houden van in de natuur bedreigde soorten.
Een lid van het I.O.S. dat zich actief bezighoudt met één van deze onderwer
pen, kan lid worden van zo'n werkgroep. Hij verplicht zich daardoor een we
tenschappelijke bijdrage te leveren op dat terrein.
De overige leden, de "Associate members", houden alle rechten, behalve 
het stemrecht binnen de secties.
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De heer W. Sterk, 
lid van Succulenta 
sinds 1958 en 
een van "onze"
I. O. S. -leden 
(sinds 1967)

Activiteiten in Nederland
Het aantal leden van de I.O.S. is in de afgelopen ruim 20 jaar toegenomen 
tot rond de 1 50. De leden vormen per land van herkomst een sectie. Vooral 
in Groot-Brittannië, waar veel leden wonen, is er een goed contact tussen de 
congressen door.
Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de I.O.S.-leden per land een studie
groep vormden uit diegenen die intensief bezig waren met een speciaal on
derwerp of een plantengroep. Ook niet-leden zouden dan als een soort 
aspirant-leden (fellows) in deze studiegroep mee kunnen doen met als mo
gelijkheid later als volwaardig lid toe te treden. Vooral zij, die regelmatig over 
onze liefhebberij schrijven, komen daarvoor in aanmerking. Op die basis kan 
er een soort kader gevormd worden in de geest van wat ik las in het verslag 
van de Werkgroep Interne Propaganda*).
In 1 957 werd het I.O.S.-congres in Den Haag gehouden; een verslag daar
van verscheen in 1 959. Mede naar aanleiding van dat congres werd een 
werkgroep opgericht onder leiding van de heren Boom en Buining. Bijna 20 
jaar lang kwam de werkgroep twee keer per jaar bijeen in Wageningen. In 
een uitnodiging die ik nog vond uit 1 960 las ik, dat voor f  8 ,— per persoon 
kon worden overnacht en dat voor die prijs ook nog drie maaltijden werden 
verstrekt. Toch was het van het begin af moeilijk sprekers te vinden. Op de 
programma's kom ik nogal eens dezelfde namen tegen. Helaas zijn deze 
weekeinden, mede door de hoge kosten, ter ziele gegaan. Tot op heden is er 
spijtig genoeg nog niet iets gelijkwaardigs voor in de plaats gekomen, 
waaruit weer nieuwe leden voor het I.O.S. kunnen voortkomen. Nederland 
heeft al heel lang een goede naam in de wereld van de succulentenstudie. Er 
zijn weinig landen met meer dan 3000 bij een vereniging aangesloten lief
hebbers. Er moet daaronder toch heel wat deskundigheid aanwezig zijn.

Wevestraat 89, 5708 AE Helmond

’) Noot v.d. Red.: Een werkgroep, zomer 1 983 ingesteld door het bestuur van Succulenta met 
als opdracht de inventarisatie van mogelijkheden en ter stimulering van activiteiten binnen de 
vereniging. Het eerste verslag werd uitgebracht op de Ledenraadsvergadering van 22 oktober 
1983.
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N IE U W B E S C H R IJV IN G

M elocactus neomontanus van Heek et Hovens, species nova

W. VAN HEEK EN J. HOVENS

In de zomer van 1981 maakten de heren Heimen, Hovens, Paul, Strecker en 
het echtpaar Van Heek een reis door het noorden van Brazilië. Naast het zoe
ken naar groeiplaatsen van bekende cactussoorten in de staten Minas Gerais 
en Bahia hoopten wij, zoals elke liefhebber die ter plekke is, ook iets nieuws 
te vinden.
Tussen Lecinho de Almerido en Caitité lachte het geluk ons toe. Op een klei
ne, steile rots (24 m2 slechts) die uitstak boven het struikgewas vonden we 
een opvallend kleine Melocactus met lange rechte doorns. Deze Melocactus 
is op de standplaats variabel in grootte. De diameter van cephaliumdragende 
planten is 6 tot 9 cm. Ze doen op het eerste gezicht denken aan een minia
tuurvorm van Melocactus mulequensis Buin. & Bred.
Na grondige studie van de beschikbare literatuur stelden we voor de door ons 
gevonden planten een aantal overeenkomsten vast met de door Ritter in zijn 
Kakteen in Südamerika Bd 1 pag. 141 beschreven Melocactus montanus 
Ritter. Wel dient opgemerkt te worden dat onze vindplaats hemelsbreed on
geveer 60 km van de door Ritter opgegeven standplaats verwijderd is. Om
dat Ritter noch de bloem, noch de vrucht beschrijft en zijn beschrijving even
min vergezeld laat gaan van een foto, is een definitieve vergelijking met M. 
montanus niet mogelijk. Zelfs wanneer iemand op Ritters standplaats een 
Melocactus vindt, kan men nimmer met zekerheid bewijzen dat dit Ritters 
montanus is, daar behalve Ritter zelf niemand deze plant kent. Wij menen 
daarom dat het gerechtigd is onze vondst als een nieuwe soort te beschrij
ven, ofschoon niet uitgesloten kan worden dat het M. montanus betreft. 
Derhalve noemen wij onze plant, mede als verwijzing naar Ritter, Melocac
tus neomontanus

Melocactus neomontanus van Heek el Hovens, species nova

Corpus globosum, atrovlride (RAL 6003), diametro maximo 90 mm, sine cepha- 
lio altitudine 1 1 0 mm.
Cephalium cremeum (RAL 1015) saetis rubrobruneis instructum quae lanam 
cephalii ad 5 mm superant. Cephalium 50 mm diametitur altitudine maxima 25 
mm.
Costae 1 0 ad 25 mm latae hebetes sunt altitudine 1 0 mm.
Areolae nudae 5 mm longae et 4 mm latae demersae sunt et inter areolas securi- 
formiter altatae.
Spinae rectae aculeatae a pede 0,6 mm crassae sucineae ad pullae sut; centra
les 3(-5) libratae ad aliquo sursum directae ad 20 mm longae sunt; marginales 9(- 
1 1) quarum 2 sursum versae ad 7 mm longae, deinde utrimque una ex obliquo 
sursum versa ad 1 0 mm longa, tunc utrimque una ad libram distans ad 25 mm 
longa et postremo 3 ad 45 mm longae, quarum 2 ex obliquo deorsum et una ad 
perpendiculum.
Flores tubulosi, nudi, ad 28 mm longi et 1 6 mm lati, rosei (RAL 4003) deorsum 
albescentes, receptaculum et pericarpellum exigua constrictione disiuncta sunt; 
pericarpellum 5 mm longum et 3,5 mm latum deorsum acute desinit; receptacu- 
ium 1 9 mm longum et 4 mm latum est; camera nectarea 4 mm longa et 2 mm la
ta est; caverna seminifera 4 mm longa et 1,5 mm lata est; folia perianthii exterio
ra 1 2 et interiora 12 , 13  mm longa et 2 mm lata, lanceolata ad rotunda sunt mar
gine integro; stamina primaria ad 3 mm longa ad fere 8 mm supra partem superio
rem camerae nectareae posita antheris ad 0,4 mm latis quae pistillum ut corona 
includunt instructa sunt; secundaria etiam in corona disposita paulo breviora pri-
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maribus sunt el ad infima stigmata pertinent; stilus cum stigmatibus ad 1 8 mm 
longus, 0,7 mm crassus, albus est stigmatibus 4 acute desinentibus, non oblitis, 
cremeis instructus. Flores autofertiles sunt.
Fructus 20 mm longus et a parte suprema 7 mm lata est, clavaeformis et deor
sum acute desinens; nitide roseus, qui color conferri potest cum colore florum, 
deorsum ad album clarescens; repletus est fere 60 granis et pulpa aquosa gela ti
na .
Semen 1,1 mm lata et 0 ,8  mm longa nigra est; embryo ovatum cotyledonibus 
vix discernendis est.
Flabitat inter Lecinho de Almerido et Cailite in Brasilia septentrionali. Species ibi in 
margine rupium inter lapides exesos et paululum humi ex fruticetis circumstanti
bus crescit.
Holotypus in Flerbario Rheno-Traiecti sub numero 81-1 35.

Beschrijving:
Lichaam rond, donkergroen (RAL 6003), grootste diameter 90 mm, hoogte 
zonder cephalium 1 1 0 mm.
Ribben 10, tot 25 mm breed, stomp, ribhoogte 10 mm. Areolen kaal, 5 
mm lang en 4 mm breed, verzonken. De ribben zijn tussen de areolen bijlvor
mig verhoogd.
Doorns recht, naaldvormig, aan de basis 0,6 mm dik, barnsteenkleurig tot 
zwartbruin. Middendoorns 3(-5), horizontaal tot iets naar boven gericht, tot 
20 mm lang. Randdoorns 9(-1 1), waarvan 2 naar boven gericht tot 7 mm 
lang, naar elke kant 1 zijwaarts naar boven gericht tot 1 0 mm lang, naar elke 
kant 1 horizontaal afstaand tot 2 5 mm lang en 3 naar beneden en zijwaarts 
naar beneden gericht tot 45 mm lang.
Cephalium crèmekleurig (RAL 1015) met roodbruine borstels die ongeveer 
5 mm boven de cephaliumwol uitsteken. Het cephalium heeft een diameter 
van 50 mm en de maximaal gemeten hoogte is 25 mm.

REM-foto zaad. 
100 X



Bloem buisvormig, kaal, tot 28 mm lang en 1 6 mm breed, kleur rozerood 
(RAL 4003) naar beneden toe overgaand naar wit. Geringe vernauwing tus
sen receptaculum en pericarpel. Pericarpel is 5 mm lang en 3,5 mm breed, 
naar onder toe spits toelopend. Receptaculum is 1 9 mm lang en 4 mm 
breed. Nektarkamer is 4 mm lang en 2 mm breed. Zaadholte is 4 mm lang 
en 1,5 mm breed.
Bloembladeren, 1 2 buitenste en 1 2 binnenste, 1 3 mm lang en 2 mm breed, 
lancetvormig tot rond, met gladde rand.
Primaire meeldraden tot 3 mm lang, tot ongeveer 8 mm boven de boven
kant van de nektarkamer, met ca. 0,4 mm brede helmknoppen, die de stam
per als een krans omsluiten. Secundaire meeldraden staan eveneens krans- 
vormig gerangschikt, iets korter dan de primaire meeldraden, reikend tot de 
onderkant van de stempel.
Stijl met stempel tot 1 8 mm lang en 0,7 mm dik, wit, met 4 spits toelopende 
stempellobben. Stempel niet verkleefd, crèmekleurig.
De bloemen zijn zelffertiel.
Vrucht 20 mm lang en aan de bovenkant 7 mm breed, knotsvormig, naar 
onder spits toelopend. Kleur glanzend rood (RAL 4003), vergelijkbaar met 
de bloemkleur, naar beneden toe lichter wordend tot wit. Vrucht gevuld met 
ca. 60 zaden in een waterige, gelei-achtige massa.
Zaden 1,1 mm breed en 0,8 mm lang, zwart. Embryo eivormig met nauwe
lijks zichtbare cotyledonen.
Gevonden op 1 7 augustus 1 981 om 1 4.30 uur tussen Lecinho de Almeri- 
do en Caitité, groeiend op een rotsrichel, enigszins verweerd, met wat hu
mus van het omringende struikgewas.
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Holotype gedeponeerd in het Herbarium te Utrecht onder nr. 81-135.
Met medewerking van: G. Heimen, Dr. R. Paul en Dr. W. Strecker 
Latijnse diagnose: Andrea Herrnbrodt en Sjef Theunissen 
Tekeningen: Carla Wolters 
Foto's: Jan Hovens

Am Scherfenbrand 165, D-5090 Leverkusen 1, BRD 
Markt 10, 5973 NR Lottum, Nederland

*  *  *

H et geslacht G ym nocalycium  (XIII)

LUDWIG BERCHT
Subserie Mihanovichiana (vervolg)
Na het uitstapje richting Brazilië dan nu naar de verwantschapsgroep rond G. 
mihanovichii. Buining2301 zegt in een stukje over Gymnocalycium mihanovi
chii (Fric & Guerke) Br. & R.23,1 dat deze soort bij de verzamelaars voldoende 
bekend is. Thans, meer dan 30 jaar later, vraag ik me af, wie zeker weet een 
echte G. mihanovichii te bezitten.
De oorspronkelijke planten zijn rond de eeuwwisseling verzameld door 
Frió232) in de Chaco boreal, Paraguay. Het zijn planten met voor Gymno's af
wijkende ribvorming. Daarbij loopt vanaf het areool een dwarse verdikking 
over de rib tot in de lengtegroef. Bij G. mihanovichii is deze verdikking aan de 
onderkant donkerder gekleurd en aan de bovenkant lichter dan het planteli- 
chaam. De bloem is geelgroenig met een bruinige middenstreep op de bui
tenste bloembladen. De bloem blijft half-gesloten, ook in de volle zon, het
geen kenmerkend is voor de directe groep rond G. mihanovichii. De soort 
komt voor in het gebied tussen Puerto Casado (de type-vindplaats, waar hij 
nooit is weergevonden) en Concepcion, Paraguay2331.
In 1926 trachtte Fri6 de soort opnieuw te verzamelen. Hij kon ze niet 
terugvinden, echter bij Toro Aharuchii, prov. Chaco, Argentinië, vond hij wel 
planten die er veel op leken. Pas veel later werden deze planten beschreven 
als Gymnocalycium mihanovichii var. stenogonum Fric et Pazout2341. De 
verschillen t.o.v. het type zijn231bl232>: de planten zijn forser, de dwarsban- 
den zijn minder sterk gekleurd en de bloem is langer. Recentelijk heeft Piltz 
deze variëteit herontdekt.
Gymnocalycium mihanovichii var. filadelfiense Backeberg2351 groeit zoals 
zijn naam al zegt onder andere in de omgeving van Filadelfia, dept. Boque- 
ron, Paraguay. Opvallend aan deze variëteit zijn de donkergroene "stippen" 
op het plantelichaam. De dwarsstrepen zijn onduidelijk. Synoniem hieraan is 
Ritters FR 1 181, die de provisorische naam G. (mihanovichii var.) chlo- 
rostictum  meekreeg2361.
In 1 936 beschreef Werdermann2371 als Gymnocalycium mihanovichii var. 
friedrichii planten die A.M. Friedrich tijdens de Chaco-oorlog 1 933-35 ge
vonden had. Terecht is dit taxon tot soort verheven als Gymnocalycium frie
drichii (Werd.) Paz.2381. Het meest kenmerkende verschil tussen de 
mihanovichii-groep en de friedrichii-groep is dat bij de laatste groep de bloe
men zich volledig openen. De bloemkleur van de groep rond G. friedrichii 
loopt van wit tot dieproze. Zo zijn de bloemen van de echte G. friedrichii 
(wie heeft hem?) dieproze van kleur. Het plantelichaam is bronskleurig en de 
dwarstekening is vooral bij jonge planten duidelijk. In afwijking van de vind
plaatsopgave in de oorspronkelijke publicatie geeft Pazout aan dat Friedrich 
deze planten vond bij Laguna Redonda, Bolivia. Ondanks verwoede pogin
gen van Friedrich en veie anderen is het tot op heden met gelukt de echte G. 
friedrichii terug te vinden.
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Gymnocalycium mihanovichii var. melocactiforme Pazout2391 is beschre
ven aan planten, opgekweekt uit zaad dat Blossfeld in 1 935 aanbood. Als 
jonge plant gelijkt hij enigszins een jonge Melocactus, vandaar de naam. De 
dwarstekening ontbreekt en de bloemkleur is wit tot bleekroze.
Uit hetzelfde zaad werden ook de planten opgekweekt, die beschreven wer
den als Gymnocalycium mihanovichii var. angustostriatum  Pazout2401. De 
dwarstekening is smal en dicht op elkaar, terwijl de bedoorning vrijwel ont
breekt. G. mihanovichii var. stenostriatum  was een prov. naam voor deze 
variëteit. Backeberg2351 vermeldde deze naam via een foto (van Pazout) van 
G. mihanovichii var. angustostriatum  waar deze prov. naam onder was 
blijven staan.
Alhoewel het niet correct is planten te beschrijven uit wat blijkbaar een 
mengsel van in de Chaco verzamelde zaden is, lijkt het me - vooral ook als 
men de typefoto's bestudeert - ook onjuist van Schütz2411, die zowel de var. 
melocactiforme als de var. angustostriatum  synoniem stelt aan G. friedri- 
chii. Zonder twijfel behoren ze wel tot diens vormenrijkdom.
Pazout2421 beschreef in 1 948 Gymnocalycium mihanovichii var. pirare- 
taense, welke later omgedoopt werd tot Gymnocalycium friedrichii var. pi- 
raretaense (Paz.) Paz.2381. De dwarstekening is bij deze variëteit vaak ondui
delijk. De areolen dragen meerdere, tot 3 cm lange randdorens en vaak 1 
middendoren. Ook deze planten waren uit zaad, geleverd door Blossfeld en 
Marsoner, opgekweekt. Het was verzameld door Friedrich. Echter, de opga
ve dat het zaad verzameld was bij Pirareta (de vindplaats van G. fleischeria- 
num, die ligt ten noorden van Paraguari) was onjuist2431. Waar wel wordt 
niet vermeld, maar mogelijk zal het te verschijnen boek van Moser over de 
vondsten van Friedrich en de met hem gevoerde correspondentie ophelde
ring verschaffen.
Toen bekend werd dat de naamgeving op een foutief gegeven berustte, 
werd de plant omgedoopt in Gymnocalycium friedrichii var. pazoutianum 
Moser et Valnicek2441. Dit is volgens de nomenclatuurregels ontoelaatbaar, 
zodat de correcte naam blijft G. friedrichii var. piraretaense.
Pazout beschreef nog 3 andere variëteiten van G. friedrichii, alhoewel toen 
nog als variëteit van G. mihanovichii Het zijn de var. fleischerianum246', de 
var. albiflorum2*6) en de var. rysanekianum242'. De typeplanten van deze 
drie variëteiten waren uit zaad opgekweekt. Schütz2411 combineert deze drie 
variëteiten tot Gymnocalycium friedrichii var. albiflorum  (Pazout) Schütz. 
Het zijn groenblijvende planten met tot 3 cm lange dorens en een zeer duide
lijke dwarstekening. Later is de groeiplaats gevonden, welke gelegen is bij 
Nueva Asuncion in het noordwesten van Paraguay. Hierbij horen de veld- 
nummers WO 83 en HU 314.
In 1 966 beschreef Pazout Gymnocalycium friedrichii var. moserianum2A8). 
De planten waren in 1 964 door Friedrich verzameld in de omgeving van 
Yrendague (Fort General Garay), dat is ten noordwesten van Nueva Asunci
on aan de grens met Bolivia. Opvallend aan deze variëteit zijn de zeer scher
pe ribben en de slechts 3 dorens per areool, die nog gemakkelijk afbreken 
ook. De dwarstekening verdwijnt na het jeugdstadium. De bloemkleur kan 
variëren van wit tot rozerood. De planten zijn niet synoniem met HU 313, 
welke ook bij Fort General Garay gevonden werd.
Tot slot moet dan nog één species genoemd worden. Op de Cerro Leon ont
dekte Ritter in 1 963 planten die hij beschreef als Gymnocalycium 
stenopleurum236). Ik ken de bloem niet en ook de foto's in Ritters boek ge
ven geen informatie. Opvallend gegeven in de bloembeschrijving: de bui
tenste bloembladen krullen om, doch de binnenste (witte) bloembladen wij-
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Gymn. mihanovichii 
var. stenogonum

Gymn. friedrichii 
var. moserianum

Gymn. friedrichii 
var. piraretaense

Gymn. friedrichii 
var. albiflorum
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Gymn. friedrichii 
var. mendozaense 
n.pr.
HU 3 1 2

Gymn. chlorostictum  n.n. (foto L. Bercht)

Gymn. friedrichii var. chacoanum n.pr. HU 311

Gymn. 
friedrichii 
var. bolivianum  
n.pr.
HU 313

Foto 's:
A. Buining



ken slechts enkele millimeters uit elkaar (een soort tussenvorm in de bloe
men van mihanovichii en friedrichii). De vrucht is grauwgroen met wit 
vruchtvlees, hetgeen eveneens afwijkend is, daar alle andere planten uit het 
mihanovichii-friedrichii-corr\p\ex rood verkleurende vruchten met rood 
vruchtvlees bezitten.
De cultuur van de Mihanovichiana-sooneo levert nogal eens problemen op. 
Het wortelgestel is kwetsbaar. Het is aan te raden enkele exemplaren te en
ten. Ongeënte planten dienen te overwinteren bij ongeveer 10° C. waarbij 
iets vocht in de grond wenselijk is. In de zomer als de planten in groei zijn, 
verdragen ze overvloedig water en dan ook volle zon. Planten die slecht aan 
de groei zijn op een schaduwrijke plek zetten.
Literatuur:
230. A F H. Buining, Succulenta 1952, p. 2
231 a) A.V. Fri^ en M. Gürke, Monatschrift für Kakteenkunde 1 905 , p. 1 42 

b) Ned. vert. Buining, Succulenta 1949, p. 105
232 . J. Valnicek, K.u.a.S. 1962, p. 177
233 . G. Moser, Chileans vol. 1 1 nr. 33 p. 102
234 . a) F. Pa^out, Kaktusarske Listy 1948, p. 1 7

b) Duitse vert : Païout, Sukkulentenkunde (SKG) III p. 28 (1949)
235 . C Backeberg, Kakteenlexikon 1966, p. 170
236 F. Ritter, Kakteen in Südamerika deel I p 265 (1979)
237 . E. Werdermann, Blühende Kakteen 1936, blad 1 13
238 . F. Pa^out, Friciana 1 964 nr. 23, p. 1 2
239. F. Paifout, Kaktusarske Listy 1948, p. 41 

Duitse vert. zie 234b, Ned. vert. zie 231b
240  F Pa^fout, Friciana 1962 nr. 7, p 3

duidelijke foto: G. Moser, Succulenta 1965, p. 67
241. B. Schütz, Friciana VIII nr. 51, p 17
242. F. Pa^out, Kaktusarske Listy nr. 4 1948, p. 30 

Duitse vert. zie 234b, Ned. vert. zie 231b
243. G. Moser, K.u.a.S. 1969, p. 72
244. G. Moseren J. Valnicek, Kaktusy 1967, p. 58
245. F Païout, Kaktusarske Listy 1951, p. 158
246 F. Pazfout, Friciana 1963 nr. 17, p. 5
247 F Pa^out, Friciana 1965 nr. 29, p. 11
248 F. Pazfout, Friciana 1966 nr. 37 / Ned. vert. Succulenta .1966, p. 99

M auritshof 124, 3481  VN Harmelen (wordt vervolgd)

Een v e tp lan tje  voor het raam  (1 0)

W.STERK

Aloë longistyla Bak
Op het eerste gezicht doet deze soort denken aan een vergrote robuuste 
vorm van Aloe humilis, een soort die zuidelijk van A. longistyla voorkomt. 
Deze laatste soort heeft sterk met doornige knobbels bezette bladeren van 
1 0-1 5 cm lang. De rozetten spruiten zelden, wel komt het in de natuur voor 
dat er in één rozet twee of meer koppen ontstaan. Hier komt dit bij deze lang
zaam groeiende soort zelden voor. Zaaien is dan ook de enige manier van 
vermeerderen. Toen ik enkele jaren geleden dit plantje op een beurs kocht, 
dacht ik een zorgenkind in huis te halen. Een soort, die afkomstig'is uit een 
gebied waar niet meer dan 250-500 mm regen per jaar valt en waar het in 
de zomer meer dan 38 °C kan worden, zal wel lastig zijn. In de winter is het 
op de groeiplaats in de Kaapprovincie wel koud, maar vrijwel volkomen 
droog. Vrij kleine plantjes zoals deze groeien meestal in de schaduw van 
struiken en andere grotere planten. Toch sta ik er altijd weer van te kijken, 
hoeveel afwijking van hun natuurlijk milieu planten soms kunnen verdragen 
en er zich zelfs nog redelijk wel bij voelen. Als ze, zoals bij deze soort, ook 
nog regelmatig in bloei willen komen, mag men dat wel aannemen.
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Aloe longistyla

Foto van de schrijver

Zo ongeveer half november begint mijn A. longistyla in knop te komen. Het 
duurt dan nog zeker twee maanden voor de eerste bloemen open zijn. De 
zeer lange, lichtroze bloemen, waarvan, zoals de naam al zegt, de stijl ver 
naar buiten steekt, staan dicht opeen aan een tamelijk korte steel. Daardoor 
komen ze maar weinig boven de bladeren uit. De kleur is niet erg opvallend. 
Misschien blijven de bloemen hier wel wat te bleek, doordat ze tijdens de 
donkerste en kortste dagen van het jaar tot ontwikkeling komen. In beschrij
vingen staat de bloemkleur aangegeven als zalmroze tot koraalrood óf roze
rood. Dat heb ik hier nog nimmer gezien. Omdat de meeste Aloe-soorten, 
waarschijnlijk ook deze, bij.zelfbestuiving geen zaad vormen, heb ik van mijn 
plant nog geen zaad kunnen winnen. Wel heb ik vorig jaar zaad gekocht. Het 
zijn zeer grote gevleugelde zaden, die lijken op de zaden van A. variegata 
Uit deze gekochte zaden heb ik nu een 1 2-tal kleine plantjes, ongeveer de 
helft van het aantal zaden, hetgeen mij niet tegen valt. Het zal nog wel enkele 
jaren duren voor het bloeibare planten zijn. Merkwaardig is, dat er van deze 
soorten geen hybriden schijnen te bestaan. Van veel soorten zijn natuurhybri- 
den bekend, vooral van de grotere. Ook bij de gekweekte planten zijn nogal 
eens toevallige of opzettelijk verkregen kruisingen. Soms is dat uitsluitend om 
maar veel zaad te krijgen, maar ook wel om e.ens wat anders te hebben. Toch 
zijn de meeste hybriden maar zelden mooier of interessanter dan de echte 
soorten. Vooral van de vele kleine ,4/oe-soorten is maar zelden echt zuiver 
zaad verkrijgbaar. Van enkele zeer mooie kleine soorten bezit ik helaas alleen 
gekweekte hybriden, meestal afkomstig uit Engeland, maar daarover een an
dere keer.

Wevestraat 89, 5 7 0 8  AE Helmond

Denkt u aan de A lgem ene Vergadering  
in de Flevohof!

26  mei a.s.
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De geslachten Orbea, Orbeopsis, Orbeanthus, 
Pachycym bium  (VI)

LARRY LEACH vertaald en ingeleid door W. Manders

III Sectie Codonidium

20. Orbea paradoxa (Verdoom) Leach. (Exc.: 55-58, 1 978).
Syn. Stultitia paradoxa Verdoom, Stultitia conjuncta sensu Luckhoff in 
Stap. S. Afr., 73, 1 952, sphalm.
O. paradoxa is een enigszins afwijkende soort en plaatst ons op het eerste 
gezicht voor een moeilijk probleem ten aanzien van haar positie in het ge
nus. Ze is duidelijk verwant met soorten als O. longidens aan de ene en 
met Pachycymbium keithii aan de andere kant, die beide in samenvallende 
gebieden voorkomen.
De plant is - behalve ten aanzien van de kleine, klokvormige bloem - een 
echte Orbea en is qua vegetatieve kenmerken niet te onderscheiden van di
verse genusgenoten uit de kustgebieden. Het laatste echter met voorbe
houd ten aanzien van haar rhizoomachtige habitus, die echter binnen het 
genus niet onbekend is.
De bloeiwijzen bdVinden zich onder aan de basis der stammetjes en verto
nen het karakteristieke scherm van elkaar in tijd opvolgend opengaande 
bloemen. De bloemen hebben de neiging om op de bodem liggend te bloei
en. Ze hebben - hoewel ze véél kleiner zijn - verscheidene kenmerken ge
meen met O. ciliata: beide zijn behaard en bezet met beweeglijke, knots
vormige cilia. Bij beide is de corona gezeten op de bodem van een tubus, 
welke gedeeltelijk door de annulus gevormd wordt. De corona's zijn in het 
geheel niet verschillend van elkaar; zeker niet als men zich voorstelt, dat de 
twee slippen van de korte, tweevoetige buitenste slippen van O. ciliata zijn 
samengevoegd om de kopvormige buitenste slippen van O. paradoxa.
O. paradoxa vertoont daarom alleen in de afmetingen van haar kleine, 
klokvormige bloem duidelijke verschillen met de hoofdgroep der Orbea's.

De pollinia vertonen, in tegenstelling tot die van de verwanten uit de sectie 
Orbea, veel overeenkomst met de typische pollinia van Huernia en Duva- 
lia De eveneens enigszins afwijkende O. prognatha vertoont dit verschijn
sel ook. Deze laatste vertoont met zijn gladde corolla ook nog overeen
komst met O. paradoxa.

Intergenerische hybriden, mogelijk Stapelia x Orbea:

Stapelia pulvinata Masson x Orbea namaquensis (N E.Br.) Leach (Stape
lia barklyi N.E.Br. pro sp.).
Stapelia gettliffe i Pott x Orbea tapscottii (Verdoom) Leach.

Soorten, die uitgesloten werden of die niet voldoende bekend zijn:

Orbea arida (Masson) Sweet = Caralluma arida (Masson) N.E.Br.;
Orbea aperta (Masson) Sweet = Caralluma aperta (Masson) N.E.Br.; 
Orbea maculosa Haw. = Stapelia x maculosa J. Donn (pro sp );
Orbea mutabilis (Jacq.) Sweet = Stapelia mutabilis Jacq. (pro sp ); 
Stultitia araysiana Lavranos et Bilardi, toekomstige naamsverandering mo
gelijk;
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Stultitia miscella (N.E.Br.) Luckhoff, misschien een hybride; naar het 
schijnt nauw verwant met Caraiiuma bredae.

Orbeopsis Leach (Exc.: 61-69, 1978). 
Sleutel:

1 . Corolla zonder duidelijke tubus, de slippen van de buitenste corona wijd spreidend en ge
woonlijk op de corollaschijf rustend........................................................................................ 2
Corolla met een duidelijke tubus, welke de corona geheel omsluit......................................9

2. Slippen van de binnenste corona boven de antheren uitstekend en eindigend in rechte
en/of teruggebogen uitsteeksels of hoorns.............................................................................3
Slippen van de binnenste corona enkelvoudig, dicht tegen de antheren aanliggend, er he
lemaal niet boven uitstekend: bloemen crème- tot mosterdgeel, met rode tot violette vlek
ken...................................................................................................................... 1 0. O. caudata

3. Slippen van de binnenste corona aan de basis niet gevoord noch verdiept, vaak bultig of
gekamd nabij de basis, doch nooit gestekeld.........................................................................4
Slippen van de binnenste corona gevoord of min of meer gevoord aan de basis, of wel 
iets verdiept, een- of meerhoornig, gewoonlijk bultig, met gestekelde tuber- 
keltjes............................................................................................................4. O. melanantha

4. Slippen van de binnenste corona duidelijk tweehoornig........................................................5
Slippen van de binnenste corona enkelvoudig, soms iets bultig nabij de basis, uitlopend in 
een kleine stompe top .............................................................................................................. 7

5. Buitenste hoorn van de binnenste corona veel korter dan de binnenste, slip van de bui
tenste corona relatief groot, ± 3 mm lang en 2-3 mm breed................................................5
Buitenste hoorn van de binnenste corona ongeveer recht en ongeveer gelijk aan de lange, 
draadvormige binnenste hoorn; slippen van de buitenste corona relatief klein, ± 2 mm 
lang en 1,5 mm breed; corolla witachtig met roodbruine vlekken.....3. O. albo-castanea

6. Buitenste hoorn van de binnenste corona ongeveer recht, binnenste hoorn, lateraal sa
mengedrukt; slippen van de buitenste corona ongeveer vierkant, soms breder dan lang; 
bloemen gewoonlijk egaal geel of met kastanjekleurige schaduwen, soms geel
gevlekt, zelden gevarieerd geel en kastanjekleurig................................................. 1 .0 . lutea
Buitenste hoorn van de binnenste corona wijd spreidend, vaak zelfs ongeveer horizontaal; 
slippen van de buitenste corona ongeveer 3 mm lang en 2 mm breed; corolla w it
achtig met kastanjekleurige vlekken.....................................................................2. O. knobeli

7(4). Corolla minder dan 6 cm e; slippen dunner wordend............................................................. 8
Corolla minder dan 6 cm ; slippen ovaal-toegespitst, behaard.................8. O. tsumebensis

8. Corolla behaard met beweeglijke, knotsvormige c ilia ................................... 9. O. huillensis
Corolla geheel zonder cilia........................................................................... 7. O. gossweilleri

9 . (1 (Binnenste hoorn van de binnenste corona ver boven de antheren uitstekend en aan de
top voortgezet in rechte en/of teruggebogen uitsteeksels of hoorns................................ 10
Slippen van de binnenste corona enkelvoudig, dicht tegen de antheren aanliggend, er
niet boven uitstekend; bloemen crème- tot mosterdgeel, rood of violet gevlekt..................
.......................................................................................................................... 10. O. caudata

10. Slippen van de binnenste corona enkelvoudig (éénhoornig), lichtelijk bultig tot bultig, ge
kamd naar de basis toe .......................................................................................................... 11
Slippen van de binnenste corona fors 2- of 3-hoornig; corolla met duidelijke, klokvormige 
buis, welke de corona geheel om sluit............................................................. 5 . 0 .  gerstneri

1 1. Slippen van de binnenste corona enkelvoudig, lichtelijk bultig aan de basis, eindigend in 
een kleine, stompe, gewoonlijk teruggebogen top; slippen van de buitenste corona wijd
spreidend; tubus ondiep bekervormig...................................................................................12
Slippen van de binnenste corona met een rechte, teruggebogen hoorn, bultig en gekamd 
nabij de basis, uitlopend in een kleine, stompe top, of soms iets lusvormig (dan vaak 
daarboven kort tweevoetig; slippen van de buitenste corona recht spreidend of ongeveer 
recht; corolla behaard met bleke, zeer beweeglijke cilia.......................................6. O. valida

1 2. Corolla méér dan 6 cm tb, slippen dunner wordend.............................................................. 13
Corolla minder dan 6 cm tb, slippen ovaal-toegespitst, harig................... 8. O. tsumebensis

1 3. Corolla behaard met beweeglijke, knotsvormige haren................................ 9. O. huillensis
Corolla geheel zonder cilia........................................................................... 7. O. gossweilleri

N.B.: Daar het vaak moeilijk vast te stellen valt aan de hand van herbariummateriaal - vooral bij 
gedroogde en geperste exemplaren - of de corolla wel of niet een duidelijke tubus heeft, zijn 
die soorten, waarbij dit kenmerk tot verkeerde interpretaties zou kunnen leiden, op een andere 
manier in de sleutel ondergebracht.

Vertaling: W. Manders, Amer 116, 5751 SW Deurne (W O rd t V G TVOIQ (J )
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N ogm aals enige ervaringen met lava a ls substraat (slot)

H. VAN WORTEL

Naast het hiervoor beschreven proefje heb ik de laatste jaren o.a. Ariocar- 
pus, Arrojadoa, Buiningia, Islaya, Melocactus en Neochilenia gezaaid. Ook 
Euphorbia's, knolgewassen, Mesems etc. zijn gezaaid. Zoals reeds ge
noemd was de opkomst de meest onzekere factor, daarna weinig proble
men.
De potjes met gekiemde zaadjes staan bij mij in grote plastic bakken. In de 
bodem van de bakken is een gat geboord dat met een rubber stop afgeslo
ten kan worden. Als de jonge plantjes water/voedingsoplossing nodig heb
ben wordt met de stop het gat in de bodem afgedicht en kan de bak met 
water/voedingsoplossing gevuld worden (ca. 1 cm). Na maximaal 2 minu
ten is de lava in de kleine potjes geheel verzadigd. De stop wordt van het 
afvoergat verwijderd en het overtollige vocht kan wegvloeien. Het voordeel 
van deze methode is dat de plantjes van onderaf water toegediend krijgen 
en dat het weinig tijd in beslag neemt. Figuur 1 laat een schematische 
weergave zien.
Ca. 3 weken na het ontkiemen krijgen de plantjes voor de eerste maal een 
voedingsoplossing toegediend. De concentratie van deze voedingsoplos- 
sing is de helft van de standaardconcentratie. Als voedingsoplossing mag 
geen "gewone" cactus-meststof gebruikt worden (zie ook Succulenta 8 en 
9, 1982). Daarna wordt eens in de drie a vier weken voedingsoplossing 
toegediend. Tussendoor wordt er met aangezuurd leidingwater gegoten. 
Vanaf september krijgen de planten geen voedingsoplossing meer (ook de 
volwassen planten niet).

Lava + grondverw arm ing
Bekend is dat warmteminnende planten zoals Melo's, Disco's en Buinin- 
gia's in de winter meer warmte nodig hebben dan bijv. Mammillaria's 
Heeft men zoals ik een gemengde verzameling dan kan men of de gehele 
kas op een wat hogere temperatuur houden, of de kas op een wat lagere 
temperatuur houden en alleen die planten extra warmte geven die het no
dig hebben. Dit kan bereikt worden door gebruik te maken van grondver- 
warmingskabels. Ik heb een bak getimmerd met afmetingen van ca. 
1 20x80x1 3 cm en bekleed met noppenfolie. Vervolgens is de bak gevuld 
met een 2 cm dik laagje lava (1-3 mm), hierop is de grondverwarmingska- 
bel uitgespreid (lengte 6-10 m, vermogen 75 watt).

De verwarmingskabel werd daarna aangesloten op een regelbare staafther- 
mostaat, die door de houten omkisting heen in de lava stak. Tenslotte werd 
de bak geheel met lava gevuld en konden de planten erin gezet worden. 
Om de warmte die de kabel produceert af te voeren moet de lava daar ter 
plaatse altijd licht vochtig gehouden worden, daar anders de kans bestaat 
dat de kabel doorbrandt. Daartoe heb ik stukjes elektriciteitspijp in de lava 
geplaatst. Deze pijpjes reiken tot aan de grondverwarmingskabel. Water 
dat via deze pijpjes wordt toegediend zorgt ervoor dat alleen de onderste 
laag lava (met daarin de verwarmingskabel) vochtig blijft. Bovendien krijgen 
de planten op deze' manier ook in de winter wat water. Dit is absoluut 
noodzakelijk omdat door de relatief hoge grondtemperatuur (1 8 °C) de 
planten wat water nodig hebben, daar ze anders teveel schrompelen. Fi
guur 2 toont een schematische doorsnede van de bak.
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De hierboven beschreven "proefopstelling" is nog maar één seizoen in ge
bruik, veel ervaring heb ik er dus nog niet mee opgedaan. Tot nog toe zijn 
de resultaten uitermate positief. Er is nog geen enkele plant verloren ge
gaan (eind februari '83). Na het in de lava zetten waren de planten zeer 
snel doorgeworteld. Bovendien zijn nu aan het einde van de winter, t.o.v. 
andere jaren de planten bijna niet geschrompeld (op een uitzondering na nl. 
een Melocactus delessertianus).

Enige vloeibare pH-indicatoren
Bij inerte neutrale substraten is het belangrijk, dat er altijd met water/voe- 
dingsoplossing van de juiste pH-waarde gegoten wordt. Leidingwater is al
tijd basisch (pH-waarde hoger dan pH7), zuur leidingwater komt in Neder
land niet voor. De waterleidingbedrijven zorgen er nl. voor dat het leiding
water in licht basische toestand wordt "afgeleverd", dit om aantasting van 
de veelal koperen leidingen te voorkomen. Het gevolg hiervan is dus dat 
men altijd de pH-waarde moet bijstellen. Ook als er met regenwater wordt 
gegoten verdient het aanbeveling de pH-waarde te controleren/bij te stel
len. Zelf heb ik bij regenwater pH-waarden gemeten van 3-8! (agrarisch 
gebied).

PLASTIC BAK

NOPPENFOLIE ELECTRICITEITSPIJP 16 MM

Figuur:2
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Leidingwater en te basisch regenwater (komt bijna niet voor) kan bijvoor
beeld met citroenzuur, azijnzuur, salpeterzuur, fosforzuur en zwavelzuur 
aangezuurd worden. Daar de hoeveelheid basisch reagerende ionen van 
plaats tot plaats zeer verschillend kan zijn en de zuren in diverse sterkten te 
koop zijn, is niet aan te geven "hoeveel druppels zuur" er per liter water 
toegevoegd moet worden: dit moet men zelf bepalen. Dit kan men o.a. 
doen met indicatorpapier en vloeibare indicatoren. De vloeibare indicatoren 
verdienen duidelijk de voorkeur: ze werken zeer snel, zijn betrouwbaar en 
iedereen kan ermee omgaan. Er zijn zeer vele vloeibare pH-indicatoren be
kend, ieder recept bestrijkt een bepaald gebied van de pH-waarde schaal. 
De twee hieronder genoemde recepten zijn uitstekend bruikbaar. De 
grondstoffen zijn bij de apotheek te verkrijgen.
Recept 1 (werkzaam in het pH-waarde gebied 6 — 7,6)
1 gram broomthymolblauw + 16 ml 0,1 N NaOH in ca 900 ml water 
oplossen en na oplossen water aanvullen tot 1000 ml.
Deze indicator kleurt zuiver geel bij pH-waarden lager dan 6, groen bij een 
pH-waarde van 6,5 en helblauw bij pH-waarden van 7,6 en hoger. 
Recept 2 (omslagpunt ligt bij een pH-waarde van 5,4!)
2 gram methylrood + 1 gram methyleenblauw in 1000 ml ethanol (96%) 
oplossen.
De indicator kleurt bij een pH-waarde lager dan 5,4 violet en bij een pH- 
waarde hoger dan 5,4 groen.
De indicatoren moeten op de volgende wijze worden gebruikt:
Men doet wat van het te analyseren water in een reageerbuisje, voegt er 
enige druppels indicatorvloeistof van recept 1 aan toe en schudt deze door 
het water: niet aangezuurd kleurt het water felblauw (pH 7,6) goed aange
zuurd kleurt het diepgroen (pH ca. 6,5) en te "sterk" aangezuurd kleurt het 
diepgeel (pH 6). Bij blauwkleuring voegt men nog wat zuur toe, kleurt het 
water geel dan moet met indicatorvloeistof 2 gecontroleerd worden of de 
pH-waarde hoger dan wel lager dan pH 5,4 is. Is de pH-waarde hoger dan 
behoeft de pH-waarde niet verder gekorrigeerd te worden, is hij echter la
ger (het water kleurt dan violet!), dan kan hiermee niet gegoten worden 
(kans op weefselbeschadiging). Dit te zure water behoeft niet weggegooid 
te worden. Men voegt aan het water eenvoudig zoveel druppels van een 
10 procentige kaliumhydroxide (KOH) oplossing toe tot groenkleuring op
treedt.
Het bovenstaande lijkt voor sommigen misschien wat ingewikkeld, dit is 
echter onjuist. Als men heeft vastgesteld hoeveel ml van een bepaald zuur 
men nodig heeft om bijv. 20, 50 of 100 liter leidingwater op de juiste 
zuurgraad te brengen, dan kan men de daaropvolgende keren dezelfde 
hoeveelheden toevoegen. Op gezette tijden wordt m.b.v. de indicator- 
vloeistoffen een controle uitgevoerd.
Vosstraat 18, 69 6 4  BA Hall ^  #

De M acrothelaesoorten in Neder-C alifonië ( 5 )

TH.M.W. NEUTELINGS
(7) Mammillaria brandegei var. gabbii (Coult., 1894) Craig 1945 
Deze groeit ook in de Viscainowoestijn (in het midden van het 
schiereiland), op zandvlaktes in de schaduw van struiken. We treffen ze 
aan in gezelschap van Ferocactus viscainensis en de natuurhybride Fero- 
cactus viscainensis x rectispinus, ten zuiden van de Bahia de la Concep- 
ción.
W.M. Gabb vond in 1 867 deze soort, hij werd door Engelmann als een
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M. brandegei var. lewisiana 3-jarig. Rechts bloemclose-up. Bloeitijd: mei-juni. Foto's van de schrijver

nieuwe soort beschreven, maar nimmer door hem als zodanig gepubli
ceerd. Dat deed Coulter pas in 1 894. Britton en Rosé menen dat M. gab- 
bii synoniem is aan brandegei Craig ziet deze als een variëteit van brande
gei, met minder middendoorns (aantal: 1-2) en met meer randdoorns (aan
tal: 1 1-1 5).
Als vindplaats wordt opgegeven: van San Ignacio tot Missión San Fer- 
nando. Hunt ziet deze plant als synoniem aan de typeplant.
Verderop zal ik een vergelijkingsoverzicht uit eigen cultuurwaarneming ge
ven. Het is best mogelijk dat deze plant slechts forma-status zou verdienen, 
maar daar er nu toch een variëteitsbenaming bestaat, handhaven we deze 
maar, in afwachting van de verdere ontwikkelingen bij de terzake deskundi
gen.

(8) Mammillaria brandegei var. lewisiana (Gates, 1 966)
Deze plant werd vernoemd naar B.R. Lewis. Ook hierover zijn veel discus
sies geweest. De naam Mamm. lewisiana werd aanvankelijk niet gepubli
ceerd, omdat ze als een variant van brandegei werd beschouwd. Hunt ziet 
ze als een variatie met langere, flexibele, gebogen middendoorns en met 
gave bloemdëkbladranden.
De typevindplaats ligt op ca. 10 km ten noordwesten van Mesquital 
Ranch, in het noordelijke deel van de Viscafnowoestijn (2 8 °3 ' N, 
1 1 3 ° 55' W), op een hoogte van 1 30-1 70 m. Haage vermeldt 400-500 
m, maar hij zal het begrip "voe t" als Angelsaksische lengtemaat over het 
hoofd gezien hebben.
Rauh trof onlangs op ca. 32 km ten zuiden van El Marmelito deze plant op 
de typevindplaats aan, in gezelschap van Dudleya gatesii en Ferocactus 
peninsulae x wislizenii.
Plantkenmerken:
Plantelichaam: enkelvoudig, meest bolvormig, tot 7 cm hoog, tot 1 1 cm <b.
Tuberkels: slap, blauwgroen, boven- en onderzijde afgeplat, 8-1 0 mm lang, 1 0-1 4 mm breed 
aan de basis.
Axillen: kaal.
Randdoorns: 10-13, 6-10 mm lang, grijs, bruine punt.
Middendoorns: 1-3, 8-18 mm lang, sterk gebogen, paarszwartachtig.
Bloem: 20 mm lang, 10 mm <6, groengeel, met zwakke, bruine middenstreep op de buitenste 
bloemdekbladen, meeldraden wit, 6-7 lichtgroene stempellobben.
Vrucht: wit tot roze, knotsvormig, 10-15x5 mm, zaad bruin.
Typevindplaats: 10 km noordwesten van Mesquital Ranch, noordelijk deel van de Viscaino- 
woestijn.
Vanwege het toch duidelijke verschil in habitus met de var. brandegei en om 
communicatieve redenen voel ik er weinig voor deze cactus in de synonie
menpot te stoppen. Vandaar dat we hier de variëteitsstatus hanteren of
schoon die niet officieel gepubliceerd is. Zie ook het vergelijkingsstaatje na 
nr. 9.
Th, Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal (WOrdt Vervolgd )
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Eriocereus jusbertii 'D ra w e rt' Tauber nov. cv.

DIETER TAUBER

De herkomst van Eriocereus jusbertii is tot op heden niet opgehelderd. Op 
de talrijke ontworpen hypotheses zal hier niet nader ingegaan worden; zie 
daarvoor Drawert 1 977, 1 983. Wel is er veel voor te zeggen, dat E. jusber
tii, evenals Trichocereus spachianus, pas in de cultuur door hybridisatie of 
mutatie ontstond, te meer daar natuurlijke groeiplaatsen onbekend zijn. Frie- 
drich (1 982) vermeldt terecht dat het in dit soort van gevallen, noch om een 
echte soort, noch om een variëteit gaat en dat derhalve volgens de Code 
voor de botanische nomenclatuur geen Latijnse naam gebruikt mag worden, 
ook niet in samenhang met de aanduiding ''form a''. Daar echter de nood
zaak bestaat, zulke dikwijls zeer verbreide klonen correct te benoemen, moet 
de Internationale Code voor de Nomenclatuur van Cultuurplanten toegepast 
worden. Deze geeft aan dat dit soort planten de rang van cultivar (afgekort 
cv) of ras krijgen. Het gaat daarbij om een groep van gecultiveerde planten, 
die door één of meerdere kenmerken herkenbaar zijn en bij geslachtelijke of 
ongeslachtelijke voortplanting deze typische kenmerken behouden.
Namen van cultivars en rassen behoren met enkelvoudige aanhalingstekens 
geschreven te worden, terwijl voor oude cultivarnamen de Latijnse vormen 
tussen aanhalingstekens toelaatbaar zijn, dus: Eriocereus 'Jusbertii', Tri
chocereus 'Spachianus'. Zolang echter niet definitief vaststaat wat de her
komst is, kunnen we de status van soort handhaven en daarmee de schrijf
wijze Eriocereus jusbertii.
Gecompliceerder wordt de situatie, wanneer, zoals in het onderhavige geval, 
aan een E. jusbertii een van het type volledig afwijkende, langbedoornde 
scheut ontstaat. Van deze mogelijkerwijze door mutatie ontstane scheut zijn 
in de loop der jaren via stekvermeerdering een groot aantal exemplaren op
gekweekt. Hier zou het dus om een cultivar gaan die afgeleid is van een 
plant, welke op zichzelf mogelijk een cultivar is.
Over de spontaan ontstane langbedoornde plant is reeds door Drawert in 
1 977 en 1 983 geschreven. Het is aan hem te danken dat ze behouden en 
vermeerderd werd. Drawert gaf deze langbedoornde planten eerst de rang 
van "variëteit", hetgeen zoals hiervoor uiteengezet, onjuist is. Drawert ver
onderstelde dat in deze scheut één der "ouders" van E. jusbertii Xe zien is. 
Deze veronderstelling is echter niet vol te houden omdat ze noch lijkt op een 
al bekende Eriocereus, noch identiek is met een andere cactussoort.
De mutant is ondertussen in grotere aantallen gekweekt en verspreid en zal 
binnenkort zeker ook in de handel opduiken. Het is daarom van belang deze 
cultivar te beschrijven en een naam te geven. Ik benoem deze cultivar Erio
cereus jusbertii 'Drawert'
Beschrijving van Eriocereus jusbertii 'Drawert'.
De plant is lang zuilvormig met 5, in vergelijking met E. jusbertii sterker ge
groefde ribben, die in de nieuwgroei iets gedraaid kunnen zijn. Vooral in de 
nieuwgroei lijkt de plant door de dwarsgroeven tussen de podariën iets ge
rimpeld en vertoont zij een zekere gelijkenis met een Echinocereus. Op het 
areool staan meestal 7 tot 2,9 cm lange randdorens en 1 middendoren, tot 
3,4 cm lang en in de nieuwgroei strogeel met een duidelijke donkerbruine 
punt. Daarnaast zijn er nog korte, zeer dunne, spitse bijdoorntjes aanwezig 
(de typische E. jusbertii bezit 7 dorens die ongeveer 4 mm lang worden).
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2 exemplaren van Eriocereus jusbertii 'Drawert', ter vergelijking in het midden een E. jusbertii typus

Foto's 
van de 
schrijver

E. jusbertii 'Drawert' vormt vaak eerst korte ronde scheuten, waaruit zich in het volgende jaar de nieuwgroei 
ontwikkelt (rechter foto).

Chimerenvorming bij Eriocereus jusbertii 'Drawert'. Naast langbedoornde areolen treden bij deze stek plaatselijk ook de 
typisch kortbedoornde areolen van E. jusbertii op (linker foto).

Aan stekken kunnen soms korte ronde scheuten gevormd worden. Deze 
scheuten vertonen geen lengtegroei. Uit de ronde kop ontwikkelt zich in het 
volgende jaar een nieuwe scheut. Bij de normale E. jusbertii is dit fenomeen 
nimmer waargenomen.
Zoals op de linkerfoto te zien is, kunnen op nieuwe scheuten plaatselijk ty
pische E. jusbertii-areolen gevormd worden, maar ook intermediaire areolen
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kunnen ontstaan. Reeds in 1 943 nam Togni aan een nieuwgroei van E. jus- 
bertii partieel het optreden van langbedoornde areolen waar, gelijk een soort 
van chimerenvorming (chimerenvorming is bijvoorbeeld ook bekend bij Echi- 
nopsis 'Haku Jo'). Het was toen echter niet mogelijk, enkel langbedoornde 
exemplaren te kweken.
Aan de nieuwbenoemde cultivar zijn tot nu toe geen bloemen tot ontwikke
ling gekomen. De planten zijn zo te zien gevoeliger dan de robuuste en als 
onderstam veel gebruikte E. jusbertii. Deze nieuwe cultivar is een attraktieve 
en bizar bedoornde plant, die zeker niet zal misstaan in onze verzamelingen.

Literatuur:
Drawert, J.: Eine bemerkenswerte Varietat von Eriocereus jusbertii (Rebut) Riccobono, Kakteen/Sukkulenten 1977, 
12(3), p. 75-78
Drawert, J.: Chimarenbildung bei Eriocereus jusbertii (Rebut) Riccobono, Kakteen und andere Sukkulenten 1983, 34(1), 
p. 2-4
Friedrich, H.: Es sind Cultivars! Kakteen und andere Sukkulenten 1982, 33(2), p. 30-31 
Togni, F.J.: Een nog onopgelost raadsel, Succulenta 1943, 25(2), p. 22-24.

Schillerstrasse 19, DDR 5105 Vieselbach, 
vertaling: L. Bercht

Brasiliparodia: Notocactus of Parodia?

F.H. BRANDT

Na zorgvuldige overweging heeft de redactie besloten dit artikel te plaatsen. Zoals u ziet heeft de 
vertaler van het artikel, de heer J. Theunissen, zelf een uitstekend kenner van Notocactussen in 
bredere zin, reeds een groot aantal opmerkingen bij verschillende passages gemaakt. Laat dit ar
tikel bijdragen tot een positieve discussie omtrent de taxonomische indeling van cactusgroepen 
en die der Brasiliparodia'’s in 't bijzonder. Hierbij ook onzerzijds een enkele opmerking.
Onder Notofielen wordt gesproken van het supergeslacht - een matige vertaling van het Duitse 
Grossgattung - Notocactus. Hierin zijn ondergebracht de geslachten Notocactus, Brasiiicactus, 
Brasiliparodia, Eriocactus en Wigginsia Wat zijn de redenen om dit supergeslacht zo geschei
den te houden van het geslacht Parodia? Zou het niet juister zijn om het geslacht Parodia als een 
gelijkwaardige naast de andere te plaatsen en samen onder te brengen in één supergeslacht? Als 
men de bloembouw en de zaadvorm van de Protoparodia’s beschouwt, zijn daarvoor beslist 
een aantal bewijzen aan te dragen.
Laat eens uw gefundeerde reactie op dit artikel horen en niet enkel "neen" of welke krachtterm 
dan ook roepen. Als u het er niet mee eens bent, probeer dat dan met argumenten te ondersteu
nen. Gaarne zien wij uw commentaar tegemoet. (Red).

Niet alleen de Notocactussen maar ook de Parodia's stammen van dezelfde 
oerstam van de subtribus Notocactinae af. Men komt dan onwillekeurig 
voor de vraag te staan van welke ontwikkelingstak de Brasiliparodia's dan 
wel uitgegaan kunnen zijn. Immers hun huidige vaderland, het bergland 
van Rio Grande do Sul, kan slechts als hun secundair11 vestigingsgebied 
beschouwd worden.
Naar mijn mening kan de verspreiding van de Notocactinae als volgt heb
ben plaatsgevonden: als wieg van de subtribus zie ik het Boliviaanse berg
land van de Cordillera Real en de bergrug ver naar het oosten tot Santa 
Cruz toe. Hier gingen de twee takken van de subtribus definitief uit elkaar, 
waarbij het geslacht Parodia naar het zuiden afsloeg en tot in Argentinië 
doordrong. Het geslacht Notocactus daarentegen trok verder naar het 
oosten, ver voorbij Santa Cruz om dan veel later ook naar het zuiden af te 
slaan en ook daar diep in het land door te dringen. Tenslotte ontmoetten ze 
in het bergland van Rio Grande do Sul weer hun voormalige neven, de 
Brasiliparodia's21.
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Brasiliparodia alacriportana v. parviseta HU  7 1 Brasiliparodia uebelmanniana

Foto's: J. Theunissen

Bij de Parodia's ontstond na de aftakking in zuidelijke richting over de cor- 
dillera als eerste het ondergeslacht Protoparodia Dit ondergeslacht vertak
te op zijn beurt weer in 3 verschillende takken. Een van deze takken van 
Protoparodia wordt vandaag de dag gekarakteriseerd door de soorten Paro- 
dia mairanana Card. en prestoensis Brandt. Deze beide Parodia-soorten la
ten ons vandaag nog de ontwikkelingstak van de Protoparodia's zien, waar
van zich naar mijn mening later de Brasiliparodia's afgetakt hebben. Deze 
beide soorten horen ook nu nog thuis in het meest oostelijke groeigebied 
van het ondergeslacht Protoparodia; van daaruit vestigden zij zich verder 
oostelijk naar Rio Grande do Sul en werden de huidige Brasiliparodia's.
Bij hun ontdekking zijn alle Brasiliparodia's herkend31 en als Parodia's be
schreven. Pas heeft Prof. Buxbaum de Brasiliparodia's van de Parodia's af
gescheiden en ze ingedeeld bij het geslacht Notocactus, waar ze werden 
ondergebracht in het ondergeslacht BrasiHcactus^.
Deze nieuwe combinatie echter liet Buxbaum stoelen op een vergissing! Hij 
kwam immers tot deze combinatie na beoordeling van het zaadmateriaal 
van Parodia's en Notocactussen dat hem ter beschikking stond. Dit was 
echter niet toereikend om het gehele scala aan verschillen in de evolutie 
tussen de Notocactussen en Parodia's te verklaren. Zo voerde prof. Bux
baum als meest in het oog springend kenmerk om Notocactus en Parodia te 
onderscheiden het zaad van beide geslachten aan. Daarbij, aldus Buxbaum, 
kan met het als een onfeilbaar en op de evolutie terug te voeren kenmerk 
van het zaad van Parodia beschouwen, dat de funiculus (navelstreng) bij 
dit geslacht niet uit de umbilicus (navel) van de zaadkorrel a fbreekt .Bi j  
de beschrijving van het zaad der Parodia's in Krainz' "Die Kakteen", 1. IX. 
1 966 C VI e geeft hij aan, dat dit nooit gebeurt en dit kenmerk van de 
zaadkorrel der Parodia's wordt nog eens herhaald bij de verdere beschrij
ving van het geslacht Notocactus in aflevering 1.1.1 967 C VI c. Het ken
merk wordt daar nog benadrukt en er wordt nog eens bijzonder naar deze
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eigenaardigheid van het zaad der Parodia's verwezen. Hier heet het dat bij 
de Notocactus in tegenstelling tot de Parodia's de funiculus altijd uit de na
vel van de zaadkorrel afbreekt.61
Dit verschijnsel van de uit de navel afgebroken funiculus was voor Bux- 
baum dan ook de aanleiding tot de nieuwe combinatie van de Brasil- 
parodia's, Parodia brevihamata W. Haage en Parodia alacriportana Bckbg. 
et Voll, met het geslacht Notocactus. Om dezelfde reden werd later ook 
Parodia buenekeri Buin. bij Notocactus ingedeeld en alle drie werden on
dergebracht bij het ondergeslacht Brasilicactus. De enige reden71 voor de 
nieuwe combinatie, waaraan ook met beslistheid werd vastgehouden als 
een factor in de evolutie, was het afbreken van de funiculus uit de navel 
van de zaadkorrel.
Bij zijn verdere beschouwingen over de ecologische betekenis van het 
strophiolaweefsel bij de zaadkorrel van de Parodia's en in het bijzonder bij 
de kleinzadige soorten van dit geslacht, ging Buxbaum ervan uit, dat dit 
weefsel bij de Parodia's als een "drijfapparaat" gezien moet worden. Om
dat het zaad vanwege zijn geringe omvang bij sterke regenval door het wa
ter overspoeld zou kunnen worden, hetgeen een zekere ondergang zou be
tekenen, is deze strophiola een echte reddingsgordel. Door de grote 
strophiola zouden de zaden dan blijven drijven, totdat het water weer 
gezakt is. Zelf echter ontdekte ik door proeven en waarnemingen, dat het 
strophiolaweefsel van deze zaadkorrels zich al zeer snel volzoog met water, 
waarna het zaad naar de bodem zonk; het weefsel zou dus nauwe
lijks als een geschikt drijfapparaat betiteld kunnen worden. Daarom moet 
naar mijn mening het sponsachtige weefsel als ecologische betekenis heb
ben, vooral bij de microsperme soorten, dat het een vochtigheidregulator 
vormt. Vooral de groeiplaatsen die in de buurt liggen van het gebied waar 
de fijnzadige soorten van het geslacht Parodia ontstonden, de Boliviaanse 
Chaco, dragen het stempel van hitte en droogte. Als in dat gebied een 
zaadkorrel zou moeten ontkiemen zonder enige toevoer van vocht, dan zou 
dit fijne zaad maar al te gemakkelijk uitdrogen. Welnu, het dichte strophio
laweefsel van de Parodia's zuigt 's nachts zelfs de kleinste hoeveelheden 
dauw op en wordt zo maximaal met opgeslagen vocht gevuld. De volgende 
dag kan de strophiola het 's nachts opgeslagen vocht aan de eigenlijke 
zaadkorrel afgeven en op deze wijze in een behoefte voorzien. Zo wordt 
door dit strophiolaweefsel het zaad overdag voor een al te sterke uitdroging 
behoed en het ontkiemingsproces door de toevoer van vocht geregeld. 
Tenslotte dient dan nog het overbodige weefsel voor de zaailing tot voedsel 
en wordt dan ook geheel door deze opgenomen.
Wanneer men het zo bekijkt moet het weefsel bij Parodia's een dubbele 
functie vervullen: het voert het zaad regulerend het benodigde vocht toe en 
later dient het voor de kiemende zaailing als voedsel. De bewering van Bux
baum echter dat de strophiola een drijfapparaat is, kan hoogstens een se
cundaire betekenis toegekend worden. Uitgaande van de door mij gegeven 
interpretatie van het strophiolaweefsel bij de Parodia's en de functie daar
van in ecologische zin, kom ik automatisch tot een heel andere slotconclu
sie over het kenmerk van de funiculus en het hele strophiolaweefsel in de 
ontwikkelingslijn van de geslachten Notocactus en Parodia, alsook hun af
takking van elkaar die eens plaats gevonden heeft. Indien men namelijk de 
functie van het strophiolaweefsel en de noodzaak daarvan voor de zaadkor
rel in mijn zin interpreteert, dan is de strophiola bij de zaadkorrel geen ken
merk in de evolutie, maar moet slechts beschouwd worden als een deel 
van de zaadkorrel dat door klimatologische omstandigheden tot ontwikke
ling is gekomen.
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In droge en hete landstreken is een sponsachtige strophiola een onvoor
waardelijke noodzaak voor het zaad81. In gebieden echter waar het heer
sende klimaat het toelaat, waar het vochtiger is, daar kan een dicht strophi- 
olaweefsel zonder bezwaar achterwege blijven. In streken als het Brazili
aanse gebergte van Rio Grande do Sul, waar het klimaat aanzienlijk vochti
ger is dan in de Boliviaanse Chaco, daar bestaat geen gevaar meer dat het 
zaad uitdroogt en daardoor wordt een sponsachtige strophiola nutteloos. 
Integendeel, zulk een strophiola zou bij voortdurende vochtigheid zelfs een 
aanzienlijke kans op rotting geven. Daardoor zou de zaadkorrel in gevaar 
kunnen komen en er zou ook een infectie van de kiemende zaailing veroor
zaakt kunnen worden. Zo gezien zou dus een sponsachtige strophiola bij de 
Parodia's van Rio Grande do Sul een risicofactor vormen en dientengevolge 
moest de zaadkorrel zich aan de andere klimatologische factoren aanpas
sen.9’
Met betrekking tot het afbreken van de funiculus uit de navel schreef Prof. 
Buxbaum op de reeds eerder genoemde plaats, dat bij de primitiefste Paro
dia's al duidelijk een sterke deelname van de navelstreng te zien is aan de 
bouw van het hilum en de aldaar aanwezige strophiola. De bijdrage van de 
navelstreng aan de opbouw van de strophiola rond de verhoging van de 
micropyle is zelfs toonaangevend; pas bij de microsperme soorten van de 
Parodia's echter vormt dit strophiolaweefsel één geheel, een uit beide de
len, funiculus en micropyle, gemeenschappelijk gevormd lichaam. Met de
ze conclusie van Buxbaum met betrekking tot het afbreken van de funiculus 
uit de navel van de zaadkorrel en de gemeenschappelijke opbouw van het 
strophiolalichaam ben ik het niet eens.10’

(wordt vervolgd)

11 Het zou de geloofwaardigheid van de auteur geen kwaad gedaan hebben, indien hij op 
deze plaats ook meteen had aangetoond, om welke reden het vaderland van de Brasilipa- 
rodia's als secundair beschouwd moet worden.

21 Aansluitend aan de vorige opmerking: met het constateren van deze ontmoeting is welis
waar verklaard hoe de Notocactussen in Rio Grande do Sul terecht kwamen, maar niet 
hoe de Brasiliparodia's er reeds tijden geleden waren gearriveerd.

31 Deze opmerking is slechts ten dele juist. Inderdaad beschouwden Haage, Backeberg en 
Buining de door hen beschreven soorten als Parodia's. Het verdient echter aanbeveling re
kening te houden met de slotopmerking die Spegazzini in 1 923 maakte bij Parodia brasi- 
liensis, welke soort uitgestorven schijnt te zijn, maar zeker in deze groep thuis hoorde. 
Spegazzini zegt ervan: "Bijzonder aardige soort die op het eerste gezicht sterk herinnert 
aan Malacocarpus (=  Notocactus) tabularis" Hieruit blijkt, dat reeds de auteur van het 
geslacht Parodia althans bij deze soort een uiterlijke link legde naar het geslacht Notocac
tus.

41 Deze bewering is geheel onjuist: Buxbaum wijst weliswaar op de nauwe verwantschap 
tussen Parodia en Brasilicactus en zo ook op die tussen de zgn. Braziliaanse Parodia’s en 
Brasilicactus, maar hij deelt deze groep van Parodia's niet in bij Brasilicactus. Wel legt 
Buxbaum, evenals Ritter, de oorsprong van de Notocactinae in het oosten van het Zuid- 
Amerikaanse continent: dit in tegenstelling tot Brandt die Bolivië als de wieg beschouwt. 
Overigens geldt ook hier weer, dat de zuiver wetenschappelijke bewijzen voor deze theo
rie moeilijk te leveren zijn. Het is vaak een gevoelskwestie, die hoogstens bewezen kan 
worden door zogenaamde "prim itieve" zaadvormen. Het lijkt mij daarom nogal gevaarlijk 
om een theorie uitsluitend op de zaadkenmerken te laten berusten, zoals in het onderhavi
ge artikel gebeurt. Daarbij komt dan nog, dat voor zover ik weet de oorsprongtheorie van 
Buxbaum en Ritter de oudste is; indien Brandt de wieg der Notocactinae naar Bolivië wil 
verplaatsen, zal hij ook deze theorie aannemelijk moeten maken en moeten aantonen, dat 
zijn theorie beter is dan die van Buxbaum en Ritter.

5) Buxbaum zegt (in vertaling): "Terwijl namelijk bij Notocactus de funiculus uit de navel af
breekt of hoogstens als verdroogde rest herkenbaar is, is al bij de primitiefste Parodia- 
soorten duidelijk de sterke deelname van de funiculus aan de bouw van het hilum zicht
baar, terwijl hij steeds in aanzienlijke mate, aanvankelijk zelfs dikwijls alléén deel heeft aan
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de vorming van de strophiola; meestal maar niet steeds duidelijk is, is ook bij de primitieve 
soorten de verhoging van de micropyle in de strophiola opgenomen, maar pas bij de fijn
zadige soorten is die een lichaam, dat als één geheel uit beide delen is gevormd".
"Dit feit staat de conclusie toe, dat de tot nu toe als "Braziliaanse Parodia's" aangeduide 
soorten Parodia brevihamata W. Haage ex Backeberg en Parodia alacriportana Backeb. 
et Voll bij Notocactus en niet bij Parodia horen".

61 Uit de vorige opmerking blijkt reeds, dat deze constatering van de auteur berust op een 
niet geheel nauwkeurig interpreteren van de tekst van Buxbaum, die immers nergens be
weert, dat bij Notocactus de navelstreng steeds uitgebroken is.

71 Afgezien van het feit, dat hier opnieuw dezelfde, foutieve, interpretatie benadrukt wordt, 
wijst Buxbaum in zijn beschrijving van het geslacht Notocactus op het feit, dat de meel
draden min of meer duidelijk in 2 reeksen zijn ingeplant, terwijl hij bij het geslacht Parodia 
meedeelt, dat daar de meeldraden gelijkmatig verdeeld zijn over heel de receptaculum- 
wand.

81 Het zou interessant zijn te weten, of andere, in hetzelfde gebied voorkomende soorten 
van hetzelfde zaadtype zijn.

91 Hieruit zou dus geconcludeerd moeten worden, dat de zaadvorm van de Brasili Parodia's jon
ger is dan dat van de fijnzadige soorten. Elders evenwel (Succulenta 1 9 80 , blz. 54 e.v.) stelt 
de auteur, dat de grofzadige soorten de primitiefste (= oudstel zijn waaruit zich langza
merhand de fijnzadige ontwikkeld hebben! Uitgaande van wat Buxbaum en Ritter over de 
bakermat van de Notocactinae zeggen neig ik ertoe hun mening vooralsnog als maatge
vend te beschouwen.

101 Helaas is de door Buxbaum gebezigde uitdrukking "Ausbruch aus dem Hilum" niet zonder 
meei duidelijk. Ook hier moet opmerking 5 in overweging genomen worden bij de beoor
deling van wat Brandt stelt. Het zou de zaak niet schaden, indien we nauwkeurig wisten, 
wat Buxbaum met het "uitbreken" bedoelde.
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Beste vriendinnen en vrienden,

't Is al weer mei, de maand waarin traditiegetrouw de Algemene Ledenverga
dering wordt gehouden - 26 mei is het zover, deze keer in de Flevohof. 
Natuurlijk is vergaderen niet datgene wat je als succulentenliefhebber op je 
vrije zaterdag graag doet. Dan wil je met je planten aan de slag, prutsen in de 
tuin of karweitjes opknappen. Toch is er eenmaal in het jaar een zaterdag, 
waarop nu juist wel vergaderd moet worden. In die vergadering moet de 
huishouding van de vereniging geïnspecteerd worden en samen met de ont
wikkelde plannen officieel worden goedgekeurd. Als we onze vereniging ge
zond willen houden, moeten we bereid zijn ook voor deze kant van de zaak 
onze tijd ter beschikking te stellen. U hoeft bovendien op die 2 6ste mei heus 
niet alleen te vergaderen. Er is een speciale rondleiding voor ons georgani
seerd door de Flevohof en in deze rondleiding zal zeker het zwaartepunt lig
gen bij de succulentenkas. Ik hoop, dat velen van U komen. Dan wordt het 
niet alleen een vergadering, maar ook een soort ontmoetingsdag.

Op de Algemene Ledenvergadering nemen we officiéél afscheid van de heer 
Defesche als redacteur van Succulenta en daar wil ik op deze plaats toch ook 
even bij stilstaan. Zeven jaar(l) heeft hij ervoor gezorgd, dat we steeds weer 
het maandblad in de bus kregen. 84 nummers heeft hij - samen met de heer 
Neutelings - geproduceerd. En alle kritiek, die er steeds weer was, ten spijt, 
wil ik hier mijn grote waardering uitspreken voor dit enorme werkstuk! Harte
lijk dank, Jan Defesche!

Een driemanschap vormt nu de redactie. De heer Neutelings blijft, de heer 
Noltee komt als foto-redacteur en de heer Bercht neemt het hoofdredacteur
schap op zich. Zij worden gesteund door een aantal rubrieksmedewerkers, 
die ieder een bepaald gebiedje uit onze hobby voor hun rekening zullen ne
men. Ik wens hun allen veel succes en vooral veel plezier bij het vele werk 
voor Succulenta.

Uw voorzitter,
Herman Koningsveld

Tot ziens 
in de Flevo-hof 

26 mei
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Copiapoa cinerea (Phil.) Br et R., Copiapoa colum na-alba  
Ritt. en Copiapoa dealbata Ritt.

F. VANDENBROECK

Onder de Chileense cactussen biedt het geslacht Copiapoa wel de meest 
intrigerende en eigenaardige planten. Een der meest aantrekkelijke en wel
licht ook best bekende soorten is ongetwijfeld Copiapoa cinerea, die wij 
kennen als grijswit berijpte bolcactussen met een opvallend gitzwarte be- 
doorning. Het is een der langst bekende Copiapoa-soorten, vermits de plant 
reeds in 1 860 door Philippi werd beschreven als Echinocactus cinereus. 
De soortnaam "cinerea”  is trouwens veelzeggend: letterlijk vertaald bete
kent het "asgrauw". Deze grijswitte epidermis die de cactusliefhebber zo 
fascineert is in feite een bijkomende waslaag die de planten beter in staat 
stelt aan de klimaatsomstandigheden op de groeiplaatsen het hoofd te bie
den. Alle dergelijke planten die wij in verzamelingen te zien krijgen zijn im- 
portplanten, daar uit zaad opgekweekte planten deze waslaag in ons kli
maat helaas niet ontwikkelen. De epidermis van cultuurplanten blijft bruinig 
groen. Ook bij importplanten gaat deze waslaag in de nieuwgroei vaak ver
loren.
Het natuurlijke verspreidingsgebied van C. cinerea ligt in Noord-Chili, rond 
het havenstadje Taltal, provincie Antofagasta. Het is een hoogst eigenaar
dig gebied. Het stadje, dat in vroegere tijden als salpeterhaven glorierijkere 
dagen moet hebben gekend, biedt een ietwat troosteloze aanblik en is vol
ledig omgeven door een der droogste gebieden ter wereld: de Atacama- 
woestijn. Alle water voor huishoudelijk gebruik dient via pijpleidingen uit de 
Andes, die zowat 400 km verwijderd is te worden getransporteerd. Slechts 
om de andere dag wordt water aangevoerd. De neerslag is er nagenoeg ni
hil (1 0-50 mm) en verder oostelijk, het binnenland in,' waar tengevolge van 
het ontbreken der kustnevels de droogte nog toeneemt, zijn er plaatsen be
kend waar sinds mensenheugenis geen druppel water is gevallen. De cen
trale gedeelten van het Atacama-gebied worden dan ook beschouwd als de 
droogste streken van de aarde. Het gebied telt per jaar meer dan 300 da
gen met een wolkenloze hemel. Voor cactusliefhebbers zijn de omstreken 
van Taltal echter een waar Mekka.
De kustbergen die de stad omringen, zijn bezaaid met duizenden exempla
ren van C. cinerea. Sommigen spreken hier van een "botanisch relict". 
Een zwerftocht door het gebied levert heel wat gegevens op aangaande 
verspreiding, groeiwijze en variatiebreedte der planten.
Wanneer men Taltal vanuit het vegetatieloze binnenland benadert, ontmoet 
men de eerste exemplaren van C. cinerea als solitaire zuilvormige planten 
die tot één meter en meer lengte bereiken en daarbij vaak gaan liggen. De 
bedoorning is lang en krachtig en alleen het bovenste vierde deel van de 
plante-n vertoont de grijze waslaag, de rest van de planten is rood tot zwart 
verweerd. In dit gebied treft men op de dorste plaatsen ook Eriosyce ro- 
dentiophila Ritt. aan, waarvan de plant zo dicht bedoornd is dat men nog 
nauwelijks het lichaam ziet. Verder afdalend naar de kust toe, westelijk van 
Las Breas, neemt het aantal exemplaren van C. cinerea zienderogen toe. 
De planten gaan nu ook onder invloed van gunstiger ecologische omstan
digheden zijtakken vormen. Eigenaardig hierbij is dat deze spruiten vaak na
bij de kop van de moederplant ontstaan. Nog westelijker in de vallei vor
men de planten kleine groepen met zuilen tussen een halve en één meter 
lengte. De bedoorning is merkwaardig variabel: deze schommelt van rela-
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C. cinerea op ooste/ijke groeiplaats

Foto's van de schrijver

C. cinerea in de Vallei van Taltal

1 04

C. dealbata ten oosten van Carrizal Bajo



Jonge onbedoornde plant van C. columna-alba bij Pan de Azücar

tief krachtig tot een quasi afwezigheid van doornen. De oudste en langste 
zuilen in de groepen gaan vaak liggen.
Wanneer men het eigenlijke kustgebergte bestijgt wordt de vegetatie wer
kelijk sensationeel. Op de flanken duiken dichte bestanden van Eulychnia 
breviflora var. taltalensis Ritt. op, samen met geleidelijk in omvang toene
mende bolvormige hopen van C. cinerea. Op de hoogste hellingen kan 
men per plantenhoop een 60 a 70-tal koppen tellen. C. cinerea vindt hier 
zijn gunstigste standplaatsen en spreidt bijgevolg een ongekend weelderige 
groei tentoon. Het klimaat is hier het meest voordelig, doordat de nevels, 
komend vanuit de oceaan en oostwaarts drijvend, langdurig tegen deze 
flanken blijven hangen en zo voor een bepaald vochtgehalte zorgen. De 
planten zijn hier tevens, vermoedelijk onder invloed van grotere tempera
tuurverschillen en intenser zonnestraling compacter van groei. De bedoor- 
ning is kort maar krachtig. Onder de overige begeleidende flora kunnen 
worden vermeld Trichocereus fulvilanus Ritt. en de nogal schaars verbrei
de Pyrrhocactus taltalensis (Hutch.) Ritt.
Bovenvermelde kustnevels, die vooral 's nachts en 's morgens o.a. onder 
de invloed van de koude Humboldt-zeestroming optreden, worden plaatse
lijk "camanchaca" genoemd. Wanneer de nevels zeer dicht worden en tot 
een fijne motregen condenseren, spreekt men van de meer bekende "ga- 
rüa''. De nevelzone reikt tot ongeveer 300 m hoogte. Boven deze zone is 
er zo goed als geen vegetatie meer, tot veel verder oostelijk, op de hogere 
Andeshellingen de neerslag weer toeneemt en opnieuw leven mogelijk 
maakt.
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Het vertoeven op deze bergflanken met hun bevreemdend dor landschap 
en de duizenden bizarre cactussen is een unieke sensatie. De aantrekkelijk
heid van deze gebieden wordt nog verhoogd door hun ogenschijnlijke on
gereptheid. De extreme droogte en het isolement dragen het hunne bij om 
deze gebieden relatief intact te houden.
Even ten noorden van Taltal, in de onmiddellijke nabijheid van de kust, 
komt een wit tot bruinig bedoornde vorm van C. cinerea voor. Deze plan
ten vormen kleine losse groepen met een tiental koppen. Ritter stelde hier
voor in 1 963 de variëteit ''albispina'' op. Hij noemt het een "ecologische" 
variëteit: de afwijkende habitus van deze planten zou immers te verklaren 
zijn door de invloed van de onmiddellijke nabijheid van de zee en het rela
tief hoog vochtgehalte van de biotoop. De planten hebben in elk geval een 
minder karakteristieke habitus.
Backeberg vermeldde in 1 962 een tweede variëteit, nl. columna-alba. De
ze planten werden drie jaar eerder door Ritter als aparte soort beschreven 
onder de naam C. columna-alba. Deze planten komen langs de kust in een 
lang uitgerekt verspreidingsgebied voor, zuidelijk van dat van C. cinerea 
Typisch voor deze planten is, zoals de soortnaam ("witte kolom") het zo 
treffend uitdrukt, dat ze nagenoeg niet vertakken doch als grijswitte korte 
zuilen, meestal wat schuin van de wind afgewend, in het woestijnzand 
staan. Ze doen sterk denken aan de reeds vermelde meest oostelijk groei
ende vormen van C. cinerea, die eveneens zuilvormig onvertakt groeien, 
doch ze verschillen hiervan door hun meestal gelige areolen en bedoorning, 
alsook door hun talrijkere en minder diep ingesneden ribben. De planten 
zijn in de smalle kuststrook van zowat 60 km lengte (van Chanaral in het 
zuiden tot Cifuncho in het noorden) die hun groeigebied uitmaakt, ruim ver
spreid. Op de gunstigste standplaatsen groeien ze zo talrijk en dicht op el
kaar als de bieten op een bietenveld bij ons. Zoals reeds vermeld, vertakken 
de planten zich niet of hoogst zelden. De uitspraak van Ritter dat ze 
slechts zouden vertakken na beschadiging, lijkt mij, op grond van eigen 
waarnemingen, te sterk.
Daar de planten binnen hun verspreidingsgebied zeer eenvormig zijn en er 
geen overbrugging is met het groeigebied van C. cinerea, kunnen we hier 
ongetwijfeld van een aparte soort spreken en niet van een variëteit zoals 
Backeberg doet. Ook Ritter wijst .hierop, waarbij hij het echter over een ver
spreidingsgebied van Chanaral tot Esmeralda heeft (Kakteen in Südamerika, 
deel III, p. 1095). Dit werkt enigszins verwarrend omdat C. columna-alba 
ook noordelijker voorkomt, zoals hij trouwens vermeldt bij zijn variëteit "nu 
da", waarvan hij als typestandplaats Cifuncho opgeeft. Cifuncho is een klei
ne baai, zowat 30 km zuidelijk van Taltal, waar nu en dan vissers verblij
ven, doch die verder geen vaste bewoners kent. De opstelling van de varië
teit "nuda" lijkt mij echter van twijfelachtige waarde. Deze is gebaseerd op 
het feit dat planten van C. columna-alba in het gebied van Cifuncho in hun 
jeugdstadium (tot 10 cm dikte) nagenoeg onbedoornd zijn. Wij zagen ech
ter gelijkaardige jonge onbedoornde planten bij Pan de Azücar, een zuidelij
ker gelegen gebied, zodat men zich kan afvragen of het tijdelijk nagenoeg 
doornloos blijven van jonge C. columna-alba planten niet algemener is dan 
Ritter aanneemt.
Ritter vermeldt binnen het verspreidingsgebied van C. columna-alba tevens 
het voorkomen van C. melanohystrix Ritt., een soort die hij als zeldzaam 
aangeeft. C. columna-alba zou hiermede veel sterker verwant zijn dan met 
C. cinerea, wat de -opvatting dat C. columna-alba en C. cinerea twee 
aparte soorten zijn nog kracht bijzet.
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Een derde door Backeberg vermelde variëteit is Copiapoa cinerea var. 
dealbata, eerder door Ritter als zelfstandige soort beschreven. Deze wijkt 
volgens hem van de var. cinerea af door de vorming van halfbolvormige 
kussens. Dat dit geenszins als onderscheidend kenmerk kan aangevoerd 
worden werd reeds hierboven aangetoond: ook C. cinerea vormt op 
gunstige standplaatsen deze grote kussenvormige plantenhopen. Copiapoa 
dealbata Ritt. is daarentegen als een aparte soort te beschouwen daar de 
plant slechts voorkomt in een afgescheiden beperkt gebied oostelijk van het 
kustplaatsje Carrizal Bajo, meer dan 200 km zuidelijk van Taltal, en duide
lijk in habitus afwijkt. Deze planten vertonen o.a. de meest witte waslaag. 
Wat Rauh in zijn werk "Kakteen an ihren Standorten”  p. 133 over deze 
drie Copiapoa-soorten vermeldt lijkt wel vokomen uit de lucht gegrepen of 
gebaseerd op verkeerde gegevens: ,,Daar al deze variëteiten (nl. albispina 
Ritt., columna-alba (Ritt.) Backbg. en dealbata (Ritt.) Backbg.) binnen een
zelfde populatie door elkaar en naast elkaar groeien (sic!) kunnen ze slechts 
als standplaatsmodificaties worden beschouwd” . Het behoeft geen betoog 
dat in het licht van de hierboven vermelde gegevens zulke beweringen kant 
noch wal raken.
Diverse andere Copiapoa-soorten groeien in soortgelijke omstandigheden in 
het Noordchileense kustgebied. Al deze planten zijn perfect aangepast aan 
het leven in een bevreemdend extreem klimaat. Reeds alleen hierdoor ken
merkt zich het geslacht Copiapoa als zeer specifiek en apart.

Van Akenstraat 66, 1850 Grimbergen, België

Nogm aals de handel in succulenten

G. VAN VLIET

In Succulenta van januari 1 984 heb ik een en ander verteld over de achter
gronden van het in- en uitvoerbeleid voor beschermde planten. Inmiddels 
zijn de diverse procedures bekend.

Invoer van wildpluk
Vergunning tot invoer van planten uit het wild genoemd op lijst 1, wordt 
door het Ministerie eerst toegestaan nadat via een omslachtige procedure 
aan alle voorwaarden is voldaan.
Invoer van soorten genoemd op lijst 2 gaat iets eenvoudiger. Op vertoon 
van een geldige uitvoervergunning van het land van herkomst wordt door 
het Ministerie een invoervergunning afgegeven.
Wordt de uitvoervergunning echter niet in orde bevonden dan wordt geen 
invoervergunning afgegeven en kunnen de planten niet worden geïmpor
teerd, tenzij men alsnog voor een valide uitvoervergunning zorgt.
Hier ligt het grote probleem. Landen die lid zijn van de Conventie van Was
hington hebben een Bevoegde Autoriteit, die de uitvoervergunningen af
geeft (Dit is na te vragen bij de Ned. Ambassade ter plaatse). Landen die 
geen lid zijn van de Washington Conventie (o.a. Mexico, Filippijnen, Singa-
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pore) bieden vaak velerlei mogelijkheden om uitvoerverklaringen te bemach
tigen. Voor het Ministerie zullen echter alleen die verklaringen acceptabel zijn 
welke worden afgegeven door een instantie die bij het secretariaat van CITES 
in het Zwitserse Gland als betrouwbaar wordt erkend en die voldoen aan de 
bepalingen van de Washington Conventie.
Naar verwachting zal men begin deze zomer op het Ministerie weten om 
welke dat gaat.
Het Ministerie is voornemens om de betrouwbaarheid van exportverklarin- 
gen uit niet-Lidstaten van de Conventie van Washington zeer nauwkeurig te 
beoordelen. Liefhebbers (en ook handelaren) zullen er terdege rekening 
mee moeten houden dat de planten die zij tot voor kort ongehinderd mee 
terug konden nemen van hun reizen Nederland, en eigenlijk de gehele EEG, 
niet binnenkomen wanneer ze niet voorzien zijn van goede uitvoervergun
ningen.

Invoer gekweekte planten
Voor de invoer van een aantal hieronder met name genoemde en op grote 
schaal gekweekte planten van lijst 2 is een eenvoudige procedure opgezet. 
Uitvoervergunningen van het land van herkomst met een duidelijke aanwij
zing inzake het gekweekt zijn blijven nodig. Deze vergunningen plus een bij 
het Bedrijfschap of Ministerie verkrijgbaar invoercertificaat zijn voldoende 
voor import.

Export
Voor de export van deze met name genoemde gekweekte of legaal geïm
porteerde gekweekte planten zal een gewaarmerkte gezondheidsverklaring 
van de Plantenziektekundige Dienst voldoen.
Mocht blijken dat legaal of illegaal ingevoerd materiaal afkomstig van wild- 
pluk (en dat geldt ook voor materiaal dat in 1 983 of eerder in Nederland 
was) wordt geëxporteerd met een P.D.-certifikaat, dan moet het niet uit
gesloten worden geacht dat, ter bescherming van de belangen van de Ne
derlandse Bloemenexport, de grenzen gesloten zullen worden voor alle 
wildimport.

N.B. Uitgezonderd van de in- en uitvoerregelingen zijn zaden, sporen en 
weefselcultures van op lijst 2 genoemde planten alsmede snijbloemen van 
orchideeën van lijst 2.

SOORTEN EN SOORTSGROEPEN WAARVAN HET GEKWEEKTE MATERIAAL MIDDELS 
EEN INVOERCERTIFIKAAT VAN HET PRODUKTSCHAP KAN WORDEN GEÏMPORTEERD 
EN VIA EEN P.D.-CERTIFIKAAT VERKLARING GEËXPORTEERD
Pachypodium lamerei Succulente Euphorbia-soorten
Alocasia sanderana Aloë arborescens
Araucaria araucana 
Ceropegia woodii 
Cactussoorten van lijst 2 
Cycas revoluta

Orchideeën-soorten van lijst 2 
Chrysalidocarpus lutescens 
Cyclamen persicum

Aanvullende opmerking bij de tabel op pag. 14 in Succulenta 84/1
In deze tabel worden 6 soorten van Turbinicarpus genoemd. Zulks in navolging van de voor
stellen van de Botswana-conferentie (1 983) die tot aanpassing van de lijsten leidden.
Daar het uiteindelijk ging om alle soorten van dit geslacht is om verwarring te voorkomen in de 
lijst bij de E.E.G.-Verordening de aanduiding Turbinicarpus ssp. opgenomen.

Nonnensteeg 3, 2311 VJ Leiden
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M esem bryanthem aceae (XL)

FRANS NOLTEE en ARIE DE GRAAF

68. Lapidaria (een g roep  s tenen )

Lapidaria margaretae, de enige vertegenwoordiger van dit geslacht, is een 
ultra-succulente Mesem afkomstig uit de omgeving van Warmbad in Nami
bië. De vindplaats is een zeer droog gebied, waarmee meteen verklaard is dat 
dit plantje het niet altijd naar zijn zin heeft in onze verzamelingen. De beste re
sultaten zijn voorzover ons bekend als volgt te bereiken. In de zomermaanden 
zeer matig water geven, maar de planten niet te veel laten schrompelen. 
Wanneer in de herfst de nieuwe groei begint redelijk water geven. Na de 
bloei weer gaan minderen met gieten. De grondsoort kan bestaan uit gelijke 
delen klei, bladgrond en scherp zand.
Zaailingen doen het goed zolang we ze zaaien en opkweken op een manier 
die het midden houdt tussen de kweekwijze van Lithops en Conophytum. 
We bedoelen daarmee: zaaien in het voorjaar en de eerstkomende herfst en 
winter de zaailingen enigszins vochtig houden. Vanzelfsprekend moeten we 
ze op een tamelijk hoge temperatuur (1 5°C) houden en een zeer lichte en 
luchtige standplaats geven. De daarop volgende zomer blijven we de plantjes 
zeer matig water geven, standplaats in de volle zon.

Lapidaria margaretae tekening: A. de Graaf



In de herfst en de winter daarna de plantjes weer behandelen als in het eerste 
jaar. De derde zomer houden we de plantjes, die dan inmiddels hun karakte
ristieke uiterlijk gekregen hebben, tezamen met Conophytums, nagenoeg 
droog; ze hoeven dan ook niet meer in de felle zon te staan. Het mag echter 
wel, maar dan moet u ze zo nu en dan een beetje water geven, precies zoals 
u met Conophytums onder die omstandigheden zoudt doen. Waarschijnlijk 
is licht nevelen in de zomer op zonnige dagen, en dan 's morgens vroeg, eve
neens een goede methode om verschrompelen te voorkomen.
Te oordelen naar de omstandigheden waaronder de planten in de vrije natuur 
leven, zijn nevelen en het toevoeren van veel verse lucht belangrijke factoren 
voor het welslagen van de cultuur.
Lapidaria margaretae is een stamloos plantje met 6-8, licht beige-groene 
blaadjes die aan de basis paarsgewijs met elkaar vergroeid zijn. De bladeren 
zijn slechts 1 0-1 5 mm lang en 1 0 mm breed en dik, in de doorsnee nage
noeg driehoekig met een tamelijk scherpe kiel aan de onderzijde en aan het 
uiteinde voorzien van een spits puntje. Op latere leeftijd vertakt het plantje 
zich en vormt dan wat de Engelsen een cluster noemen, een groepje, een 
kluitje. De bloemen staan op een voor dit kleine plantje vrij lange steel. Bloe
men aan de bovenzijde goudgeel, aan de onderkant witachtig geel. Ze ver- 
bloeien enigszins roodachtig. Diameter van de bloem tot 5 cm.
Botanisch gezien staat Lapidaria door zijn bloembouw, zaailing-stadium en 
constructie van de zaaddoos in de buurt van Dinteranthus, doch ook een ze
kere verwantschap met het geslacht Schwantesia lijkt niet uitgesloten. 
Voor een serieuze Mesem-liefhebber moet het een uitdaging zijn om door ex
perimenteren de juiste kweekmethode te vinden. Zaden worden vrij regelma
tig aangeboden.

Rotterdamseweg 88, 3332 AK Zwijndrecht (WOrdt Vervolgd)
Finlandplein 5, 3244 AE Nieuwe Tonge

* *  *

De geslachten Orbea, Orbeopsis, Orbeanthus, 
Pachycym bium  (VII)

LARRY LEACH vertaald en ingeleid door W. Manders

Met uitzondering van O. gerstneri (Letty) Leach, zijn de soorten van dit 
nieuwe genus alle uitvoerig door Leach behandeld in:
"Stapelieae from South Tropical Africa V I", Journal of South African Botany 
36: 1 57-1 90 (1 970) en: "Stapelieae from South Tropical Africa VII” , Bo- 
thalia 1 1 :1  33-1 37 (1 973).

1. Orbeopsis lutea (N.E.Br.) Leach, (Exc.: 64-65, 1 978).
Basionym: Caralluma lutea N.E.Br.
Larry Leach onderscheidt twee ondersoorten: de typische (O. lutea ssp. lu
tea) en de ssp. vaga.
De ssp. lutea kenmerkt zich door de nauwe, dunner wordende corolla- 
slippen, welke gewoonlijk 3,5x zo lang als breed zijn en de gewoonlijk gele 
bloemen.
De ssp. vaga heeft bredere, ongeveer ovale corollaslippen, die slechts 1,5- 
2x zo lang als breed zijn en bijna geheel kastanjekleurig.
1a. O. lutea (N.E.Br.) Leach ssp. lutea.



Synoniemen: Caralluma lutea N.E.Br., C. lateritia N E.Br., C. vansonii 
Bremek. et Oberm., C. lateritia v. stevensonii (N.E.Br.) Nel, C. lutea v. 
vansonii (Bremek. et Oberm.) Lückhoff, Stapeiia vaga sensu Huber in 
Merxmüller, Prodr. FI. S.W.A. 1 14: 62 (1 967).
1b. O. lutea (N.E.Br.) Leach ssp. vaga (N.E.Br.) Leach:
Synoniemen: Stapeiia vaga N.E.Br., Caralluma nebrownii Berger, C. 
brownii Dinter et Berger, C. lutea sensu Wordsworth, Hutchinson, F.&L. 
Bolus in Ann. Bolus Herb. 3:26 (1 923), C. pseudonebrownii Dinter, C. 
nebrownii v. pseudonebrownii (Dinter) W. & SI., C. vaga (N.E.Br.) W. & 
SI., C. nebrownii v. discolor Nel, C. hahnii Nel, C. lutea N.E.Br. ssp vaga 
(N.E.Br.) Leach.

2. Orbeopsis knobeiii (Phillips) Leach, (Exc.: 65, 1 978).
Syn.: Stapeiia knobeiii Phillips, Caralluma iangii White et Sloane, C. kno
beiii (Phillips) Phillips, C. knobeiii v. iangii (Wh. & SI.) Wh. & SI., C. kala- 
harica Nel.

3. Orbeopsis albo-castanea (Marl.) Leach, (Exc.: 65, 1 978).
Syn.: Stapeiia albo-castanea Marl., Stapeiia caroli-schmidtii Dinter et Ber
ger, Caralluma albo-castanea (Marl.) Leach.

4. Orbeopsis meianantha (Schlecht.) Leach, (Exc.: 66, 1978).
Syn.: Stapeiia meianantha Schlechter, Caralluma meianantha (Schlecht.)
N. E.Br., C. ieendertziae N.E.Br., Stapeiia fuscata N.E.Br., C. rubiginosa 
Werdermann, C. australis Nel, C. meianantha (f. rubiginosa) Wh. & SI., 
C. meianantha v. sousae Gomes e Sousa.

5. Orbeopsis gerstneri (Letty) Leach (Exc.: 66, 1 978).
Basionym: Caralluma gerstneri Letty.
Deze - naar het schijnt - zeer zeldzame soort lijkt zeer nauw verwant 
met O. valida en op zijn beurt weer met O. gossweiiieri en diens verwan
ten te zijn.
Er zijn verscheidene opmerkelijke punten van overeenkomst, in het bijzon
der met betrekking tot de kenmerken van de corona van deze soorten. Het 
bovendien geheel samenvallen van hun verspreidingsgebieden met dat van
O. lutea doet vermoeden, dat alle oorspronkelijk tot één overeenkomstig 
variabele soort behoorden.
Zeker is er een aanmerkelijke variatie tussen de individuen, zelfs in het 
spaarzaam beschikbare herbariummateriaal van O. gerstneri, en dit zet 
zich voort tot in de slippen der corona's toe. Sommige coronaslippen nei
gen ertoe drievoudig te worden, terwijl andere de bultige en gekamde 
éénhoornige vorm van O. valida benaderen. Het is misschien ook het ver
melden waard, dat het smalle spoor of tand die voorkomt op de sinussen 
der corollaslippen, bijzonder goed ontwikkeld is bij al deze 3 verwante 
soorten. De afwezigheid van steuntandjes bij de ssp. elongata wordt van 
geen belang geacht, omdat er zo weinig herbariummateriaal beschikbaar 
was..
Er worden twee ondersoorten onderscheiden; de ssp. elongata wordt van 
de typische ssp. (ssp. gerstneri) onderscheiden door de langere tubus en 
corollaslippen, de meer opgerichte corona met 3-hoornige binnenste slip
pen en - bij het enig bekende specimen - het ontbreken van wortels met 
rhizoomstructuur.
Vertaling: W. Manders, Amer 116, 5751 SW Deurne (wordt vervolgd)



H et geslacht Gym nocalycium  (slot)

LUDWIG BERCHT

Serie nieuw/onbenoemd
Een zaadvorm die Buxbaum niet kon kennen, is: De zaden zijn pot- en bol
vormig, bij het hilum naar buiten verwijdend. Grootte 1,5 tot 2 mm. De testa 
is zijdeglanzend zwart met vlakke cellen, die elk in het midden verheven zijn 
tot een knobbelachtige uitstulping. Over de kop van het zaad is van hilum- 
rand tot hilumrand een verhoogde band (''kam '') aanwezig. Het hilum is ba
saal, gebogen en bedekt met zwammig wit hilumweefsel.
Tot op heden is er slechts één species bekend en wel Gymnocalycium me- 
sopotamicum, beschreven door Kiesling2491. Deze kleinblijvende, sterk 
spruitende planten werden aangetroffen bij Mercedes in de Argentijnse pro
vincie Corrientes. Ze hebben een zeer typisch uiterlijk, zodat zij niet verward 
kunnen worden met de bekende andere Gymno's. De relatief grote bloem is 
wit met bleekrode keel.

G. spec. HU 414

fo to 's

A.F.H. Buining

G. spec. HU 41 4  in habitat



onderstaande foto's 
van de schrijver

G. mesopotamicum P 241 
(op eigen wortelI

G. spec. HU 414  
(geënt op spachianus)
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Op zoek naar literatuur en andere aanduidingen betreffende Gymno's stuitte 
ik o.a. op de HU-veldnummerlijst van Buining. In deze lijst komen een aantal 
Gymnocalyciums voor, waarvan sommige reeds een redelijke bekendheid 
hebben gekregen, zoals G. horstii, buenekeri en matoense. Echter er was 
één nummer waar alleen bijstond Gymn. spec. en dat was HU 414  Reeds 
bij de eerste poging een plantje met "HU 41 4 "  te achterhalen had ik suc
ces. De heer G. Uil, die zich samen met A. Wouters volledig inzet voor de 
bestudering en verspreiding van de vondsten van Buining, bezat afstamme
lingen van het oorspronkelijke materiaal. Vrijwel direct viel me een grote ge
lijkenis op met G. mesopotamicum, waarvan ik plantjes had opgekweekt uit 
zaad P 24 1 250). Dit werd nog versterkt toen de planten gingen bloeien. Ze 
bloeiden allebei voor 't eerst. De bloem van G. spec. HU 41 4 was iets gro
ter, hetgeen misschien kwam doordat hij geënt stond op spachianus. De 
bloembouw en -kleur waren volledig gelijk. Ondertussen kon ik kennis ne
men van de aantekeningen die Buining had gemaakt bij het vinden van deze 
planten. Buining en Horst vonden ze op 1 .1 0.1 972 om 1 7.00 uur onge
veer halverwege Mercedes en Paso de los Libres in de prov. Corrientes, Ar
gentinië op een hoogte van 1 90 m. Ze groeiden tussen graspollen omringd 
door steenbrokken tezamen met Frailea spec. HU 415.
Gymnocalycium spec. HU 414  is bij mij vetter, zeker te wijten aan het 
geënt zijn op spachianus. Hij spruit rijkelijk. Een gering verschil is het doorn- 
aantal. Al mijn P 241-planten bezitten een iets hoger doornaantal, echter 
beide vallen binnen de grenzen die Kiesling aangeeft. De doorninplant en - 
kleur zijn gelijk en volkomen in overeenstemming met de beschrijving en fo
to's in het artikel van Kiesling. Ook de gevormde vruchten waren identiek. 
Wat ik tenslotte hoopte en verwachtte, kwam ook uit: tussen de zaden van 
beide planten bestonden geen verschillen. Mijn conclusie luidt dan ook dat 
bij HU 414 ingevuld kan worden Gymnocalycium mesopotamicum Kies
ling.

Literatuur:
249 . R. Kiesling, Cact & Succ. J. Gr.Br. 1980, p. 39
250 . Piltz vermeldt als vindplaats van zijn G. mesopotamicum slechts prov. Corrientes

Mauritshof 124, 3481 VN Harme/en

*  * *

Brasiliparodia: N otocactus of Parodia? (II)

F.H. BRANDT

Aan de hand van enkele zaadtekeningen van Notocactus en Parodia die ik 
speciaal vervaardigd heb, zal ik proberen mijn zienswijze te verduidelijken. 
Enkele van de getekende soorten zijn ook weergegeven met een blik op het 
hilum en waar mogelijk op verschillende manieren weergegeven. Voor deze 
tekeningen maakte ik gebruik van het zaad dat mij ter beschikking stond. 
Duidelijk kan men echter op de tekeningen11) zien dat de funiculus ook bij 
het geslacht Parodia en bij de ondergeslachten ervan vaak als min of meer 
duidelijk uit de navel afgebroken beschouwd kan worden, zoals ook bij de 
Notocactussen het geval is. Daarmee echter vervalt het door Buxbaum als 
zo zeker aangeduide kenmerk om Notocactus en Parodia te onderscheiden. 
En na opheffing van dit ten onrechte aangegeven onderscheidingskenmerk



moeten nu weer alle Brasiliparodia's als echte Parodia's beschouwd en dien
overeenkomstig in de literatuur opgenomen worden.
Afb. 1 a laat het zaad van Parodia mairanana Card. zien, waarbij de fun icu
lus eventueel als niet afgebroken beschouwd zou kunnen worden. Het is 
echter duidelijk te zien, dat hij betrokken is bij de vorm ing van de strophiola 
om de verhoging van de micropyle. Afb. 1 b daarentegen, eveneens P. mai
ranana, laat de funiculus niet alleen als afgebroken zien, maar de navel 
steekt hier duidelijk als een naakte w ig naar voren en er is niet eens een 
restant van de afgebroken funiculus te zien. De verhoging rond de m icropy
le echter is d icht met strophiolaweefsel omsponnen zonder dat de afgebro
ken funiculus daar deel aan heeft. Tussen deze beide zaadvormen van mai
ranana vindt men nog de meest verschillende overgangen in allerlei varia
ties. Bij mairanana is de rand van het hilum naar buiten gebogen en de 
grootste diameter van het zaad ligt hier aan de zoom van de testa, precies 
zoals bij de Brasiliparodia's. Ook in de structuur van de knobbeltjes die de 
testa bedekken is geen groot verschil te constateren. De afbeeldingen 2a 
en 2b tonen het zaad van Parodia buenekeri Buin. en ook hier is de verho
ging rond de m icropyle te zien als bij afb. 1 b en ook hier heeft de funiculus 
er geen deel aan; de navel steekt echter bij buenekeri niet w igvorm ig uit 
maar is door dicht strophiolaweefsel omgeven, in het midden waarvan een 
ingekerfde w rat te herkennen is, die ook hier w ijs t op de afgebroken fun icu
lus zoals bij mairanana in afb. 1 b. Het zaad van Parodia brevihamata W. 
Haage w ordt getoond door de afb. 3a en 3b en ook hier ziet men hetzelfde 
beeld, zowel in de structuur van de testa als in de vorm ing van de strophio
la: het komt overeen met dat van buenekeri en mairanana. Dit alles echter
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Parodia mairanana

Foto: Th. Neutelings
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B. graessneri Sch.

O, 7 mm é

P. borealis Ritt.

0 0  B. graessneri

wijst op de enge samenhang van deze soort met het geslacht Parodia. Ook 
het uiterlijk van het hilum bij brevihamata toont hetzelfde beeld, alleen is 
hier de navel nog slechts als een donkere punt in het vlakke strophiolaweef- 
sel te herkennen.
De afbeeldingen 4 en 5 laten het zaad van Parodia prestoensis Brandt 
zien, waar bij de ene tekening duidelijk te zien is, dat de navel geen strophi- 
olaweefsel heeft terw ijl de funiculus nog aanwezig is en met het weefsel 
van de m icropyleverhoging vergroeid blijkt te zijn en er dus deel aan heeft. 
Op afbeelding 5 echter is het vlakke strophiolaweefsel rond de navel niet 
gewelfd maar laat duidelijk de wratachtige verdieping zien, waar de fun icu
lus uit de navel is afgebroken. Daartegenover w ord t alleen de verhoging 
rond de m icropyle duidelijk omsponnen door strophiolaweefsel, bijna zoals 
bij buenekeri, brevihamata en mairanana. Ook bij deze soort is de zoom 
van de testa omgebogen en treffen we de grootste diameter van de zaad
korrel daar aan. Hierbij moet ik ook ingaan op het zaad van Brasilicactus 
graessneri Sch. w an t dit heeft dezelfde121 vorm en testastruktuur als bij 
voorgaande soorten is aangegeven (zie de afb. 6a en 6b) en die tonen de 
enge en onmiskenbare verwantschap to t deze soorten van het geslacht Pa
rodia aan. De verhoging rond de m icropyle echter is afgevlakt en de fun icu
lus is in gelijke mate afgebroken als bij de hiervoor genoemde Parodia's en 
Brasiliparodia's. Afb. 7 laat het zaad van Parodia borealis Ritt. zien en ook 
hier is duidelijk te zien, dat de funiculus is afgebroken en dat de verhoging 
om de micropyle vlak is, net zoals bij graessneri. Ook de vorm ing van de 
knobbeltjes op de testa is bij al deze soorten bijna volkomen gelijk; ook dit 
bewijst de enge en onmiskenbare saamhorigheid van al deze planten in één 
geslacht.131

Noten van de vertaler:
111 Terwille van de objectiviteit zou het zeker aanbeveling verdiend hebben om hier REM- 

opnamen te gebruiken. Tekeningen kunnen immers subjectief beïnvloed worden om zijn 
gelijk te benadrukken.
Overigens blijkt uit het hele artikel, dat er naar gestreefd moet worden om in onze liefheb
berij meer wetenschappelijk te werk te gaan. Zonder afbreuk te willen doen aan de waar
de en betrouwbaarheid van de tekeningen van Brandt, waaruit in ieder geval geconclu
deerd moet worden, dat hij een uitstekend waarnemer is, wil ik toch wijzen op het feit dat 
hij nu eens kritiek laat horen op het werk van de veldonderzoeker Ritter met grote erva
ring, en dan weer op het zuiver wetenschappelijke botanische en taxonomische werk van
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Buxbaum. We hebben daar te doen met drie verschillende personen, die ieder vanuit hun 
standpunt proberen gelijk te krijgen. Hoeveel waardevoller zou het werk van deze drie 
mensen niet zijn geweest indien zij gezamenlijk geprobeerd hadden hun kennis te combi
neren en aan te wenden voor het wetenschappelijk deel van onze hobby? Hoewel het 
waarschijnlijk wel te idealistisch is, zou ik toch willen aansporen om eventuele nieuwbe- 
schrijvingen door minimaal 3 personen, een veldonderzoeker, een wetenschapsman en 
een specialist te laten maken. Het zal dan weliswaar langer duren vóór er een nieuwe 
soort of variëteit beschreven wordt en er zullen er ook minder komen, maar daartegeno
ver zal staan, dat we er ook iets mee kunnen doen! Nu is het zo, dat wetenschappers die 
zichzelf nog een beetje respecteren, zich niet met cactussen inlaten, omdat de leken daar
van een onontwarbaar geheel hebben gemaakt!

121 Persoonlijk vind ik, dat er, met name met P. prestoensis, nogal verschillen zijn!
131 Over gelijkenis van zaden zegt Ritter in "Kakteen in Südamerika" op blz. 93 : "Evenmin 

bewijst de gelijkenis der zaden iets, aangezien gelijke zaden, als ze niet bijzonder gespeci
aliseerd zijn, ook tussen niet engverwante soorten regelmatig voorkomen". Ook elders in 
zijn boek wijst Ritter erop, dat zaden nauwelijks te gebruiken zijn als enige kriterium om de 
soort te bepalen. Hierin wordt hij bijgevallen door wetenschapsmensen als W. Barthlott en 
L. Diers, die weliswaar dankbaar gebruik maken van de moderne middelen als de raster- 
electronen-microscoop, maar tegelijkertijd ervoor waarschuwen, dat de daarmee gevon
den gegevens niet overgewaardeerd mogen worden.

lm Samtfelde 57, D-4790 Paderborn
Vertaling: S je f Theunissen, Vierschaarstraat 23, 4751 RR Oud-Gastel

(wordt vervolgd)

*  * *

De M acrothelaesoorten in Neder-Californië (slot)
TH.M.W. NEUTELINGS

(9) Mammillaria brandegei var. glareosa (Böd., 1933)
Hunt acht deze synoniem aan de typeplant. Toch zie ik duidelijk habitusver- 
schillen (zie ook het verderop staande vergelijkingsoverzicht). Vandaar dat 
wij om dezelfde redenen als bij lewisiana de variëteitsgedachte ook voor 
deze planten willen hanteren.
De plant groeit diepgeworteld in een ziltige bodem bij de kust op 28 ° 50' 
NBr, ten zuidwesten van Prieta, en bij de Punta Blanca aan de Baai van 
Santa Rosalilitta. De naam glareosa betekent: op kiezelsteen voorkomend.

Plantkenmerken:
Plantelichaam: smal, afgeplat bolvormig.
Tuberkels: vierhoekig.
Axillen: wollig.
Middendoorns: 1 tot 6 mm lang.
Randdoorns: 9-10 tot 6 mm lang, 3 bovenste dunner en witachtig, onderste geel.
Bloem: 12 mm lang, licht groengeel met roodbruine middenstreep op buitenste bloemdekbla- 
den.
Vrucht: lichtroze, onderzijde wit; zaad roodbruin.
Typevindplaats: niet opgegeven door Bödeker.
Onder ditzelfde nummer willen we de aandacht vestigen op Mammillaria 
dawsonii (Hought., 1 935) Craig, 1 945 . Naar mijn mening merkt D. Hunt 
terecht op, dat we hier te maken hebben met een synoniem van glareosa. 
Zeker is dat een gevolg van de wel zeer summiere beschrijving door Böde
ker.



W. Rauh vond deze plant (als dawsonii vermeldt hij hem) bij Punta Rosali- 
litta, in de schaduw van rotsblokken van vulkanisch gesteente, waar het 
's nachts koud en vochtig is, tezamen met planten zoals Echinocereus ma
ritimus, Mammillaria (subgenus Cochemiea) maritima  en Mamm. bloss- 
feldiana. Tijdens de droge periode trekt het plantje zich geheel in de grond 
terug.
Plantkenmerken (als opgegeven voor dawsonii):
Plantelichaam: alleenstaand, bolvormig afgeplat, 3-5 cm ó.

Tuberkels: lichtgroen, enigszins driehoekig-conisch, 6 mm lang, 4 mm wijd aan de basis. 
Areolen: met vuilwitte wol in de jeugdfase, later kaal wordend.
Axillen: met een beetje wol, geen borstelharen.
Middendoorns: 1 tot 6 mm lang, stijf, glad, lichtbruin aan de voet, donkere top. 
Randdoorns: 6-20, 1-5 mm lang, bovenste 3 het kortst, recht, stijf, glad, hoornkleurig met 
donkere punt.
Bloem: 1 2 mm lang, buitenste bloemdekbladen met roodbruine middenstreep, bleek groenge
le randen, binnenste bleek groengeel met bruingroene middenstreep; meeldraden bleek; stijl 
groengeel, 4-5 groengele stempellobben.
Vrucht: lichtroze bovenzijde, onderzijde wit, 1 5x5 mm, knotsvormig, zaad roodachtig. 
Typevindplaats: Punta Prieta, B.C.
Deze beschrijving komt goed overeen met de mij bekende glareosa-exemplaren, vandaar mijn 
eensgezindheid t.a.v. de visie van Hunt en vele anderen.

Vergelijkend overzicht van Mammillaria brandegei en variëteiten (uit cultuurwaarneming)
var. brandegei var. gabbii var. Ie wisia na var. glareosa
(=  typeplant) syn. M. dawsonii

Plantelichaam: donkergroen, wat donkergroen, 
paars aangelopen spruitend

vuildonkergroen lichtgroen

Randdoorns: dik, recht, soms iets minder dik dun, onregelmatigdun, recht
licht zijwaarts meestal licht ingeplant, recht
gebogen gebogen tot zijwaarts ge

bogen, onderste 
dikker en stijver

- aantal: 8-9 9 11-13 1 2-14
- lengte: 3-9 mm 2-7 mm 4-9 mm 2-6 mm
- kleur: grijsroze met wit met bruine grijswit met don- bovenste: grijswit

donkere punt punt kere punt, on- met rozebruine
derste donkerder top; onderste: 

grijsroze met 
bruinzwarte punt

Middendoorns: recht tot licht recht tot licht sterk gebogen recht
gebogen gebogen

- aantal: 1 1 1 2
- lengte: tot 1 3 mm tot 1 1 mm tot 22 mm tot 5 mm
- kleur: grijsroze met grijsroze donkergrijsroze- grijs rozebruin

donkere punt bruin
Areool: met grijswitte wol weinig grijswitte weinig grijswitte weinig grijswitte

wol wol wol
Axillen: met witte wol en praktisch geen witte wol, geen witte wol, geen

enige witte bor- wol, ca. 6 witte borstelharen borstelharen
stelharen borstelharen



8. M. brand eg ei var. Ie w is ia na 9. M. brand eg ei var. glareosa

Foto's van de schrijver

Opmerkingen:
We dienen hier goed in gedachten te houden dat het gaat om cultuurexem- 
plaren, groeiend in een Nederlandse kas onder Nederlandse weersomstan
digheden. Zonder twijfel zal de lezer daarom alleen al afwijkingen aantref
fen in vergelijking met de officiële diagnoses. En deze laatste zijn bovendien 
vaak min of meer summier, zonder dat de variatiebreedte binnen een soort 
of binnen een variëteit goed tot uiting komt. Ook de kleuraanduidingen 
zijn vaak moeilijk te omschrijven, nog afgezien van de dikwijls voorkomen
de kleurvariaties binnen een plantesoort.
Wat de vermeerdering van al deze planten betreft is zaaien de enige me
thode. Het zaad kiemt vrij gemakkelijk en op driejarige leeftijd zijn de 
meeste soorten al bloeibaar. Ook zijn al de besproken planten zelfsteriel, 
d.w.z. wil men met zaad gevulde bessen krijgen, dan dient bestuiving tus
sen twee exemplaren van dezelfde soort of variëteit uitgevoerd te worden.

Ik heb getracht voor de lezer een interessante groep Mammillaria's uit 
een eveneens interessant gebied bij elkaar te zetten. Nogmaals herhaald, 
het zijn alle planten die geen onoverkomenlijke cultuurproblemen geven.

Litteratuur:
Britton, N.L. & Rose, J.N., The Cactaceae, vol. IV, 1923
Craig, R.T., The Mammillaria Handbook, 1945
Haage, W., Kakteen von A bis Z, 1981
Hunt, D.R., C.S.J. (U.S.), 43 (2/3), 1981
idem, J.M.S. 7 (6), 1967
idem, J.M.S. 8 (1), 1968
idem, J.M.S. 9 (2), 1969
idem, J.M.S. 10 (1), 1970
idem, J.M.S. 12 (2), 1972
idem, J.M.S. 13 (3). 1973
Johnson, W .W ., Baja California, 1972
Maddams, W.F., Interesting newer Mammillarias
idem, Meritorious Mammillarias, 1 980
Pilbeam, J , Mammillaria a Collector's Guide, 1981
Rauh W., & H.. Kakt. Sukk , 12 (4), 1977
idem Kakt. Sukk , 13 (1), 1978
idem Kakt. Sukk. 1 3 (2 ) ,  1978

Galmeidijk 49, 4  706 KL Roosendaal
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Een vetplantje voor het raam  (11)

W.STERK

Aloë ballii Reynolds
Deze soort, in 1 964 door Reynolds beschreven, is vernoemd naar John Ball, 
die de plant ontdekte in november 1 962. Ze stond in een diepe kloof bij de 
samenstroming van de rivieren Haroni en Chisenga in het zuiden van Zimbab
we, dicht bij de grens met Mozambique. Ze groeiden in bladhumus en zand 
tussen graspollen en in spleten van de kwartsietrotsen. Dit is al een aanwij
zing dat de plant goed zal groeien in ons normale cactusmengsel, dat ge
woonlijk ook kalkarm gehouden wordt. In de natuur groeit de stengel lang 
door, zodat afhangende stukken van wel 1 50 cm voorkomen, die bovenaan 
8 tot 1 0 bladeren dragen. Deze smalle, lichtgroene, met witte vlekjes en en
kele tandjes langs de rand versierde blaadjes staan in twee rijen. Zo nu en 
dan worden er ook uitlopers gevormd, zodat we kunnen spreken van min of 
meer zodevormend. Via deze uitlopers kan ook eenvoudig, maar wel lang
zaam, vermeerderd worden. Omdat het geen snelle groeier is, zal het op deze 
wijze niet snel een algemeen plantje worden. Volgens de beschrijving kan de 
afhangende bloeiwijze wel 50-60 cm lang worden. Mijn plantje draagt aan 
een ruim 20 cm lange bloemsteel een twintigtal prachtig oranje-rode, han
gende bloempjes. In de natuur zijn trossen met wel vijftig bloemen aangetrof
fen. De bloempjes zijn elk 1 2-1 6 mm lang en lijken merkwaardig veel op die 
van de in Malagasy gevonden Aloe bellatula. Er is verder geen enkele Afri-
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kaanse soort bekend met dergelijke bloemen. De bladeren en de bladstand 
zijn bij beide soorten echter heel verschillend; A. bellatula heeft een rozet 
van smalle, hardere, stijve blaadjes.
Vorig jaar heeft mijn plantje een paar vruchten gevormd. Waarschijnlijk door 
toevallige bestuiving. Uit de zaden kreeg ik drie plantjes, die op het eerste ge
zicht gelijk zijn aan de moederplant. Over een of twee jaar is pas te zien wat 
het wordt en dan zullen het wel hybriden blijken te zijn. Aloë's zijn voor een 
zeer groot deel onderling te kruisen, dikwijls ook nog met Gasteria's en Ha- 
worthia's. Daar de kruisingsprodukten meestal niet mooier zijn dan de echte 
soorten, heeft het maken van nog meer hybriden weinig zin. Een enkele keer 
kan het iets interessants opleveren. Zo ben ik thans bezig Aloë albiflora te 
bestuiven met stuifmeel van de hybride met A. bellatula die onder de naam 
cv. Sabra in omloop is. Ik hoop hieruit op den duur weer A. albiflora terug te 
krijgen. Over A. albiflora heeft A. Pullen in Succulenta 1 983, p. 209 ge
schreven.
In 1961 schreef Uitewaal in Succulenta over een andere "Grasaloë", A. 
verucunda, die in die tijd door Edelman was geïmporteerd. Deze soort is ook 
nog in Nederland aanwezig. Vorig jaar kon ik er een stek van bemachtigen. 
Helaas is de voorspelling van Uitewaal in 1961,  dat de soort in de verzame
lingen een niet zeldzame verschijning zou worden, niet uitgekomen. Jammer 
genoeg is de belangstelling voor deze plantjes nog steeds zeer gering. Toch 
zijn alle kleine Aloë's als vetplantjes voor het raam, omdat ze zon en schaduw 
verdragen, buitengewoon aan te bevelen. Vooral voor wie kleine juweeltjes 
wil kweken en geen haast heeft, zijn ze de moeite waard.

Wevestraat 89, 5 7 0 8  AE Helmond

" M e x ic o "  onder glas?

E. VAN LOHUIZEN

Als cactusliefhebber is het een onvergetelijke ervaring om eens een kijkje te 
nemen in de cactuskas van de Flevohof, waar nu de Succulentarium- 
collectie is ondergebracht. Het is ongetwijfeld een hele verbetering, deze 
verhuizing van de toch wel bijzondere verzameling van het nogal ontoegan
kelijke onderkomen in Wageningen*) naar de meer toegankelijke Flevohof. 
De verzameling is hier prima op zijn plaats tussen de kassen met landbouw
gewassen en de tropische kas. De kas is ruwweg verdeeld in tweeën, één 
gedeelte waar de cactussen en vetplanten in de volle grond staan en een 
gedeelte waar kleinere cactussen, mesems en andere vetplanten in potjes 
op tabletten staan. Erg jammer is het dat deze afdeling ongeveer twee me
ter achter een glazen afscheiding staat opgesteld. Hierdoor is het voor de 
echte liefhebber onmogelijk om deze planten echt goed van dichtbij te be
kijken. Het zal wel noodzakelijk zijn om de planten te beschermen tegen 
grijpgrage vingers.
Het vollegrond-gedeelte is schitterend aangelegd en laat een indruk achter 
die je niet snel zult vergeten. Er is echter één ding dat ik duidelijk gemist 
heb en dat is een soort van voorlichtingshoek. Er is wel een vitrine met en
kele exemplaren van ons maandblad, maar dat is dan ook alles. Het is toch 
een van de taken van onze vereniging de mensen voor te lichten en in te 
lichten over de bedreigde positie van succulenten in de landen van her
komst en hoe de mensen kunnen helpen deze positie weer wat te verbete
ren.
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Als je door de cactuskas loopt, hoor je de bekende kreten van "O h”  en 
"A h ”  en "w at schitterend”  en aan het eind van de rit kunnen ze wat cac- 
tusjes kopen. Deze kleine cactusjes zijn meestal dezelfde als de soms me
tershoge exemplaren in de kas. Wat een afknapper voor deze mensen als 
hun cactus na een paar maanden zielloos ter aarde ligt.
Juist een goede voorlichting kan het foutieve denkbeeld wegnemen dat 
cactussen zeer moeilijke planten zouden zijn en slechts goed verzorgd kun
nen worden door mensen met groene vingers en alleen dan nog in broei
kassen. Door goede, maar vooral niet-commerciële voorlichting, zouden 
wij, als vereniging, liefhebbers kunnen 'kweken' die niet staan te schreeu
wen om levensgrote importen, maar een generatie die milieu- en natuurbe- 
wust bezig is met zijn hobby.
Een generatie die niet denkt alleen maar mee te tellen als hij in het bezit is 
van zeldzame planten. Een generatie die de cactussen niet ver boven 
andere planten stelt en die andere planten maar als minder of als tweede
rangs beschouwt. Een generatie die zich cactusliefhebber noemt maar zich 
tegelijkertijd natuurliefhebber en beschermer van deze natuur voelt. Een ge
neratie die stopt met het mythologiseren van de cactusbloei. Een generatie 
die de inhoud van het artikel van F. Vandenbroeck (Succ. augustus 1 983) 
eens goed in de oren knoopt.
Dat waren zo enkele overpeinzingen n.a.v. mijn bezoek aan de cactuskas 
op de Flevohof.

Vinkstraat 9, 8 1 7 2  GL Vaassen

*) Noot Red.: De collectie was in Wageningen misschien minder toegankelijk voor het gewone publiek, echter voor liefheb
bers (en ook anderen) stond de heer Ruysch na een telefoontje altijd klaar om een ieder te ontvangen. Zeer vele vrije zaterda
gen heeft hij hieraan opgeofferd, waarvoor op deze plaats nog hulde!

T IJD S C H R IFT E N

Cactaceae brugensis jrg . 5 nr. 1 11983)
Lanssens start met een serie over de klimatologische omstandigheden waaronder cactussen 
groeien in de natuur. Besproken worden Echinocereus reichenbachii en Conophytum pearso- 
nii. Lanssens vervolgt zijn Mexico-verslag, thans het gebied rond Saltillo.

Cactaceae brugensis jrg  5 nr. 2 (19 8 3 )
Lanssens vervolgt zijn Mexicaanse belevenissen. Verder worden besproken PseudopHocereus 
superfloccosus en Tacitus bellus.

C actaceae brugensis jrg . 5 nr. 3 (19 8 3 )
Lanssens vervolgt zijn belevenissen in Mexico, dit keer de flora van de Huasteca Canyon. Lau 
bisch gebied. Ook vervolgt hij zijn reisverslag met het vinden van Mammillaria melanocentra 
var. runyonii en M. rossiana in de omgeving van Saltillo.
Lau beschrijft in afl. 21 van zijn dagboek o.a. de ontmoeting met Puya raimondii, een konink
lijke plant behorende tot de Bromeliaceae.
Plantbeschrijvingen van Orbea ciliata en Ferocactus bicolor var. schwarzii.

C actaceae brugensis jrg . 5 nr. 4  (1 9 8 3 )
Lanssens vervolgt zijn belevenissen uit Mexico, dit keer de flora van de Huasteca Canyon. Lau 
vervolgt eveneens zijn dagbopk en zit daarmee nog steeds in Peru.
Beschrijvingen van Buiningia purpurea en PseudopHocereus fulvilanatus. Lanssens vervolgt 
ook zijn overzicht van groeiplaatsen van cactussen, ditmaal voornamelijk in Brazilië.

Cactaceae brugensis jrg . 5 nr. 5 (1 9 8 3 )
Lau vervolgt zijn Zuidamerikaanse belevenissen. Ter sprake komen Lau 299, 1 94 en 228. Lans
sens vervolgt eveneens zijn reisverslag en gaat o.a. in op de groeiomstandigheden van Ariocar- 
pussen en hoe dit te vertalen naar onze cultuur. Neirinck beschrijft Arrojadoa eriocaulis en Pseu
dopHocereus machrisii



Cactaceae brugensis jrg . 5 nr. 6 -7  (1 9 8 3 )
Lau vervolgt zijn belevenissen, deze keer in de omgeving van Huallanca en aan de Rio Eulalia. 
Lanssens vervolgt zijn relaas over Mexico, deze keer veel over eten (niet enten). Beschrijvingen 
van Stephanocereus leucostele en Mammillaria magnifica Lanssens geeft een overzicht van 
de geslachten die groeien in Noord-Argentinië en omgeving.

Cactaceae brugensis jrg . 5 nr. 8 (1 9 8 3 )
Lanssens vervolgt zijn Mexico-verslag en Lau het zijne. Uitvoerige beschrijvingen van Echinoce- 
reus scheerii en Agave victoriae-reginae

C actaceae brugensis jrg . 5 nr. 9  (19 8 3 )
Lanssens vervolgt zijn Mexicaanse avonturen, deze keer rond San Luis. Dezelfde auteur beëin
digt zijn overzicht van cactusgroeiplaatsen in Zuidamerika met de geslachten die groeien in en 
ten westen van de Andes. Bourdoux bespreekt Mammillaria candida en M. guirocobensis Lau 
is nog bezig met de enorme aardbeving die Peru trof toen hij daar was. Tot slot KK-nummers in 
de geslachten beginnend met een R.

C actaceae brugensis jrg . 5 nr. 10  (1 9 8 3 )
In zijn reisverslag is Lanssens aangekomen in Guanajuato (M. petterssonii, M. rettigiana, C. ge- 
orgii). Bij Juan del Rio vond hij Strombocactus disciformis en A. ornatum  Bourdoux bespreekt 
Pterodiscus speciosus en Copiapoa barquitensis. Lau is in zijn dagboek aangekomen op de 
weg van Lima naar Pucallpa.

C actaceae brugensis jrg . 5 nr. 11 (1 9 8 3 )
Lanssens komt in zijn reisverslag aan in de omgeving van Ixmuilmilpan in Hidalgo. Lau is in zijn 
serie aangeland bij de groeiplaatsen van Oroya's Beschrijvingen van Neolloydia conoidea var. 
grandiflora en Mammillaria bocasana.

A ztekia 1 9 8 3  nr. 1
Mazel bespreekt de cactusvegetatie rond Metztitlan, Mexico. De indeling van het geslacht Mam
millaria op basis van het boek van Pilbeam wordt inclusief de meeste soorten gegeven. Verder 
wordt nog in artikelen ingegaan op de taxonomische stellingnames rond Ancistrocactus tobu- 
schii, Turbinicarpus pseudomacrochele en Coryphantha scheerii.

Aztekia 1 9 8 3  nr. 2
Sedivy gaat uitvoerig in op de Conventie van Washington (bedreigde planten). Riha beschouwt 
Turbinicarpus schmiedickeanus var. dickisoniae. Dufek bespreekt de taxa uit het geslacht Epi- 
thelantha,' terwijl Fenei Echinomastus intertextus var. dasyacanthus nader onder de loupe 
neemt. Zazvorka bespreekt het herbarium van FriE en Paroulek het geslacht Lophophora en haar 
soorten. Verder nog stukjes over Escobaria hesteri en Neobesseya rosiflora

Aloë, Cactus and Succulent Society of Zim babwe: Quarterly New sletter nr. 53  (1983)
Naast de gewone informatie het verslag van het bezoek van Dr. Reynolds aan Kenia, Ethiopië en 
Somalia in 1953 (eerste deel hiervan in Newsletter nr. 52). Verschillende succulenten passeren 
de revue.

Aloë, Cactus and Succulent Society of Z im babw e, Quarterly New sletter nr. 5 4  (1983)
Het verslag van het bezoek van Reynolds aan Kenia, Ethiopië en Somalië wordt vervolgd (uit het 
jaar 1 953). Vele planten komen in deze 1 5 pag. aan de orde zoals Echinops, Kniphofia, Aloë 
yavellana en Adenium somalense. In een ander artikel worden de 1 7 van Madagascar bekende 
A/oe-soorten besproken. Een verslag van gehouden excursies in Zimbabwe met opsomming van 
waargenomen succulenten, gevolgd door een verslag van bezoeken aan botanische tuinen in 
Zimbabwe.
L. Bercht, M auritshof 124, 3481 VN Harmelen
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Van de redactie

Dames en heren,
Als u zich in de afgelopen maanden enigszins op de hoogte hebt gehouden 
van het wel en wee in onze vereniging, dan weet u dat op de Algemene Le
denvergadering van 26 mei 1 984 de heer J. Defesche officieel afscheid 
heeft genomen als redacteur van het maandblad. Gedurende 7 jaar heeft de 
heer Defesche de redactie gevoerd, daarin bijgestaan door de heer Th. Neu- 
telings. Zeven jaar met zijn ups en downs, die we hier niet verder willen uit
pluizen. Enkel zij vermeld dat het in die periode financieel mogelijk werd het 
aantal kleurenafdrukken te verhogen en overgegaan werd op een nieuw druk- 
procédé.
Jan, vanaf deze plaats wil de nieuwe redactie je bedanken voor het vele 
werk, dat je verricht hebt in het belang van ons maandblad en onze vereni
ging. Tenslotte is het maandblad toch het visitekaartje van onze vereniging. 
In onze dank willen wij ook je vrouw betrekken, omdat zij regelmatig mee
hielp bij het correctiewerk, maar zeker niet in de laatste plaats omdat ze 
steeds gastvrij de redactieleden verzorgde als deze elke maand bij elkaar 
kwamen.
De nieuwe redactie is ondertussen van start gegaan. Nieuw ook, omdat er 
een aantal functionele wijzigingen zijn doorgevoerd. In de eerste plaats is de 
redactie uitgebreid tot 3 personen, in de hoop daarmee de kwaliteit van het 
maandblad nog verder te verhogen. De redactie wordt thans gevormd door 
de heren Bercht, Neutelings en Noltee, elk met gezamenlijke en specifieke ta
ken. Daarnaast zijn een aantal rubrieksmedewerkers aangetrokken die ervoor 
dienen te zorgen dat bepaalde deelgebieden van onze hobby niet in vergetel
heid geraken. Ook zullen zij waar nodig ingeschakeld worden bij het op juist
heid controleren van ingezonden artikelen.
Maar ook u kunt helpen met het verder uitbouwen van ons maandblad. Wilt u 
over een bepaald succulent onderwerp uw gedachten en zienswijzen uitspre
ken dan is daarvoor ons maandblad uitermate geschikt. Denkt u daarbij niet 
te gauw dat het oninteressant voor een ander zal zijn; juist wat zo gewoon 
lijkt is vaak het belangrijkst. Wij ontvangen graag uw pennevrucht, of dat nu 
is bedoeld voor de beginner of voor de gevorderde. Hebt u problemen met 
het schriftelijk vertolken van uw gedachten, dan helpen wij u natuurlijk vol
gaarne. Zo gaan we samen op weg naar een tijdschrift voor u en door u, een 
tijdschrift waarin voor elk wat wils staat.

Namens de redactie,
L. Bercht, hoofdred.



De geslachten Orbea, Orbeopsis, Orbeanthus, 
Pachycym bium  (slot)

LARRY LEACH vertaald en ingeleid door W. Manders

5a. Orbeopsis gerstneri ssp. gerstneri.
Syn.: Caralluma gerstneri Letty.

5b. Orbeopsis gerstneri ssp. eiongata (R.A. Dyer) Leach, (Exc.: 67, 
1 978).
Syn.: Caralluma gerstneri Letty ssp. eiongata R.A. Dyer.

6. Orbeopsis valida (N E.Br.) Leach. (Exc. 67, 1 978).
Syn.: Caralluma valida N E.Br.
Aan de hand van cultuurplanten van deze soort is gebleken, dat ze nog va
riabeler is dan werd verondersteld.

7. Orbeopsis gossweileri (S. Moore) Leach. (Exc.: 67, 1 978).
Syn.: Caralluma gossweileri S. Moore.

8. Orbeopsis tsumebensis (Oberm.) Leach. (Exc.: 68, 1 978).
Syn.: Caralluma tsumebensis Oberm.

9. Orbeopsis huillensis (Hiern) Leach. (Exc.: 68, 1 978).
Syn.: Caralluma huillensis Hiern.

10. Orbeopsis caudata (N E.Br.) Leach. (Exc.: 68, 1 978).
Basionym: Caralluma caudata N.E.Br.
Er worden twee ondersoorten onderscheiden; bij de ssp. caudata zijn de 
stammetjes olijf- tot donkergroen, meestal zwaar bezet met purperen vlek
ken en de tuberkeltanden relatief kort in vergelijking met die van de ssp. 
rhodesiaca waarvan de bleekgrijze tot groenachtig-grijze stammetjes ge
woonlijk lichter rood gevlekt zijn.

10a. O. caudata (N.E.Br.) ssp. caudata.
Syn.: Caralluma caudata N.E.Br.; C. longecornuta  Croizat ex Gomes e 
Sousa (nomen nudum); C. praegracilis Oberm.; C. caudata v. fusca Lück- 
hoff.
10b. O. caudata ssp. rhodesiaca (Leach) Leach. (Exc.: 68, 1 978). 
Basionym: Caralluma caudata ssp. rhodesiaca Leach.
Syn.: Caralluma chibensis Lückhoff; C. caudata v. chibensis (Lückhoff) 
Lückhoff; C. caudata v. stevensonii Oberm.; C. caudata v. m illeri Nel.

Mogelijke hybriden: Orbeopsis caudata (N.E.Br.) Leach x Stapelia kwe- 
bensis N.E.Br. (Caralluma caudata N.E.Br. x Stapelia kwebensis N.E.Br. 
in: Bothalia, 1 1: 136, 1973).
Stapelia gigantea N.E.Br. x Orbeopsis caudata (N.E.Br.) Leach (Stapelia 
tarantuloides R.A. Dyer in Fl. PI. Afr., 1 8: t. 71 7, 1 938; Stapelia gigan
tea N.E.Br. x Caralluma caudata N.E.Br. in Bothalia, 1 1: 136, 1 973 
(Leach); x Carapelia tarantuloides (R.A. Dyer) Rowley in Repert. PI. Succ. 
23:6, 1974).



Orbeanthus hardyi (R.A. Dyer) Leach, Oost-Transvaal Foto: P.V. Bruijns

III: Pachycymbium Leach. (Exc.: 69-71, 1978).

Sleutel:
Corolla relatief groot (tot 2 cm é, gewoonlijk 1,6 cm) kastanjekleurig met witte vlekken...........
.............................................................................................................................................1 P. keithii
Corolla relatief klein (0,6-1 cm 4>, gewoonlijk 0,8 cm), witachtig, vaal grijsgroen of zeemkleu- 
rig (lichtgeel), met bruinachtige tot kastanjekleurige vlekken............................... 2. P. carnosum

1 Pachycymbium keithii (R.A. Dyer) Leach. (Exc.: 71, 1 978).
Syn.: Caralluma keithii R.A. Dyer; C. forsten' Pilans; C. schweickerdtii 
Obermeyer; C. carnosa sensu Schweickerdt in Fl. PI. S. Afr., 15: t.592 
(1 935) - White et Sloane tom. cit.,: 290 pro parte quoad PI. 3 et fig. 222 
(1937), non Stent.

2. Pachycymbium carnosum (Stent) Leach.
Syn.: Caralluma carnosa Stent.

IV: Orbeanthus Leach. (Exc.: 71-74, 1 978).

Kale, succulente, kruidachtige, kruipende, stomp 4-hoekige stammetjes met kleine (niet meer 
dan 5 mm lange) van steuntandjes voorziene tuberkeltanden, met relatief grote bloemen (méér 
dan 2,5 cm é), voorzien van een annulus, die de corona omsluit, corona met haren bezet.

Sleutel:
Corolla dubbel klokvormig, daarboven iets urnvormig, glad en kaal, slippen min of meer breed 
vierkant, breed driehoekig aan de top, tot op 2/3 van hun lengte met elkaar verbonden, bin
nenste coronahoorns aanliggend aan de antheren, daarboven niet recht voortgezet...................
..................................................................................................................................  1 O. conjunctus

Corolla klokvormig, slippen ovaal-toegespitst, slechts over een korte afstand met elkaar ver
bonden, met papillen bezet; binnenste coronahoorns boven de antheren reikend, daarboven 
recht voortgezet................................................................................................................2. O. hardyi
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1. Orbeanthus conjunctus (White et Sloane) Leach. (Exc.: 73, 1 978). 
Syn.: Stultitia conjuncta White et Sloane.

2. Orbeanthus hardyi (R.A. Dyer) Leach. (Exc.: 73, 1 978).
Syn.: Stultitia hardyi R.A. Dyer.

Literatuur: Excelsa, Taxonomie Series No. 1; uitgave van The Aloe, Cactus and Succulent Society of Rhodesia, 1978

P.S.
Tridentea Haworth
Recentelijk (1 978) door Leach in ere hersteld. Tridentea telde (toen) 14 
soorten. Zoals al bij Orbea opgemerkt baseert Leach de determinatie op
o.a. de kenmerken der stammetjes. De verschillen tussen Stapelia en Tri
dentea zien er vegetatief gezien in grote lijnen als volgt uit:

Stapelia:
1. Donsachtige, zelden kale stam
metjes
2. Schubvormige bladeren
3. Meeste delen van de bloeiwijze 

donsachtig
4. Corolla gewoonlijk diep inge

sneden en aan de binnenkant 
vaak intens behaard.

Tridentea:
1. Duidelijk gladde stammetjes
2. Relatief grote bladeren
3. Meeste delen van de bloeiwijze 

glad
4. Corollaslippen zelden langer 

dan breed; nooit behaard

Vertaling W. Manders, Am er 116, 5751 SW  Deurne

Het geslacht Hymenorebutia Frié ex Buining, 
in ere hersteld door Bitter?

P.N. AARSEN

De naam Hymenorebutia is in 1 93 6 ingevoerd door Fric, een Praagse cac
tusjager, die in het begin van deze eeuw veel Zuidamerikaanse cactussen 
naar Europa importeerde. In de dertiger jaren bestudeerde hij samen met 
Kreuzinger, Wessner en Buining, leden van de zogenaamde Rebutiaclub, de 
geïmporteerde planten. Van deze planten werd ook verkocht, waartoe Fric 
de catalogus 'Verzeichnis Rebutioideae' had opgesteld. Het was in deze ca
talogus, dat de geslachtsnaam Hymenorebutia, uiteraard zonder een be
schrijving, voor het eerst werd gebezigd. Een volgens de Internationale Code 
voor Botanische Nomenclatuur (I.C.B.N.) ongeldige beschrijving - de diag
nose werd namelijk niet in het Latijn gesteld - werd door Fric en Kreuzinger in 
1 938 gegeven. Buining (1 939) herstelde dit euvel.
Als typeplant beschreef Buining Hymenorebutia kreuzingeri Fric ex Buin., 
bij de liefhebbers wellicht beter bekend onder de naam van een der synonie
men, zoals Lobivia pectinifera Wessn. of Lobivia famatimensis sensu 
Backbg. Als kenmerken van het geslacht werden vermeld: een bol- tot kort 
cylindervormig lichaam, meestal enkelvoudig; penwortel; 12 tot 21 scherp 
gekante ribben, iets ingezonken tussen de areolen; dunne, borstelige rand- 
doornen, die gewoonlijk kam- of straalvormig zijn gesteld; trechtervormige



1. Hymenorebutia kreuzingeri 
Fr'ïé ex Buin.

bloemen van verschillende kleuren, waarvan het hypanthium vrij dicht be- 
schubd is en een wollig aanzien heeft; een tot een dikke, geprononceerde 
ring (hymen) uitgegroeide zoom van de bloembuis (zie fig. 1); geen vergroei
ing tussen stamper, meeldraden en de bloembuis; vrucht overlangs open
scheurend; en dofbruine, rondachtige zaden. Van de destijds bekende Lobi- 
via's beschouwde Buining de volgende soorten als Hymenorebutia's: L. 
densispina, L. leucomalla, L. nealeana, L. pseudocachensis, L. rebutioi- 
des, L. scoparia en L. sublimiflora.
De meeste onderzoekers hebben echter het geslacht Hymenorebutia niet 
aanvaard. Rausch (1 975), een groot kenner van de Lobivia's, heeft de 
geslachtsnaam Lobivia voor de hierboven vermelde soorten gehandhaafd. 
Dit was toen in feite niet onlogisch, omdat de door Buining (1 939) aange
dragen kenmerken te weinig onderscheidend waren.
Bij de beoordeling van morfologische kenmerken op hun waarde voor de 
taxonomie moet men zich afvragen welke kenmerken convergent (ontstaan 
tijdens de parallele ontwikkeling) zijn en welke fylogenetisch (=  aanwezig 
sedert de afstamming). Convergente kenmerken ontstaan als gevolg van de 
aanpassing aan het milieu, zoals een gedrongen groei en behaarde bloem
knoppen onder invloed van een felle zonbestraling in het hooggebergte. Der
gelijke kenmerken kunnen voorkomen bij elke, onder dezelfde omstandighe
den groeiende soort, ongeacht de afstamming, en zijn derhalve van geringe 
betekenis bij het begrenzen van geslachten. De fylogenetische kenmerken, 
daarentegen, zijn van veel groter belang bij het onderkennen of soorten al 
dan niet tot verschillende geslachten moeten worden gerekend. De zaad- 
vorm en de oppervlaktestructuur van de testa, in het bijzonder de fijne struc
tuur, worden algemeen als fylogenetisch beschouwd (Donald, 1 983).
Ritter (1 980) heeft vergelijkende onderzoekingen verricht aan de zaden van

130



Trichocereus-, Echinopsis-, Lobivia- en de vermeende Hymenorebutia- 
soorten. De resultaten hiervan toonden aan, dat:

1. binnen het geslacht Trichocereus twee zaadtypen zijn te onderkennen, te 
weten zaadtype 1 en 2;

2. de zaden van de meeste Lobivia-soorten vele kenmerken gemeen hebben 
met die van het Trichocereus-zaaótype 1 . De zaden van de Argentijnse 
soorten met een sterk ontwikkeld hymen in hun bloemen zijn niet of nau
welijks te onderscheiden van het zaadtype 1. Deze soorten werden daar
om door Ritter ingedeeld in een apart ondergeslacht Hymenolobivia Buin. 
et Kreuz. ex Ritt.;

3. de zaden van soorten binnen het geslacht Echinopsis zich hebben gedif
ferentieerd vanuit het 'eenvoudige' Trichocereus-zaadXype 1, dat nog 
gevonden wordt bij Echinopsis polyancistra, tot het typische Echinopsis- 
zaad, dat voorkomt bij Echinopsis tubiflora;

4. de zaden van de Lobivia aurea-groep, alsmede die van alle vermeende 
Hymenorebutia's, sterk op elkaar gelijken en qua vorm en type overeen
komen met het typische Echinopsiszaad. Zij zijn gemakkelijk te onder
scheiden van alle Trichocereus-, Lobivia- en Cinnabarinea-zaden.

Het Trichocereus-zaadXype 1 is schematisch weergegeven in figuur 2. Het 
tot dit type behorende zaad is klein, zwart glanzend en iets afgeplat. De testa 
is bezet met kleine, al of niet vervloeiende knobbeltjes, die in rijen zijn ge
rangschikt. Het hilum is smal en ongeveer de halve zaadbreedte lang; het is 
weinig verdiept en staat iets scheef op de zaadas.
Het typische Echinopsiszaad en de daarop gelijkende Hymenorebutia-zaden 
zijn dof zwartbruin en bijna kogelvormig. De knobbeltjes op de testa zijn ver
dwenen, en hebben plaats gemaakt voor een fijne, dichte korreling, zonder 
een rijvormige rangschikking. Het hilum is verdiept en staat basaal, niet 
scheef op de zaadas (zie fig. 2).

Het feit dat het Hymenorebutia-zaaó duidelijk afwijkt van het Lobivia-zaad, 
is voor Ritter (1 980) een gegronde reden om de vermeende Hymenorebu
tia's, inclusief de Lobivia at/rea-groep, in een apart geslacht onder te bren
gen. Hij vindt het taxonomisch onjuist om plantengroepen van verschillende 
afstamming in één geslacht te verenigen. Een tweede reden is dat een ander 
Middenargentijns geslacht, namelijk Acanthocalycium, zich met behoud 
van het zaadtype uit de Hymenorebutia's zou kunnen hebben ontwikkeld. 
De Hymenorebutia's zouden dus hierbij als tussenfase hebben gefungeerd. 
Tot slot een opmerking over de kritische vraag: ''Waarom heeft Ritter de 
geslachtsnaam Hymenorebutia gehandhaafd voor een plantengroep, waar
van de soorten uiterlijk op Lobivia's gelijken en geenszins op Rebutia's?". 
De veronderstelling van Buxbaum (1 967) en van Donald en Brederoo 
(1 976), dat de Hymenorebutia's als voorlopers van de Rebutia's sensu 
lato moeten worden beschouwd, kan geen reden zijn, daar Ritter deze on
juiste veronderstelling niet aanhangt. Bregman (1 982), die de kiemingswijze 
van vele cactuszaden heeft onderzocht, concludeerde dat de Rebutia-zaden 
tot het type van de Notocactus behoren. De enige reden waarom Ritter de 
naam Hymenorebutia 'in ere' herstelde is, dat hij hiertoe was gebonden 
door het bepaalde in artikel 60 van de I.C.B.N. Volgens dit artikel moet bij
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wijziging van de geslachtsnaam de vroegst geldige naam die beschikbaar is, 
worden gebruikt.
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Duinoordstraat 36, 2023 WD Haarlem

Braziliaanse M e lo cac tu sse n  met een H U-num m er (IV)

GEERT EERKENS

HU 237, HU 239, HU 241 en HU 246
Deze vier HU-nummers vertegenwoordigen alle één soort en wel Melocac- 
tus melocactoides Hoffmannsegg 1 826. Ook wordt vaak de naam Melo- 
cactus violaceus Pfeiffer 1 835 voor deze HU-nummers gebruikt. De plan
ten onder beide namen zijn echter alle onmiskenbaar dezelfde soort met va
riaties. Er zijn planten zonder en met rode borstels in het cephalium, rode 
tot lichtroze bloemen en witte tot rode vruchtjes. Het is een kleine soort 
met een diameter van 7 a 8 cm. De vruchten zijn klein en bevatten weinig, 
maar toch nog vrij grote zaden. De zaailingen zijn in de zon altijd paarsach
tig groen, wat typisch is.
De groeiplaats is ten noorden van Rio de Janeiro richting Bahia in zanddui
nen langs de kust.
Maar nu: in mijn verzameling heb ik planten met als etiket M. spec. 500 
km ten noorden van Rio. Deze planten zijn echter wel verschillend van M. 
melocactoides. Het is dus nog best mogelijk, dat M. violaceus en M. me
locactoides wel twee verschillende soorten zijn.

Melocactus 
melocac toides 
HU 237



Melocactus 
violaceus 
HU 241

Melocactus 
depressus 
HU 482

Foto: W. van Heek 
Overige fo to ’s:
A. Buining

Melocactus 
species HU 252

Melocactus 
azureus 
HU 256
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HU 482
Omdat HU 482 ten nauwste samenhangt met de voorgaande soort, leek 
het mij beter deze hier aansluitend te behandelen.
HU 482 is Melocactus depressus Hooker, beschreven in Curtis' Botanical 
Magazine 1839. Deze soort werd ten onrechte verwezen naar de synoni- 
miteit van (of samengevat met) M. melocactoides. Van M. melocactoides 
krijgt men dan een vermenging van de beide beschrijvingen, welke luidt: 
planten van 5-1 5 cm, etc. De planten van 1 5 cm zijn dus feitelijk Melo
cactus depressus Hook. M. depressus werd herontdekt door Uebelmann 
en Horst aan de rechteroever van de benedenloop van de Rio Sao Fran- 
cisco en kreeg als veldnummer HU 482. Een uitvoerige studie door de 
Werkgroep Brasil omtrent deze soort verscheen in K.u.a.S. 1 980 p. 330- 
333. Naar aanleiding van deze publicatie zal ook de beschrijving van M. 
melocactoides herzien moeten worden.

HU 252
Dit is een niet beschreven soort. Het lichaam wordt ca. 1 2 cm <b, terwijl de 
areolen bezet zijn met ca. 3 cm lange, sterk gebogen dorens. Deze dorens 
nemen op zich ook nog eens kronkelige, kromme vormen aan. Een mooie, 
interessante soort die zeker beschreven kan worden. De vindplaats is Canu- 
dos en de provisorische naam is dan ook Melocactus canudoensis.

HU 256
Dit is Melocactus azureus Buin. & Bred. beschreven in K.u.a.S. 1971, p. 
101-103. Een hemelsblauwe plant die ongeveer 20 cm hoog wordt. De 
variabele, gebogen bedoorning kan van vrijwel wit tot bijna zwart zijn. Het 
cephalium is witwollig met rode borstels. Misschien wel de mooiste Melo
cactus en daardoor zeer in trek bij de liefhebbers. Deze soort is zelfsteriel, 
doch er is gelukkig voldoende zaad in de handel te krijgen.
Habitat ten zuiden van de Serra do Espinhago, Bahia.

Tamanredjo, district Commewijne, Suriname (wordt vervolgd)

Agaven

LUC VANDECAVEYE en LUDWIG BERCHT

De meeste liefhebbers getuigen dat de Echinopsis één van hun eerste cac
tussen - zoniet de eerste - was. Ook bij ons was dit zo, maar er was nog een 
andere bij nl. een Agave. Toen drong het nog niet zo door dat dit geen cactus 
is maar een "andere succulent". In feite zijn de Agaven zelfs niet eens speci
fieke succulenten. De planten hebben weinig sapcellen en zijn taai en vezel
achtig. Wel zijn ze in staat om de winter zonder water behoorlijk goed door te 
komen.
Het natuurlijke verspreidingsgebied van het geslacht Agave is het zuiden van 
Noord-Amerika, Midden-Amerika, het noorden van Zuid-Amerika en de Ca
ribische eilanden. Het geslacht telt meer dan 300 soorten, terwijl de mens 
daarnaast nog voor vele kruisingen heeft gezorgd. Onder andere aan de Mid
dellandse Zee komen ze verwilderd voor. De naam "A gave"  werd door Lin-



naeus opgesteld. Zij is afgeleid van het Griekse woord "Agauos" wat zoveel 
wil zeggen als "tro ts” .
Doordat Agaven erg vezelachtig zijn, werden en worden er plantages aange
legd om deze vezels te winnen. Agave sisalana levert de grondstof voor de 
bekende sisaltouwen. Van andere soorten wordt het sap door gisting tot pul- 
que omgezet. Pulque kan men bijna beschouwen als de nationale drank van 
Mexico.

Een typisch kenmerk van de Agave is de bloei. Een Agave-rozet bloeit slechts 
één keer. Er zijn diverse vormen van bloeiwijzen. Bij sommige soorten kan de 
bloeistengel meer dan 1 0 m hoog worden. Bij verschillende soorten worden 
op de bloeistengel plantjes - bulbillen genaamd - gevormd, die later bij het 
omvallen van de bloeistengel op de grond terecht komen en dan door kunnen 
groeien.

Bij ons doen Agaven er 20 tot 50 jaar over om tot bloei te geraken. In bijv. 
Mexico zijn de planten na 5 è 1 0 jaar bloeirijp.
Agaven zijn gemakkelijke planten. Plaats ze vooral zonnig; een standplaats 
buiten tijdens de zomer geeft goede resultaten. Geef de planten ook een 
voedzame grond. In een te kleine pot en een te arm, ondoorlatend grond- 
mengsel kwijnen ze weg. Tijdens de winter dienen de planten droog en 
vorstvrij gehouden te worden. Normaal produceert een Agave scheuten aan 
de voet. Deze kunnen we met wortel en al van de plant losmaken en na het 
laten opdrogen van de gemaakte snijwonden oppotten. Zaaien gaat ook uit
stekend en geeft weinig problemen. We zaaien ze net als cactussen, dus 
aangedrukt boven op de grond. Wel moet de ruimte tussen de zaden ruimer 
genomen worden tot wel 1 cm, daar de kiemplantjes vrij snel groeien. Ver
liezen zijn gering.

Onder het grote aantal Agaven verkiezen wij meestal de kleinere soorten voor 
onze kas of tuin. De grotere zijn wegens hun afmetingen totaal ongeschikt. 
De reus onder de Agaven is A. atrovirens, waarvan de bladeren tot liefst 4,5 
m lang kunnen worden. Daarenboven heeft deze soort een flinke eindstekel 
van 1 0 cm lengte. De bekendste onder de Agaven is de veel gekweekte A. 
americana. De stamloze rozetten worden toch nog 2 tot 3 m breed. De grijs
groene bladeren worden aan de basis 20 cm breed en eindigen in een 3 cm 
lange scherpe stekel. De bladeren zijn getand. Eenmaal volwassen ontwikkelt 
de plant een 8 m hoge, sterk vertakte bloeiwijze met groengele bloemen. Er 
zijn talrijke variëteiten, zoals de var. marginata met zijn geelachtige bladran
den en de var. medio-picta, waarvan de groene bladeren een gele streep in 
het midden vertonen. Een andere prachtige Agave is A  filifera. Deze donker
groene, glanzende Agave is afkomstig uit de omgeving van Pachuca, Hidal
go, Mexico. Ze vormt snel veel uitlopers en wordt niet breder dan 65 cm. De 
naam filifera betekent dradendragend, wat de plant zeer goed typeert met 
haar afsplinterende draden. Deze draden zijn wit. De bloeiwijze wordt slechts 
2,5 m hoog en is een aar met 5 cm lange, gesteelde bloempjes.

Een andere Agave die we de laatste tijd veel in verzamelingen zien is A. vic- 
toriae-reginae. Prachtig zijn de witte lijnen op de stompe bladeren, die in 
spitse eindstekeltjes van 2 mm lang eindigen met meestal nog twee kleine 
nevenstekeltjes. De afgebeelde A. ferdinandi-regis wordt ook wel gezien als 
variëteit van A. victoriae-reginae en heet dan A. victoriae-reginae var. laxi
or. Afkomstig uit de Pinal Mountains in centraal Arizona is A. toumeyana.



1. Agave dasylirioides var. dealbata

2. Agave americana var. marginata 3. Agave fi!i fera

4. Agave toumeyana
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5. Vrucht van een agave 6. Deel van de bloei wij ze van een agave

Foto's 1, 4 en 7 door A. Buining opgenomen in Les Cèdres; foto's 5 en 6 L. Vandecaveye; foto's 2, 3 en 8 van L. Bercht

Het is een plant die maar 30 cm © wordt. Een langzame groeier zonder spe
ciale kweekmoeilijkheden. Ruim twee keer zo groot wordt A. dasylirioides 
var. dealbata, afkomstig uit de Siërra de Tepoytlan, Mexico. De 35 cm lange 
en aan de basis 2 cm brede bladeren eindigen in een zeer sterk stekende 1 
cm lange stekel. Als slot mogen we zeker de allerkleinste niet vergeten. Het is 
A. pumila. Het plantje heeft dikke driehoekige blaadjes. Het wordt maximaal 
4 cm ©. Agaven vormen zeker een aangename afwisseling tussen de andere 
succulenten. Het kunnen de blikvangers van de collectie zijn. Zaai er eens 
een paar, zodat u over een aantal jaren de trotse bezitter bent van een bloei
ende Agave.
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Brasiliparodia: Notocactus of Parodia? (slot)

F.H. BRANDT
Parodia ayopayana Card. wordt als zaad getoond in de afbeeldingen 8a en 
8b. Ook hier is duidelijk de vlakke vorm van de micropyleverhoging te her
kennen, zoals die bij graessneri maar ook bij haselbergii voorkomt. We zien 
echter ook, dat bij ayopayana de funiculus min of meer is afgebroken; al
leen de testaknobbels zijn bij ayopayana min of meer sterk met arillushuid 
bedekt, welk kenmerk op een engere verwantschap met Notocactus wijst. 
Afb. 9 laat het zaad zien van de uit FR-zaad gekweekte Parodia elata 
Brandt, terwijl afb. 1 0 het zaad toont van Parodia buxbaumiana Brandt dat 
van KK elata-planten stamt. Deze soort hoort ook tot de vormenkring van 
het ondergeslacht Obtextosperma, maar zij bezit geen arillushuid en de 
knobbelstructuur is bij haar ovaler. De funiculus is steeds als duidelijk afge
broken te herkennen; de verhoging rond de micropyle echter is scherp en 
springt kegelvormig naar voren in tegenstelling tot de andere soorten van 
deze groep om ayopayana/borealis.
Reeds aan de hand van deze weinige soorten uit de vormenkring van de 
noordelijkste Parodia's kan aangetoond worden, dat de funiculus ook bij de 
Parodia's min of meer als uit de navel afgebroken beschouwd kan worden. 
Deze conclusie van mij vormt een scherpe tegenstelling met de bewering 
van prof. Buxbaum als zou de funiculus bij de Parodia's nooit afgebroken 
zijn.
De afbeeldingen 1 1 a en 1 1 b laten het zaad zien van Parodia maassii (Pleese) 
Berg. Bij het uiterlijk van het hilum van dit zaad heb ik de tekening uit 
Krainz' "Die Kakteen" 1. IX. 1 966 overgenomen van de zaadtekening al
daar van deze soort. Ook hier is weer duidelijk te zien, dat de navel en de 
micropyle ieder afzonderlijk door strophiolaweefsel omsponnen zijn. Bij de 
navel is evenwel duidelijk het brede gat te herkennen waar de funiculus is 
afgebroken. Flier is het voor mij onbegrijpelijk hoe prof. Buxbaum bij het 
zaad van maassii kon zeggen, dat de funiculus niet was afgebroken! Bij de 
zaadkorrel echter van Notocactus corynodes (afb. 1 2a en 1 2b) die laat 
zien dat de navel door dicht strophiolaweefsel is omsponnen, stelt hij vast 
dat de funiculus afgebroken is! Hoe kan hier, bij deze beide zaadkorrels, het 
onderscheid eigenlijk bij de funiculus liggen, die deze zo dubbele conclusie 
mogelijk maakt! Ter vergelijking laten de afbeeldingen 13a en 13b het 
zaad van Notocactus mammulosus zien.141
Hetzelfde kan ook gezegd worden bij de zaadkorrels van Notocactus scopa 
Spreng, (afb. 14a en 14b). Als men het zaad van Notocactus scopa en 
dat van Parodia maassii in profiel bekijkt, is de gelijkenis bijna frappant en 
ook de navel is bij beide soorten even dicht met strophiolaweefsel omspon
nen; en waar is de funiculus gebleven, afgebroken of niet, er is niets van te 
zien.
Als wij dan ook nog de zaden van de microsperme soorten van het 
geslacht Parodia bekijken, zullen we zien dat deze zaden ook hetzelfde 
beeld geven. Parodia mutabilis Bckb. (afb. 1 5a en 1 5b) laat een grote, 
sponsachtige strophiola zien, maar aan het basale eind van het hilum is de 
plaats, waar de funiculus uit de navel is afgebroken duidelijk te herkennen 
aan een wratachtig litteken in de strophiola. Als deze wratachtige holte niet 
de plaats zou aangeven waar de funiculus is afgebroken, dan zou op deze 
plaats de funiculus naadloos in het strophiolaweefsel van de micropyle 
moeten overgaan. Of de funiculus deel heeft aan de micropyleverhoging 
doet er niets toe, want primair is het feit of hij is afgebroken.
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18. P. challamarcana



BrasiHparodia 
species Tainhas 
Foto: J. Theunissen
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Een tweede microsperme soort, Parodia pluricentralis Brandt (afb. 1 6a en 
1 6b), laat duidelijk en zonder ook maar een mogelijkheid tot misverstand 
zien, dat aan het basale einde van het hilum de navel ligt en ook hier wordt 
de plaats waar de funiculus is afgebroken door een wratachtig litteken ge
kenmerkt. Verder kan men bij deze soort constateren, dat de micropylever- 
hoging zonder enige deelname van de funiculus is ontstaan. Zo laat ook de
ze microsperme zaadkorrel een frapperende gelijkenis zien met het zaad 
van de Brasiliparodia's, maar ook met dat van de met deze nauw verwante 
soorten van het geslacht Parodia.
Bij het zaad van Parodia camblayana Ritt. (afb. 1 7a en 1 7b) is duidelijk te 
zien dat de funiculus bij deze soort niet is afgebroken maar zich samen met 
het strophiolaweefsel van de micropyle tot een gemeenschappelijk lichaam 
gevormd heeft. Hier is ook aan het basale eind van het hilum nergens een 
trogvormige wrat in het weefsel te zien, noch een anders gevormde holte, 
die eventueel de plaats waar de funiculus is afgebroken zou kunnen aange
ven; de funiculus verheft zich hier naadloos in de richting van de micropyle. 
Ook Parodia challamarcana Brandt (afb. 1 8a en 1 8b) is een soort waarbij 
de funiculus aan het basale einde van het hilum achterblijft.
Wanneer men de zaak zó bekijkt, dan is de plaats waar de funiculus af
breekt uit de navel en het feit óf dit gebeurt niet meer dan een individueel 
kenmerk van de zaden van de Parodia's. Dit kenmerk mag in geen geval 
aangegrepen worden als een kenmerk om geslachten van elkaar te onder
scheiden; laat staan dat dit kenmerk als een factor in de evolutie bij het 
geslacht Parodia wordt beschouwd. Daardoor echter is de door prof. Bux- 
baum uitgevoerde combinatie van de Brasilparodia's met het geslacht Noto- 
cactus uit een vergissing voortgekomen. Want het enige kenmerk op grond 
waarvan de combinatie tot stand kwam was het vermeende feit dat bij het 
geslacht Parodia de funiculus NIET uit de navel afbreekt, terwijl dit in te
genstelling tot de Parodia's bij het geslacht Notocactus ALTIJD gebeurt. En 
ook de Brasiliparodia's zouden deze eigenschap hebben.
Door mijn benadering van het kenmerk van de funiculus bij de Parodia's en 
Notocactussen moet dit ''onderscheidingskenmerk'' geschrapt worden als 
onbruikbaar en daardoor vervalt ook de reden voor de door Buxbaum uitge
voerde combinatie van de Brasil-parodia's. Derhalve zouden nu alle Brasili- 
parioda's opnieuw in het geslacht Parodia ondergebracht en als echte Pa
rodia's erkend moeten worden.151
In zijn nieuwe boek echter, ''Kakteen in Südamerika" Band I, blz. 144- 
149, heeft Fr. Ritter voor deze Brasil-parodia's een nieuw geslacht op
gesteld, Brasiliparodia Ritt. genus novum. Bij dit nieuw opgestelde geslacht 
heeft hij zich helaas beperkt tot slechts een studie van de verschillen met het 
geslacht Notocactus, terwijl er met geen woord verwezen wordt naar het 
geslacht Parodia. Met deze zo uitgebreide vergelijking met het geslacht No
tocactus is Ritter er goed in geslaagd de Brasiliparodia's van de Notocac
tussen te scheiden, iets wat ik niet in het minst zou willen bestrijden, om
dat Brasiliparodia niets met Notocactus gemeen heeft. Alleen heeft Ritter 
helaas totaal over het hoofd gezien, dat de door hem opgestelde diagnose 
voor het nieuwe geslacht Brasiliparodia geheel overeenstemt met de diag
nose van het geslacht Parodia! Dus kan men het geslacht Brasiliparodia 
zonder meer als synoniem met het geslacht Parodia beschouwen; want er 
is in het geheel geen verschil in deze diagnose met die van het geslacht Pa
rodia aan te geven, ze is ermee identiek! Doordat nu de naam Brasiliparo
dia als synoniem bij het geslacht Parodia ondergebracht wordt, worden ook 
alle andere benamingen en nieuwe combinaties die Fr. Ritter met betrek-



king tot Brasiliparodia heeft uitgevoerd ongegrond en moeten als synonie
men bij het geslacht Parodia gerangschikt worden. De naam Brasiliparodia 
kan niet eens als ondergeslacht gebruikt worden; hij kan slechts de status 
van series (reeks) krijgen, ondergebracht bij het ondergeslacht Protoparo- 
dia.

lm Samtfelde 57, D-4790 Paderborn
Vertaling: Sjef Theunissen, Vierschaarstraat 23, 4751 RR Oud-Ga stel

Noten van de vertaler:
141 Vergelijking van de tekening van de auteur met die van Buxbaum doet twijfel rijzen of bei

den het zaad van één en dezelfde soort hebben weergegeven, waardoor er verder niet 
veel zinnigs over deze stelling gezegd kan worden.

151 Op grond van het feit, dat de auteur de woorden van Buxbaum mijns inziens verkeerd uit
legt en met name diens opmerking over de meeldraden geheel buiten beschouwing laat, 
ben ik van mening, dat deze nieuwe combinatie in de praktijk niet doorgevoerd moet wor
den. Aangezien noch veldonderzoekers, noch wetenschappelijk gevormde taxonomen en 
botanici de verwantschap tussen Notocactus en Parodia ontkennen en omdat de opvat
ting, dat het geslacht Parodia afstamt van Notocactus de oudste en niet weerlegde is, 
zouden eerder de Parodia's ondergebracht moeten worden bij het geslacht Notocactus. 
Dr. Barthlott zegt hierover in een brief "Ik  betwijfel of Parodia een goed geslacht is; de 
verschillen met Notocactus zijn te gering". Hij benadrukt eveneens, dat volgens de ge
bruikelijke botanische criteria (NIET volgens de criteria van de Cactuskunde) Eriocactus en 
Brasilicactus heel duidelijk Notocactussen zijn!

* *  *

Lobivia pentlandii (S.D.) Br. & R.

C. BOUWMAN-VAN EGMOND

Lobivia pentlandii is door de verwisseling met L. maximiliana altijd een om
streden soort geweest. Maar, als men de bloemen van beide kent valt de 
identificatie wel mee.
Reeds in 1 840 werden de eerste planten van deze soort door Pentland mee 
naar Europa gebracht. De eerste afbeelding verscheen in Curt. Bot. Mag. 
1 844, wat dan ook wel als de eerste officiële publicatie wordt aangezien. 
Op de afbeelding is een kortbuizige, open trechtervormige, seringkleurige tot 
violetroze bloem te zien. Salm-Dyck beschreef de plant in de Alg. Garten Zei- 
tung 1846 als Echinopsis pentlandii. In de navolgende jaren registreerde 
men een vormenrijkdom die omstreeks 1850 uitmondde in 60 soorten en 
variëteiten. Schumann bracht in 1 902 het aantal weer terug tot 6 soorten, 
maar in de dertiger jaren loopt het aantal weer op tot 20, mede door de toen 
heersende verzamelwoede.
De vindplaatsen zijn gelegen in Zuid-Peru en Bolivia. Over L. pentlandii 
schrijft Ritter (Taxon 1 966, p. 303): "Men verbaast zich over de velerlei 
vormen van de hier voorkomende L. pentlandii. Aan bloemkleuren is hier al
les vertegenwoordigd, van citroengeel over goudgeel, oranje, vermiljoen, ro
bijn, purper tot violetrood. Diepe kleuren tot heel lichte, tot bijna wit. De 
bloemgrootte is zeer variabel, planten en bedoorning eveneens. Het schijnt 
toeval te zijn welke combinatie optreedt". Een prachtige kleurenfoto, tonen
de de bloemkleurenvariabiliteit, geeft Ritter in zijn "Kakteen in Südamerika".
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De afgebeelde plant is ongeveer 1 0 jaar oud en heeft mijn beginnersgeklun- 
gel overleefd. Het is een heldergroene plant, ca. 10 cm in doorsnede met 
spreidende, stralend gestelde dorens. Door haar tijdens de groeitijd in de 
open lucht te plaatsen is ze zich de laatste jaren sterker gaan ontwikkelen. Ze 
beloont deze behandeling door het produceren van vele roze bloemen, met 
een witte keel, die de gehele zomer door verschijnen.
Alles bij elkaar een plant die speciaal aanbevolen kan worden voor beginnen
de liefhebbers.
Lit.:
W. Rausch-; Lobivia deel 1
F. Ritter, Kakteen in Südamerika band 2

Cliffordweg 12, 3 6 4 6  AG Waverveen

Conophytum  kw eken op de vensterbank
J.G. DE GRAAF

Sedert een jaar of tien kweek ik met redelijk succes een dertigtal ultra-succu- 
lenten op de vensterbank. Het zijn voornamelijk soorten uit de geslachten Co
nophytum en Ophthalmophyllum. Bij de gevolgde kweekmethode blijven de
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planten gedrongen van vorm en zien er, al naar gelang de soort, donkergroen 
of roodbruin uit. Ze bloeien elk jaar, wat te zien is op de foto's.
Om dit te bereiken heb ik getracht de omstandigheden, zoals die op de na
tuurlijke groeiplaatsen heersen, na te bootsen. Het gaat om een woestijnkli- 
maat met de navolgende kenmerken:
—  een geringe jaarlijkse neerslag, minder dan 1 0 mm. De regen valt slechts 

gedurende 1 a 2 maanden en dan meestal in de vorm van korte onweers
buien.

—  een jaarlijks verloop van de gemiddelde dagtemperatuur van 's zomers 
3 5 °C tot 's winters 10-1 5°C. Door nachtelijke uitstraling zijn de nacht-



temperaturen laag, maar liggen boven de 5°C. Vaak treedt hierbij grond
mist op.

—  een relatieve luchtvochtigheid die overdag 20 a 30% bedraagt, maar die 
's nachts oploopt tot 80 a 100 %, ook in de droge tijd.

—  een hoge intensiteit van het zonlicht. Deze is zo hoog, dat het pijn doet 
aan de ogen, hetgeen wordt veroorzaakt door de heldere lucht en weer
kaatsing. (Denk aan het strand in de zomer).

—  een grond rijk aan mineralen, arm aan humus. De bodem is bedekt met 
stenen, waarvan 's ochtends even voor zonsopgang de nachtelijke dauw 
afdruipt. Hierdoor wordt de bovenlaag van de bodem nooit geheel droog.

Al deze punten heb ik getracht in mijn cultuurmethode na te bootsen. De 
door mij gevolgde methode ziet er als volgt uit: De planten worden gekweekt 
in vierkante plastic kweekbakken, voorzien van ontwateringsgaten. Het 
grondmengsel bestaat uit één deel turf, één deel löss en één deel grof metsel- 
zand. De pH moet tussen 6 en 7 liggen. De bodem wordt afgedekt met een 
laagje pure witte kiezel met een dikte van 0,5 tot 1 cm.
Men kan de kiezel kloppen door uit grint de witte kiezels te zoeken en ze in 
een oude zak o.i.d. kapot te slaan. Vooral deze laag kiezel geeft vele voorde
len en heeft een gunstig effect op groei en bloei. De lichtintensiteit tot 5 cm 
boven de kiezellaag wordt door de weerkaatsing ongeveer verdubbeld. Hier
door groeien de planten gedrongener. Ook droogt de aarde veel minder uit. 
Dat betekent minder vaak gieten, minder verzilting van de bovenlaag, dus 
een stabielere grondstructuur.
Door de weerkaatsing blijft de grond ook koeler, hetgeen gunstig is voor de 
wortels die geen al te hoge temperaturen verdragen. Daardoor kan tevens 
meer zon worden toegelaten. Men moet wel zorgen dat de temperatuur van 
de planten niet boven de 4 5 °C uitkomt en die van de grond niet boven de 
35°C. Andere belangrijke aspecten bij de kweek van deze planten zijn het 
watergeven en de standplaats. We beginnen de jaarlijkse cyclus in augustus. 
Vanaf half augustus tot half oktober wordt éénmaal in de veertien dagen flink 
watergegeven. De bladeren zullen gaan opzwellen en de planten gaan bloei
en. Zelf zet ik mijn bakken met planten in deze periode buiten onder glas. Niet 
in een bak, maar onder een "eenruiter" op paaltjes. De open zijden worden 
met fijn gaas afgeschermd tegen vogels en slakken. Zo kan de wind onder 
het glas doorspelen en blijft de zaak koel.
Vanaf half oktober tot half april wordt de aarde licht vochtig gehouden door 
af en toe water op de kiezels te verstuiven. Bijlichten met TL in de winter 
mag, maar is door de lage lichtintensiteit weinig effectief. Beter is een "w in- 
terrust" te creëren door lage temperaturen. Ongeveer half maart beginnen 
de oude bladeren te verschrompelen en worden de nieuwe half zichtbaar. 
Iets meer water geven, zodanig dat de nieuwe bladeren net de oude ver
schrompelde bladeren "vullen” . Niet meer en niet minder. Meestal, maar dit 
hangt af van de totaal in de voorafgaande maanden ontvangen hoeveelheid 
licht, is dat "vullen" half mei zover. De planten gaan nu in rust tot half au
gustus. 's Zomers moeten ze niet te warm staan. Doordat de oude verdorde 
huid het nieuwe blad beschermt tegen zonlicht, behoeven ze niet in de zon te 
staan. Het aantal dagen dat ze in rust staan, is belangrijker dan de hoeveel
heid licht. Half augustus begint de cyclus weer van voren af aan. Soms bloeit 
een plant zonder dat er al water is gegeven. Dit is een goede indicatie voor 
het einde van de rusttijd. Tenslotte nog een opmerking: hoe eerder de rust 
begint en hoe langer deze duurt, hoe beter ze het tweede seizoen daarna 
bloeien. Llt.
Dageraadweg 32, 2141 VP Vijfhuizen R. Rawé, Succulents in the veld, Cape Town 1 968



BOEKBESPREKING

BRADLEYA yearbook of the British Cactus and Succulent Society. 1/1 983
Naast haar normale kwartaaltijdschrift geeft deze zustervereniging dit jaarboek uit. De opmaak 
en indeling is dezelfde als die van het voormalige Cactus and Succulent Journal of G.B. De in- 
houd van deze goedverzorgde uitgave is als volgt: G. Rowley geeft in zijn hoedanigheid van voor
zitter een inleidend woord, waarin hij toelicht waarom men voor de benaming Bradleya gekozen 
heeft. N. Taylor en J. Clark behandelen de indeling van het geslacht Ferocactus subgenus Fero- 
cactus aan de hand van zaadmorfologische aspecten. Bij 31 soorten trachten zij daarmee de on
derlinge verwantschap vast te stellen. 7 2 REM-foto's dienen daarbij als ondersteunend docu
mentatiemateriaal. S. Carter en P. Brandham geven de nieuwbeschrijving van Aloë albovestita, 
Aloe citrina en Aloe grisea. Deze zijn inheems in Somalië. Een kaart, tekeningen en fotomateri
aal illustreren dit artikel. M. Johnson en R. Gale geven hun verslag over waarnemingen terzake 
van bladanatomie, pollen, cytologie en vermeerdering van Calibanus hookeri Tekeningen, 
REM-zaadfoto's en andere zwartwitillustraties completeren deze studie. P. Bruyns voert weer het 
geslacht Quaqua N.E.Br. in. En wel omdat hij alle hardstammige Caralluma-soorten, welke in 
het westelijk deel van de Kaapprovincie voorkomen, daarmee wil typeren. Kaarten, veel bloem- 
detailtekeningen en 24 goede kleurenfoto's bieden een grondige documentatie bij dit lange arti
kel. L. Leach geeft een beschouwing over de classificatie van de Stapelieae en in een daarop 
aansluitend artikel bediscussieert hij enige aspecten van de taxonomie van Huernia R. Starling 
en J. Dodds brengen een artikel over de vermeerdering van cactussen en vetplanten d.m.v. 
weefselcultuur. H. Friedrich en W. Glaetzle nemen de zaadmorfologie als hulpmiddel om het 
geslacht Echinopsis in te delen. Liefst met 90 REM-foto's van zaden is dit artikel gedocumen
teerd. De schrijvers tonen o.m. ook aan dat het door Ritter tot geslacht verheffen van Hymenore- 
butia een niet correcte beslissing zou zijn. Tenslotte geven zij nog een opsomming van combina- 
tiones novae en geven een nomen novum, te weten Echinopsis chamaecereus, tot dusver 
meestal bekend als Chamaecereus silvestrii. Als laatste komt D. Hunt aan het woord. Hij geeft 
een nieuw overzicht van alle Mammillaria-namen, nu beginnend met de letters A t/m C.

TIJDSCHRIFTEN

Mitteilungsblatt des A fM . IV /1983
Uit de oude literatuur worden Mammillaria surculosa, saffordii en carretii weergegeven. R. Pilar 
vraagt aandacht voor Mamm. mixtecensis Dezelfde schrijver behandelt Mamm. species Yanu 
Piedra Rep-772 B. Wollenschlager verdiept zich nader in Mamm. denudata en Mamm. lasia- 
cantha K.-J. Wichmann geeft een verslag over zijn kaservaringen. K.J. Schuhr geeft een dis
cussiebijdrage over Mamm. gigantea De biografie over Hugo Baum wordt vervolgd.

Mitteilungsblatt des A .f.M . V /1983
H.-J. Klein duikt in de oorspronkelijke beschrijvingen van Mamm. ritterana en Mamm. chiono- 
cephala. J. Wieprecht verhaalt over zijn ervaringen met voor het eerst bloeiende Mammillaria's. 
K.-J. Wichmann geeft zijn ervaringen weer met zijn eigen kas. Dit doet ook G. Thein. W. Krüger 
stelt Mamm. species "Parras" ter discussie. En R. Pillar doet dat met Mamm. species "Corrali- 
to”  Rep. 783. De biografie over Hugo Baum is aan zijn derde deel toe.

Mitteilungsblatt des A .f.M ., VI 1983
H.J. Klein gaat uitvoerig in op de soorten Mamm. chionocephala en Mamm. ritterana Over het 
Mammillaria microcarpa - grahamii - sheldonii-comp\ex, deel I, verhaalt Th. Neutelings, eerder 
in ons maandblad gepubliceerd. H. Koningsveld verzorgde de Duitse vertaling en onze vereniging 
stelde de kleurenlitho's ter beschikking, zodat AfM voor het eerst in staat was kleurenafbeeldin
gen in haar tweemaandelijks orgaan op te nemen. K. Schur gaat nader in op Mammillaria spe
cies Tehuixtla en H.U. Fankhauser doet hetzelfde met Mammillaria species Yanu Piedra Rep 
772. B. Wollenschlager vervolgt zijn rubriek over eigen kaservaringen. De biografie over Hugo 
Baum wordt met een vierde aflevering vervolgd.

Th. Neutelings, Galmeidijk 49, 4 706 KL Roosendaal

In memoriam ARNOST JANOUSEK

Begin april is na een kortstondige ziekte Dr. Arnost Janousek gestorven. Hij 
werd in 1 920 geboren en oefende tot zijn vrij plotselinge dood een artsen
praktijk uit in het niet ver van de Westduitse grens gelegen plaatsje Sokolov. 
Hoewel zijn naam voor de meeste lezers van Succulenta onbekend zal zijn
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ben ik toch van mening, dat Dr. Janouèek een belangrijke rol heeft gespeeld 
in de betrekkingen tussen Oost en West op het gebied van de cactusliefheb
berij. Hij startte met enkele gelijkgezinden in 1970 met het in eigen beheer 
uitgegeven tijdschrift "M inim us". De bedoeling was onder deze naam alle 
Notofielen in Tsjechoslowakije te verenigen door regelmatig informatie over 
het geslacht Notocactus sensu Buxbaum te verstrekken via het ook thans 
nog steeds op A 4 gestencilde tijdschrift en door jaarlijkse bijeenkomsten van 
de leden in diverse steden van de republiek. Al snel na de start werd overge
gaan tot het verstrekken van foto's en dia's bij de verschenen artikelen. Hoe
wel zijn beroepswerkzaamheden het soms erg moeilijk maakten, bleef Dr. Ja
nousek de stuwende kracht en verzorgde hij in feite de redaktie van het tijd
schrift.
Omstreeks 1 974 kwam ik met hem in kontakt, doordat ik op zoek was naar 
oude soorten van het geslacht Notocactus, terwijl hij wegen zocht om aan de 
door Buining, Ritter en Van Vliet gevonden nieuwe soorten te komen. Zo vul
den wij elkaar uitstekend aan en was hij voor mij, en later voor vele anderen, 
de "deur" naar het Oosten.
Maar ook binnen het bestel van Oost-Europa werkte hij als animator voor de
genen die zich met Notocactussen bezig hielden. Zo moet hij zeker be
schouwd worden als voorbeeld voor de Notocactusvereniging in de DDR on
der leiding van Dr. Schater. De kontakten tussen beiden waren zeer hartelijk 
en de monografie van Dr. Schater over het geslacht Notocactus zou zonder 
de steun van Dr. Janousek zeker nog jaren op zich hebben laten wachten. 
Het is zeker niet teveel gezegd dat zonder het voorbereidende werk van de 
overledene ook Internoto nog niet zou bestaan. Immers de belangstelling 
voor het geslacht Notocactus werd door hem aangevuurd en ondersteund 
waar maar mogelijk was.
Via hem konden de leden van de vereniging in Tsjechoslowakije ook aan 
planten en zaden komen, die anders praktisch onbereikbaar waren. Zonder 
twijfel laat zijn heengaan een grote leegte achter en zal het moeilijk zijn een 
opvolger voor hem te vinden met dezelfde mogelijkheden.
Van zijn hand verscheen, naast talrijke publicaties in de Tsjechische tijd
schriften, omstreeks 1 972 een overzicht van alle namen en synoniemen met 
veldnummers in het geslacht Notocactus, welke lijst in 1 982 zeer uitgebreid 
naar de laatste gegevens opnieuw bewerkt werd. In 1 965 werd N. ottonis 
var. janousekianus als een hommage aan hem door Papousek beschreven. 
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte bij dit plotselinge afscheid en hopen 
dat onze Tsjechische vrienden in zijn voorbeeld de inspiratie zullen vinden om 
datgene voort te zetten waarmee Dr. Arnost Janousek begonnen is.

Sjef Theunissen, Vierschaarstraat 23, 4751 RR Oud-Gastel
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Braziliaanse im pressies (I)

PIERRE BRAUN

Gedurende de maanden juli tot oktober 1 983 was ik opnieuw in de gelegen
heid een groot aantal nieuwe en weinig bekende cactusgroeiplaatsen in Bra
zilië te bezoeken. Op deze onderzoeksreis werd in een terreinwagen meer 
dan 16.000 km door verafgelegen en nog woeste gebieden van dit reus
achtige, tropische land afgelegd. Wij doorkruisten daarbij de staten Rio 
Grande do Sul, Santa Catharina, Parana, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso 
en het aangrenzende Paraguay, Goias, D.F. Brasilia, Bahia, Pernambuco, 
Minas Gerais, Espirito Santo en tenslotte Rio de Janeiro.
De nadruk lag vooral op de studie van het geslacht Discocactus, waarvan 
de tot nu toe bekende soorten bijna allemaal opgezocht werden, en op Co- 
leocephalocereus. Andere geslachten, die ook diepgaander bestudeerd 
werden, waren Austrocephalocereus, Arrojadoa, Arthrocereus, Melocac- 
tus, Pilosocereus en Uebelmannia.
Mijn hartelijke dank geldt mijn vrienden en reisgenoten Th. Schöbel uit Duits
land alsmede Leopoldo Horst (Rio Grande do Sul) en Eddie Esteves Pereira 
(Goias) uit Brazilië. Dank zij de goede onderlinge samenwerking konden 
vele vragen en problemen opgelost worden. Verder is het hieraan te danken, 
dat wij van alle geslachten een groot aantal nieuwe soorten, ondersoorten 
en variëteiten konden ontdekken.
Van deze reis zal ik in willekeurige volgorde een aantal impressies geven.

Cactusparadijzen in West-Bahia
Nadat wij Pseudopilocereus parvus Diers et Esteves op zijn groeiplaats in de 
Serra Geral de Goiaz hebben bestudeerd, passeren we de grens tussen de 
staten Goias en Bahia en koersen naar het oosten over de grote hoogvlakte 
van West-Bahia. Honderden kilometers lang doorkruisen we hier de hete, 
zondoorstoofde Campo Cerrado. Het betreft hier een open landschap met 
spaarzame begroeiing. Slechts hier en daar staan 3-4 m hoge bomen tussen 
het gras.
De slechte weg en de enorme hitte veroorzaken veel ongerief met onze wa
gen. Reparaties kunnen meestal slechts gebrekkig of helemaal niet uitge
voerd worden, want nederzettingen zijn er nauwelijks.
Tegen de avond van een vermoeiende dag komen we op een plaats waar het 
plateau kratervormig ingezonken is. Temidden van wondermooie zandsteen
formaties vinden we hier een interessante Discocactus, die bijna helemaal 
verzonken in het enigszins rose-kleurige zand staat. De Discocactussen 
groeien hier temidden van manshoog struikgewas, steeds op meer open 
plaatsen.
Verder naar het oosten helt deze hoogvlakte omlaag naar de Rio Sao Fran- 
cisco. In dit bekken bereiken de temperaturen rekordhoogtes. Zelfs geduren
de de winternachten meten we nog temperaturen boven de 20°C. Overdag 
heerst er een broeierige, bijna ondraaglijke hitte. Hier vinden we tussen de 
rotsen verscholen een nieuwe Melocactus. Het gaat bij deze soort om de tot 
dusverre meest westelijke vondst in Brazilië van een vertegenwoordiger van 
dit geslacht. De nieuwbeschrijving zal binnenkort volgen.
Via de groeiplaatsen van Discocactus spinosior Buin. & Bred. en D. catingi- 
cola Buin. & Bred. trekken we verder naar het noorden. We komen nu in toe
nemende mate terecht in een dicht begroeide, semi-aride streek, die niet te 
vergelijken is met de catinga. Cactussen zijn hier alleen te vinden op aan de



zon blootgestelde open plekken; in de bossages is het zoeken tevergeefs. Op 
de hoge rotswanden zien we door de verrekijker regelmatig Pilosocerei 
staan. Een nadere beschouwing van al deze groeiplaatsen zou urenlange 
voettochten door hoog en bijna ondoordringbaar doornig struikgewas ver
gen. Tijdens één zo'n tocht over een berghelling ontsnappen we nog net aan 
een bosbrand. Zulke branden worden overal door de inheemse bevolking 
moedwillig aangestoken. Op die manier branden zij dikwijls hele bergbe- 
groeiingen af.

Ons volgende doel is de Serra do Boqueirao. Over slechte, stoffige wegen 
banen wij ons een weg naar het noorden. Plotseling zien we in de verte grijze 
kalksteenrotsen. Met behulp van iemand die ter plaatse bekend is, bereiken 
wij die rotsen, nadat wij ons langdurig in de ondraaglijke hitte door het 
doornige struikgewas gewrongen hebben. Op de sterk verweerde en vol 
spleten zittende rotsen, die zeer moeilijk te beklimmen zijn, vinden we een 
erg mooie, blauwberijpte Pilosocereus met gele bedoorning en een goud
geel cephalium. Het betreft een mooie, nieuwe soort, die op de groeiplaats 
nog massaal en onaangeroerd voorkomt. Deze soort zal na afsluiting van alle 
onderzoeken als Pilosocereus calcisaxicola P.J. Braun (HU 5 70) beschre
ven worden.
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Pilosocereus calcisaxicola n.n. (HU 570).

Foto ’s van 
de schrijver

Melocactus levitestatus Buin. & Bred. (HU 39  7). Pilosocereus superfloccosus (Buin. & Bred.) Ritt. (HU 394).

De auteur op de 
typevindplaats van 
A us trocephalocereus 
dolichosperma ticus 
Buin. & Bred.
(foto: L. Horst)



Melocactus spec. nov. (HU 571).

In dezelfde streek, maar volkomen geïsoleerd, groeit een erg mooie, groot 
wordende Melocactus met een zeer sterke, rode bedoorning. Weliswaar 
moeten we vanaf de weg slechts driehonderd meter afleggen, maar daar
voor hebben we een vol uur nodig. Eerst moeten we door een dal, waarin 
het zo heet is als in een oven, daarna kan men pas langs de rotsen omhoog 
klauteren, waar men dan beloond wordt met prachtige Melocactus- 
populaties. Ook deze interessante soort kan binnenkort al gepubliceerd wor
den.
Tegen de avond komen we in een dorpje, gevormd door slechts 1 5 houten 
hutten zonder electriciteit. Alles ziet er erbarmelijk uit, maar de mensen zijn 
erg vriendelijk en daarom besluiten we hier de nacht door te brengen. We 
krijgen twee aanbiedingen om te overnachten: de eerste kost omgerekend 4 
gulden, de tweede 5. We kiezen voor het "luxe-hotel", omdat bij het goed
kopere adres ook de varkens in de hut rondlopen. In het betere "ho te l" hoe
ven we onze slaapruimte alleen maar met kippen te delen.
De volgende morgen vertrekken we naar de Serra do Ramalho. Hier werd in
middels over enkele trajecten een asfaltweg aangelegd en ik ben verbaasd 
en ontsteld over de radikale manier waarop het landschap hier veranderd is. 
Waar enige jaren geleden nog 200 km zandweg door dichte bebossing liep, 
is nu alles afgebrand en gekapt. Wie daar nu voor het eerst langs rijdt kan 
zich niet voorstellen, hoe het er tot voor kort nog in oorspronkelijke toestand 
uitgezien heeft. De dorpjes hebben intussen electrisch licht gekregen en 
sommige zijn tweemaal zo groot geworden. Het oorspronkelijke landschap is 
bijna volledig vernietigd.
Al snel bereiken we een rotsmassief, dat ik nog ken van een vorige reis. Toen 
konden we de rotsen wegens de grote afstand en het dichte bos niet nader 
onderzoeken; nu is echter alles gerooid en derhalve zijn de bergen snel te be
reiken. Alleen op de hoogste toppen van deze bergketen vinden we een 
mooie, eveneens onbekende, Melocactus met een vuurrood cephalium. In
teressant om te zien is ook een hier groeiende, dieprood bloeiende vorm van 
Platyopuntia inamoena.
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Het hoogtepunt van dit deel van de reis is het bezoek aan de typevindplaats 
van Austrocephalocereus dolichospermaticus Buin. et Bred., een plant die 
zijn naam dankt aan de eigenaardige vorm van het zaad (zie ook Braun, 
1 983). Deze soort groeit geheel geïsoleerd op kalksteenrotsen (door Buining 
abusievelijk als vulkanisch beschreven), die als eilanden uit het bergachtige 
landschap oprijzen. Hier op de typevindplaats staan duizenden exemplaren 
van deze soort en een cactusliefhebber ervaart het als het hoogste geluk 
door deze "bossen" van Austrocephalocereus en Pilosocereus te wandelen. 
A. dolichospermaticus wordt slechts 2-3 m hoog en groeit in de regel on
vertakt. De stammen zijn intens blauw berijpt en rood bedoornd. Reeds bij 
een hoogte van 50 cm beginnen de zuilen een cephalium te vormen. Tevens 
bestuderen we hier Pilosocereus superfloccosus (Buin. et Bred.) Ritt., als
mede drie nog onbekende Pilosocerei. Ook kan ik al voor een deel bloemen 
en vruchten verzamelen en alcoholpreparaten maken, 's Avonds moeten 
dan de bijbehorende aantekeningen gemaakt worden evenals verdere be
schrijvingen.

Mensen, verdreven door het Sobradinho-stuwmeer bouwen op veeI plaatsen in West-Bahia hun leem- en strohutten.

Op de kale rotsen groeien verder zowel kleine, groengele als zeer grote, zil
verachtig berijpte, Bromelia's en een struikvormige, succulente Euphorbia. 
Deze standplaats is eenvoudig een paradijs en men valt van de ene verba
zing in de andere. Ook hier zijn de rotsen aan een sterke erosie blootgesteld 
en zijn daardoor veelvuldig gebarsten en derhalve messcherp. Op onze te
rugtocht, tegen de avond, vergis ik mij en kom ik te vallen, waarbij de rotsen 
mijn broek kapotsnijden en diep in mijn knie binnendringen. Bij zo'n val pro
beert men met de handen zijn val te breken en daarbij grijp ik onopzettelijk in 
een grote, helaas sterk bedoornde Meiocactus ievitestatus Buin. et Bred. 
Kortgeleden hebben zich aan de rand van deze rotsen enkele mensen ge
vestigd, die door het Sobradinho-stuwmeerproject uit Noord-Bahia verdre
ven zijn. Hun kinderen, die zich door de eentonigheid van het leven hier ver
velen, hebben er echter helaas plezier in de zuilcactussen doelloos om te 
hakken. Men vindt hele kerkhoven van gevelde zuilen van A. dolichosper
maticus.



Voor we de Rio Sao Francisco oversteken schenken we nog aandacht aan 
een heel bijzondere groeiplaats, die van Melocactus warasii Pereira et Bue- 
neker. Deze fantastisch mooie soort, die volgens mij tot de mooiste van het 
geslacht behoort, vinden we hier op een vlak stuk rots midden in het bos, bij
na 50 km van de hoofdweg verwijderd. Slechts met behulp van een plaatse
lijke bewoner die de omgeving kent, vinden we de planten. Het kost ons een 
halve dag om over kleine en zeer gevaarlijke bosweggetjes daar te komen. 
Terwijl ik op de standplaats de ene film na de andere volschiet, vertelt Leo- 
poldo Horst dat hij deze cactus nu al enkele malen gevonden heeft, maar 
steeds op een andere plaats. De meeste groeiplaatsen zijn moeilijk bereik
baar. M. warasii is intens blauw gekleurd en wordt, inclusief cephalium, 
meer dan een meter hoog.
Aan de rand van deze rotsen bewonderen we reusachtige flessebomen, die 
tot de grootste en dikste exemplaren behoren die Leopoldo en ik ooit in het 
noordoosten van Brazilië gezien hebben. Achter deze rotsen strekt zich het 
beangstigend dichte droogtebos uit. Daar binnen te dringen is vanwege de 
doorns en de gifslangen normaal gesproken niet raadzaam. Helaas staat 
echter alleen in dit bos een hoge, blauwe en nauwelijks vertakte Pilosoce- 
reus. De toppen van deze zuilen zijn bijzonder mooi met hun witte wol. Ook 
in dit bosgebied worden binnenkort nederzettingen voor de Sobradinho- 
boeren gesticht. Voor dit doel wordt gewoon een stuk bos gerooid en langs 
een straat worden een aantal kleine, identieke, prefab-hutten neergezet. De
ze nederzettingen zijn in het begin nog ver verwijderd van de verkeerswe
gen. Het duurt niet lang voordat het ontbossen door middel van afbranden 
begint. Op die manier worden grote oppervlaktes bos systematisch binnen 
enkele jaren vernietigd.
Laat in de nacht komen we op de hoofdweg terug en rijden omlaag naar de 
Rio Sao Francisco. Gelukkig halen we nog de laatste pont. Onze hoop op een 
verkwikkende nachtrust wordt echter de bodem ingeslagen. Aan de andere 
kant van de rivier wacht ons een verschrikkelijke massa mensen.
Bom Jesus da Lapa is een beroemd bedevaartsoord en juist vandaag viert 
men de heiligste dag van het jaar!

Literatuur:
Braun, P : Over de micromorfologie van de zaden van Austrocephalocereus dolichospermaticus Buin. et Bred 1 974  en Austro- 
cephalocereus estevesii Buin. et Bred. 1975, Succulenta 62(1), 5-9, 1983

Hauptstrasse 83, D-5020 Frechen-1, BRD

Vertaling: A.B. Pullen
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Echinocereus rosei Woot. & Standl.

W. STERK

Echinocereus rosei is één van de vele namen, waaronder we de afgebeelde 
plant kunnen aantreffen. Ik gebruik die naam, alhoewel deze in 1915 be
schreven soort misschien of zelfs waarschijnlijk, beter als een variëteit van E. 
polyacanthus kan worden beschouwd.
Bij het indelen en benoemen van planten vinden we steeds weer de samen
voegers en de uitsplitsers tegenover elkaar staan. De samenvoegers hebben 
thans weer eens de overhand; mensen zoals D. Hunt in Engeland en L. Ben- 
son in Amerika zijn al jaren bezig (nauw)verwante planten die om verschil-



Foto van 
de schrijver

lénde redenen van een aparte naam waren voorzien, bij één soort onder te 
brengen. Soms blijven de oude namen dan als vorm of variëteitsnaam nog 
bestaan. Het is missc'hien een reactie op het werk van Backeberg - de uit- 
splitser bij uitstek - die een groot aantal nieuwe geslachts- en soortnamen 
schiep. Benson heeft de in de Verenigde Staten voorkomende cactussen en 
dus ook die uit het geslacht Echinocereus onder handen genomen. Alles 
wat verwant is met Echinocereus triglochidiatus brengt hij onder bij deze 
soort. Daar hij zich vrijwel niet met de Mexicaanse soorten heeft bezigge
houden, kan hierdoor verwarring ontstaan. Staatkundige grenzen gelden nu 
eenmaal niet voor planten. Benson stelt E. rosei synoniem aan E. triglochi
diatus var. neomexicanus.
De afgebeelde plant bezit ik al jaren en is opgekweekt uit "import"-zaad. He
laas weten we van gekocht importzaad maar zelden, waar het oorspronkelijk 
vandaan komt. Het verzamelen van zaden in de natuur voor de handel is niet 
meer lonend. Ook vroeger zullen heel wat zaden uit de handel van gekweek
te planten afkomstig zijn geweest. Bij het echte verzamelen in de natuur 
moeten we dan ook nog aannemen dat de verzamelaars de planten in niet 
bloeiende toestand kennen. Bloemen zagen de verzamelaars waarschijnlijk 
bijna nooit. Het is dan ook aannemelijk dat zodoende veel zaad onder een 
verkeerde naam is aangeboden.
Echinocereus rosei wordt altijd beschreven als een plant met rode of oranje
rode bloemen, hoewel dikwijls wordt opgemerkt dat de kleur nogal variabel 
is. Wel zijn onder die naam altijd planten met een lange bloembuis beschre
ven. Ik vond opgegeven lengtes van 4 tot 7 cm.
De lichte kleur kan ook een toeval zijn. Van zeer veel planten met gekleurde 
bloemen komen nu en dan witbloemige exemplaren voor. Van bijna alle veel 
gekweekte planten zien we ze van tijd tot tijd: witte tulpen, rozen of dahlia's 
zijn in de natuur waarschijnlijk nauwelijks te vinden. Het kan dus een toeval
lig bijna witbloeiende plant zijn, afwijkend van de normale rode vorm.
Nauw verwant met deze soort, maar met kleinere rode bloemen, zijn planten 
onder de namen E. octacanthus, E. conoideus en E. neomexicanus en nog 
enkele minder goed bekende.
Daar tot nu toe ook de veldstudies geen eenheid in deze warwinkel hebben 
gebracht, kan ik wel begrijpen dat de samenvoegers een groot aantal te wei
nig bekende soorten bij elkaar willen voegen tot één soort. Helaas zal voor 
een groot aantal vormen het rangschikken onder de juiste naam niet meer 
mogelijk zijn, omdat ze in de natuur voor het zover is, zijn verdwenen.
Het is niet nodig E. rosei te enten. Wel is het verstandig ze in een bladgrond- 
arm mengsel te kweken. Ook compost en andere organische bestanddelen 
dienen zo weinig mogelijk aanwezig te zijn. Zand en klei en een korrelige 
steenachtige massa voorkomt schimmel en bacterierot.
Wevestraat 89, 5 7 0 8  AE Helmond
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M e s e m b ry a n th e m a c e a e  (XLI)

FRANS NOLTEE en ARIE DE GRAAF

70. Lithops (afgeleid van lithos = steen en ops =  gelijkend op; levende steentjes)

Over dit welhaast bekendste geslacht van de Mesembryanthemaceae zou
den we eigenlijk niet zoveel behoeven te schrijven. Er is al heel veel gepubli
ceerd over Lithops in ons eigen maandblad, maar vooral in de Engelstalige 
tijdschriften. De belangrijke artikelenreeks die wijlen Dr. B.K. Boom, met me
dewerking van wijlen Dr. H.W. de Boer, destijds in Succulenta publiceerde, 
is in boekvorm verschenen als Mededeling nr. 335 van het I V.T. te Wage- 
ningen.
Dat we er toch, en uitgebreid, aandacht aan besteden is omdat dit belangrij
ke geslacht zeker niet mag ontbreken in deze reeks. Bovendien hopen we de 
beginnende liefhebbers enthousiast te maken voor dit genus van kleine ju
weeltjes. Misschien kunnen we voorts de oudere rotten in onze hobby toch 
nog een paar bijzonderheden vertellen, waaraan zij tot nu toe niet zoveel aan
dacht hebben geschonken.

1. L. bromfieldii var. insularis
2. L. glaudinae
3. L. herrei var. geyeri
4. L. localis Foto’s A. de Graaf
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De ontdekking van de eerste Lithops-soorl vond al plaats in 1 81 1; die eer 
viel te beurt aan een zekere meneer Burchell. Op een van zijn reizen door het 
binnenland van Zuid-Afrika wilde hij een mooi gekleurd kiezelsteentje opra
pen. Dat lukte niet direct, want wat hij wilde oprapen zat vast in de grond. 
Het bleek dan ook geen steentje te zijn maar een plantje. Burchell had al wel 
in de gaten dat het een plantje was dat tot het toentertijd zeer omvangrijke 
geslacht Mesembryanthemum behoorde. Later werd het plantje door Ha- 
worth beschreven, aan de hand van een door Burchell gemaakte tekening, 
als Mesembryanthemum turbiniforme De tekening is helaas verloren ge
gaan, doch wanneer men afgaat op de beschrijving en daarbij vergelijkt met 
planten uit het toenmalige ondergeslacht Conophytum blijft er geen andere 
conclusie over dan dat de verschillen ten opzichte van Conophytum zó groot 
zijn, dat de door Haworth beschreven plant inderdaad thuishoort in het huidi
ge geslacht Lithops. Lange tijd, zelfs meer dan 1 00 jaar, werd de soort niet 
teruggevonden, ondanks alle moeite die daarvoor gedaan werd. In 1918 
echter gelukte het Dr. I.B. Pole-Evans, nadat hij er een week lang naar ge
zocht had, opnieuw een paar exemplaren te vinden. Hij vond ze in de omge
ving van Prieska, Kenhardt-district, Kaapprovincie, de plaats waar Burchell 
het eerste plantje opraapte.

Dat Lithopsen in het veld niet zo gemakkelijk ontdekt worden komt doordat 
ze veelal groeien in de uitgestrekte steengruisvelden. In niet-bloeiende 
toestand zijn zij nauwelijks te onderscheiden van de omringende kiezelstenen 
en steenbrokjes. Bovendien trekken Z./'rAops-planten zich in de droge tijd in 
de bodem terug. Het bovenvlak van de plant komt dan gelijk te liggen met het 
grondoppervlak of de plant trekt zich zelfs zover terug dat hij onder de opper
vlakte verdwijnt.
Fijn gruis en zand stuiven over de plantjes heen en er is niets meer van te 
zien. Dit terugtrekken in de bodem wordt veroorzaakt door een zogenaamde 
turgor-beweging van de hoofdwortel. Door verkorting en verlenging van de 
cellen wordt deze hoofdwortel verkort op de manier zoals, om het plastisch 
uit te drukken, een kous afzakt. Er ontstaan rimpels in de wortel waardoor hij 
korter wordt. De wortel met zijn vertakkingen zit goed verankerd in de grond 
en daardoor trekt hij het plantelichaam de bodem in. Bovendien is het plante- 
lichaam enigszins ingedroogd en tevens rimpelig geworden onder inwerking 
van dezelfde turgor-beweging.
Als u Lithops op de juiste wijze kweekt, kunt u dit merkwaardige verschijnsel 
zelf waarnemen, vooral bij planten die in een groot aantal bij elkaar in een bak 
of grote pot staan. Bij ons zullen ze niet geheel aan het gezicht onttrokken 
worden; meestal stuift er geen zand door onze kassen om de planten te be
dekken. U kunt wel waarnemen dat de bovenvlakken van de planten gelijk ko
men te liggen met de bovenkant van de grond.
Als de planten water krijgen, in welke vorm dan ook, zuigen de plantelicha- 
men zich vol, de hoofdwortel strekt zich weer en de planten komen weer te 
voorschijn, beginnen te groeien en later te bloeien.
De grote overeenkomst van de planten uit het geslacht Lithops, maar niet al
léén uit dit geslacht, met kiezelstenen wordt wel gezien als mimicry. Dit is na
bootsing in kleur en in vorm van omgevende voorwerpen om zodoende min
der op te vallen. Dit dan om te voorkomen dat wild of vee de plantjes zouden 
waarnemen en opeten. In hoeverre we aan dit gezichtspunt waarde moeten 
hechten is aan twijfel onderhevig. In de eerste plaats zijn wilde dieren, maar 
ook vee, heus wel in staat met behulp van hun uitstekende reukzin en/of ge
zichtsvermogen de planten te vinden die zij nodig hebben als voedsel. In de



tweede plaats zijn de planten slechts een deel van het jaar geheel in de bo
dem verzonken. Als zij groeien en zeker als zij bloeien, zijn ze goed zichtbaar. 
Dit is echter wel in de periode dat er voldoende ander voedsel voor de dieren 
te vinden is.
In ieder geval gaat het, als er over mimicry-planten gesproken wordt, over 
planten die in hun natuurlijke omgeving nauwelijks opvallen.
Het in de bodem verzinken van Lithops is niet uitsluitend een middel om dier- 
vraat te voorkomen. De plantjes beschermen zich hiermee tegen de intense 
zonbestraling en ontkomen daardoor aan verbranding en totale verdroging. 
Z./Y/jops-planten lijken op het eerste gezicht te bestaan uit een min of meer 
kegelvormig lichaam met een - bijna - gesloten of een gapende spleet aan de 
bovenzijde. Die bovenzijde kan vlak of in meerdere of mindere mate bol zijn. 
Indien we zo'n plantelichaam in de lengte zouden doorsnijden dwars over de 
spleet, komen we tot de conclusie dat het lichaam niet één geheel vormt. De 
spleet loopt namelijk tot beneden toe door. Aan de buitenkant van de plant is 
er van het doorlopen tot onderin van de spleet niets te zien. Buitenlangs zijn 
de bladparen (want dat zijn het!) vrijwel tot aan het bovenvlak met elkaar ver
groeid. Als we een plant vanuit de spleet recht naar beneden zouden door
snijden, zien we duidelijk dat het kegelvormige lichaam uit twee langs de 
bladranden grotendeels met elkaar vergroeide bladeren bestaat. De buiten
kant van het kegelvormige plantelichaam bestaat uit de onderzijden van twee 
bladeren, de bovenkant wordt gevormd door de bladtoppen, die sterk afge
knot zijn en de wanden van de spleet binnenin het lichaam zijn de bovenkan
ten van de bladeren. Bij de op de genoemde manieren doorgesneden planten 
zien we nog iets bijzonders. Onderin, dat is dus eigenlijk in de oksel van de 
twee samengegroeide bladeren, bevindt zich al een knop waaruit later een 
nieuw bladpaar zal groeien.

Wat valt er nog meer op aan de planten? De bovenkant, nader bekeken, blijkt 
geheel of gedeeltelijk te bestaan uit lichtdoorlatend weefsel, de zogenaamde 
vensters. Soms heel duidelijk en het grootste deel van de bovenkant 
beslaand, soms in de vorm van een aantal stippen. Tussen deze twee uiter
sten van venstervormen is er een groot aantal tussenvormen mogelijk.
Het venster kan vertakt zijn, waaiervormig, bandvormig, boomvormig of zo 
maar willekeurig.
Behalve die lichtdoorlatende vensters zien we bij de meeste soorten vlekken, 
dikwijls bestaande uit restanten van de oorspronkelijke opperhuid. Deze vlek
ken noemen we eilandjes. Er kunnen veel eilandjes zijn, maar ook slechts en
kele. Bij een aantal soorten zijn de eilandjes zo groot dat er alleen nog maar 
de vertakte groeven tussen de eilanden te zien zijn. Meestal bevinden zich in 
die groeven nog wel venstertjes.
Voorts komen we bij enkele soorten nog zeer kleine blauwe stipjes tegen. Dit 
zijn miniatuur-venstertjes die net onder de opperhuid liggen.
Naast de al genoemde vertakte eilandjes kunnen we bij een aantal soorten 
nog duidelijke rode of bruine lijntjes en/of puntjes ontdekken; soms zijn ook 
die lijntjes vertakt.
Al deze verschillende bijzonderheden die we aan het bovenvlak van het plan
telichaam kunnen waarnemen zijn, samen met de kleuren ervan, van belang 
bij de determinatie van de soorten.
De bloemkleuren blijven grotendeels beperkt tot geel en wit. Slechts één 
soort kan abrikooskleurige bloemen voortbrengen (L . verruculosa), doch de
ze plant kan ook wit, roze of violetachtig bloeien. Lithops optica forma rubra 
zou wit moeten bloeien. Uit de afbeelding is evenwel te zien dat de bloem-



blaadjes slechts aan de basis wit zijn en naar de punt violetkleurig worden. 
Uitgezonderd de twee genoemde, bloeien alle Lithops dus wit of geel, het
geen het determineren soms vergemakkelijkt. Er zijn overigens witbloeiende 
variëteiten van geelbloeiende soorten gevonden. De bloemkleur is evenals al
le andere kenmerken slechts tot op zekere hoogte een goed houvast bij het 
op naam brengen. Ook bij Lithops zijn door hybridisering de kenmerken van 
verschillende soorten soms op één plant aanwezig.

(wordt vervolgd)
Rotterdamseweg 88, 3 33 2  AK Zwijndrecht 

Finlandplein 5, 3244  AE Nieuwe Tonge

Opm.: aflevering 69 (Leipoldtia) zal op een later tijdstip gepubliceerd worden.

Kunstmest

LUDWIG BERCHT

Het gebruik van kunstmest ot meststoffen in zijn algemeenheid is in onze lief
hebberij voor velen nog steeds een vies begrip. Toch moet men niet verge
ten dat veel gekochte potgrond toegevoegde meststoffen bevat. En ook van 
het gebruik van gedroogde koemest, Thomas-slakkenmeel of bloedmeel 
schrikt niet iedereen meer.
Zonder in te gaan op een stuk bemestingsleer of een opsomming te geven 
van het scala van mogelijk toepasbare meststoffen wil ik u hier vertellen wat 
ik gebruik om mijn planten te laten groeien. Door het potgrondmengsel dat ik 
gebruik meng ik een kunstmestkorrel van het merk Osmocote. Dit zijn kunst- 
mestkorrels met een harsmanteltje. De werking is als volgt: door het 
harslaagje dringt water naar binnen, lost daar een klein beetje van de chemi
caliën op en gaat weer naar buiten teneinde door de plant opgenomen te 
kunnen worden. De doordringbaarheid van die harswand is o.a. afhankelijk 
van de temperatuur. Beneden 20°C  is de afgifte vrijwel nihil. En natuurlijk is 
de afgifte nul als de grond droog is. Derhalve kan de aanwezigheid ervan in 
de grond tijdens de winter geen kwaad. De werkingsduur van de korrels on
der normale omstandigheden in onze liefhebberij strekt zich zeker over 2 jaar 
uit.
De soort Osmocote die ik toepas, is degene met als samenstelling 8-1 3-1 7 
+ 6% MgO + 1 % Fe, oftewel in gewoon Nederlands: de korrels bevatten 
8% stikstof, 1 3% fosfor als P2 O5 , 1 7% kalium als K2 O, 6 % magnesium- 
oxide en 1 % ijzer, alles in voor de plant opneembare vorm. Osmocote is te 
verkrijgen in zakken van 25 kg, dus waarschijnlijk iets om gezamenlijk via bij
voorbeeld de afdeling in te kopen.
Dan nog de dosering zoals ik die toepas:

3 zakken potgrond/cactusaarde
'/2 zak gebakken kleikorrels 2-4 mm
'/2 zak grof zand of een extra '/2 zak kleikorrels
1 kg Osmocote 8-1 3-1 7.

Veel succes indien u besluit dit te gaan toepassen.

M auritshof 124, 348 1  VN Harmelen



Notocactus eremiticus Ritter 1979

SJEF THEUNISSEN EN NOL BREDEROO

In zijn ''Kakteen in Südamerika", Band 1 werd door Friedrich Ritter een 
groot aantal nieuwbeschrijvingen van Notocactussen gegeven. De meeste 
daarvan waren reeds sinds het begin van de jaren zestig bij ons bekend, om
dat er zaden werden verspreid door Frau Winter, de zuster van Ritter. Toch 
zijn er ook nog een aantal taxa die nauwelijks bekendheid hebben verworven 
of die zelfs nog geheel in nevelen zijn gehuld, zoals N. arachnitis var. minor, 
N. cristatoides, N. curvispinus, N. harmonianus, N. horstii var. purpurei- 
florus, N. permutatus, N. rubropedatus en /V. spinibarbis. Van enkele van 
deze soorten zijn in aanvulling op de beschrijving goede foto's afgedrukt in 
Band 1, van andere is zelfs de afbeelding niet in staat ons een redelijk beeld 
van de plant te geven. De auteurs van dit artikel houden zich aanbevolen 
voor elke informatie over plantenmateriaal van bovengenoemde soorten en 
variëteiten!
Een soort die op het eerste gezicht redelijk goed verbreid lijkt te zijn in onze 
verzamelingen is N. eremiticus. Ritter vertelt zelf dat Leopoldo Horst en hij 
deze plant vonden op de tafelberg ten oosten van Livramento. Jammer ge
noeg werd er ondanks ijverig speuren geen tweede exemplaar gevonden en 
het gevonden exemplaar ging helaas door een infectie verloren. Ritter vertelt 
er niet bij, wanneer de plant is gestorven. In zijn afbeelding 237 laat hij ons 
een gezonde, bloeiende plant zien, terwijl afbeelding 124 dezelfde plant 
toont maar dan 4 jaar later. Ze is dan duidelijk verschrompeld, maar draagt 
wel 4 rijpe vruchten. Van deze laatste opname vinden we een kleurenafdruk 
in Literaturschau Kakteen 1982, p. 47.
Wat er met de zaden van deze plant is gebeurd, valt niet te controleren, 
maar regelmatig hoort men het verhaal, dat Ritter 3 exemplaren van N. ere-

N. "e rem iticus" uit zaad van Uhlig, vorm 1 
Foto: J. Theunissen

N. eremiticus Ritt., zaailing van Buinings plant 
Foto: L. Bercht



N. ''e rem iticus '' uit zaad van Uhlig, vorm 2 

Foto: J. Theunissen

Verklaring bij de tekeningen

A = Bloemdoorsnede met schubben en perianthbladeren 
B = Zaad
B1 = Zaaddoorsnede, m = micropyle, f = umbilicus, t = testa, e = embryo
B2 = Hilum
B3 = Embryo
B4 = Vrucht
C = Doornareool

Tekeningen: A.J. Brederoo

miticus uit handen gegeven zou hebben: 1 aan A. Buining, 1 aan L. Horst 
en 1 aan W. Uebelmann. Deze planten moeten dan opgekweekt zijn uit zaad 
van die ene oorspronkelijke plant. Wat er met de exemplaren van Horst en 
Uebelmann gebeurde is ons niet bekend; het exemplaar dat Buining kreeg is 
door hem vermeerderd en 2 exemplaren zijn bij zijn voormalige medewer-
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kers terecht gekomen. De planten blijken zelffertiel te zijn en in het afgelopen 
seizoen zijn er via de zaadactie van Internoto talrijke zaden onder liefhebbers 
verspreid.
De planten afkomstig van Buining voldoen in alle opzichten aan Ritters be
schrijving van N. eremiticus. Aan de hand van de gegevens van deze plan
ten is de beschrijving vervolledigd. De beschrijving luidt:
Lichaam donkergroen, enkel, bolvormig, 6 cm en meer in doorsnee, de wortels zijn enigszins 
peenvormig: de schedel is verdiept en niet met doorns bedekt. De ongeveer 1 8 ribben zijn ver
deeld in halfbolvormige knobbels van ongeveer 3 mm hoogte en 5-6 mm doorsnee. De areolen 
bevinden zich op de scheiding van de knobbels, ze zijn bijna rond en circa 2 mm in doorsnee; ze 
liggen 5-6 mm van elkaar en zijn bedekt met wit vilt. Er zijn 2-4 middendoorns, een naar bene
den gericht van 1 7 mm lang, een naar boven van 1 4 mm lang, de 2 zijwaartse zijn vaak moeilijk 
van de randdoorns te onderscheiden. Ze zijn lichtgeel tot roodbruin van kleur met iets donkerder 
punt, voelen min of meer stijf aan, zijn elastisch, naaldvormig, iets gebogen en niet stekend. De 
circa 1 4 randdoorns zijn om de areool zijwaarts gesteld, zeer lichtgeel met iets donkerder punt, 
6-1 1 mm lang, iets fijner dan de middendoorns. De bloemen verschijnen uit de nieuwe areolen 
rond de schedel, ze gaan 's morgens open om 's middags weer te sluiten, ze bloeien meerdere 
dagen. Ze zijn circa 35 mm lang en 25 mm breed, bij volledige opening tot 40 mm breed, geel. 
De bloemvorm is die van een trechter met geringe neiging tot de klokvorm. Het pericarpellum is 
1 0 mm lang, 8 mm breed, bezet met zeer kleine schubjes in de oksels, waarin 3-4 licht gebo
gen, donkerbruine borstels van 3-6 mm lengte en enkele grijsbruine haren staan. De zaadholte 
is ca 5 mm lang en 3 mm breed, de zaadknoppen zijn wandstandig en staan in bundels van 2-3 
bijeen. De nektargroef is rood. Het receptaculum is 1 1 mm lang met een grootste breedte van 
12 mm, het is bezet met tot 2,5 mm lange en 1,5 mm brede, spits toelopende, roodbruine 
schubjes die een bruine punt hebben. In de oksels van deze schubjes staan circa 6 licht gebo
gen, donkerbruine borstels met een lengte van 3,5 -7 ,5  mm en grijsbruine haren. De over- 
gangsbladeren zijn circa 1 3 mm lang en 6 mm breed, spatelvormig met ingezonken top, top 
met purperen randje, de middennerf eindigt in een donkerbruin nageltje, de bladvoet is vlezig 
verdikt, de bladrand licht gegolfd. Alle bloembladeren zijn goudgeel. De buitenste bloemblade
ren zijn circa 1 3 mm lang en 6,5 mm breed, spatelvormig met afgeplatte top, de top is fijn ge
tand, verder als de overgangsbladeren. De binnenste bloembladeren zijn circa 1 5 mm lang en 
6,5 mm breed, lancet- tot spatelvormig, bovenste deel van de bladrand fijn getand. De stamper 
is 1 4 mm lang, 1,5 mm in doorsnee, naar boven toe lichtgeel, naar onderen rood. De circa 1 0 
robijnrode stempellobben zijn ongeveer 2,5 mm lang en enigszins gespreid. De helmdraden 
zijn robijnrood, alleen het laatste stukje is geel; ze staan in 6 kransen om de stamper, zijn 4,5 
mm lang en zijn alle met de helmknopjes naar de stamper gericht. De helmknopjes zijn 1,5 mm 
lang en goudgeel. De vrucht is circa 1 3 mm lang en 7 mm breed, groen-roodbruin, bedekt met 
kleine schubjes die in de oksels circa 6 doorzichtige borstels met lichtbruine punt en lichtgrijze 
haren hebben. De vrucht heeft geen luchtkamer zoals andere soorten uit de groep der setacei en 
mammulosi, ze is gevuld met talrijke zaden en breekt aan de basis onregelmatig open. Het zaad 
is helm-mutsvormig, 0 ,8 -0 ,9  mm lang, 1,1-1,2 mm breed; de testa bestaat uit bolvormige, 
ronde tot elliptische, matzwarte tuberkeltjes die aan de hilumrand veel kleiner en vlakker zijn; het 
hilum is basaal, onregelmatig peer- tot eivormig, bedekt met een dunne laag grijswit weefsel, het 
omvat de micropyle en de umbilicus; de umbilicus is vrij sterk ontwikkeld, enigszins haakvormig; 
het embryo is bolrond, aan de bovenkant iets afgeplat.

N. eremiticus hoort qua habitus zonder twijfel tot de groep planten rond N. 
concinnus. De bedoorning is evenwel sierlijker, ook is de bloembuis niet zo 
trechtervormig als bij concinnus. De bloem van eremiticus gaat reeds lichte
lijk over naar het klokvormige type, zoals we dat bij het ondergeslacht Neo- 
notocactus kennen. Ook de vrucht wordt niet langgerekt zoals bij concinnus 
wel het geval is.
Toch is het nodig ruime aandacht te besteden aan deze nieuwe soort van 
Ritter, want al sinds het begin van de jaren zeventig zijn er vele planten onder 
deze naam in omloop die totaal niets met N. eremiticus gemeen hebben. 
Voor zover is na te gaan komen deze planten van de firma Uhlig, die reeds 
kort na 1970 zaden van N. eremiticus in omloop bracht. Er zijn verschillen
de liefhebbers bij wie uit één portie zaad twee duidelijk verschillende soorten 
kiemden. Zonder enige twijfel gaat het om Notocactussen, maar tot nu toe is 
het niet gelukt ze te determineren. Het verschil echter met de diagnose van 
Ritter en met diens foto's is zó groot, dat met zekerheid gesteld kan worden



dat het geen eremiticus is. Vooral in Oost-Europa zijn deze planten verspreid en 
zij maken nu gedeeltelijk de reis terug onder de naam "eremiticus". In Tsje- 
choslowakije heeft de heer Havli'éek reeds enig papier besteed aan de oplos
sing van dit raadsel, maar het is de vraag of hij niet eerder erin geslaagd is 
om de toch al grote verwarring nog groter te maken. Zo heeft hij een van de 
vormen omgedoopt in N. blaauwianus var. glaber, terwijl ook de naam 
pseudoeremiticus het licht heeft aanschouwd. Het is te betreuren dat ie
mand die toch wel over een grote hoeveelheid theoretische kennis beschikt, 
zich laat verleiden tot een dergelijke naamgeving. Het is zonder meer duide
lijk, dat de planten die momenteel onder de naam eremiticus in omloop zijn, 
voor het allergrootste gedeelte geen recht hebben op die naam. Omdat het 
geen importen zijn, doch planten die uit door Uhlig geleverd zaad zijn opge
kweekt, weten we niet eens of het wel om zuivere soorten gaat. Maar zelfs 
als we dat wél zouden weten, is het een gevaarlijke onderneming om plan
ten die in habitus niet passen bij datgene wat wij nu van Notocactus kennen, 
van een zo misleidende naam te voorzien. Dit is dan ook de reden voor ons 
geweest om N. eremiticus wat uitvoeriger te bespreken.
Teneinde het verschil met de beide vormen van Uhlig nog duidelijker te ma
ken volgt een korte karakteristiek van deze planten. Vorm 1 heeft momenteel 
een doorsnee van plm 5 cm en 22 ribben die in kleine knobbeltjes verdeeld 
zijn. De vorm van de ribben doet denken aan die van N. herteri. Tussen de 
knobbeltjes bevinden zich de areolen, de doorns zijn bruin, vrij kort en niet 
stekend; ze staan in een toefje bij elkaar. De bloem is trechtervormig; de 
meeldraden staan in verscheidene kransen, zodat de keel van de bloem er
mee gevuld lijkt. De plant is meer hoog dan breed.
De andere plant is platrond met een diameter van 6 cm, de ribben zijn opge
lost in onduidelijke knobbels tussen welke de areolen geplaatst zijn. De rug 
van de ribben is tamelijk rond. De lichtbruine doorns liggen vlak tegen het 
plantelichaam, zodat de indruk ontstaat dat er nauwelijks doorns zijn. Het 
aantal ribben is 23. De areolen die bloemen gedragen hebben zijn herken
baar aan enkele langere doorns, die gedraaid op de areool staan. Het groot
ste verschil is evenwel de bloem, want deze is duidelijk klokvormig en de 
meeldraden staan in een krans direkt rond de stamper, zoals op de afbeel
ding goed te zien is. Deze plant lijkt in uiterlijk weliswaar op N. blaauwianus, 
maar er is een hemelsbreed verschil tussen de bloemen van beide soorten. 
Deze vorm 2 behoort volgens de bloemkenmerken tot de neonotocactus- 
groep, terwijl hij krachtens het plantelichaam meer verwant is aan N. con
cinnus. We kennen nog 2 planten met precies dezelfde eigenschappen: het 
zijn N. curvispinus Ritt. en N. megalanthus Schl. Vorm 2 heeft de meeste 
overeenkomst met IM. curvispinus, maar het zou te ver gaan om nu al te 
zeggen, dat het deze soort is. Het lijkt ons beter om in de toekomst zowel de
ze vorm 2 als N. curvispinus nader te bestuderen en wanneer alle gegevens 
bekend zijn een vergelijking tussen beide te maken.
Aangezien de verbreiding van N. eremiticus begonnen is bij de 4 vruchten 
op de enige plant die gevonden werd, ligt het voor de hand dat de soort nog 
tamelijk zeldzaam is. Toch mag gesteld worden dat de soort gered is, want 
één vrucht levert rijkelijk zaad en dit is voldoende verspreid onder de leden 
van Internoto. In de Bondsrepubliek zijn enkele firma's die N. eremiticus in 
hun sortiment hebben, maar tot nu toe bleken dit slechts de beide vormen 
van Uhlig te zijn. Dit betekent, dat er voorlopig nog wel een verkeerd beeld 
van eremiticus zal bestaan. Mocht u planten onder deze naam gekocht heb
ben, dan lijkt het vooralsnog raadzaam de plant te vergelijken met de diagno
se en de afbeeldingen bij Ritter.
Vierschaarstraat 23, 4751  RR Oud-Gastel Gillis Steltmanstraat 38, 1067 NP Amsterdam



Eerh erstel vo or M a m m illa r ia  u n ih a m a ta  Bödeker

TH.M.W. NEUTELINGS
Het is enigermate ontmoedigend en wat frustrerend te moeten vaststellen, 
dat je - na vrij grondige determinatie van een plant - nadien toch op een 
dwaalspoor blijkt te zitten. Je zit dan fout en nog wel extra goed fout, als je 
die informatie zonder blikken of blozen aan anderen in meervoud doorgeeft. 
Waarom het gaat is de plant uit het artikel in Succulenta december 1 981 
over Mammillaria carretii, welke naar nu blijkt niet die soort is, maar een 
andere, weliswaar vermoedelijk zeer verwant eraan. Evenwel, een gemaak
te fout dien je toe te geven en zo mogelijk te herstellen, vandaar ook deze 
wat ootmoedig toeschijnende proloog.
Ik doel nu op de plant welke Bödeker in 1937 beschreef als Mammillaria 
unihamata. Rebut beschreef Mammillaria carretii in 1898. Helaas is de 
beschrijving van Rebut vrij summier en erg algemeen, en vermeldt hij geen 
bes- en zaadkenmerken, noch wordt de typevindplaats opgegeven. Als ver
spreidingsgebied wordt gemakshalve Mexico vermeld!
Door deze incomplete beschrijvingen ontstonden de dwalingen in de litera
tuur. De bekende Mammillariakenner Craig stelde zonder meer Mammilla
ria unihamata synoniem aan Mammillaria carretii. Hij zag geen beduiden
de verschillen tussen de beide oorspronkelijke beschrijvingen. Daaarbij 
komt dat de groeiplaatsen van beide geografisch gezien niet ver uit elkaar 
liggen. En op met name Craig was ik toen afgegaan. Maar de meer moder
ne schrijvers verstaan ook de kunst om er een potje van te maken. Zo ver
meldt de toch anders zeer gezaghebbende Hunt in een artikel in 1 975 let
terlijk: "...almost certainly synonymous to Mammillaria weingartiana Böde
ker'' (...haast zeker synoniem met M. weingartiana). Toe maar! En als 
sluitend argument vermeldt hij verder: "M . unihamata was from the same 
locality, Nuevo León, near Ascensión'' [M. unihamata was van dezelfde 
groeiplaats, Nuevo León, bij Ascensión, afkomstig). Hunt begaat dezelfde 
fout als Craig. Beiden hebben kennelijk niet de moeite genomen beide plan
ten eens onderling goed en kritisch te bekijken! Bovendien acht ik het een 
miskenning aan het adres van Bödeker, die zowel unihamata als weingarti
ana als eerste beschreven heeft. M. weingartiana moge dan uit dezelfde 
streek stammen, deze plant is evenwel veel eerder verwant met M. wildii. 
Maar we gaan nog even verder. In het onlangs verschenen, overigens uit
stekende boek van J. Pilbeam, staat over M. unihamata " . . .referred, a 
little uncomfortably, to M. weingartiana" (verwijsbaar naar M. weingartia
na, zij het met een weinig ongemak). Nog onzin dus, maar... terecht wordt 
er al enige twijfel naar voren gebracht. Voor Pilbeam geldt derhalve dezelf
de opmerking als voor Craig en Hunt. Mijn ''fou t'' is geweest dat ik aan 
Bödekers uitspraak, namelijk dat zijn unihamata verwant is met carretii, te 
weinig waarde heb gehecnt..
Maar sinds ik onlangs in de Journal of the Mammillaria Society een stukje 
correspondentie uit 1967 over Mammillaria unihamata van de hand van 
Glass en Forster terugvond, ben ik gaan twijfelen. Daarin stond kort maar 
krachtig: " M. carretii en M. unihamata zijn niet hetzelfde. Het is een blun
der van Craig M. unihamata voor M. carretii te houden''. Blijft de vraag 
waarom Hunt, Pilbeam e.a. zich van zo'n opmerking van deze twee Ameri
kaanse Mammillariaspecialisten niets aantrokken!?
Maar goed, vervolgens kocht ik zo spoedig mogelijk echt carretii-materiaal 
bij een bekende kweker en na een klein jaar kon ik de navolgende staat op
maken.



Vergelijkend overz ich t, op grond van cu ltuu rw aarnem ingen:

plantelichaam

tuberkel

axillen

areolen

randdoorns

middendoorns

Mamm. carretii
Rebut ex Schumann 
(1898)
(zie ook foto's 1 en 2)

Mamm. unihamata
Bödeker (1937)

(zie ook foto's 3 en 4)

spruitend niet spruitend

basis 8 mm breed horizontaal, 
5 mm breed verticaal,
7-8 mm lang

enige witte wol en soms 
een paar borstelharen

basis 4 ’/2 mm breed horizontaal, 
3 mm breed verticaal,
5-6 mm lang

idem

witwollig, 2 mm © praktisch kaal, slechts spaarzaam enige w it
te wol

ca. 1 2-1 4, stijf, 
licht gebogen, zeer fijn 
behaard, mattransparant 
w it, later enigszins 
vergelend, iets voorbij het 
midden naar de punt toe 
rood gekleurd,
10-12 mm lang

1, licht gebogen, zeer 
licht behaard, donkerrood- 
bruin, aan de punt 
omgebogen, bros, krul 
tot 1,5 mm ©
14-18 mm lang

ca. 15-17, stijf, 
licht gebogen, glad, 
geheel transparant 
wit, later enigszins 
vergelend,
3-5 mm lang

1, licht gebogen, zeer 
licht behaard, donkerbruin, 
aan de punt omgebogen, 
bros, krul 
4 mm ©,
10-12 mm lang

bloem slanke bloembuis, ca
25 mm lang, ca. 25 mm 
breed; buitenste bloem- 
dekbladen crèmegeelwit 
met dieprode midden- 
streep, binnenste bloem- 
dekbladen geelwit met 
lichtrode middenstreep, 
keel roodachtig; 5-lobbige 
geelgroene stempel; meel
draden in dichte bundel 
om de stijl gedraaid, 
helmknopjes stijf op elkaar 
gedrukt, geel

bloeitijd eind mei, juni, juli

vrucht langwerpig, groen

zaad donkerbruin (geen eigen 
waarneming)

wortelstelsel alleen vezelige wortels

typevindplaats niet opgegeven

kortere bloembuis, ca.
20  mm lang, ca. 25 mm 
breed; buitenste bloem- 
dekbladen wit met donker- 
paarsrode middenstreep, 
binnenste bloemdekbladen 
wit met lichtroze 
middenstreep, keel olijf
groen; stempel wit met 
4-5 lobben; meeldraden 
losstaand; helmknopjes 
lichtgeel tot oranjerood, 
afhankelijk van mate 
van rijpheid

maart, begin april 
(op de natuurlijke groei
plaats maart)

langwerpig, donkerrood

zwart, matglanzend, met 
fijne puntvormige putjes,
1,5 mm lang, 1,2 mm 
breed

brede penwortel 
waaraan vezelige worteltjes

bij Ascensión, staat 
Nuevo León, Mexico

bekende groei- Bödeker: gevonden in
plaatsen staat Nuevo León.

Craig; noordelijk van 
Saltillo, staat Coahuila.
Van der Wijngaert: 
zuidelijk van Saltillo, 
Coahuila, vlak bij plaatsje 
San Antonio de las 
Alazanas aan de grens 
met de staat Nuevo 
León

Van der Wijngaert: 
tussen San José de 
Raices en Ascensión, staat 
Nuevo León.



Als we deze tabel goed bestuderen, dan zien we duidelijk, dat het zeer ten 
onrechte is om M. unihamata op één hoogte met M. carretii te vegen. Mijn 
unihamata-materiaal is afkomstig van ons Belgisch medelid Leo van der 
Wijngaert, die dit meebracht uit Mexico. Hij schrijft daarbij: "Ik vond dit 
plantje op 13 maart 1 978 in de staat Nuevo León in het gebied van de 
Siërra Madre Occidental, tussen San José de Rafces en Ascensión. Het 
was aldaar zeer koud; de reis had plaats in de droge periode, (zie foto's 5 
en 6). De hoogte waarop M. unihamata groeide was 1 1 00 m, de bergen 
rondom waren ongeveer 3000 m. Op die hoogte groeit het in weilandach
tig terrein. Om het plantje te vinden moesten we echt op onze buik liggen 
om het te zien, althans wanneer het nog niet in bloei was (zie foto 7). Er 
waren op deze plaats zeer weinig exemplaren van deze soort. Wel troffen 
we nog andere planten aan, zoals Mammillaria egregia, Echinocereus 
knippelianus var. alsook Tillandsia-species. Er lag hier en daar zelfs nog 
sneeuw (zie foto 6). Rond het middaguur wees de thermometer 35° C in 
de zon en ca. 2° C in de schaduw! De grond was volgens ons zeer vrucht
baar en er was ook koemest te vinden. M. unihamata groeide steeds op 
lichte hellingen naar het zuiden gekeerd". Tot zover het relaas van Van der 
Wijngaert. Na terugkomst wist hij niet tot welke Mammilliasoort deze door 
hem gevonden en meegebrachte exemplaren behoorden. Waarop ik aan 
het werk toog, met het in de inleiding van dit verhaal geciteerde resultaat. 
De naam unihamata betekent: met één gehaakte doorn.
Dit verhaal is niet compleet - voor zover men al over volledigheid zou kun
nen spreken - als niet enige woorden gewijd zouden worden aan Mammil
laria saffordii (Br. & R.) Bravo (1 937). Deze werd in 1 923 door Britton en 
Rosé voor het eerst beschreven als Neomammillaria saffordii. De soort
aanduiding werd door deze schrijvers gekozen ter ere van dr. W. Safford, 
die in 1908 een studie over cactussen in Midden- en N.0.-Mexico publi
ceerde. Hij was het ook die deze cactus in 1 907 bij Icamole, staat Nuevo 
León, aantrof.
Als men de originele diagnose goed bestudeert, (zaad- en zaadbeskenmer- 
ken worden overigens daarin niet vermeld!), dan is deze beschrijving ge
heel van toepassing op Mammillaria carretii. Met name de groene 
stempellobben en de helderrode punten van de randdoorns - niet op uniha
mata toepasbaar - bevestigen de gedachte, dat men hier inderdaad met 
carretii te maken heeft. De foto (figuur 168) in Britton en Rose's stan
daardwerk versterken dit idee. En in een door hen toegevoegd commentaar 
stelt dit auteursduo al, dat saffordii nauw verwant is met carretii. Alle late
re schrijvers zijn ervan overtuigd dat het hier om een herbeschrijving van 
carretii gaat. Aanvankelijk heb ik nog de mogelijkheid nagegaan, of het 
misschien zou kunnen zijn dat met saffordii mogelijk unihamata bedoeld 
werd. Doch de vergelijkingsresultaten hierboven gaven geen verdere grond 
voor deze vooronderstelling.
M. carretii wordt hedentendage geplaatst in het ondergeslacht Dolicho- 
thele, waartoe M. longimamma en haar var. uberiformis, M. sphaeri
ca, M. melaleuca, M. baumii en M. surculosa (voor sommige schrijvers 
ook nog M. zephyranthoides en M. beneckei) behoren. De laatste twee 
soorten hebben een gehaakte middendoorn, net als M. carretii en M. uni
hamata. Kenmerkend voor dit ondergeslacht zijn de penvormige vlezige 
hoofdwortels, de dikke gedrongen, meestal groene vrucht en de eigenaar
dige plooiing van de meeldraden strak rondom de stijl. Maar zoals uit mijn 
overzicht blijkt, heeft carretii geen vlezige penwortel en vormt daarmee, 
ook wat de slanke groene vrucht betreft, een uitzondering. M. unihamata



Foto 3:

Mammillaria uni ha mata. De veel 
fijnere bedoorning ervan geeft de plant bepaald 
een ander aan zien. Goed is te constateren 
dat de meeldraden los staan. De witte stempel 
is kleiner dan de grotere, groengele van 
M. carretii (zie foto 21

Foto 4:

Detailopname van unihamata als 
vergelijkingsmateriaal met foto 1.



Foto 5:

Dit bergmassief is een onderdeel van de 100-den km lange bergketen, de Siërra Madre Occidental, welke zich uitstrekt 
over de Mexicaanse staten Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosi en Tamaulipas. Sommige toppen hebben een hoogte 
van 3800 m. Duidelijk is de sneeuw op de hellingen waar te nemen. De hier zichtbare toppen zijn 1885 m hoog.

Foto 7 Als unihamata niet zou bloeien, dan viel dit plantje in deze grasweide beslist niet op.

Foto 8
Op dezelfde groeiplaats komt ook M. egregia voor.

Foto's 1 t/m 4: Th. Neutelings. Foto's 5 t/m 8: L. van der Wijngaert.
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daarentegen heeft wel een duidelijke penwortel, maar een donkerrode slan
ke vrucht en de meeldraden staan los rondom de stijl. Beide zijn dus bui
tenbeentjes in dit ondergeslacht Dolichothele. Backeberg geeft een uitge- 
breidere interpretatie aan het (onder)geslacht Dolichothele en voegt M. de
cipiens, M. camptotricha en haar var. albescens eraan toe. Deze laatste 
kenmerken zich door hun kleinere witte bloemen en langwerpige groene tot 
donkerrode vrucht. Buxbaum stelde in 1951 voor die laatste zelfs een 
apart geslacht op, nl. Pseudomammillaria, dat evenwel nooit ingang bij 
anderen gevonden heeft. Hunt maakte voor diezelfde laatste soorten een 
aparte reeks, nl. Decipientes en koppelde ze daarmee geheel los van het 
(onder)geslacht Dolichothele.

Tenslotte wil ik Leo van der Wijngaert hier hartelijk danken voor zijn sponta
ne medewerking. Geen van ons beiden had kunnen denken, dat een door hem 
naar de afdelingsavond meegenomen, halfverschrompeld Mammillaria'tje, 
zo'n vervolg zou krijgen.
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BOEKBESPREKING

BEDREIGDE PLANTENWERELD, door H. Koopowitz en H. Kaye, vertaald en bewerkt door 
Prof. Dr. H.C.D. de Wit en Mevr. H.C.E. de Wit-Boonacker, 1 984, 31 9 pag. waarvan 48 pagi
na's kleurenfoto's. Een uitgave van het Wereld Natuur Fonds Nederland. Het wordt gratis toege
zonden aan allen die de actie "Red de planten, red het leven" steunen met een gift van ten
minste f  50,- (giro 44 46 6  t.n.v. WNF te Zeist). ISBN 9 0 6 4 1 0 1 4 1 8 .
Het boek bestaat uit 5 delen en een aantal lijsten. Deel I behandelt het nut van planten voor de 
mens, b.v. als grondstof voor de industrie, voedselbron of als uitgangspunt voor sierplanten. 
Deel II gaat in op waar en hoe planten uitsterven, een op zich normaal biologisch verschijnsel, 
dat echter door de mens ingrijpend versneld wordt (roofbouw, in cultuur brengen, "groene kan
ker"). Deel III laat zien hoe soorten en variëteiten middels invriezen van zaad en stuifmeel in ge
nenbanken langdurig opgeslagen kunnen worden. Deel IV beschrijft positieve en negatieve ge
dragingen van liefhebbersverenigingen m.b.t. natuurlijke populaties. Hierin zijn 13 pag. gewijd 
aan de schrijnende toestanden van de wildroof van cactussen in Noord-Amerika en van vetplan
ten in zuidelijk Afrika. Heel leerzaam is het hoofdstuk "Het goed fatsoen van de verzamelaar (in 
de natuur)". Hierbij staat de door het I.O.S. ontwikkelde gedragscode centraal. Deel V geeft een 
overzicht van wat de wetgever doet aan plantenbescherming. Aansluitend een aantal lijsten zo
als van organisaties voor plantenbescherming en beschermde planten in Nederland en België. 
In zijn algemeenheid is het boek, misschien door de veelheid van onderwerpen en voorbeelden, 
aan de oppervlakkige kant. Wel leest het zeer plezierig. De door de vertalers tussengevoegde de
len die op Nederland betrekking hebben, zijn matig. Het afgedrukte fotomateriaal is redelijk van 
kwaliteit, maar niet altijd relevant. Al met al een boek met een populaire opzet zonder echte diep
gang.
Vergeet u echter niet dat het boek cadeau gedaan wordt als u de alleszins lofwaardige actie "Red 
de planten, red het leven" steunt.



BOTANICKY SLOVNIK PRO PêSTITELE KAKTUSÖ (Botanisch Woordenboek voor cac
tuskwekers), uitgave van de ZO CZS Klub kaktusaru Chrudim 1 984, 31 1 pagina's. Coördine
rende auteur: J. Pën&'k.
Deze uitgave, in het Tsjechischt van de cactusvereniging van Chrudim, CSSR, is een letterlijke 
tegenhanger van "W at betekent die naam". De eerste pagina's onthullen hoe geslachts- en 
soortnamen gevormd worden en welke uitgangen deze namen krijgen. De andere 299 pag. be
vatten de Latijnse plantenamen en hun verklaring/betekenis; naaf schatting ruim 6000 namen.

NOTO SBORNIK, uitgave van de Notosectie CSSR door de ZO CZS Klub kaktusaru Chrudim 
(Caslavska 366, 537 01 Chrudim, CSSR), 1983, 51 pag. Eindredactie: R. Havlféek. Tekst in 
het Tsjechisch met 4 pag. samenvatting in 't Duits.
Janousek belicht de geschiedenis van de Notosectie CSSR: opgericht in 1 970 en uitgevende het 
regelmatig verschijnende tijdschrift Minimus ontwikkelt de Notosectie de jaren door vele activitei
ten en onderzoeken (7 p.). Kreuzinger onderzocht waarom Notocactussen die geslachtsnaam 
kregen en wie de auteur is; zijn conclusie: Notocactus (K. Sch. pro subgenere) emend. Frib 
1 927 (3 p.). Vfch gaat in op de problematiek der bescherming van Noto's en de mogelijkheden 
tot behoud der soorten (6 p.). Prestlé bespreekt door hem gevonden planten (PR 256), die vol
gens hem N. ottonis var. tortuosus Link & Otto zijn. (6 p.).
Schater en Lisal stellen een nieuwe serie voor binnen de sectie Paucispini. Deze serie omvat plan
ten rond N. muricatus Ook geven zij een - niet officiële - beschrijving van de planten die gaan 
onder de naam N. ottonis var. tenebrosus n.n. die eerder bij N. linkii behoren (5 p.).
Stuchlfk beschouwt de indeling van het geslacht binnen de cactusfamilie. Havlicek plaatst kriti
sche opmerkingen bij recentere nieuwbeschrijvingen, zoals /V. warasii, roseiflorus, paulus, me- 
gaianthus en ferrugineus, maar ook bij nog onbeschreven soorten als parviflorus en callian- 
thus Daarnaast een copie van de nieuwbeschrijving van E. warasii uit Bradea. (9 p.). 
Prikazsky zet de samenstellingen van vele voedingsoplossingen naast elkaar (7 p.).

L. Bercht, Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen

CURT BACKEBERG, DIE CACTACEAE, BAND IV, ongewijzigde herdruk, 740 bladzijden, 
704 afbeeldingen waarvan een aantal in kleur, oranjekleurige geplastificeerde losse omslag, for
maat 24x17x4 cm, ISBN 3-437-30383-X , Gustav Fischer Verlag, Stuttgart - New York, 
1984.
(Zie ook Succulenta nr. 1, 1 983, nr. 5, 1 983 en nr. 3, 1 984, waarin de delen I tot en met III 
besproken werden).
In dit vierde deel van de totaal zesdelige reeks komen de Cereoideae IBoreocereae) aan de orde 
en wel met de navolgende geslachten: Acanthocereus, Peniocereus, Dendrocereus, Neoab- 
bottia, Leptocereus, Leocereus, Zehntnereiia, Echinocereus, Wilcoxia, Nyctocereus, Erioce- 
reus, Harrisia, Arthrocereus, Machaerocereus, Hetiocereus, Bergerocactus, Rathbunia, Po- 
iaskia, Lemaireocereus, Pachycereus, Heiiabravoa, Marshallocereus, Rooksbya, Ritteroce- 
reus, Carnegiea, Neobuxbaumia, Pterocereus, Marginatocereus, Stenocereus, isoiatoce- 
reus, Anisocereus, Escontria, Hertrichocereus, Neodawsonia, Cephalocereus, Backebergia, 
Haseltonia, Myrtiiiocactus, Lophocereus, Brasiiicereus, Monviiiea, Cereus, Castellanosia, 
Subpilocereus, Pilosocereus, Micranthocereus, Facheiroa, Thrixanthocereus, Pseu- 
doespostoa, Vatricania, Austrocephaiocereus, Neobinghamia, Espostoa, Coleocephaloce- 
reus, Stephanocereus, Arrojadoa, Melocactus en Discocactus
Van de opgesomde cactusgeslachten zijn er vele waarvan we niet bepaald vaak iets vernemen, 
laat staan erover lezen. Want vele ervan vertegenwoordigen de zuilcactussen, welke hooguit in 
reisverhalen de revue passeren.
Voorts iets wat in zijn algemeenheid erg van belang is. Als men tegenwoordig boeken in het bui
tenland bestelt, wordt het boek niet meer direkt door de postbesteller zonder meer afgeleverd. 
De argeloze bestemmeling ontvangt van de PTT een envelop met formulieren, welke na lezing 
om nog meer formulieren dreigen te vragen. Maar laat u zich er niet door afschrikken. Met die u 
toegezonden formulieren gaat men naar het opgegeven postkantoor, loket inklaringen. De (in 
mijn geval) behulpzame loketambtenaar geeft dan enige vingerwijzigingen en laat u de verschul
digde btw betalen. Voor bovenvermeld boek kwam dat neer op f  9,70.
Contact met de leverancier leverde mij de informatie op dat men altijd de bestelling dient te plaat
sen exclusief btw (=  Mehrwertsteuer), zodat u nimmer de buitenlandse btw betaalt. Anders be
taalt u in feite tweemaal btw.
Normaal in de Duitse boekhandel los gekocht is de prijs van dit boek DM 260. Op inschrijving op 
de hele zesdelige serie betaalt men voor dit exemplaar DM 40 minder.

Th. Neutelings, Galmeidijk 49, 4 706 KL Roosendaal
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T IJD S C H R IF T E N
Kaktus jrg . 18  nr. 1 (19 8 3 )
Pedersen bespreekt de Euphorbia''s welke ingedeeld zijn in de groepen 1 0 lot en met 1 8. Sy- 
dow wijdt enkele woorden aan de winterharde Opuntia "S m ith w ick "  en Coryphanta vivipara 
en variëteiten. Nilsson toont in woord en beeld de succulentenkas van de Botanische Tuin van 
Lund.
Het zaaien onder kunstlicht wordt besproken. Broogh geeft zijn indrukken weer over de succu
lenten op Gran Canaria (ook aangeplante). Larsen bespreekt planten uit zijn verzameling, zoals 
Strombocactus disciformis en Pediocactus. Korte aandacht voor Parodia sanguiniflora.
Kaktus jrg . 18  nr. 2 (1 9 8 3 )
Pedersen vervolgt zijn overzicht der Euphorbia's met de bespreking van de groepen 1 9, 20 en 
21. Nilsson bespreek vier Lobivia's: L. saltensis, L. backebergii, L. arachnacantha en L. pusil
la De Broogh's verhalen van hun reis naar Gran Canaria in 1981, hun ontmoetingen met Ritter 
en indrukken (met foto's) van de cactuskwekerijen aldaar. Een kort artikel over Encephalocarpus 
strobiliformis

Kaktus jrg . 18  nr. 3 (1 9 8 3 )
In de 5e aflevering over Euphorbia's behandelt Pedersen de groepen 22, 23 en 24, voorzien 
van 1 1 afbeeldingen.
Aandacht voor Neoporteria multicolor en Mammillaria theresae Sydow somt een groot aantal 
vorstresistente cactussen op en Broogh neemt ons mee naar de Canarische Eilanden.
Kaktus jrg . 18  nr. 4  (1 983 )
Pedersen besluit zijn bespreking van het geslacht Euphorbia met de groepen 25 t/m 28, verluch
tigd met 1 1 foto's. Kjempff gaat in op het voor en tegen van de cactuspostorderbedrijven. Broogh 
verhaalt over Gran Canaria, de inheemse plantengroei en de kwekerij van Fechner. In een ander 
artikel stelt Broogh een negental Kalanchoe's voor. Keen bespreekt Trichocaulon clavatum
Kaktus jrg . 19  nr. 1 (1 9 8 4 )
Op de omslag een tekening van Melocactus azureus door Carla Wolters. Putnam bespreekt 6 
Gymno-soorten. Korte aandacht voor Leuchtenbergia principis, Orbea ciliata en het geslacht 
Brasilicactus; korte notities over Euphorbia grandialata, Dorstenia foetida, Morawetzia doelzi- 
ana en Aylostera heliosa. Pedersen schrijft bij een 9-tal foto's over grappige verschijningsvor
men onder succulenten.
Aloë, Cactus and Succulent Society of Z im babw e: Quarterly N ew sletter nr. 55  
(19 8 4 )
Vervolg van het reisverslag van Reynolds. Een verslag over heden en verleden van de Kew Gar- 
dens. Ruime aandacht voor CITES.
Cactaceas y Succulentas M exicanas jrg. 28  nr. 3 (1983)
Holguin onderzocht de optimale condities voor de kieming van Stenocereus (Ritterocereus) 
griseus zaad, zoals de opt. kiemingstemperatuur (21 ° C). Een artikel over Kalanchoe blossfel- 
diana en haar economische cultuur. Bravo en Mejorada geven in hun 2e aflevering over de in
ventarisatie van middenamerikaanse cactussen een sleutel tot de 29 voorkomende geslachten. 
Aansluitend bespreken ze elk soort apart uil de geslachten Pereskia (5), Pereskiopsis (3) en 
Opuntia (11) voorzover ze in dit gebied voorkomen. Opvallend aan deze editie is het ontbreken 
van foto's uitgezonderd een kleurenfoto op voor- en achterzijde [P. retundifolia en P. aculeata).

Cactaceas y Suculentas M exicanas jrg. 2 8  nr. 4 (19 8 3 )
Corona en Yanez onderzochten een gemakkelijk te bereiken populatie van Cephalocereus senilis 
t.o.v. een intacte populatie en constateerden dat in de eerste groep jonge exemplaren vrijwel 
ontbraken. Scheinvar en Salazar geven een nauwkeurige beschrijving van Mammillaria meyranii 
en van haar vier vindplaatsen. De var. michoacana valt volgens hen binnen de variatiebreedte van 
het typus. Bravo en Mejorada met deel 3 van hun overzicht der Middenamerikaanse cactussen: 
Nopalea (6 soorten), Escontria (1 ), Pterocereus (2), Pachycereus (1 ), Stenocereus (5) en 
Cephalocereus (1). Van elk geslacht de beschrijving, een sleutel tot de soorten en beschrijving 
der soorten.
L. Bercht, M auritshof 124, 3481  VN Harme/en
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M esem bryanthem aceae (XLU)

FRANS NOLTEE en ARIE DE GRAAF

70. Lithops (deel 2)

Flet identificeren van Lithops-sooneo is, zoals u begrepen zult hebben, een 
moeilijke zaak.
Wijlen Dr. Boom heeft in de eerder genoemde artikelen-reeks en in het boekje 
een zogenaamde synoptische tabel of -sleutel gepubliceerd (Succulenta 
1971, nr. 8). Als men in staat is de kenmerken van de planten, zoals die 
hiervoor zijn weergegeven, goed te herkennen, is het werken met de synopti
sche tabel vrij eenvoudig. In ieder geval gemakkelijker dan met een sleutel in 
de gangbare vorm zoals die in een flora voorkomt.
Boom noemt in zijn tabel 41 soorten en 52 variëteiten en vormen van deze 
soorten, totaal 93. In het Lexikon van Jacobsen vinden we in totaal 1 1 2 
soorten, variëteiten en vormen.
Er is sinds het omvangrijke werk van Boom en De Boer veel geschreven over 
Lithops, o.a. door Brian Fearn, Desmond T. Cole en Peter Bent.
Niet altijd was men het eens met de inzichten van Boom en De Boer, een ver
schijnsel dat we wel vaker tegenkomen in onze liefhebberij.

Lithops komen voor in een 7-tal gebieden, verspreid over Namibië en Zuid- 
Afrika. Het kaartje van de verspreidingsgebieden, gemaakt naar een tekening 
van De Boer en Boom in Jacobsen, "Das Sukkulentenlexikon", geeft u een 
indruk van de omvang van de groeigebieden. De groeigebieden zijn met kleu
ren gearceerd.
Het is duidelijk dat al die verschillende gebieden heel verschillende klimatolo
gische omstandigheden kunnen hebben.
In één der eerste artikelen van deze reeks werd een tweetal kaartjes afgedrukt 
waarin de regenval en de gemiddelde temperaturen werden aangegeven. 
Deze gegevens zijn in het kaartje van de verspreidingsgebieden verwerkt, zo
dat u enigszins een indruk krijgt van de grote verschillen tussen de gebieden. 
De gemiddelde regenval is in millimeters per jaar in groen aangegeven; de 
gemiddelde temperatuur in rood. Op enkele plaatsen waar vorst kan voorko
men is tevens de maximum- en minimumtemperatuur vermeld.

Het kaartje geeft geen informatie over de bodemgesteldheid. De doorla- 
tendheid is in de natuur, door het gruisachtige karakter, vrij groot. Toch moet 
u zich daar niet al te veel van voorstellen. De bovenkant is wel gruisachtig, 
maar wat dieper in de grond zijn de ruimten tussen de gruis- en steenstukjes 
grotendeels opgevuld met fijner gruis, zand, klei en verweerde, roodachtige 
grond van vulkanische oorsprong. De zuurtegraad is neutraal, pH 7. Eén 
soort, L. ruschiorum met zijn variëteiten, groeit in een grond met een hogere 
pH-waarde, dus met wat meer kalk in de bodem.
Goede potgrond voor onze Lithops bestaat uit gelijke delen grof tot zeer grof 
zand, fijngewreven klei en goede bloemistenaarde, een vrij schrale grond 
dus. In de natuur bevat de bodem veel voedingsstoffen. Doordat er in het al
gemeen weinig regen valt en doordat de regen die dan nog wel eens valt,
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weer snel verdampt, kunnen de planten die voedingsstoffen slechts geduren
de korte tijd opnemen.
Onder cultuur-omstandigheden kunnen we ongeveer ditzelfde effect berei
ken door aan het schrale grondmengsel wat kunstmest in de vorm van Tho- 
mas-slakkenmeel toe te voegen. Dit wordt slechts zeer langzaam omgezet in 
voor de plant opneembaar voedsel.

De groeitijd van Lithops valt in de zomer en nazomer. Bloeien doen zij in de 
nazomer tot diep in de herfst, soms zelfs tot eind december (L. optica f. ru
bra). In de herfst breekt ook de rusttijd van de uitgebloeide soorten aan en 
vanaf half september geven we die planten geen water meer. Zoals u uit het 
kaartje kunt aflezen groeien vele soorten in gebieden waar weinig regen valt, 
doch waar wel veel dauwvorming en mist voorkomt. Het is daarom goed om 
deze omstandigheden in onze verzamelingen na te bootsen. Op zonnige da
gen kunt u daartoe nevelen. U zult bemerken dat de planten dit nevelen zeer 
op prijs stellen. Ook 's winters zo nu en dan nevelen.
Wat het gieten betreft dient u ervoor te zorgen dat er geen water in de spleet 
blijft staan. Als water te lang in de spleet blijft staan, kan dit leiden tot het on
verwacht snel wegrotten van de planten, ook midden in de zomer! Mocht er 
toch wat water bovenop de planten terecht gekomen zijn, neem dit dan na 
het gieten even weg met een vloeipapiertje of een stuk van een keukenrol. 
Een kleine verzameling kunt u het beste via het schoteltje, dus van onderaf 
water geven. Grotere verzamelingen worden wel 'over de kop' begoten. Let 
u dan op het op de planten achterblijvende water.
Het tijdstip waarop voor het eerst water gegeven mag worden, valt vrij laat in 
het voorjaar tot in het begin van de zomer. Volop water mag pas gegeven 
worden als de nieuwe bladeren volledig ontwikkeld zijn. Bij de meeste soor
ten is dat eerst in juni.
Wat is namelijk het geval. Zoals we gelezen hebben bevindt zich in de oksel 
van de bladparen de aanleg voor een nieuw bladpaar.
In de winter, in de rusttijd, ontwikkelt deze bladknop zich langzamerhand tot 
een volledig nieuw bladpaar. In die schijnbare rust gebeurt dus heel wat. 
Kruislings ten opzichte van de oude bladeren groeit binnenin dat oude blad
paar, het nieuwe bladpaar geheel ten koste van de oude bladeren. Deze wor
den volledig opgesoupeerd totdat er in het voorjaar alleen nog een, de gehele 
plant omhullend, dun, droog vlies overblijft. Het volgende stadium is dat de 
nieuwe bladparen, onder inwerking van prikkels als hogere temperatuur en 
langere daglengte, verder gaan zwellen en het verdroogde vlies doen open
barsten. Dit verdroogde restant van de oude bladeren trekt zich geheel terug 
tot rondom de bladvoet. Soms ligt het echter op een bepaald moment als een 
los velletje op of naast de plant. Het nieuwe bladpaar is dan met zijn frisse, 
heldere kleuren te voorschijn gekomen. Op dat moment - niet eerder - ver
langt de plant water. Dat is ook het tijdstip om te verpotten.
Het watergeven kan voortgezet worden totdat de planten uitgebloeid zijn. 
Het is beter pas water te geven als de grond kennelijk droog geworden is. 
Dus niet iedere dag water geven. Ook al is het dagen achtereen zeer zonnig, 
de planten bevatten zoveel vocht dat zij het weken lang zonder water kunnen 
stellen. Zoals al eerder geschreven is het voldoende om tussen de tijdstippen 
van watergeven, dagelijks te nevelen.

De vermeerdering van Lithops kan door middel van stekken en zaaien gebeu
ren. Stekken wordt bijna niet toegepast, al is het wel mogelijk en soms nood
zakelijk. Mogelijk is het om oude planten die meerdere bladparen gevormd
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hebben op één gemeenschappelijke hoofdwortel, te scheuren. Na droging 
kunnen de stekken opgepot worden in een zeer zanderig grondmengsel. 
Noodzakelijk kan het zijn omdat bij oudere planten somtijds een bladpaar ver
droogt of wegrot. Om het restant te redden is het nodig de plant uit de pot te 
nemen en de gave bladparen, na het wegsnijden van de aangetaste delen, 
als stek te behandelen. Ook hier weer oppotten in een zeer zanderig grond
mengsel en de stekken op een warm en beschaduwd plekje zetten.
Zaaien is de meest gebruikelijke methode ter vermeerdering, leder jaar wor
den in de zaadhandel en via ons eigen Clichéfonds vele soorten aangeboden 
en om een uitgebreide /./r/jops-verzameling te krijgen is zaaien de enige weg. 
Het zaaien mislukt nogal eens. Soms is de opkomst slecht, soms wordt er 
een ware slachting onder de zaailingen aangericht.
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Lithops-zaad is zeer kiemkrachtig en blijft dat jaren lang. De opkomstzou dus 
steeds goed moeten zijn. Het opkweken van eenmaal gekiemde zaden levert 
ook geen moeilijkheden op als u op de goede manier te werk gaat.
De belangrijkste factor voor het welslagen van het zaaien van Lithops en van 
alle andere Mesems is het betrachten van uiterste reinheid. De potten, het 
zaaitoestel, de naamstrookjes, de thermometer, de glasplaat, kortom alles 
wat bij het zaaien te pas komt, dient pijnlijk nauwkeurig schoongemaakt te 
worden. De zaaigrond moet gesteriliseerd worden, het (regen)water moet 
vooraf gekookt worden, het fijne grind voor het afdeklaagje moet uitgegloeid 
worden. Leest u het hoofdstuk "Zaaien”  in de "Handleiding" er nog eens 
nauwgezet op na!
Het mislukken van zaaisels is vrijwel altijd het gevolg van het optreden van 
schimmels en/of algen, en niet van de hoge vochtigheidsgraad van de zaai
grond in de aanvangsperiode van het zaaien. Wel dient u na het opkomen 
van de zaailingen direct ervoor te zorgen dat de grond minder nat wordt. U 
bereikt dit door het overtollige water dat op de schotels of in de platte bakjes, 
waarop de zaaipotjes staan, is achtergebleven, eraf te gieten. De zaaigrond 
moet nu vochtig blijven zonder kletsnat te zijn. Wat later, als de plantjes 4 a 5 
mm groot zijn, moet de vochtigheidsgraad verder teruggebracht worden 
door minder frequent water te geven. Dan kunnen de zaaipotjes ook overge
bracht worden vanuit het zaaitoestel in de drogere atmosfeer van de kas. 
De eerste winter brengen de plantjes door in de zaaipotjes. De zaailingen die
nen de eerste tijd nog zo nu en dan een beetje water te krijgen om verdroging 
te voorkomen. De zaailingen blijven in die eerste winter ook min of meer 
groen.
Verspenen kunt u het beste pas in het volgende voorjaar doen.
U zet de plantjes in grotere potjes of in een verspeenbakje en wel zodanig dat 
alleen de wortel in de grond komt te staan. Nadat een pot of bakje vol is met 
verspeende plantjes, strooit u fijn grind (uitgegloeid en afgekoeld aquarium- 
grind van 2 mm O) rondom de plantjes. Ze staan dan stevig verankerd en te
vens voorkomt u daarmee dat de bovenlaag van de grond verkorst.
De natuurlijke groeiplaatsen zijn, zoals u op het kaartje kunt zien, verspreid 
over een groot deel van Zuid-Afrika en Namibië. De soorten die in de aange
geven gebieden voorkomen zijn de volgende:

1. L. werneri 3 b . ju l i i  e n  v a r . insularis
pseudotruncatella  e n  v a r karasm ontana  e n  va r . m enellii e n  va r
ruschiorum  e n  v a r d in te ri e n  v a r . 5 a . L. v ille tii
gracilidelineata  e n  va r . 4 a . L. m arm orata otzeniana

2 a . L. optica  +  optica  f  rubra elisae 5 b . L. localis  e n  v a r .
francisc ii brevis 6 . L. ha Ilii

2 b . L. gesinae  e n  va r . dorotheae 6 a . L. verruculosa  e n  v a r
vallis-mariae  e n  va r . he lm u tii tu rb in ifo rm is  e n  v a r
christinae m eyeri weberi
archerae herre i e n  v a r . viridis
schw antesii e n  v a r . 4 b . L. fu lle ri e n  v a r divergens  e n  v a r

2 c . L. erniana  e n  v a r marginata com pton ii e n  va r .
m arthae olivacea  e n  v a r . 6 b . L. salicola  e n  va r .

3 a . L. bella  e n  v a r . 4 c . L. glaudinae 7 . L. leslie i e n  v a r .
fulviceps brom fie ld ii 7 a . L. aucampiae  en  va r .

Deze gegevens zijn ontleend aan een sleutel van De Boer en Boom, onder an
dere afgedrukt in "Das Sukkulentenlexikon" van Jacobsen.

Rotterdamseweg 88, 3 33 2  AK Zwijndrecht 

Finlandplein 5, 324 4  AE Nieuwe Tonge

(wordt vervolgd)



N IE U W B E S C H R IJV IN G

M icranthocereus uilianus
Brederoo et Bercht species nova

C.A.L. BERCHT en A.J. BREDEROO

Onder nummer HU 439 zijn in veel verzamelingen van liefhebbers van Brazi
liaanse zuilcactussen planten aanwezig, die behoren tot het geslacht M i
cranthocereus De oorspronkelijke planten werden op 4 juli 1 974 door Leo- 
poldo Horst en Albert Buining op hun laatste gemeenschappelijke reis gevon
den in de Serra da Mimosa ten noorden van Limoeira, dat is in het noord
westen van de Braziliaanse staat Bahia. Een nadere beschrijving van het vin
den van deze planten wordt gegeven in het boek Discocactus op pagina 45. 
Het taxon is vernoemd naar de heer G.E.M. Uil uit Bemmel. Hij heeft de plant 
uitvoerig bestudeerd en vergeleken met de andere Micranthocerei en in het 
bijzonder met M. flaviflorus. Mede op basis van zijn oordeel is de beschrijving 
tot stand gekomen.

Micranthocereus uilianus Brederoo et Berchl species nova

Corpus columnare e basi germinat; rami ad 40 cm longi et ad 5 cm diametientes virides sunt 
epidermi praecipue in parte suprema azureopruinosa; radices ramosae sunt; pluribus pilis in are
olis crescentibus in plantis adultis pseudocephalium enascitur, sed epidermis semper plus mi- 
nusve visibilis est. Etiam in plantis floriferis in basi spinae conspicue iongae non oriuntur. 
Costae ad 1 5 ca. 6 mm latae et 3-4 mm altae sunt, sulco verticali undanti quia costae apud 
areolas 8-10 mm latae sunt seiunctae.
Areolae paene rotundae, 3 mm diametientes, 8 mm inter se distantes, primo tomento albo et pi
lulis albis bombycinis instructae, post paulo canescentes; areolae floriferae pilis multis albis, 
bombycinis, ca. 5 mm longis instructae sunt.
Spinae omnes aciculares, rigidae, directae; marginales plus quam 20, radiantes, 6-8 mm lon
gae, in pseudocephalio ad 1 2 mm longae, subeburneae; centrales 2-3 primo spadices, post 
eburneae 10-14 mm longae sunt, in pseudocephalio ad 30 mm longae.
Flores tubulosi nudi ca 1 4 mm longi et 5,5 mm lati sunt, in transitu a pericarpello in receptacu
lum paulo constricti. Pericarpellum rubrum ca 2 mm longum et 2 mm latum est; receptaculum 
7 mm longum et ca 4,5 mm latum est, in parte suprema in squamulas roseas carnosas quae ad 
6 mm longae et 3 mm latae sunt desinens; caverna seminifera triangularis 2 mm alta et 2 mm 
lata est ovulis parietalibus; folia perianthii transeuntia 5 mm longa, 3 mm lata, unguiformia 
margine tenue dentato in basi crassata, cremeoalba stria mediali subrosea sunt, exteriora 3 mm 
longa, 2 mm lata, unguiformia margine tenue dentato, in basi paulo crassata et subrosea sunt, 
interiora 2,5 mm longa, 1 ,5 mm lata, rhomba margine tenue dentato, succremea sunt; nectari- 
um 2 mm longum, 2,5 mm latum est, acute desinit; glandulae nectareae in pariete interiore 
nectarii impositae; stamina primaria in transitu inter nectarium et receptaculum ubi locus crassi
or est enascuntur et 2,5 mm longa sunt; filamenta in basi triangulariter dilatata sunt, qui trian
guli in culmen in filum tenue transeunt quod in antheram 0,5 mm longam et flavam desinit; ba
ses triangulares staminum primariorum inter se coronam formant quae nectarium partim claudit; 
stamina secundaria in 5-6 coronis sunt quae 1 ,5 mm supra primaria incipiunt, filamenta 1,5 
mm longa, tenua sunt et antherae flavae 0,5 mm longae sunt; stylus 8 mm longus in basi albus 
est, sursum in flavum transit; stigmata 4-5 flava 1 ,2 mm longa sunt.
Fructus baccaeformis nitide ruber 9 mm longus est et 8 mm diametitur; torus in quo reliquiae 
floris paulo demersus 3,5 mm diametitur.
Semen pilei- ad galeiforme nitide nigrum 1,2-1 ,3 mm longum et 0,9-1 ,0 mm latum est, pecten 
non excultum; testa loculis quinque- ad sexangularibus, praeter pecten rectangularibus, planis 
ad succoncavis componitur; anguli loculorum demersi sunt quo testa perforata videatur; hilum 
subbasale, ovale, vix demersum textura succremea exstructum micropylam umbilicumque inclu
dit; embryo hamatum, cotyledones visibiles, perispermium deest.
Habitat in septentriones Lemoeira in Serra da Mimosa, Bahia, Brasilia in altitudine 1 1 30 m. in 
harenis lapidosis albis ubi et dumetae humiles et Discocactus araneispinus (HU 4401 crescunt. 
Holotypus: A. Buining holotypum collegit die 4-7-1974 in habitatione et deposit in Herbario 
Universitatis Rheno- Traiecti sub nr. 439.



Beschrijving

Plant: zuilvormig, spruitend vanuit de basis; takken ca. 40 cm lang en ca. 5 
cm é, groen met vooral in het bovenste deel azuurblauw berijpte epidermis; 
wortels vertakt. Bij bloeirijpe planten ontwikkelt zich een pseudocephalium, 
doordat de areolen meer haren ontwikkelen; de epidermis blijft evenwel min 
of meer zichtbaar. Ook bij bloeirijpheid worden aan de basis van de plant 
geen opvallend lange dorens gevormd.
Ribben ca. 15, ca. 6 mm breed en 3 è 4 mm hoog, met verticale, golvende 
scheidingsgroef, veroorzaakt doordat de ribben bij de areolen 8-10 mm 
breed zijn.
Areolen vrijwel rond, 3 mm è, 8 mm van elkaar, eerst met wit vilt en zij- 
deachtige, witte haartjes, later enigszins vergrijzend; bloeibare areolen met 
veel zijdeachtige, ca. 5 mm lange, witte haren.
Dorens alle naaldvormig en stijf, recht. Randdorens meer dan 20, stralend 
geplaatst, 6-8 mm lang, in het pseudocephalium tot 1 2 mm lang, licht 
ivoorkleurig. Middendorens 2-3, 10-14 mm lang, in het pseudocephalium 
tot 30 mm lang, eerst roodbruinachtig, later ivoorkleurig.
Bloemen buisvormig, kaal, ca. 14 mm lang, ca. 5 '/2  mm breed; bij over- 
gang van pericarpellum naar receptaculum licht ingesnoerd Pericarpellum 
ca. 2 mm lang en 2 mm breed, rood. Receptaculum 7 mm lang en ca. AV2 
mm breed, aan de bovenzijde eindigend in vlezige roserode schubben welke 
ca. 6 mm lang en 3 mm breed zijn. Zaadholte driehoekig, 2 mm hoog en 
breed; zaadknoppen wandstandig. Overgangsbladeren 5 mm lang, 3 mm 
breed, nagelvormig, bladrand fijn geschulpt, bladbasis verdikt, crême-wit 
met lichtrose middennerf. Buitenste perianthbladeren 3 mm lang, 2 mm 
breed, nagelvormig, bladrand fijn geschulpt, bladbasis iets verdikt, licht- 
crême. Binnenste perianthbladeren 2 '/2 mm lang, 1 '/2  mm breed, ruitvor
mig, bladrand fijn geschulpt, licht-crême. Nektarkamer 2 mm lang, 2 V2 mm 
breed, spits toelopend; nektarklieren aan de binnenwand van de nektarka
mer. Primaire meeldraden: bij de overgang tussen nektarkamer en recepta
culum bevindt zich een verdikking waarop de primaire meeldraden ontstaan; 
deze zijn 2 '/2  mm lang. De helmdraad is aan de voet driehoekig verbreed, 
aan de top daarvan overgaand in een dunne draad, waaraan het '/2  mm lan
ge, gele helmknopje. De driehoekige bases van de primaire meeldraden vor
men samen een krans, waardoor de nektarkamer gedeeltelijk wordt afgeslo
ten. Secundaire meeldraden in 5 a 6 kransen, beginnend 1 '/2  mm boven de 
primaire meeldraden, bestaande uit een 1 '/2 mm lange, dunne helmdraad en 
het '/2 mm lange helmknopje. Stamper 8 mm lang; stijl aan de voet wit, naar 
boven toe overgaand in geel; stempels 4 a 5, 1,2 mm lang, geel.
Vrucht besvormig, 9 mm lang, 8 mm é, glanzend donkerrood; vruchtdeksel 
iets verdiept, 3'A mm é, waaraan de bloemrest.
Zaad muts- tot helmvormig, glanzend zwart, 1,2-1,3 mm lang, 0,9-1 mm 
breed, kam niet sterk ontwikkeld. Testa samengesteld uit 5 a 6-hoekige, 
langs de kam rechthoekige, vlakke tot lichtgewelfde cellen; de hoekpunten 
van de cellen zijn verdiept, waardoor de indruk van "gaatjes”  ontstaat. 
Hilum subbasaal, ovaal, nauwelijks verdiept, met licht crême-kleurig weefsel 
bedekt, micropyle en umbilicus omvattend. Embryo haakvormig, cotylen 
zichtbaar, perisperm ontbreekt.
Standplaats: ten noorden van Lemoeira in de Serra da Mimosa, Bahia, Bra
zilië, op een hoogte van 1 1 30 m, tussen witte zandsteen, samengroeiend 
met laag struikgewas en Discocactus araneispinus (HU 440).
Holotype door A. Buining op 4 juli 1 974 op de vindplaats verzameld en ge
deponeerd in het Herbarium van de Universiteit van Utrecht onder nr. HU 
439.



Micranthocereus uilianus op de groeiplaats Foto's: A. Buining
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Verklaringen bij de tekeningen:
A = doornareool uit het pseudocephalium 
A 1 = normaal doornareool
B = bloemdoorsnede met daarbij van links naar rechts het schutblad, het overgangsblad, het buitenste perianthblad en 

het binnenste perianthblad 
= primaire meeldraad 
~  secundaire meeldraad 

C = vrucht, C« =  vruchtdoorsnede 
C 2 =  zaad
Cg = doorsnede door hilumdeel van het zaad: m = micropyle, f = umbilicus, t =  testa en e = embryo 

= hilumaanzicht
C5 = embryo 181



Buining merkt in zijn Discocactus-boek al op dat de onderhavige Micrantho- 
cereus verschilt van M. flaviflorus. Uit andere aantekeningen van hem blijkt, 
dat hij twijfelde tussen de status van een aparte soort of een variëteit van M. 
flaviflorus. Het was hem evenwel niet vergund zelf hierover een oordeel te 
vellen.
In een tabellarisch overzicht zijn de kenmerken van M. flaviflorus en M. 
uiHanus naast elkaar gezet.

M . flaviflorus (HU 389)
Habitus: zuilvormig, van uit de 
basis spruitend
Takken: ca. 75 cm lang, 4 cm é, 
groen met blauw berijpte epidermis
Pseudocephalium: veel witte wol 
en langere dorens

Ribben: ca. 1 6, tot* 6 mm breed, 
rond areool nauwelijks verdikt 
Areolen: ovaal, 3-4 mm van elkaar 
Dorens: stijf, stekend; randdorens 
vele, straalsgewijs, 5 mm lang; 
middendorens ca. 9, 6-20 mm 
lang, in pseudocephalium langer, 
geelbruin, later grijswit

Bloem: buisvormig, ca. 1 7 mm 
lang, 6 mm <6, buitenzijde 
oranjerood, perianthbladeren geel 
Vrucht: lichtrood 
Zaden: muts- tot helmvormig,
1-1,1 mm lang, 0 ,7-0,8  mm 
breed, glanzend zwart

Uit deze vergelijkingstabel blijkt de

M . uilianus (HU 439)
Habitus: idem

Takken: ca. 40 cm lang, 4 cm é, 
groen, blauw berijpt aan de top 
Pseudocephalium: minder witte 
wol, waardoor de epidermis nog 
zichtbaar blijft, en langere dorens 
Ribben: ca. 1 5, ca. 6 mm breed, 
rond areool verdikt tot 8 mm 
Areolen: rond, 8 mm van elkaar 
Dorens: stijf, stekend; randdorens 
veel, straalsgewijs, 6-8 mm lang; 
middendorens 2 a 3, 10-14 mm 
lang, in het pseudocephalium tot 
30 mm lang, iets donkerder dan 
de randdorens
Bloem: buisvormig, ca. 14 mm 
lang, 5 '/2 mm 0, buitenzijde rood, 
perianthbladeren crême-wit 
Vrucht :donkerrood 
Zaden: muts- tot helmvormig, 
1,2-1,3 mm lang, 0,9-1 mm 
breed, glanzend zwart. Hilum iets 
schuiner ten opzichte van kam in 
vergelijking met zaad van HU 389. 
Testastructuur, -vorm en -kleur ge
lijk.

nauwe verwantschap tussen deze twee 
taxa. Enkele opvallende verschillen zijn evenwel:
1 . de takken van M. uilianus zijn korter, terwijl de afstand tussen de areolen 

groter is.
2. het pseudocephalium van M. uilianus is duidelijk zwakker ontwikkeld.
3. de bloemkleur van M. uilianus is lichter.

Vooralsnog hebben wij gekozen voor de soort-rang voor HU 439. Wij zijn er 
ons van bewust, dat nader (veld)onderzoek kan uitwijzen, dat M. uilianus en 
M. flaviflorus slechts variëteiten van dezelfde soort zijn.
Tenslotte enkele aardige cultuurervaringen. Bij de kweek uit zaad is opval
lend dat M. uilianus beduidend langzamer groeit dan M. flaviflorus. Als de 
bloemen van M. flaviflorus bestoven worden met hun eigen stuifmeel, gaan 
ze over tot vruchtvorming. De daarin aanwezige zaden zijn goed kiemkrach- 
tig. Bij M. uilianus is tot op heden dit niet gelukt; deze blijkt vooralsnog 
zelfsteriel te zijn.



Pseudocephalia van cultuurexemplaren opgekweekt 
uit zaad, door Buining op de vindplaats verzameld.
Links: M. flaviflorus, rechts: M. uilianus.
IFoto's: L. Bercht)

Rechts: snede door het pseudocephalium van M. uilianus. 
(Foto: A. Buining)

Latijnse diagnose: J. Theunissen

M auritshof 124, 348 1  VN Harmelen

Gillis Steltmanstraat 38, 1067 NP Amsterdam



Een v e tp lan tje  voor het raam  (12)

W.STERK

Aloë millotii Reynolds (1 956)

Toen ik in 1 982 over Aloë bakeri schreef heb ik 
deze soort al even genoemd. Ik bezit hiervan drie 
plantjes die onderling kleine verschillen vertonen 
en waarschijnlijk onafhankelijke zaailingen zijn. 
Als ze nu nog eens zo vriendelijk willen zijn tegelijk 
te bloeien, kan ik ze onderling bestuiven en zaad 
winnen. De plantjes zijn als stekjes afkomstig uit 
het (Wageningse) Succulentarium, waarin Dr. 
Boom een aantal kleine Aloë's bijeen had ge
bracht. Vooral de soorten uit Malagasy waren 
daar goed vertegenwoordigd.

Aloë millotii is in 1 955 door Descoings en Reynolds gevonden op het zuid- 
puntje van Malagasy bij Cap Ste. Marie. Er groeide daar een groot aantal 
exemplaren op eocene kalksteen. Het is dan ook een soort die we moeten 
kweken op een kalkrijke grond en vooral niet te nat. Bij mij krijgen ze in de zo
mer een paar keer per maand water en in de winter niets. Ze groeien daarbij 
uitstekend, al gaat het niet snel. Ze vormen vertakte struikjes, die soms wat 
gaan liggen. Ze worden in de natuur 20-25 cm hoog; bij mij worden ze ook 
ongeveer zo groot. Langs de stengel staan de 8-1 0 cm lange, grijsgroene, 
gevlekte blaadjes, die slechts 7-9 mm breed worden. Bij één van mijn plant
jes worden ze in de zon roodachtig, de beide andere die ernaast staan doen 
dat niet. De blaadjes krullen dikwijls naar beneden. Aan het einde van de 
stengel komt tegen het voorjaar een 1 2-1 5 cm lange bloemstengel met bij 
de top hoogstens 5-8 bloemen, min of meer hangend, rood met gele top, 
ruim 2 cm lang. Omdat de bloei aan het einde van de rustperiode komt, is er 
kans dat een aantal knoppen verdrogen. Misschien dat nevelen dit kan voor
komen. Bij heel veel succulenten wordt een deel van het benodigde water 
's nachts uit de vochtige lucht opgenomen, terwijl overdag de drogere war
me lucht ervoor zorgt dat er geen schimmel kan optreden. Wat nevelen of 
sproeien in de avond kan hier helpen, al kunnen we het klimaat van Malagasy 
nooit volledig imiteren. Voor degenen die niet iedere dag water willen geven 
of het wel eens vergeten, zijn het heel geschikte plantjes. Ook wie eens een 
stekje wil weggeven, zal deze vertakkende soort wel de moeite waard vin
den. Ze kunnen veel warmte verdragen, terwijl ze ook niet erg gevoelig voor 
kou zijn, als ze maar droog staan.
Al deze merkwaardige Aloë's zullen wel nooit in grote aantallen gekweekt 
worden, omdat het geen commerciële planten zijn. Toch zou een wat ruimere 
verspreiding bij liefhebbers en in grotere collecties voor het voortbestaan van 
veel soorten belangrijk kunnen zijn. In de natuur worden verschillende soorten 
met uitsterven bedreigd, niet door te veel verzamelen (bij de Aloë's), maar door 
het in cultuur brengen van de grond of doordat er meer kleinvèe zoals geiten en 
schapen wordt gehouden. Vooral geiten komen op plaatsen waar zelfs de 
mens niet gemakkelijk kan komen. Door het kweken kunnen we in elk geval de 
soort laten voortbestaan.

W evestraa t 8 9 , 5 7 0 8  A E  H e lm o n d

1 84



A fw ijkende bloei bij M am m illaria m agnim am m a
Th.M.W. NEUTELINGS

In 1 980 ging een exemplaar van 
Mammillaria magnimamma, ook 
wel bekend onder het synoniem M. 
centricirrha, voor het eerst bloeien. 
Erg indrukwekkend waren de bloe
men ervan niet bepaald, omdat ze 
grotendeels uit een stamper en 
meeldraden bestonden. De bloem- 
dekblaadjes waren slechts heel klei
ne, groenig roze schubjes. Het jaar 
daarop, in de tweede helft van de 
maand mei, ging dit exemplaar 
weer bloeien. Nu waren de bloem- 
dekblaadjes iets beter ontwikkeld. 
Maar toch lagen ze beduidend in 
ontwikkeling achter bij de normaal 

bloeiende exemplaren. Reeds in het knopstadium staken de stampers uit de 
bloemknopjes, wat op de foto hiernaast redelijk goed waarneembaar is.
In 1982 bracht deze cactus, inmiddels rijkelijk van spruiten voorzien, het
geen normaal is voor deze soort, weer van die miniatuurbloemen voort. Voor 
de rest ziet dit exemplaar er normaal en gezond uit. Laten we wel vaststellen, 
dat dit verschijnsel van blijvende aard is. Een duidelijk aanwijsbare oorzaak 
hiervoor kan ik niet opgeven. Misschien dat een bepaald soort virus er de 
hand in heeft, dan wel dat er sprake van een erfelijke afwijking zou kunnen 
zijn. Onvolledig gevormde bloemen duiden er ook vaak op, dat de betreffende 
plant een hybride is.
Galmeidijk 49, 4 706 KL Roosendaal

*  *

Voor u gelezen
In het Vakblad voor de Bloemisterij las ik het volgende stukje over uitval bij 
de teelt van Senecio (Erwtenplantje):
"Bij Senecio herreanus, S. citriformis en S. radicans kan uitval optreden, 
veroorzaakt door de schimmel Rhizoctonia Bij de schimmel Rhizoctonia zijn 
fijne, witte schimmeldraden waar te nemen, stengel en "e rw t" worden 
bruinzwart en sterven af. Rhizoctonia is te bestrijden met 300 g TMTD, 200 
g Rovral of 200 g Benlate + 30 ml Agral LN per 1 00 I water. Veel vloeistof 
gebruiken. Uitermate belangrijk is dat de potgrond aan de droge kant wordt 
gehouden door het aantal keren watergeven zoveel mogelijk te beperken. 
Stek bij voorkeur in substraten, waaraan weinig voeding is toegevoegd (bij 
voorbeeld stek- of zaaimengsels)".
Het optreden van rot kent waarschijnlijk een ieder. Vergelijkbaar met het 
aangehaalde is waarschijnlijk zwartrot bij stapelia-achtigen. Het toevoegen 
van de genoemde schimmelbestrijdende middelen aan het gietwater - ook 
lijkt het nevelen van de plant met dit water zinvol - zal het optreden van 
schimmels terugdringen en u derhalve voor een groot deel vrijwaren van 
zwartrot. Daarnaast moet u er natuurlijk voor zorgen dat de kweekomstan- 
digheden zo optimaal mogelijk zijn.

L. Bercht, M auritshof 124, 348 1  VN Harmelen



De vorm enrijkdom  rond Parodia aureicentra Backeberg

U. HUMMEL

In dit artikel zal getracht worden alle taxa die tot de vormengroep rond Paro- 
dia aureicentra behoren, samen te brengen, samen met de daarbij behoren
de veldnummers, gegeven door de bekendste verzamelaars van de laatste tij
den, en hun standplaatsen.
Een waardeoordeel over de geldigheid der naamgeving kan hier niet gegeven 
worden. Dat zou door een meer professionele hand moeten gebeuren bij een 
revisie van het geslacht Parodia. Dat deze revisie, wegens de grote namen- 
wirwar, dringend noodzakelijk is geworden zal niemand nog ontkennen.
De begrenzing van de groep rond Parodia aureicentra ten opzichte van de 
andere Parodia's is zeker geen probleem. Het gaat hier trouwens om een 
struktuurvaste vormengroep van het ondergeslacht Protoparodia Buxbaum 
waarvan het geografisch gebied duidelijk afgebakend is. Het verspreidings
gebied is beperkt tot de omgeving van het hoogland van Cachi in de provincie 
Salta (Noord-Argentinië) op hoogten tussen 2200 en 3300 meter. Wegens 
de gunstiger groeivoorwaarden vindt men de planten meestal op de naar het 
noorden gelegen bergflanken. Heel typisch voor de gehele groep is de vorm 
van de vrucht. Wanneer de zaden uitgerijpt zijn vormt zich, door strekking, 
binnen een paar dagen een ongeveer 3 cm lange en 1 cm brede, groengele, 
wollig behaarde, holle vrucht. Analoge vruchten vindt men ook bij Parodia 
stuemeri, Parodia maxima en Parodia commutans Bij de soorten uit het 
subondergeslacht der Obtextospermae zijn deze holle vruchten wegens hun 
opvallende rode kleur beter bekend. (Parodia ayopayana).
Parodia aureicentra is wat betreft het aantal en de kleur van de dorens als
ook in de bloemkleur en bloemgrootte zeer variabel. Daardoor kwam men tot 
een zeer groot aantal afsplitsingen, waarvan de waarde ten zeerste moet 
worden betwijfeld. Deze groep omvat, althans naar onze huidige kennis, drie 
soorten waarvan één met' drie variëteiten.

Parodia aureicentra Backeberg var. aureicentra
Deze soort werd als eerste gevonden en daarom werd de naam ook op de 
groep betrokken. Backeberg (1932) ontdekte deze soort tijdens zijn reis van 
het Esciope-ravijn, nabij de Cuesta de Obispo, naar Tin-Tin op de Cachipam- 
pa. Op de met rolstenen bezaaide flanken vond hij hele populaties goudgele 
kogelvormen in de spleten van het gesteente. Op grond van de, van Parodia 
maassii afwijkende bedoorning en bloeiwijze werden zij door Backeberg als 
een echte nieuwe soort erkend en als zodanig, in 1 935, in "Kaktus ABC" 
beschreven. Een plant die op deze reis verzameld werd, bevindt zich nog 
steeds in de verzameling van Matthes in Streitfeld (DDR). Eerst de laatste tijd 
komt Parodia aureicentra iets frekwenter voor in de verzamelingen. Deze 
plant werd door de moderne verzamelaars teruggevonden en opnieuw verza
meld, door Ritter als FR 91 6, door Rausch als R 21 en door Piltz als P 1 72.

Parodia aureicentra Backeberg var. lateritia  Backeberg 
Backeberg beschreef deze variëteit in 1 959 in "Descriptiones Cactacearum 
Novarum” . De grond voor deze opsplitsing was alleen de wat afwijkende 
bloemkleur. In tegenstelling tot de hel bloedrood bloeiende var. aureicentra 
heeft de var. lateritia  een steenrode bloem. Volgens Ritter (1 980) ontstaat 
de totale bloemkleur door de samenvloeiing van de bruingele bloemranden 
met de purperen middenstreep van de bloembladen. Deze middenstreep kan



breed of smal zijn. Bij een smalle streep lijkt de bloem steenrood terwijl bij een 
bredere streep de bloem meer bloedrood lijkt. Aangezien nu de breedte van 
deze middenstreep zelfs binnen de standplaatspopulatie sterk varieert is wel 
bewezen dat het hier niet om een echte variëteit kan gaan maar hoogstens 
om een vorm. Terecht werd door Ritter (1 980) dan ook deze variëteit als sy
noniem van Parodia aureicentra var. aureicentra aangezien.

Parodia aureicentra Backeberg var. albifusca Ritter
In 1 962 werd deze variëteit door Ritter beschreven. Zij onderscheidt zich van 
de var. aureicentra in hoofdzaak door de feller bruinrode, meer glanzende en 
duidelijk sterker gehaakte middendorens alsook door de meer toegespitste en 
langere bloem. Helaas bestaan er bijna geen planten meer in kuituur die ge
wonnen werden uit de zaden door Ritter onder het veldnummer FR 91 6 d in
gevoerd. Als standplaats geeft Ritter alleen ''Prov. Salta, bergland ten zuiden 
van Cachi, 2400 m” . In 1980 werd deze variëteit echter door Mevr. Piltz te
ruggevonden (P 252). Daardoor kan nu ook de exakte standplaats gegeven 
worden, namelijk ca. 1 2 km ten zuiden van Cachi nabij San José de Escalchi, 
op 2230 m.



Par odia aureicentra P 172 Parodia muhrii P 155

Parodia variico/or P 66  Foto's: J. Piltz

Ritter (1 980) is van mening dat zijn variëteit albifusca vroeger door Backe- 
berg als Parodia uh/igiana beschreven werd. Wij moeten echter deze mening 
hier tegenspreken. Backeberg gaf weliswaar voor zijn Parodia uhiigiana de 
verkeerde vindplaats "Prov. Salta, Quebrada del Toro”  aan, maar Rausch 
vond Parodia uhiigiana oostelijk van Amblayo (R 20). Daar werd deze plant 
trouwens ook door Lau (L 568) verzameld. Parodia uhiigiana is een goede 
soort en heeft met Parodia aureicentra en haar variëteiten niets te maken. 
Parodia uhiigiana hoort thuis in het ondergeslacht Parodia Buxbaum, de 
groep waarin de microsperme soorten ondergebracht zijn. Om al deze rede
nen moet Parodia aureicentra var. albifusca als variëteit erkend worden.

Parodia aureicentra Backeberg var. omniaurea Ritter 
syn. Parodia rauschii Backeberg
Samen met de variëteit albifusca publiceerde Ritter de variëteit omniaurea
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De afwijkingen van de variëteit aureicentra liggen in het geringer aantal der, 
hier goudgele, randdorens en de honinggele, hier sterker gehaakte, midden
dorens. De purperen middenstreep op de kroonbladeren van de bloem is hier 
wel kleiner, zodat de bloem in haar geheel bruin-oranje tot oranje-rood 
schijnt. De standplaats ligt "onder" Cachi, op 2300 m en het veldnummer is 
FR 91 6 c. Backeberg (1 966) wilde deze variëteit, evenals de var. albifusca, 
"wegens de talrijke overgangsvormen" niet erkennen, alhoewel de planten 
afkomstig zijn van totaal verschillende en afgesloten type-vindplaatsen. 
Gedurende zijn verzamelreis in 1 962-1 963 verzond Rausch onder andere 
planten van een aureicentra-varièXeW (R 23) naar Europa. Deze leken Backe
berg zo afwijkend dat hij ze in 1 963, weer in "Descriptiones Cactacearum 
Novarum", als Parodia rauschii beschreef. Intussen is gebleken dat Parodia 
rauschii en Parodia aureicentra var. omniaurea één en hetzelfde taxon is. 
Nochtans zijn de standplaatsen enigszins verschillend. FR 91 6 c groeit ca 6 
km ten zuiden van Cachi terwijl R 23 ten westen van Cachi groeit, in de nabij
heid van Cachi-Adentro. Rausch, die de beide typestandplaatsen zeer goed 
kent, bevestigt de gelijkheid der populaties. Tegelijkertijd wijst hij er echter 
op, dat de planten van de Cachi-Adentro standplaats hem iets mooier en typi
scher lijken. (Persoonlijke geschreven mededeling). Door het echtpaar Piltz 
werd naast Parodia rauschii (P 63) op een verder gelegen locatie, nabij Ru- 
mihuasi, op 2600 m het type P 63 a gevonden.
Beschouwt men FR 91 6 c, R 23, P 63 en P 63 a in hun totaal als variëteit 
van Parodia aureicentra dan moet men ze als Parodia aureicentra var. om
niaurea aanduiden. Houdt men ze daarentegen voor een aparte soort dan is 
de naam Parodia rauschii gerechtvaardigd. De prioriteitsregels van de taxo
nomie gelden alleen tussen namen van gelijke rangorde, d.w.z. men moet 
soortnaam met soortnaam en variëteitsnaam met variëteitsnaam vergelijken. 
(Hier is dus "omniaurea" de eerste geldig beschreven en gepubliceerde va
riëteitsnaam en "rauschii”  is de eerste geldig gepubliceerde soortnaam).

Parodia variicolor Ritter
In 1 959 ontdekte Ritter ten Noorden van Cachi, bij de weg naar La Poma, 
een andere, ook tot deze vormengroep behorende, soort. Hij gaf deze plant 
het nummer FR 91 6 a en beschreef haar in "Taxon" 1 3, van 29.4.1 964 als 
Parodia variicolor. Opvallend, in vergelijking met de andere tot hiertoe be
kende species van de groep, is de slanke, zuilvormige groei. De randdorens 
zijn groter, minder talrijk en hebben meer dezelfde kleur als de talrijke mid
dendorens. De naam heeft betrekking op de zeer opmerkelijke kleur van de 
middendorens. Deze varieert van geelbruin over roodbruin en bruin tot zuiver 
zwart. Bijzonder mooi en zeer gezocht zijn dan ook de planten met deze zui
ver zwarte bedoorning. De bloem lijkt zeer donker gekleurd door de bloedro
de middenstreep en de bruinachtig-rode randen van de kroonbladeren. Paro
dia variicolor werd door Lau (L 456) en door Piltz (P 66) opnieuw verzameld 
en pas daardoor bekend en verspreid.
In hetzelfde tijdschrift publiceerde Ritter ook een variëteit van Parodia varii
color, namelijk de variëteit robustispina Ritter (FR 916 b). Deze variëteit 
moet door langere (tot 7 cm), sterkere, dikwijls sterk gebogen en sterk ge
haakte middendorens afwijken van de typeplant. Andere afwijkingen in bloei- 
wijze, vrucht en zaden waren Ritter niet bekend. De typestandplaats ligt op 
3000 m in het gebergte ten Oosten van Cachi. Lau verbond zijn veldnummer 
L 571 met deze plant. De variëteit die Ritter hier beschrijft is echter onvol
doende getypeerd en daardoor is de rechtvaardiging ervan enigszins twijfel
achtig . Het lijkt me juist en dit Is gebaseerd op eigen Lau-importen en andere



mij bekende planten, het veldnummer L 571 met Parodia variicolor var. ro- 
bustipina te identificeren. Het gaat hier duidelijk om een krachtige maar gelijk
matig helder bruin bedoornde Parodia aureicentra var. aureicentra.

Parodia muhrii Brandt
Onder het nummer B 1 90 werd in 1 973 door Mevr. Muhr een Parodia aurei- 
cenfra-variëteit ingevoerd, die de Parodiavrienden hier ter plaatse onbekend 
was. Deze planten vielen op door hun slanke vorm en door de roodbruine, 
deels ook violette, bedoorning. Een standplaatsopgave kon niet verkregen 
worden, aangezien Mevr. Muhr meestal ook niet weet waar haar planten ver
zameld worden. Brandt ontving van de firma SPI echter een plant ter determi
nering. Hij erkende weliswaar de enge verwantschap met Parodia aureicen
tra, maar fabriceerde desondanks en gebaseerd op de door hem, ten onrech
te, veronderstelde standplaats Payogasta (grenzend aan Parodia 
variicolor??) de provisorische naam Parodia payogastana nom. nud.
Onder deze naam werden door de firma SPI en door de firma Köhres behalve 
planten ook zaden in omloop gebracht. In latere jaren (1 974 en 1976) kwa
men er weer via Mevr. Muhr importen op de markt.
In "Kakteen- und Orchideen Ründschau”  1 978, deel 1, blz 1 5-1 7 volgt dan 
de nieuwbeschrijving door Brandt. Daarbij zag Brandt echter een paar pun
ten over het hoofd, die tot fouten leidden.
1) In de verkeerde veronderstelling dat de planten door Mevr. Muhr zelf ver
zameld werden noemde hij deze plant "Parodia m uhrii" terwijl in dit geval 
"Parodia muhriana" juister zou zijn geweest. *)
2) Naast de "ree-bruine”  kleur der dorens en de zuilvormige groei (op de 
standplaats hangen deze planten letterlijk aan de rotswanden!) noemt Brandt 
als onderscheid met Parodia aureicentra de holle vruchten. Maar dit is juist 
het kenmerk dat de enge verwantschap dokumenteert van Parodia aureicen
tra en haar variëteiten met Parodia muhrii.
3) Zonder het Muhr-nummer B 1 90 te noemen blijft Brandt, ook in zijn diag
nose, bij de door hem, abusievelijk, veronderstelde standplaats, namelijk: 
''Argentinië, Prov. Salta, de bergen in de omgeving van Payogasta''. Deze 
planten komen daar echter niet eens voor.
Onder het verzamelnummer P 1 55 vond het echtpaar Piltz in 1 978 ten zui
den van Molinos bepaalde populaties Parodia's die hangend aan de rotswan
den groeiden. Zij konden moeiteloos en met absolute zekerheid als Parodia 
muhrii gedetermineerd worden.
De verdienste van de eerste ontdekking van deze planten komt echter toe aan 
W. Rausch. Samen met zijn vriend Ing. Markus vond hij deze planten op zijn 
tweede verzamelreis in de jaren 1 964/1 965. Deze planten werden door 
Rausch met het veldnummer R 1 64 en onder de naam Parodia aureicentra 
var. rubrispina gekatalogiseerd, wat de daadwerkelijke verwantschap be
wijst. Rausch, die de beste standplaatskenner is in dit deel van Zuid-Amerika, 
deelde mij schriftelijk mee dat er ter plaatse meerdere populaties voorkomen 
die zich, van Molinos uit, tot 1 5 km verder naar het zuiden, richting Angosta- 
co, uitstrekken. Dit is dan meteen de meest zuidelijk gelegen vindplaats van 
een Parodia uit het ondergeslacht Protoparodia Buxbaum. Merkwaardig ge
noeg varieert deze soort duidelijk in bloemkleur. Waar de planten van de noor
delijke populatie duidelijk rood bloeien hebben die van de zuidelijkste een zuiver 
gele bloeiwijze. Variabele bloemkleuren zijn echter bij andere Parodia-soorten 
ook bekend en afsplitsingen van soorten die alleen gebaseerd zijn op dit feno
meen zijn dan ook nooit te rechtvaardigen.
*) in de opvatting volgens Brandt had het P. muhriae moeten zijn. (Red.)

1 90



Op de standplaatsen groeien Parodia aureicentra-"reuzen" dikwijls samen 
met kleinzadige "dwergen" uit het ondergeslacht Parodia Buxbaum. Zo kan 
men ter plaatse de volgende kombinaties tegenkomen: Parodia variicolor met 
Parodia lohaniana Weskamp; Parodia aureicentra var. omniaurea met Pa
rodia heteracantha Ritter nom. nud.; Parodia aureicentra var. albifusca met 
een vorm van Parodia kilianana en Parodia muhrii met een wit bedoornde 
soort R 755, respektievelijk P 1 56, een soort die tot nu toe nog niet beschre
ven werd. Door de geringe verwantschapsgraad echter is hier geen hybridi- 
sering te vrezen, zelfs wanneer de bloeitijden elkaar gedeeltelijk mochten 
overlappen.
De soorten en variëteiten van de Parodia aureicentra-vovmengroep zijn op 
hun standplaatsen nog overvloedig, dikwijls massaal voorhanden. Wegens 
hun bonte en wilde bedoorning worden ze echter in toenemende mate afge
hakt en uitgevoerd. De op dit ogenblik nog onuitputtelijk lijkende gebieden 
worden daardoor bedreigd en het valt te vrezen dat zij binnen afzienbare tijd 
geheel kaal geplunderd zullen zijn. Dit is dubbel erg, temeer daar de import- 
planten, en dan vooral de oudere planten, wegens het ontbreken van de hoofd
wortels zeer lastig in kuituur te krijgen zijn. Ze bewortelen steeds onvoldoen
de en de krachtige, bonte bedoorning wordt merkbaar zwakker. Daarom is 
het zeker aan te raden om over schakelen naar zaailingen, die helaas maar al 
te zelden worden aangeboden.
Alleen in de eerste 2-3 jaar na de uitzaai zijn de plantjes enigszins lastig in 
kuituur. In een mineraal substraat echter en met een stikstofarme voeding 
groeien hard gekweekte planten probleemloos. Met enig geduld en op een 
heldere standplaats gezet zullen ze echter snel uitgroeien tot pronkstukken 
die weldra tot de bijzondere lievelingen in de verzameling zullen behoren.

Literatuur:
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Braziliaanse M elo cactu ssen  met een H U-num m er (V)
GEERT EERKENS 

HU 258
Een enigszins cylindervormig groeiende plant met korte bruinachtige be
doorning, die niet beschreven is. Zij is beslist niet identiek met HU 258A 
zoals wel eens gedacht wordt. De groeiplaats is ten westen van Jacobina, 
vandaar de provisorische naam M. jacobinensis.

HU 258A
Melocactus acispinosus Buin. & Bred. beschreven in Krainz, Die Kakteen, 
aflevering 1. VII. 1 975. Een kleinblijvende plant met naaldvormige, bijna 
zwarte bedoorning. Typisch is ook de buikvormige verdikking van de bloem 
rond de nektarkamer.

191



Links boven: M. acispinosus HU  258A  
Rechts boven: M. krainzianus H U  264

Foto's: A. Buining

Links: M. giganteus H U  266  
Boven: M. macrodiscus H U  269

Linksonder: M. amethystinus HU  2 70 

Rechtsonder: Melocactus spec. H U  273



Vindplaats bij Jacobina tussen rotsen in sneeuwwit kwartszand. De afbeel
ding in Krainz bij de beschrijving is echter niet van M. acispinosus, maar 
van M. krainzianus HU 264. Verwarrend is de prov. naam M. jacobinen- 
sis

HU 264
Melocactus krainzianus Buin. & Bred. beschreven in Krainz, Die Kakteen, 
aflevering 1. VII. 1 975. Het is een blauwgroene plant met roodbruine, 3 
cm lange, gebogen bedoorning. Habitat ten oosten van Irecê, Bahia, op ka
le rotsen. De provisorische naam was M. irecensis.

HU 266
Melocactus giganteus Buin. & Bred. beschreven in Cact. Succ. J. (US) 
1 973, p. 227-230. Het is een zeer groot wordende plant van wel 50 cm 
hoog en 20 cm é met harde kromme dorens. Iets bijzonders, echter helaas 
niet zo gemakkelijk in de cultuur. De beste cultuur in Europa lijkt me nog de 
zaailingen te enten op Pereskiopsis, ze bij een dikte van 4 a 5 cm overen- 
ten op een dikke Trichocereus en verder maar kalm houden. De soort is 
zelfsteriel en zaden zijn daardoor zeldzaam. De vindplaats is Serra Santo Ig- 
nacio, Bahia.
Van de hand van Pierre Braun verscheen in Succulenta 1 982, p. 32-34 
een zeer goed artikel, verluchtigd met een magnifieke foto, over deze soort.

HU 267
Is een standplaatsvorm van HU 214, zijnde Melocactus concinnus.

HU 269
Dit veldnummer is toegekend aan Melocactus macrodiscus Werdermann. 
Een goede beschrijving, de weergave van de eerstbeschrijving, kan men 
vinden in Krainz, Die Kakteen, aflevering 1. III. 1 964. De plant is blauwach
tig groen. De bedoorning is donker, later grijsachtig wit, iets gebogen en 
ca. 2,5 cm lang. De kleine, dikke vruchtjes met een lengte van 2 cm zijn 
paarsachtig bleek van kleur. Deze soort is niet gemakkelijk te onderkennen; 
verscheidene andere Melo's komen onder deze naam in de verzamelingen 
voor. De echte M. macrodiscus is dan ook zeldzaam. Vindplaats Brejinho 
bij Caitité, Bahia.

HU 270
Melocactus amethystinus Buin. & Bred. gepubliceerd in Krainz, Die Kak
teen, aflevering 1 5. X. 1 972. Het zijn planten met 8 tot 10 scherpe rib
ben; de kanten van de ribben zijn golvend en wat gegroefd. De dorens zijn 
recht en scherp. Deze soort is duidelijk totaal verschillend van M. 
macrodiscus, waarmee hij samengroeit. De vindplaats is dus ook Brejinho 
bij Caitité.

HU 273
Deze nog niet beschreven Melocactus lijkt wel iets op de voorgaande soort. 
Habitat bij Salinas, Minas Gerais. De provisorische naam is Melocactus sa
linensis.

(wordt vervolgd)

Tamanredjo, district Commewijne, Suriname



Cactussen die het hogerop zoeken

ERIK WEVERS

De groep van cactussen die hier bedoeld wordt, zijn de vertegenwoordigers 
van het geslacht Rhipsalis Gartn. Een op zich al interessant geslacht omdat 
het zowel in de nieuwe als in de oude wereld voorkomt. Het enorme ver
spreidingsgebied reikt van Florida via Mexico, Midden-Amerika en de Antil
len (niet vertegenwoordigd op onze Antillen) tot ver in Zuid-Amerika, terwijl 
ook in zuidelijk Afrika, Tanzania en op Madagascar en Ceylon soorten zijn ge
vonden. De planten leven meestal epifytisch op de takken van oerwoudbo- 
men, maar soms ook afhangend op rotsen. Ze hechten zich vast met hun 
wortels. Zoals de aanduiding epifyten al zegt, zijn het planten die hun voed
sel niet opnemen via hun gastheer, zodat deze weinig last zal hebben van 
zijn gasten.
In het geslacht zijn vele vormen aanwezig, hetgeen Schumann al deed 
besluiten het onder te verdelen in vier ondergeslachten. Zo zijn er soorten 
waarvan de takken vrij plat zijn en enigszins op een Epiphyllum lijken, soor
ten met rolronde twijgen, die bij de ene soort aanmerkelijk dikker kunnen zijn 
dan bij de andere soort en soorten met kantige twijgen. De meeste soorten 
vertakken zich sterk. De grootte kan variëren van enkele centimeters tot me
terslange hangende planten. De bloemen zijn klein en bloeien 1 tot 8 dagen 
met vaak meerdere bloemen per areool. De vrucht is kogelrond tot langwer
pig, sappig, wit of gekleurd.
Voor taxonomen zijn de geslachten rond Rhipsalis een hele kluif. Wie daarin 
is geïnteresseerd, moet Backeberg en de artikelen van Kimnach maar eens 
nalezen.

Rhipsalis
cereuscu la

Fo to  van de  
sch rijve r

Ik kweek mijn planten uit dit geslacht in mijn tropisch terrarium - dat be
woond wordt door pijlgifkikkers - waar ze goed gedijen bij een temperatuur 
van 25 tot 35°C en een hoge luchtvochtigheid. Ze hangen op een lichte 
plaats, vlak bij de TL-buizen en de spotjes. Ze zijn opgebonden in 
orchideeën-grond vermengd met wat veenmos. Elke dag worden de planten 
besproeid met gefiltreerd regenwater. Ze groeien goed en vormen daarbij 
veel luchtwortels. De soorten die ik heb, bezitten op de jonge uitlopers eerst 
nog dorentjes, maar deze verdwijnen later. In mijn terrarium groeien ze teza
men met vele soorten mini-Orchideeën, Hoya's, Dischidia's en Tillandsia's. 
Enkele soorten die ik bezit zijn: R. cereuscula, penduliflora, prismatica, mi- 
nutiflora en cassutha

P.C. Boutenstraat 127, 7606  AS Almelo



T IJD S C H R IFT E N
Internoto 4  (1): 1 -3 0 , 1 9 8 3
N. Gerloff somt een aantal door Ritter beschreven soorten op die verdwenen lijken. Hij roept de 
leden op om eventuele Winter-catalogi waarin deze soorten werden aangeboden naar hem te 
sturen teneinde een poging te kunnen ondernemen deze planten terug te vinden. S. Stuchlik 
besteedt aandacht aan N. vanvlie tiidie hij vergelijkt met N. werdermannianus var. brunispinus 
n.n. In een Engelstalig artikel belicht R. Zahra de voor- en nadelen van het kweken van Noto's in 
het klimaat van Malta. W. Abraham licht een statistiek toe waarin hij de kiemtijden van diverse 
secties der Nolocaclussen heeft ondergebracht. R. Havliêek start met zijn studie over de groep 
der Herterianae, de kleurenfoto is gewijd aan N. pseudoherteri De betekenis van succulentie en 
de gevolgen voor het kweken van succulente planten wordt uitgelegd door K. Lisal. S. Theunis- 
sen geeft een aanvulling op Notocactus 2 Neemt men de herkomst der auteurs in overweging, 
dan mag het plan om een echt internationale vereniging van de grond te krijgen als geslaagd wor
den gezien.

Internoto 4  (2): 3 1 -6 0 , 1 9 8 3
Het eerste dat opvalt is, dat de omslag kleurig is geworden. Het nummer wordt geopend met een 
gewetensonderzoek door N. Gerloff. J. Günther doet verslag van zijn geslaagde experiment om 
Noto's al in de late zomer, vrij kort na de zaadoogst, uit te zaaien Wigginsia pseudopulvinata en 
het soortbegrip bij Ritter wordt bediscussieerd door W. Abraham. De kleurenfoto is een stand
plaatsopname van Wigginsia pulvinata N. Gerloff geeft enkele tips om zuilvormige, overhellen
de Noto's toch esthetisch in de verzameling onder te brengen. R. Havlicek zet zijn studie over de 
Herterianae voort. B.M. Lueg doet een poging om aan te tonen dat N. ho rs tiigeen natuurhybri- 
de kan zijn. Het nummer sluit met een bijdrage van H. Schlosser waarin deze uitlegt waarom hij 
zich distantieert van de "veldnummers”  Schl. 1 66 t/m 209.
Internoto 4  (3): 6 1 -9 0 , 1 9 8 3
G. Schater en K. Lisal nemen N. ottonis var. tenebrosus n.n. onder de loupe en geven er een 
werkbeschrijving van. De kleurenfoto toont de bloem van deze variëteit. Aan bestrijding van on
gedierte middels biologische preparaten besteedt B.M. Lueg aandacht. K. Sasse start een serie 
over het kweken van cactussen in anorganisch materiaal. Het resultaat van de in het voorjaar ge
houden enquête onder de leden wordt belicht door N. Gerloff. S. Stuchlik stelt N. carambeiensis 
voor en vergelijkt hem met enkele verwante planten uit hetzelfde gebied. Het al dan niet bestaan 
van natuurhybriden wordt besproken door H. Schlosser.

Internoto 4  (4): 9 1 -1 2 0 , 1 9 8 3
Het laatste nummer van deze jaargang is opgedragen aan H. Schlosser die op 6 december zijn 
80ste verjaardag vierde. R. Havlicek opent zijn studie over de Melchersianae, het artikel wordt 
opgeluisterd met een kleurenfoto van een nieuwe plant uit deze groep, Schl. 21 6. G. Schater en 
R. Weser leggen de vraag voor of Eriocactus wél of niet een ondergeslacht van het geslacht No
tocactus is. S. Theunissen meent dat N. elachisanthus te zeer met sluiers omgeven is om deze 
naam te kunnen handhaven. In géén geval behoort hij tot het ondergeslacht Brasilicactus, waar 
Backeberg hem toe rekende. Dezelfde auteur ziet zich naar aanleiding van door anderen versprei
de verkeerde informatie genoodzaakt vast te leggen wat verstaan dient te worden onder cultivar 

Oud-Gastel". G. Milkuhn sluit het nummer met de vraag waar N. vanvlietii vat gracilis toe 
hoort.
Sjef Theunissen, Vierschaarstraat 23, 4751 RR Oud-Gastel

Kakteen und andere Sukkulenten 3 4 -1 0 , Okt. 1983 .
Thelocactus conothele wordt in kleur afgebeeld op de,,omslag van dit nummer. D. Tauber 
breekt een lans voor de door liefhebbers vaak verguisde Echinopsis G. Frank besluit zijn serie
artikelen over Echinocereus pamanesiorum.
Echinocereus lindsayi wordt in woord en beeld voorgesteld door K.W. Beisel. Dr. Hilgert schrijft 
een "In memoriam" voor Udo Kohier, terwijl van deze auteur posthuum een bijdrage over Mam
millaria dodsoniigeplaatst is. E. Haugg wijdt opnieuw een bijdrage aan cactussen en vetplanten 
op postzegels. Een nieuwe Melocactus-species, M. paucispinus, wordt voorgesteld door Hei- 
men en Paul. G. Gröner schrijft over "Theleflora"-hybriden, kruisingsprodukten tussen Tricho- 
cereus thelegonus en Echinopsis eyriesiivar. grandiflora H. Antesberger beschrijft hoe hij een 
verplaatsbaar statief maakte voor de buislampen boven zijn cactussen. Tenslotte een bijdrage 
van F. Strigl over Trichocereus candicans 
Kakteen und andere Sukkulenten 3 4  - 1 1 , Nov. 1 9 8 3
Mediolobivia aureiflora siert de titelpagina van dit nummer. P. Braun levert een bijdrage over het 
geslacht Artbrocereus, waarin vooral de vruchten en zaden aan de orde komen. E. Kleiner 
bespreekt Notocactus roseoluteus De verzorging van Phyllocactussen wordt behandeld door 
C. Stolte. H. Dopp wijdt een artikel aan Graptopetalum bellum (syn Tacitus bellus) J. Riha 
vraagt aandacht voor Echeveria's 0. Chudovska beschrijft een eenvoudige methode om in
heemse Crassulaceae te conserveren. Thrixanthocereus senilis wordt in woord en beeld voor
gesteld door K. Eckert. G. Fritz gaat in op de betekenis van veldnummers in de praktijk.



Kakteen und andere Sukkulenten 3 4  - 1 2 , Dec. 1 9 8 3
Crassula columnaris siert de voorplaat van deze aflevering. Cl. Horich beschrijft zijn zoeken naar 
Eccremocactus bradei. Arthrocereus rondonianus wordt in woord en beeld voorgesteld door 
P. Braun. A. Lux en R. Stanik publiceren een uitvoerige en met foto's gedocumenteerde verhan
deling over hybridisatie in het geslacht Ariocarpus. E. Kleiner vertelt over het gebruik van guano 
als cactusmest. W. van Heek en W. Strecker vervolgen hun reisverhaal over Brazilië. Een bijdra
ge over de taxonomie van Epiphyllum chrysocardium komt van de hand van E. Meier.

Kakteen und andere Sukkulenten 3 5  - 2 , Febr. 1 9 8 4
Op de voorplaat van deze aflevering prijkt een afbeelding van Mammillaria tetrancistra. Cotyle
don reticulata wordt besproken door R. Schmied. H. Hartmann behandelt het subgenus Roodia 
van het geslacht Argyroderma. Opnieuw wordt een serie postzegels met afbeeldingen van suc
culenten, ditmaal van Mozambique, voorgesteld door E. Haugg. W.R. Abraham en J. Theunis- 
sen wensen Hugo Schlosser geluk met zijn 80ste verjaardag. P. Braun publiceert de nieuwbe- 
schrijving van Arrojadoa rhodantha ssp. reflexa G. Heimen en R. Paul vervolgen hun reisver
haal over Brazilië. Tegen het gebruik van bestrijdingsmiddelen in spuitbussen waarschuwt E. 
Kleiner. E. Koch vertelt hoe hij Echinocereus viereckii tot bloei bracht Over Coryphantha an- 
dreae handelt een bijdrage van H. Kümmler.
Kakteen und andere Sukkelenten  3 5  - 3 , m aart 1 9 8 4 .
De omslag van dit nummer wordt gesierd door een bloeiende Pachycereus pringlei W. Gertel 
verhaalt over zijn bezoek aan de vindplaatsen van enige Sulcorebutia's. Parodia mercedesiana, 
een nieuwe soort uit Noord-Argentinië, wordt beschreven door W. Weskamp. J. Rau wijdt een 
bijdrage aan de Agave H. Wery vraagt zich af, of men Astrophytums nu wel of niet moetenten. 
Een nieuwe x Ferobergia cultivar 'Violet' wordt voorgesteld door G. Unger.
Kakteen und andere Sukkulenten  3 5  - 4 , April 1 9 8 4 .
Op de titelpagina van deze aflevering is Sedum rubrotinctum afgebeeld. V.l. Mrinskij beschrijft 
hoe hij zaailingen van vele soorten cactussen heeft geënt op verschillende scheuten van één Pe-
reskia
B. Potocki-Roth biedt een verhandeling over niet-schadelijke insekten in relatie met onze planten. 
Weingartia fidaiana ssp. cintiensis wordt besproken door K. Augustin
In een artikel van de hand van Weskamp wordt de vraag aan de orde gesteld of Parodia idiosa, 
P. stereospina en P. quechua werkelijk 3 verschillende soorten voorstellen.
R. Gruber is toe aan deel 4 van zijn artikelenreeks over Venezuela. Een korte bijdrage van B. Wol
lenschlager handelt over Matucana tuberculosa De fc/r/nops/s-hybride 'Wessners Rubin' 
wordt besproken door G. Gröner. E. Kleiner behandelt het thema Cactusaarde.
A.B. Pullen, Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen

British Cactus & Succulent Journal, 1, 3 . Septem ber 1 9 8 3
Op de voorplaat van dit nummer prijkt een kleurenplaat van een exemplaar van Adansonia gran- 
didiera. groeiend aan de kust van het eiland Madagascar. I. Hoffmann geeft deel 1 van haar ver
slag over een reis naar het eiland Madagascar. I. Thwaites vertelt hoe hij succesvol 
Lophophora’s kweekt. J. Theunissen vraagt aandacht voor de cactussen uit het geslacht Noto- 
cactus B. Keen schrijft een vrij uitgebreid artikel over Huernia's
British Cactus & Succulent Journal 2 (1). M arch  1 9 8 4 .
R. Havlicek en J. Matis behandelen enige zaadstructuren van het geslacht Notocactus Ph. 
Downs wijdt een bladzijde aan Huernia loeseneriana M. Roberts vraagt aandacht voor diverse 
hybriden uit het geslacht Lewisia W. Tjaden geeft een verslag van zijn trip door Centraal- 
Mexico.
D. Porter beschrijft genetische aspecten van de rode vorm van Lithops optica D. Speirs geeft 
een kort planteportret van Maireana rohrlachii. H. Broogh doet zulks voor Mammillaria goldii B. 
Makin publiceert een nieuwe hybride van Rebutia senilis var. kesselringiana, welke cultivar hij 
doopt met de naam 'Rosé of York' Het is een witbloeiende plant, die zelffertiel is en kiemkrach- 
tig zaad voortbrengt. B. Keen geeft zijn kweekervaringen weer m.b.t. een aantal Crassula's. W. 
Tjaden plaatst Deamia testudo voor het voetlicht.
Th. Neutelings, Galmeidijk 49, 4 7 0 6  KL Roosendaal 
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De bizarre succulentenwereld van Madagascar

F. VANDENBROECK

Eilanden die tijdens ver verwijderde geologische tijdperken ontstonden en op 
relatief grote afstand der continenten liggen, zijn in biologisch opzicht vaak in
teressant, omdat er door hun isolatie zich in de loop van het evolutieproces le
vensvormen konden ontwikkelen, die beduidend afwijken van die welke men 
op de continenten aantreft.
Het eiland Madagascar is hiervan een typisch voorbeeld. Dit gebied, dat vroe
ger verbonden was met zowel Afrika als India, kwam tijdens de continenten- 
drift, zowat 250 miljoen jaar geleden, los van beide continenten en kende 
een aparte evolutie. Madagascar bezit dan ook een unieke natuur met talrijke 
endemische planten- en diersoorten. De verscheidenheid in levensvormen 
wordt voor een groot gedeelte bepaald door de verschillende klimaatgordels 
die het eiland beheersen. Op de oostkust wordt vanuit de Indische Oceaan 
via de westelijke passaatwinden veel regen aangevoerd (gemiddelde jaarlijk
se neerslag 2400 mm), wat de aanwezigheid van tropisch regenwoud op 
deze kusten verklaart. Het centrale hoogland is gematigd vochtig, terwijl de 
westelijke laagvlakte en dan vooral in het zuiden,, als semi-aride (= half 
droog) beschouwd kan worden (gemiddelde jaarlijkse neerslag in het zuid
westen 600 mm).
In dit zuidwestelijk gedeelte, dat volledig in de regenschaduw ligt van het 
schermgebergte van de oostkust en van het centrale plateau, kwam een 
merkwaardige plantengemeenschap tot ontwikkeling die in uniciteit en 
vreemdsoortigheid nauwelijks haar weerga kent. De vegetatie is er nage
noeg uitsluitend xerofytisch (=  droogteminnend) met een groot aantal en
demische succulenten. De streek heeft een droog (winter)seizoen van acht 
maanden. De plantenwereld is er zo bizar dat men bij een eerste betreden 
van het droogtebos zich op een andere planeet waant of in een lang vervlo
gen geologisch tijdperk. De meeste succulenten van het droogtegebied van 
zuidwestelijk Madagascar worden groot in omvang en zijn daarom voor het 
merendeel zo goed als onbekend bij Europese verzamelaars of kwekers. 
Toch zijn enkele planten vertrouwde verschijningen, die bij ons, zij het in mi
niatuurvorm, tot het courant aangeboden kamerplantenassortiment beho
ren, zoals de bekende madagascarpalmen (Pachypodium geayi en P. lame- 
rei) en de variëteiten of soorten van de Euphorbia milii-groep (de zgn. 
Christusdoorns). De planten echter die bepalend zijn voor het zonderlinge 
uiterlijk van de droogtebossen in zuidwest-Madagascar zijn deze die behoren 
tot de familie der Didiereaceae, reusachtige planten waarvan sommige 
soorten sterk aan zuilcactussen doen denken. Deze endemische plantenfa- 
milie werd genoemd naar de Franse ontdekkingsreiziger en natuurkundige 
Alfred Grandidier (1 836-1 921) die, na enkele reizen naar Zuid-Amerika, In
dia en Madagascar, besloot zijn verdere leven aan de exploratie van Mada
gascar te wijden. Bekend is zijn werk "Histoire physique, naturelle et politi- 
que de Madagascar” . De familie der Didiereaceae omvat vier geslachten, 
waarvan de genera Alluaudia en Didierea de meest in het oog springende 
en interessantste zijn. Alluaudia's en Didierea's vormen dichte bestanden 
zodat men van echte bossen kan spreken. De planten bezitten rolronde, grij
ze succulente stammen bezet met doornen met daarboven kleine vlezige 
blaadjes die in de groeitijd voor de fotosynthese instaan. Slechts één soort, 
namelijk Alluaudia dumosa, heeft altijd naakte, rolronde, grijze leden. Samen 
met deze planten groeit een grote verscheidenheid van succulente Euphor- 
bia's, waarvan sommige tot bomen uitgroeien.



Minder algemeen, doch in sommige delen van het droogtebos talrijk voorko
mend, is het geslacht Pachypodium (familie der Apocynaceae) met de 
boomvormig uitgroeiende soorten P. geayi en P. lamerei. Deze "dikvoeten" 
groeien in het bos vertikaal opgaand en vertakken zich bij een hoogte tussen 
drie en vier meter. De uiteinden van de takken zijn getooid met een sierlijke 
bladerenkrans. Jongere planten zijn sterk bedoornd, de stammen van oudere 
planten verliezen de bedoorning, worden kaal en zijn uitgesproken flesvor- 
mig in hun silhouet. Deze flesvorm is trouwens typisch voor talrijke grotere 
tot bomen uitgroeiende planten in dit droge gebied en draagt o.a. bij tot het 
bizarre uiterlijk van het landschap. De meest spectaculaire vormen onder de
ze planten zijn ongetwijfeld de zgn. baobabs of apenbroodbomen, planten 
met een dermate zonderlinge vorm dat het verhaal gaat dat bij de schepping 
de planten bij vergissing omgekeerd in de grond werden gezet. Baobabs be
horen tot het geslacht Adansonia en zijn echte stamsucculenten. De uiter
mate dikke stammen (stamomtrek tot 8 m) zitten vol met sappig, sponzig 
weefsel en ze worden dan ook in tijden van langdurige doogte vaak geveld 
voor het dorstige vee dat gretig op het sappige weefsel kauwt. Op Madagas- 
car komen vijf endemische Adansonia-sooWen voor, terwijl op heel het Afri
kaanse continent slechts één species bekend is. Sommige streken in het 
zuidwesten van Madagascar worden in hun landschappelijk uiterlijk door de
ze baobabs sterk getypeerd.
Kleinere, eveneens flesvormige planten zijn enkele Adenia-soorten die ook 
verspreid in het droogtebos te vinden zijn (o.a. Adenia firingalavensis). In 
het droge seizoen staan al deze planten nagenoeg bladloos.
Ook het geslacht Aloë is in dit droge gebied van het eiland ruim verbreid. 
Aloe divaricata, A. vaombe, A. vaotsanda en A. suzannae, groot worden
de soorten (de drie laatstgenoemde soorten gaan tot 6 m hoogte), bepalen in 
sommige streken sterk het landschap. Ze komen daar zowel in de bush als 
op open graslanden voor. Door het bijtend zuur dat hun sap bevat, worden 
ze door het vee volkomen ongemoeid gelaten. Sterk contrasterend met deze 
reuzensoorten onder de Aloë's, groeien tussen stenen op rotsige bodems 
dwergvormen zoals Aloe rauhii, A. bakeri en A. millotii, plantjes met een 
doorsnede van enkele centimeters en in de breedte uitstoelend. In deze ste
nige biotopen vindt men met wat geluk ook exemplaren van het geslacht 
Stapelianthus (waarvan vijf species beschreven zijn), dat als enig genus de 
Stepe/Za-achtigen (familie der Asclepiadaceae) op Madagascar vertegen
woordigt. Het dient echter vermeld dat het geslacht Aloë in zijn verspreiding 
geenszins beperkt is tot het zuidwestelijke droogtegebied. Op het centrale 
plateau komen talrijke soorten voor die meestal grote, laagblijvende rozetten 
vormen. Een van de meest verspreide soorten is hier Aloë macroclada. Een 
interessante plant is de klein blijvende Aloë haworthioides, eveneens thuis
horend in het centrale hoogland. Zelfs in de oostelijkè vochtige woudgordel 
hebben we herhaaldelijk Aloë's kunnen waarnemen. De planten groeien hier 
midden in het regenwoud op basaltruggen of zelfs onder overhangende rot
sen, samen met orchideeën en Rhipsalis. Typische Aloë's van deze vochtige 
gebieden zijn de geelbloeiende Aloë schomeri en A. buchlohii De reeds 
vermelde hoog opgroeiende Aloë vaombe komt in het vochtige zuidoostelij
ke gebied ook in de duinen dicht bij de oceaan voor, alleen wordt hij hier niet 
zo hoog als in het westen.
Rhipsalis is vooral verbreid in de oostelijke woudgebieden waar de planten 
ofwel epifytisch op bomen groeien of tussen rotsen. Er bestaat aangaande 
de Rhipsalissoorten op Madagascar enige verwarring. Enerzijds vindt men er 
de pantropische soort Rhipsalis cassytha en anderzijds planten die ende
misch zijn voor Madagascar. Eertijds werd door Weber de soort Rhipsalis



Euphorbia neohumbertii, 
een plant uit Noord-Madagascar. 
De decoratieve vlekken op de 
stam zijn de lidtekens 
van afgevallen bladeren.

Adansonia species Ibaobabl tezamen met boomvormige 

Aloë vaombe in een grazig steppengebied (Z. W. -Madagascar). Euphorbia s.
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madagascariensis beschreven, een plant met behaarde leden, alsmede voor 
nog een andere, eveneens behaarde vorm, de naam Rhipsalis pilosa ver
meld. Het is een feit dat in het oostelijk gebied van het eiland Rhipsalis veel 
voorkomt en men er verschillende meer of minder behaarde vormen met kor
tere of dikkere leden aantreft. Rauh heeft tijdens zijn studiereizen deze vor
men bestudeerd en onder een reeks nummers gegroepeerd. De onderschei
den species wachten dus nog op beschrijving.

Bij de meest vreemdsoortige succulenten van Madagascar behoren onge
twijfeld de knolvormige Pachypodium-soonen. Deze planten komen voor in 
de rotsachtige gebieden van het centrale plateau, doch ook op basaltruggen 
in oostelijker gelegen streken met veel neerslag. De planten groeien er vaak 
op nagenoeg naakte rotsbodems, met een zeer verspreid oppervlakkig wor
telgestel zodat ze zonder veel moeite van de rotsen kunnen worden opgetild. 
Deze groeiwijze is erop gericht dat de planten bij regen snel water zouden 
kunnen opnemen om dan weer een periode droog en warm te kunnen staan. 
Deze geelbloeiende planten vormen op latere leeftijd dikke zilvergrijze volle
dig bovengrondse knollen die bovenaan uitlopen in zich vertakkende beste- 
kelde leden, waarop een kleine bladerkrans verschijnt en de zeer lang gesteel- 
de gele bloemen. Tot deze groep planten behoren o.a. Pachypodium ho- 
rombense, P. densiflorum, P. baronii De meest uitgesproken compac
te groeiwijze bezit Pachypodium brevicaule, een platte zilvergrijze knol 
met onregelmatige vorm, waaruit uit nauwelijks verheven bestekelde stomp
jes de langgesteelde bloemen verschijnen.
Sierlijke verschijningen in het droogtebos zijn de vaak zeer opvallend bloei
ende Kalanchoe's. In grootte variëren ze van kleine plantjes via lage strui
ken naar de tot drie meter hoge Kalanchoe beharensis, een met zijn grote 
gegolfde zilverig viltige bladeren prachtige plant. Een telkens weer verras
sende ontmoeting was het welbekende "broedblad" Kalanchoe (Bryophyl- 
lum) tubiflora, dat in onze kassen gemakkelijk een onkruid wordt. Het viel 
ons op dat deze plant in de natuurlijke biotopen merkbaar schraler en meer 
gedrongen groeit dan in onze verzamelingen. Aan de planten waren boven
dien zo goed als geen broedblaadjes te vinden (de planten woekerden dan 
ook niet) en de bloemkleur was veel feller dan bij de planten hier in West- 
Europa.
Euphorbia's komen, zoals reeds vermeld, in grote aantallen en vele soorten 
voor. De planten behorend tot de Euphorbia milii-groep zijn zeer typisch 
voor Madagascar en de grootbloemige soorten of variëteiten worden in de 
hoofdstad Antananarivo en omgeving toegepast als sierplanten met een bij
zonder fraai effect. Soms zijn ze als heggen aangeplant die regelmatig 
drastisch schijnen te worden ingesnoeid. Deze zogenaamde "Christus- 
doorns" zijn endemisch (=  inheems) voor Madagascar en omvatten een 
grote verscheidenheid aan vormen, meestal struikvormig groeiend of neer
liggend en kruipend op de rotsen. Er heerst dan ook enige verwarring aan
gaande het juiste aantal soorten of variëteiten. Zoals bekend zijn het uitste
kende kamerplanten, omdat ze nagenoeg het hele jaar door bloeien met aan
trekkelijke rode of groenig gele bloemen*. Ook de planten behorend tot de 
Euphorbia lophogona-groep zijn geschikte kamerplanten. Deze planten on
derscheiden zich door de tot 50 cm hoge, meestal onvertakte, vijfkantige, ge
vleugelde stammetjes waarop donkergroene leerachtige bladeren en al dan 
niet gesteelde bloemen verschijnen. Ze groeien in de zuidoostelijke bosge
bieden.
In het droogtegebied van het zuidwesten treft men Euphorbia's aan die uit
groeien tot grote struiken en sommige soorten zelfs tot bomen. Overwegend
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zijn hier de planten met rolronde, kale, zich vertakkende leden. Samen met de 
Didiereaceeën, de baobabs en enkele grote /Voe-soorten vormen ze een 
plantengemeenschap met een uitzonderlijke esthetische waarde. In dit gebied 
is o.a. Éuphorbia stenoclada ruim verspreid, die met zijn afschrikwekkende 
bedoorning en prachtig grijsblauwe epidermis eveneens tot een boom uit
groeit. Contrasterend met deze reuzeplanten zijn enkele zeer klein blijvende 
Euphorbia-soorten zoals Euphorbia francoisii in de bossen van het uiterste 
zuidoosten van het eiland en Euphorbia decaryi uit het droogtegebied.

Tot slot dient nog gewezen te worden op enkele merkwaardige succulente 
slingerplanten. Een ook in continentaal Afrika voorkomende soort is Cissus 
quadrangularis, een snelgroeiende woekerplant die in de zuidoostelijke loof
bossen met haar vierkantige succulente stengels zowel struiken als bomen 
overgroeit. In de Didierea-bossen treft men de succulente Xerosicyos- 
soorten aan, waarvan vooral Xerosicyos danguyi met zijn grijze ronde munt- 
vormige bladeren het meest opvallend is. De planten bloeien met kleine onop
vallende groenige bloempjes (familie der Cucurbitaceae) en slingeren zich 
langs de stammen en takken der xerofyten omhoog.
De zonderlinge en intrigerende natuur op Madagascar is, zoals op alle eilan
den, zeer kwetsbaar. Deze kwetsbaarheid vloeit voort uit het feit dat de 
meestal endemische soorten een minder rigoureus selectieproces hebben 
doorgemaakt dan op een continent en uit de afwezigheid van uitwijkmoge
lijkheden. Op Madagascar werd de natuur in de loop der eeuwen zwaar toe
getakeld. Het oorspronkelijke ecoligische evenwicht bestond uit een bijna tota
le bosbedekking van het eiland. Door toedoen van de mens blijft hiervan am
per 20% over. Het gevolg hiervan is dat grote delen van het eiland door een 
sterke erosie worden geteisterd en overal een rode laterietbodem aan de op
pervlakte komt. Wanneer men trouwens op grote hoogte over het eiland 
vliegt krijgt men een ontstellend rode kleur van de bodem te zien. Madagas
car wordt dan ook terecht het "rode eiland”  genoemd. Het kappen van bos 
gaat nog steeds door, deels voor de aanleg van cultuurgronden, deels voor 
het hout als energiebron. Ook de sinds eeuwen ingewortelde gewoonte van 
het afbranden der vegetatie is moeilijk uit te roeien. Van regeringswege 
wordt aan herbebossing gedaan, wat in de praktijk betekent dat de tropische 
oerwouden met hun onnoemlijke rijkdom en variatie aan allerlei plantensoor
ten worden vervangen door kale monotone aanplantingen van eucalyptus, 
een snelgroeiende houtsoort uit Australië. Verschillende diersoorten, waar
van de meeste endemisch zijn zoals de lemuren of halfapen, zien hun woon
gebied steeds inkrimpen en worden met uitroeiing bedreigd. Ook in de unie
ke Didierea-bossen in het zuidwesten van het eiland wordt duchtig gekapt. 
Het ergste daarbij is wel de enorme bevolkingstoename en het feit dat de in
heemse bevolking niet het minste benul heeft van de waarde en uniciteit 
van de natuur op Madagascar, iets wat echter nauwelijks kan verwacht wor
den van mensen in een derdewereldland. Sommige (pessimistische?) na
tuuronderzoekers geven de natuur in Madagascar nog hooguit dertig jaar. 
Weliswaar dient gezegd dat het W.W.F., zich bewust van de kritieke situa
tie, met medewerking van de regering van Madagascar enkele natuurbe
schermingsprojecten is begonnen, die hopelijk enig resultaat zullen opleve
ren.

Van Akenstraat 66, B1850 Grimbergen

• Red. noot: De bloemen zelf zijn klein en vallen oppervlakkig gezien in 't met t.o.v. de gekleurde cyatophyllen
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Braziliaanse im pressies (II)
PIERRE BRAUN

Op zoek naar cactussen in centraal Mato Grosso: Pilosocereus juaruensis 
(Buin. & Bred.) P.J. Braun en Discocactus silvaticus Buin. & Bred.
We bevinden ons in de Braziliaanse staat Mato Grosso. Het is een zo ver
schrikkelijk hete nacht in augustus (1 983), dat we nauwelijks kunnen slapen 
en het gevoel hebben dat we in de kleine slaapkamer uitdrogen.
Bij de eerste ochtendschemering breken we op, richting Rio Coxim. Echter, 
de auto krijgt weer zoveel te verduren van de slechte wegen, dat we na een 
tijd gedwongen zijn een werkplaats op te zoeken. De reparatie kost ons vier 
uur. Eindelijk kunnen we verder, maar als we dan de rivier bereiken, moeten 
we constateren dat aan de overkant geen berijdbare weg aanwezig is. Dat 
betekent 90 km terugrijden en een andere weg zoeken. Ondertussen is de 
nacht ingevallen en besluiten we hier te overnachten.
De vroege morgen brengt ons ruimschoots compensatie voor de ontberin
gen van de vorige dag. In het bos ontwaren we donkere rotsen gelijk kleine 
eilanden. Omdat het thans het einde van de winter is, zijn ze nog zichtbaar; 
in de zomer, als de vegetatie sterk bebladerd is, zijn ze volledig aan het oog 
onttrokken.
In de spleten van deze rotsen ontdekken we mooie exemplaren van Piloso
cereus juaruensis (Buin. & Bred.) P.J BraunJHU 454), een soort die pas in 
1 978 beschreven werd. De planten groeien solitair of in kleine groepen, 
enigszins vertakkend aan de basis. De takken worden niet hoger dan 1 a 2 
m; slechts één exemplaar kon ik ontdekken met een lengte van 3 m. De be- 
doorning is geel en vooral jonge planten en nieuwe scheuten zijn blauw
groen; later worden de stammen grijsgroen. Een bijzonder opvallend ken
merk is het prachtige pseudocephalium. Dit wordt gevormd door bundeltjes 
van fijne, zijdeachtige, afhangende haren. De metaalachtig glanzende, 
goudgele kleur is uniek, zulk een pseudocephalium bezit geen enkele andere 
Pilosocereus.
Alhoewel het hoofdverspreidingsgebied van de Pilosocerei meer in het 
oosten van Brazilië ligt, komen enkele vertegenwoordigers van het geslacht 
voor in West-Brazilië. Zo groeit bijvoorbeeld even ten zuiden van de groei
plaats van P. juaruensis een nog onbeschreven Pilosocereus op bijna onbe
reikbaar hoge zandsteenrotsen. Nog verder naar het zuiden groeit P. paragu- 
ayensis Ritt., waarvan de mogelijke verwantschap met P. juaruensis nog 
nader onderzocht moet worden.
Noordelijk van de vindplaats van P. juaruensis zou P. cuyabensis (Backbg.) 
Byl. & Rowl. gevonden zijn. Backeberg kende evenwel noch de vinder noch 
de exacte vindplaats. Afgaande op de afbeelding in zijn Die Cactaceae IV p. 
2421 zou het hier kunnen gaan om een jonge scheut van P. juaruensis. Af
gezien nog daarvan zou de naam P. cuyabensis doorgestreept moeten wor
den, daar dit taxon onvoldoende bekend is en niet meer eenduidig opnieuw 
verzameld kon worden. Tot in de verre omgeving van Cuiaba konden op 
meerdere tochten zowel Horst, Buinlng, Uebelmann als ook ikzelf geen Pilo
socereus meer vinden.
Ook moet nog een Pilosocereus nader onderzocht worden die groeit bij Ron- 
donopolis. Deze planten zijn alleen over water bereikbaar; ze groeien op 
overhangende rotsen aan een oerwoudrivier. Tegenwoordig is deze streek 
bijna volledig ontbost en een precieze oriëntatie is derhalve moeilijk. Deze in 
1 974 gevonden soort kon op deze reis in 1 983 niet teruggevonden wor
den. Waarschijnlijk is deze populatie zoals zo ontelbaar vele andere in Mato 
Grosso ten offer gevallen aan verwoesting of ontginning.
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Opm.: De comb. nov. van Pseudopilocereus juaruensis Buin. & Bred. tot Pilosocereus juaruensis 
(Buin. & Bred.) P.J. Braun is doorgevoerd in de aanhang van de nieuwbeschrijving van P. rosae 
P.J. Braun, K.u.a.S. 35 (8): 178-181 (1984).
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P. juaruensis is op de eerder genoemde rotsen niet in groten getale aan te 
treffen. Alleenstaande planten staan vaak ver uit elkaar. Als enige andere 
cactussoort groeit daar nog een fraaie Piptanthocereus sp. nov. (Br 242), 
waarvan de jonge planten eveneens sterk blauw berijpt zijn. Planten met een 
lengte tot ongeveer 50 cm zijn vaak moeilijk te onderscheiden van P. jua
ruensis. Prachtig om te zien op deze vindplaats zijn bloeiende Annona's en 
een zilverkleurige, sterk bewapende terrestrische (=  op de grond groeiend) 
Bromelia met een bloeistengel van meer dan 2 m.
Op een dichtbij gelegen plaats groeit Discocactus silvaticus Buin. & Bred. 
tezamen met P. juaruensis. Deze Discocactus valt op door zijn olijfgroenvio- 
lette epidermis en een krachtige bedoorning, waardoor hij zich onderscheidt 
van alle andere Disco's uit deze streek.
In dit gebied bij de Rio Coxim doorkruisen we uitgestrekte, eenzame fazien- 
da's. De wegen worden steeds smaller en zijn soms niet te berijden. Langs
komende jagers berichten ons steeds weer over een hier voorkomende Dis
cocactus: zij hebben het over stekelige bollen in een rivierdal groeiend. Wij 
blijven zoeken naar deze planten. Na ruim 30 km staan we plotseling voor 
een rivier. Een weg bestaat hier sinds jaren niet meer en de brug over de ri
vier is totaal vervallen. De natuur heeft alles weer overwoekerd. Te voet 
gaan we verder het dal in. Daar treffen we een fantastisch stukje natuur aan. 
De aanblik van de tropische, prachtig gekleurde papegaaien doet ons de on
telbare lastige muggen en vliegen vergeten. Hier in het dal is het vochtig 
heet, de temperatuur is ongeveer 45 °C. Na een korte rustpauze dringen we 
het bos in. Pas na vele mislukte pogingen, juist toen we het bijna wilden op
geven, ontdekten we dan toch nog de gezochte planten. Het betreft reus
achtige exemplarén van een Discocactus (HU 604, Br 244), misschien wel 
de grootste Disco in Mato Grosso.
Interessant is, dat deze Discocactus de rotsen mijdt, evenals het aangren
zende bos. De planten groeien op slechts enkele decimeters afstand rondom 
kleine rotsen, daar waar het rotsgesteente tot gruis verweerd is. Een com
mercieel verzamelen of een ontsluiting van het gebied ten behoeve van land
bouw zal de absolute uitroeiing van deze soort betekenen! Het regelmatige 
afbranden van het land door de inheemse bevolking, hetgeen al veel Disco- 
cactus-populaties vernietigd of in elk geval sterk gedecimeerd heeft, wordt 
hier slechts sporadisch toegepast. De vegetatie is hier nog relatief dicht en 
het Discocactus-bestand is nog enigermate intact. Toch zijn jonge plantjes 
slechts zelden te vinden; vooral zij zijn erg kwetsbaar voor vuur. En juist zon
der voldoende nieuwe planten sterft een populatie langzaam uit. Op andere 
standplaatsen van Disco's, welke regelmatig door vuur worden aangetast, 
kunnen wij alleen nog maar grote, oude, sterk verbrande planten vol met lit
tekens vinden.
De volwassen exemplaren van deze Discocactus HU 604  worden tot 20 
cm é en 1 0 cm hoog; oude planten bezitten vaak per areool een krachtige 
middendoorn. De extreem sterke bedoorning is eerst hoornkleurig, later splij
ten de doorns overlangs en worden ze zwart. Alhoewel deze soort nauw ver
want is met D. silvaticus, valt op dat deze planten niet spruiten, terwijl dat 
bij D. silvaticus vaak wel het geval is. De ribben gaan op latere leeftijd over 
in grote knobbels. Omdat de epidermis relatief donker is, noemt de inheemse 
bevolking hem ''negerhoofd''.
Bij het invallen van de duisternis verlaten we deze zeer mooie en interessante 
vindplaats, die zó moeilijk te vinden was, dat men hem waarschijnlijk nooit 
meer terug zal kunnen vinden. Zo zullen slechts de herinneringen aan een 
fantastisch stukje natuur overblijven.
Hauptstrasse 83, O 5020 Frechen 1, BRD (WOrdt Vervolgd)
Vert.: L. Bercht
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Agavenproblem en op de Caym an-Eilanden (I)
Agave sobolifera - A. sisalana - A. angustifo lia

P. WAGENAAR HUMMELINCK

Agaven zijn in het landschep zulke opvallende verschijningen, dat men 
nauwelijks zal aarzelen om ze op de Cayman-Eilanden tot de algemeen 
voorkomende planten te rekenen, hoewel zij toch op slechts weinig plaat
sen zó talrijk zijn, dat men ze als een kenmerkend element van de vegetatie 
zou kunnen beschouwen. Het gaat daarbij dan alleen om vertegenwoordi
gers van een groep van grote agaven met breed-lancetvormige, vlezige bla
deren en gele bloemen, de Antillanae. De andere op deze eilanden in- 
wilde-staat voorkomende agavensoorten behoren (eveneens volgens de in
deling van Trelease en Berger) tot de Sisalanae: planten met smal-lancet- 
vormige tot zwaardvormige, stijve bladeren en groenachtige bloemen, 
waarvan de stijl en de meeldraden met bruin zijn overstoven. De omstan
digheid dat bij de Sisalanae het bloemdek zeer snel verwelkingsverschijnse- 
len vertoont, waarbij de slippen geheel worden teruggeslagen, is er mede 
oorzaak van dat hun bloempluimen weinig indruk maken, vergeleken met 
de opvallend geelgekleurde toortsen van de Antillanae.
Vertegenwoordigers van de Sisalanae zijn vooral te vinden op zandige ter
reinen langs de kust en op velden die vroeger in cultuur werden gebracht. 
Algemeen wordt aangenomen dat de Sisalanae door de mens van het na
burige vasteland op de eilanden zijn gebracht, terwijl men de Antillanae - 
die vooral op de kalksteenterrassen voorkomen - als inheemse agaven be
schouwt, die oorspronkelijk van Cuba of Jamaica afkomstig zijn.

Fig. 1. De Cayman Islands ■ een Kroonkolonie van het Verenigd Koninkrijk - zijn drie kleine eilanden in het noordwestelijk 
deel van de Caraïbische Zee. Het meest westelijk gelegen hoofdeiland. Grand Cayman. ligt 100 km verwijderd van het 
meest oostelijk gelegen eiland, Cayman Brac Daartussen ligt Littie Cayman, op een afstand van slechts 10 km van Cay
man Brac. De eilanden bestaan geheel uit kalksteen. De gemiddelde max. temperatuur is top het vliegveld van Grand 
Cayman) ca 28.S°C, de gemiddelde min. temp. ruim 22°C, met een dagelijkse schommeling van ca 8°C. De overheer- 
sende windrichting is Oost.
In het begin van deze eeuw maakte een ziekte in de palmen ('bud-rot') een einde aan een niet onbelangrijke cultuur van 
cocosnoten. Grand Cayman vertoonde tussen 1943 en 1973 een sterke economische opleving, waarbij zijn inwoner
aantal driemaal zo groot werd (tot 12.000), in tegenstelling tot de beide andere eilanden waarop het aantal vaste bewo
ners beperkt bleef tot enkele honderdtallen op Cayman Brac en enkele tientallen op Littie Cayman.

Fig. 4. Hoewel het kalksteenterras in het oostelijk deel van Grand Cayman (ca 200 km2) plaatselijk de 30 meter bereikt, 
is het grootste deel van het eiland minder dan 5 m hoog. In het westen vindt men aan zeezijde grote oppervlakten met 
mangroven, terwijl de lager gelegen delen van het binnenland dikwijls met moerasbos zijn bedekt. De opvallende 
zandstrook welke het zuidoostelijk deel van het eiland met het noordoostelijk deel verbindt, is de in toeristische kringen 
welbekende "Seven Mile Beach". De vindplaatsen van de besproken agaven zijn met stippen aangeduid.
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Fig. 2. Cayman Brac (ca 36 km ) verschilt van de beide andere eilanden door de aanwezigheid van een kalksteenterras 
(in het uiterste oostelijke deel tot 40 m hoog) dat aan de zeezijde door opvallend steile "b/uffs" is begrensd. Ook hier zijn 
de vindplaatsen van de agaven door stippen aangeduid.

2
Fig. 3. Little Cayman (ca 26 km ) lijkt veel op Grand Cayman, maar is nog lager, nauwelijks 10 m hoog, en voor het 
grootste deel met moerasbos bedekt. Slecht op enkele plaatsen langs de noordkust vindt men er steile terrasranden, z.g. 
"bluffs". De stippen geven de vindplaatsen van de behandelde agaven aan.

Fig. 4.
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Een bezoek van nog geen vier weken (1 7.V.-1 2.VI.1 973), dat bedoeld 
was om de landslakkenfauna te inventariseren, is natuurlijk veel te kort om 
een goede indruk te krijgen van het voorkomen van agaven op drie eilan
den van tezamen 260 km2 (zie Fió- 1-4). Men doet niet zó veel, als men 
dan plotseling komt te staan tegenover bloempluimen van 6 tot 8 meter 
hoogte met stammen van meer dan 10 cm dikte. Bovendien waren lang 
niet all^planten in bloei, en zo is het dan ook begrijpelijk dat het verzamel
de materiaal veel te onvolledig bleek om het doel te bereiken, dat ik mij - 
véél te eenvoudig - had voorgesteld. Hetgeen déze problemen gaf.

Bij de 20 nummers die werden verzameld - 1 2 op Grand Cayman, 3 op Little Cayman en 5 op 
Cayman Brac - waren slechts 8 planten met verse of afgevallen bloemen; het verdere materiaal 
bestond bijna geheel uit bladtoppen en bladranden (vruchtzetting werd niet waargenomen). 
Het materiaal werd met formaline geconserveerd en genummerd van 99 tot 1 21, in aanslui
ting op een serie in 1 936 en 1 938 beschreven agaven welke zich, evenals deze, in het Her
barium van de Rijksuniversiteit Utrecht bevinden.

Agave sobolifera Salm-Dyck, 1 834
(Fig. 5-13)

Hermann 1 687, p. 1 6-1 8, fig. (Aloe Americana sobolifera flores oblongi, fex luteo viridanti
bus crassis obtusis petalis constructi...).
Salm-Dyck 1 834, p. 307 (Agave sobolifera. ... Flores luteo-virides... Habitat in St. Domingo 
et Jamaica.)
Trelease 1913, p. 32-33, pl. B & 44-48 (syn.; Jamaica); p. 33, pl. 49 (A. Morrisii Baker,
1 887; Jamaica).
Berger 1915, p. 207 (syn.; Jamaica); p. 207-208 (A. Morrisii; Jamaica).
Adams 1972, p. 81 (Cayman Brac).
Johnston 1975, p. 298 (A. americana; Cayman Brac).
Stoddart 1980, p. 57 (Little Cayman).
Proctor 1980, p. 72 (Little Cayman).
Wagenaar Hummelinck 1 980, p. 31, 40 (Agave; Little Cayman, Cayman Brac). — 1 981, p. 
19, 21, 23 (Agave; Grand Cayman, Little Cayman, Cayman Brac).
Sauer 1982, p. 78 (Lesser Caymans).
Proctor 1 984 (Cayman Islandsi.

Grand Cayman. North East Point, bezuiden Spotted Bay; uitgebloeide planten tussen ijl struik
gewas op ca 10 m hoog kalksteenterras (Fig. 8-9), 25 .V. 1973; no. 99 (fa. spinidentata) 
Little Cayman. Charles Bight, tussen kreupelhout met Cephalocereus op ca 7 m hoog 
kalksteenterras, 4 .V I.1973; no. 100 (fa. spinidentata). -  Mary's Bay, bloeiende planten tus
sen dicht kreupelhout met Cephalocereus op ca 7 m hoog kalksteenterras; no. 1 01 (paratype 
fa spinidentata).
Cayman Brac. Cotton Tree Bay, bloeiende planten tussen struiken met Cephalocereus op ca 
8 m hoog kalksteenterras (Fig. 5-6), 2.VI.1 973; no. 102 (holotype fa. spinidentata) -  Jen- 
nifer Bay, rozetten tussen hoog kreupelhout met Cephalocereus op ca 1 5 m hoog kalksteen
terras, 31 .V .1973; no. 103.
Jamaica. Port Henderson Hill, bloeiende planten op met slechts enkele struiken en cactussen 
begroeide kalksteenhelling, ca 30 m hoog, 8 .V. 1 973; no. 104.

Wie agaven van de Caraïbische Eilanden op naam wenst te brengen, grijpt 
nog steeds allereerst naar William Trelease's monografie over Agave in the 
West Indies (1 91 3), waarin op overzichtelijke wijze een groot aantal soor
ten wordt beschreven, met goede foto's van gedroogd en vers materiaal. 
Voor Cuba - dat het dichtst bij de Cayman Eilanden ligt - noemt Trelease 6 
soorten, welke behoren tot een groep die hij Antillanae noemt: Agave aci- 
cularis, A. grisea, A. shaferi, A. legrelliana, A. anomala en A. under- 
woodi, voor Jamaica 4 soorten: Agave sobolifera, A. morrisii, A. harrisii 
en A. longipes. Na zijn beschouwing over A. morrisii zegt hij (p. 33): 
"Neither this nor the preceding species [A. sobolifera] is to be expected 
on the Caymans, from which one is reported".
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Fig. 5. Deze agave wordt in dit artikel beschouwd als een voor de Cayman Eilanden kenmerkende vorm van de 'corato' 
van Jamaica, Agave sobolifera forma spinidentata: een opvallende verschijning langs de randen van het kalksteenpla
teau, tussen kreupelhout waarin veel Cephalocereus schwartzii voorkomt.

Fig. 6. De felgele bloempluim van deze, ook op de vorige afbeelding voorkomende plant (bij no. 102) was bijzonder op
vallend langs de terrasrand van Cotton Tree Bay op Cayman Brac. Op de voorgrond ziet men een zg. brandingsnis welke 
ontstond in een tijd dat de toen 5 m hoger gelegen zeespiegel het lager gelegen terras nog overspoelde.

Fig. 7. Op Cayman Brac is de 'corato' bijzonder talrijk langs de onderzijde van 'The B lu ff: het kalksteenterras dat bij 
Spot Bay, in het uiterste noordoosten van het eiland, een hoogte van 43 m bereikt.

Fig. 8. Op Grand Cayman is Agave sobolifera forma spinidentata in vrij grote aantallen op het 5 m hoge kustterras van 
North East Point te vinden.
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C. D. Adams geeft in zijn Flowering plants of Jamaica (1 972) Cayman 
Brac als vindplaats van A. sobolifera (waartoe hij ook A. morrisii rekent), 
echter zonder dat hierbij naar herbariummateriaal wordt verwezen. Ook de 
vermelding van deze soort in G.R. Proctor's Checklist of the flora of Little 
Cayman (1980) is slechts op een 'sight record' gebaseerd.

Het door David N. Johnston (1 975) vermelde voorkomen van Agave ame- 
ricana als opvallende plant van de kalksteenterrassen van Cayman Brac 
heeft stellig óók betrekking op de inheemse agavesoort welke als Pro
bleem No. 1 in dit artikel wordt behandeld: Agave sobolifera, die door
D. R. Stoddart (1980) wordt vermeld als lid van het "Dry Evergreen 
Forest" van Little Cayman, en door Jonathan D. Sauer (1 982) wordt ge
noemd in zijn studie over de kustvegetatie.
Meer uitvoerige gegevens over deze Agave sobolifera vinden wij in Proc- 
tors Flora of the Cayman Islands, waarin van Grand Cayman en Cayman 
Brac elk twee nummers herbariummateriaal worden genoemd. Toch is de 
beschrijving welke wordt gegeven nog te beknopt om hieruit de door Tre- 
lease beschreven gelijknamige soort te herkennen. Van de eindstekel wordt 
alleen vermeld dat deze donkerbruin is, recht of zwakgekromd, en 2-2 Va 
cm lang, terwijl niets wordt gezegd over de lengte van de bloembuis en de 
inplanting van’ de meeldraden. Opvallend is de geringe lengte van de 
bloemslippen en van de meeldraden, en het niet tot ontwikkeling komen 
van het vruchtbeginsel.
Aan het slot van zijn behandeling van A. sobolifera zegt Procter: "There is 
some evidence that another indigenous species occurs in the Cayman 
Islands, but this entity is only known in an immature condition and cannot 
be identified. Alsoj a juvenile individual of the Little Cayman population 
identified as A. sobolifera was transplanted to a garden in Kingston, in 
1 975; already this plant shows vegetative differences from Jamaican A. 
sobolifera in that the leaves are much broader in proportion to their length. 
There is no doubt that Agave in the Cayman Islands requires further 
study".

Fig. 9. Op deze foto van planten op North East Point (no. 99) kan men zien dat b ij deze bloeiende planten de bladeren 
reeds zodanig zijn verdord, dat het nemen van goede monsters van de bewapening meestal niet meer mogelijk is.

210



Fig. 10

Fig. 11

Fig. 10. Eindstekels van de bladeren van Agave sobolifera forma spinidentata van Little Cayman (a-b Charles Bight, no. 
100; c-d Mary's Bay, no. 101, paratype) en Cayman Brac fe-f Cotton Tree Bay, no. 102, holotype). (ca x 1.9).

Fig. 11. Bloemen van A. sobolifera forma spinidentata van Cayman Brac (Cotton Tree Bay, no. 102, holotype). (x 0.8).

Fig. 12. Omtrek en dwarsdoorsnede van bladeren van Agave sobolifera van: Grand Cayman IA, no. 99; B-D, 100), Litt
le Cayman IE, 101), Cayman Brac (F-H, 102; I, 103) en Jamaica IJ-K, 104). Bij /-K ligt de grootste bladbreedte boven 
het midden. De planten van de Cayman Eilanden behoren tot de forma spinidentata, met uitzondering van I welke afwij
kende kenmerken heeft en mogelijk tot een andere soort behoort. (Zie pag. 212).
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Wanneer wij de berichten over het voorkomen van Agave sobolifera op de 
Cayman Eilanden willen toetsen aan de hand van het in 1973 verzamelde 
materiaal, dan zou ik willen uitgaan van de volgende korte beschrijving van 
een bloeiende plant op Cayman Brac - het eerste eiland waarvoor het voor
komen van deze soort werd vermeld. Het betreft hier één van de agaven 
waarvan de volle; goudgele bloempluimen opvallend uitstaken boven het 
kreupelhout aan de rand van een 8 m hoog kalksteenterras langs de noord
kust, ten zuiden van de Cotton Tree Bay. Het grootste exemplaar, dat ma
jesteitelijk een bocht van de weg beheerste, werd met rust gelaten; ge
monsterd werd een kleinere plant van ca 6V2 m hoogte (no. 1 0 2 ), die wat 
achteraf stond en beter bereikbaar was, plus een daarnaast staand niet- 
bloeiend exemplaar. (Daar de rozetten van de Antillanae reeds tijdens de 
bloei gaan verdrogen, werden ook bladmonsters genomen van een vlak 
daarbij staande niet-bloeiende plant.)
Rozet zonder worteluitlopers, niet-stamvormend, met omstreeks 30 vlezige, enigszins S-vor- 
mig afstaande, min of meer gootvormige bladeren, die soms zelfs gevouwen kunnen zijn. 
Bladeren van 'omstreeks 125 cm lengte, ca 5 maal zo lang als breed, lancetvormig, met de 
grootste breedte in (of enigszins boven) het midden, boven de basis meestal tot op 2/5 van de 
bladbreedte versmald (Fig. 12 F-H).
Eindstekels zeer slank kegelvormig tot priemvormig, 17-23 mm lang en aan de basis 2 / 2 - 4  
mm breed, alleen bij oudere bladeren'langs de bladrand iets aflopend en op de bladrug het 
groene weefsel enigszins binnendringend; de onderste helft meestal duidelijk gegroefd tussen 
de hier samenkomende bladranden, welke met zeer kleine stekeltjes zijn bezet (Fig. 10 e-f). 
Randstekels (in het midden van de grote bladeren) meestal 6-9 per 1 0 cm, 5-7 mm lang met 
gekromde spits, op 1 '/2-3 mm hoge uitbochtingen van de bladrand. (Buiten het midden en op 
kleinere bladeren zijn de stekels meestal kleiner en talrijker.)
Bloempluim omstreeks 2 m lang en 2Vi maal zo lang als breed, met stompe top, niet op de 
schacht aflopend (Fig. 6,8); langste tak 40 cm, hoofdtak daarvan 24 cm; bloemsteeltjes 7- 
1 0 mm lang (Fig. 11).
Schacht 3 '/2 m lang, aan de basis (d.i. de plaats tot waar de rozetbladeren kunnen reikenl 1 2 
cm dik, bovenaan (d.i. onder de eerste takken) 5 cm; 30 schutbladeren, waarvan de vliezige 
randen tot dicht onder de niet-verharde spits glad zijn, maar daarna soms fijn gezaagd. 
Bloemen geel, 42-49-51 mm lang (abortief); vruchtbeginsel 25-26-32 bij 7-8 mm; bloem- 
buis 4-4Y2-5'/2 mm diep, bloemslippen 1 3 -1J-20  mm lang; onrijpe stijl tot 32 mm; helmdra- 
den 35-38-41 mm; helmknoppen 14-17-19 mm. De helmdraden staan 'h -V k -2 'h  mm be
neden de keel ingeplant (d.i. de afstand tussen het punt waar de bloemslippen samenkomen 
en de oksel van de meeldraad), bij uitzondering bijna in het midden van de bloembuis (Fig. 
11 ) .

Foto's en tekeningen van de schrijver.

Sweelincklaan 84, 3 72 3  JH  Bilthoven
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Melocactus species Fruta de Leite

LUC VANDECAVEYE EN JOHAN KEIRSE

1 0 juli 1 982. Onze reisroute liep dwars door Minas Gerais, één van de 25 
staten van Brazilië. We hoopten deze dag nog Grao Mogol te bereiken. Aan
vankelijk zag alles er rooskleurig uit. De zandweg van Diamantina noord
waarts naar Aracuai was in betrekkelijk goede staat, zodat we een redelijke 
snelheid konden aanhouden. Het rode stof speelde ons echter parten. Nu 
eens slingerde de weg zich langs de bergflanken van de Serra do Espinhago, 
dan weer liep hij als een rode streep dwars door enorme bossen. Hier wer
den duizenden hectaren oorspronkelijke begroeiing, met wie weet hoeveel 
soorten cactussen, platgebrand, de bodem omgewoeld en beplant met voor 
Brazilië economisch interessante eucalyptusbossen.
Even vóór Virgem da Lapa, ongeveer 400 km ten noorden van Diamantina, 
nemen we een afslag richting Grao Mogol. Dit pad, want veel meer was het 
eigenlijk niet, was bezaaid met rotsblokken. Onze lichte personenwagen was 
dan ook helemaal niet opgewassen tegen dit zware werk en één uur na het 
vallen van de duisternis bereikten we Porto Mandacaru, de veerpont over de 
Rio Jequitinhonha. Noodgedwongen werd de nacht doorgebracht in het huis 
van de veerman. Bij het krieken van de dag leerde een korte inspectie ons 
dat we met deze wagen, of wat er nog van over was, onmogelijk op eigen 
krachten in Grao Mogol konden geraken. De veerman werd uiteindelijk be
reid gevonden ons op sleeptouw te nemen, voor een 1 72 km lange rit naar 
Fruta de Leite. Deze helse rit duurde ruim zes uren.

De vindplaats

Terwijl de auto in reparatie was en in het hotelletje onze spullen werden ge
wassen hadden we de tijd om weer op krachten te komen.
De volgende dag werd gebruikt om de onmiddellijke omgeving van Fruta de 
Leite te gaan verkennen. Het landschap was er vlak tot half glooiend en dicht 
begroeid. De plantengroei bestond uit kreupelhout. Merkwaardig genoeg 
waren de meeste struiken bebladerd, hoewel we midden in de droge periode
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in deze streek waren. Waarschijnlijk had dit te maken met het feit dat het 
landschap hier en daar doorsneden werd door kleine slootjes met nog water 
erin. De (winter)temperatuur was overdag rond 3 0 °C en 's nachts ongeveer 
1 5°C. Nergens-was ook maar één cactus te bespeuren, tot we na een fikse 
wandeling een geïsoleerd liggende kale zwarte, met korstmos begroeide rots 
ontdekten.
Op twee a drie meter boven de begane grond groeiden enkele Melocactus- 
sen tegen de steile wand. Hoe wij ook zochten, aan de voet van de rots was 
niet het kleinste zaailingetje van deze Melocactus te vinden. Een serieuze 
klimpartij bracht ons boven op het enkele vierkante meters grote plateautje. 
Er waren naast enkele planten met cephalium slechts een dertigtal jonge 
exemplaren aanwezig. De resten van enkele dode planten die nog op de rots 
te vinden waren, toonden ons een cephalium van ongeveer 8 cm ê en 4 cm 
hoogte. Op levende planten was de bloeizone opvallend kleiner. Dit kan erop 
wijzen dat deze Melocactussen, na het vormen van het cephalium, geen al 
te grote levenskansen meer hebben. Met een koevoet werd een stuk van de 
rotsformatie verschoven, waardoor we ons een idee konden vormen hoe het 
wortelgestel van deze Melocactus zich een weg zoekt naar de humus die 
door regen in de spleten terecht komt.

De bolvormige plant heeft een doorsnee van 20 a 22 cm en zonder cephali
um een hoogte van ± 1 8 cm. De epidermis is grauwgroen tot groen. De 
wortels zijn sterk vertakt en beslaan een oppervlakte van 1 m2. Het cephali
um van de planten die wij er vonden was tamelijk klein met een <6 van 4 cm 
en een hoogte van 2 cm, witwollig met rode borstels. In de nieuwgroei zijn 
de borstels nagenoeg afwezig. De plant telt 1 0 ribben, die boven de areolen 
kinvormig zijn.
De areolen zijn ca. 1 0 mm lang en 7 mm breed en onder de kinvorm in de 
ribben verzonken met een onderlinge afstand van 21 mm. Aanvankelijk zijn 
ze witviltig, later volledig kaal. De areolen tellen 10 randdorens: 1 neer
waarts gericht met een lengte van 40 mm, 3 links en 3 rechts gericht van 
1 7 tot 30 mm lang, boven in het areool 3 korte dorens van 10 è 13 mm 
lang.
Er zijn 3 middendorens waarvan één doren volledig afstaand en licht op
waarts gericht is met een lengte van 31 mm. De twee andere middendorens 
zijn 20 mm lang, minder afstaand en meer opwaarts gericht. Alle dorens zijn 
aan de voet enigszins verdikt en in de lengterichting gegroefd. Ze zijn ivoor
kleurig en de roodachtige punt is zeer licht gebogen. Bloemen en vruchten 
hebben we niet kunnen waarnemen.
Tot op heden zijn we er nog niet in geslaagd deze plant te verbinden met een 
geldig beschreven taxon. Om te besluiten dat het hier om een nieuwe soort 
gaat is echter te vroeg en we houden het voorzichtigheidshalve maar bij Me
locactus species Fruta de Leite
Wij zien dan ook uit naar reacties van eenieder die ook maar enig vermoeden 
heeft in verband met een eventueel identieke plant.

Tulpenstraat 10, B 8100 Torhout 

Guldensporenstraat 7, B 8020 Oostkamp

Rectificatie:
In Succulenta van augustus 1 984 zijn de onderschriften van de foto's 
op de voorpagina en pag. 1 53 abusievelijk verwisseld.
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Een vraaggesprek
of: W at U altijd  al had w illen  w eten  over Sem pervivum

genoteerd door: B. ZONNEVELD

Victor Vraagal (VV) op bezoek bij Bart Betweter (BB) zag dat zijn tuin vol 
stond met dikbladige planten. Het volgende gesprek ontspon zich, waarbij 
veel informatie over Sempervivums of Huisloken aan de orde kwam.
"Z o ", zegt VV, "je hebt daar heel wat potjes staan. Vind je dat nou mooi?" 
"Nou, nee" zegt BB, "maar alle planten zijn van een naam voorzien en dit is 
de enige manier om de planten gescheiden te houden."
VV: "Het lijkt me anders een heel werk om al die potjes 's winters binnen te 
halen."
BB: "Gelukkig is dat niet nodig. Het zijn allemaal winterharde planten. Ze 
kunnen zowel onze vorst als onze winterregens verdragen."
VV: "Is dat niet bijzonder voor cactussen?"
BB: "Het zijn geen cactussen maar vetplanten, die hun water in de bladeren 
opslaan. Bovendien komen deze planten van nature in de bergen van Europa 
voor en daar regent en vriest het ook behoorlijk."
VV: "Ik had niet gedacht dat deze planten met hun sappige bladeren 
bestand zouden zijn tegen onze natte winters."
BB: "De meeste kunnen dat inderdaad verdragen; er zijn er echter een paar 
die 's winters beter met een glasplaatje beschermd kunnen worden tegen de 
regen, nl. Sempervivum wulfeni, juvanii, davisii, leucanthum en minus." 
VV: "Hoeveel soorten zijn er eigenlijk van deze planten?" ,
BB: "Sempervivum-soorten zijn er ongeveer 40, maar daarnaast is er nog 
een genus dat er sterk op lijkt, nl. de Jovibarba's en daarvan zijn er 5 soor
ten."
VV: "Als ze zo sterk op elkaar lijken, hoe kun je ze dan onderscheiden?" 
BB: "W el, Sempervivums hebben bloemen (geel of rood) met 9 tot 20 
kroonbladen, die niet vergroeid zijn. Jovibarba heeft altijd 6 kroonbladen (al
leen geel) die grotendeels vergroeid zijn."
VV: "Als er maar 45 soorten zijn, hoe kom je dan aan zoveel verschillende 
plantjes?”
BB: "Dat heeft verschillende oorzaken. Een ervan is dat sommige soorten 
over een groot gebied verspreid zijn en daardoor variëren in hun uiterlijk. Se- 
pervivum tectorum bijvoorbeeld, die over half Europa voorkomt, varieert zo
wel in grootte, van 2 tot 20 cm, als in kleur, van groen via grijs naar donker
rood. De tweede reden is dat er een aantal cultivars gekweekt zijn, die gese
lecteerd zijn om hun fraaie kleur of afwijkende vorm. Tenslotte zijn er een 
aantal soortkruisingen. Sommige van deze kruisingen zijn in de natuur ge
vonden. Ook heb ik er zelf enkele gemaakt."
VV: "Gaat een plant dood als hij gebloeid heeft?"
BB: "Ja, altijd, met uitzondering van Jovibarba heuffeiii. Het is echter 
meestal geen probleem omdat de meeste genoeg jonge uitlopers maken. 
Sommige soorten bloeien echter zo rijk dat het moeilijk is ze te behouden." 
VV: "Zijn ze allemaal onderling te kruisen?"
BB: "Ja, alle soorten zijn onderling te kruisen ondanks het feit dat ze ver
schillende chromosoom-aantallen hebben en bijna de helft van de soorten 
tetraploïd is (de andere zijn vnl. diploïd). Een aantal nakomelingen van deze 
soortkruisingen zijn zelfs vruchtbaar, vooral die tussen twee tetraploïde soor
ten. Sempervivum is zo goed als niet te kruisen met Jovibarba.”
VV: "W at betekent eigenlijk de naam Sempervivum?"



BB: "Sempervivum betekent 'altijd-levend' en dat is voor deze keer eens een 
toepasselijke naam, want ze kunnen maanden zonder water als het moet. 
De Nederlandse naam Huislook heeft te maken met het feit dat ze vroeger 
vaak op huizen werden geplant tegen de bliksem. Ze stonden erg droog op 
de dakpannen waardoor de bladeren naar binnen bogen, zodat ze op een ui 
= look leken."
VV: "Hoe kun je ze het beste kweken?"
BB: "Ze groeien eigenlijk op elke goede grond. Het belangrijkste is dat er een 
goede drainage is. Dit bereik ik door scherp zand of lavagruis aan gewone 
potgrond toe te voegen, ongeveer een kwart van het volume. Je moet ze zo
danig houden dat ze 's zomers zoveel mogelijk en 's winters zo weinig mo
gelijk water krijgen."
VV: "Hebben ze geen kalk nodig?"
BB: "Neen, geen enkele soort heeft kalk nódig. Er zijn er wel een paar zoals 
S. arachnoideum die het liever niet hebben in hun potgrond. Het eenvou
digste is dus het niet te gebruiken."
VV: "Ik heb wel eens gehoord dat er niet zoveel literatuur over is. Is dat zo?" 
BB: "Het valt wel mee. Het is alleen vaak in weinig toegankelijke tijdschriften 
gepubliceerd. Een goed overzicht van alle soorten is te vinden in het boekje 
van A.C. Smith:'Sempervivums and Jovibarba's. Zijn adres is: 1 27 Leaves 
Green road, Keston, Kent BR2 6DG, Engeland. Het boekje is niet geïl
lustreerd en kost ongeveer f  6,00. Verder is er het standaardwerk van L. 
Praeger, An account of the Sempervivum group, gepubliceerd in 1 932. Er 
worden nog herdrukken van verkocht voor ongeveer f  45,00. Het bevat 
uitgebreide beschrijvingen van ongeveer 2 5 soorten en noemt bijna alle sy
noniemen die toen in bmloop waren. In Hegi, lllustrierte Flora von Mitteleuro- 
pa band 4, deel 2A, pag. 1 02-1 22 (1966) staan erg veel vindplaatsen ge
noemd."
VV: "Zijn er ook gespecialiseerde verenigingen?"
BB: "Ja, er zijn er twee. Een Engelse die het tijdschrift 'Houseleeks' uitgeeft; 
adres: P. Mitchel, 1 1 Wingle Tye road, Burgess Hili, RH1 5 9HR Sussex, En
geland; het verschijnt 3 maal per jac. en kost f  30,00. Verder is er in Ame
rika de SFAN, adres: C.W. Nixon, 37 Ox Bow Lane, Randolph, Mass 
02368, USA. Het geeft ongeveer 4 maal per jaar een stencil uit en kost 
7,50 dollar. Beide uitgaven zijn verluchtigd met ingeplakte kleurenfoto's." 
VV: "Je heb me zo enthousiast gemaakt, waar kan ik eigenlijk deze planten 
kopen?"
BB: "Dat is niet zo eenvoudig. Er zijn bij vele tuincentra wel Sempervivums te 
koop, maar de meeste zijn naamloos of hebben een verkeerde naam."
VV: "Maar je kunt toch de naam met behulp van de literatuur opzoeken?" 
BB: "Dat is erg moeilijk zo niet onmogelijk, tenzij het om echte soorten gaat. 
Veel planten bij die tuincentra zijn zaailingen en omdat zaad meestal niet 
'zuiver' is, is het moeilijk te achterhalen wat de ouders zijn. Het is net als met 
violen, daarbij kun je ook geen naam geven aan elke plant. Voor een serieuze 
liefhebber is het dus essentieel om alleen planten voorzien van de juiste 
naam te kopen. Een mooie collectie is ook te zien in de Botanische tuin van 
de VU te Amsterdam-Buitenveldert, v.d. Boechorststraat 8 (S 108). Deze 
collectie heb ik (in 1981) rigoreus doorgewerkt en ze is nu van de juiste na
men voorzien".
VV: "Maar waar zijn ze dan wel te verkrijgen?"
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BB: "De Engelse vereniging heeft een referentie-collectie annex kwekerij en 
daar kun je bestellen. Er zijn ook serieuze liefhebbers in de Verenigde Staten, 
in Engeland en in Nederland die planten verkopen. Voor ongeveer één gul
den vijftig krijg je dan een plant met gegarandeerd de juiste naam.”
VV: "Nou, bedankt voor de inlichtingen en zo."
BB: "Niets te danken en ik hoop, dat deze informatie nuttig voor je is. Als je 
weer eens in de buurt bent kom je maar gerust langs."

(Dit artikel is eerder verschenen in het lustrumboek van de afdeling Leiden van Succulenta, 1 982 .)

Schubertlaan 196, 2324 EC Leiden
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Turbinicarpus in lilliputform aat

Th.M.W. NEUTELINGS

Stel dat de naam van de cactus, af- 
gebeeld op nevenstaande foto, 
door u in een fotokwis geraden 
moet worden. Beslist dat u er 
niet direct ui zou komen en dat zou 
zeker geen schande zijn. Daarom 
geef ik maar meteen het verlossen
de antwoord: het is een Turbinicar
pus pseudomacrochele var. krain- 
zianus (syn. T. krainzianus), ge
fotografeerd op 4 november 
1982! Een achttal jaren gele
den haalde ik een kleine zijscheut 
(de enige) van de er normaal 
uitziende moederplant. D.w.z. een 
exemplaar met goed ontwikkelde 
tuberkels, zeer lange (tot 30 mm) 

bruine, warrig gekrinkelde doorns, ca. 8 per areool en witte wol in de sche
del. De op een jusbertii-onderstam geënte zijspruit (toen 7 mm ©) groeide 
voorspoedig. Aanvankelijk waren de areolen bezet met zeer kleine, straalvor
mig ingeplante doorntjes. Maar deze jeugdbedoorning bleef permanent, zij 
het dat de vorm van het areool kamvormig werd. Precies zo als bij T. 
pseudopectinatus, die niet anders kent. De verschillen met de normaal ..uit
ziende krainzianus zijn dan ook beduidend: geen witte schedelwol, tot liefst 
1 5 tuberkelrijen met minuscule, dicht op elkaar staande tuberkeltjes, ca. 20, 
een paar mm lange, witte, soms aan de punt bruinige doorntjes per areool, 
doorsnee van de hoofdscheut 1 8 mm, de bloem kleiner, plant sterk sprui
tend. Ik was dan ook zeer verbaasd in oktober 1 982 de ontwikkeling van de 
eerste bloemknop vast te stellen. Want op bloei had ik in feite na al die jaren 
niet meer gerekend. En bovendien nog alleen op een zijscheutje. Zo'n grapje 
is toch bepaald een van die boeiende aspecten in onze liefhebberij.

Galmeidijk 49, 4 706 KL Roosendaal
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Praktijkervaringen met Ceropegia

A.H. SCHANS

Ceropegia robijnsiana Werderm.
C. robijnsiana is een plant afkomstig uit de omgeving van Matadi, Zaïre. De 
planten hebben stengels van 4-9 mm dikte en dunne bladeren die tot 1 0 cm 
lang en 5 cm breed worden. De bloemen zijn ongeveer 7 cm hoog en heel 
wonderlijk van vorm en kleur. De bloem ziet er, simpel gezegd, als volgt uit: 
eerst de ronde ketel (pulvinus); dan een trechtervormige buis (corollabuis), 
wit met rode stippen, en daar bovenop een omgekeerde trechter (corolla- 
slippen) met in elkaar overlopende kleuren groen, bruin en geel.
Om tot bloei te kunnen komen heeft deze soort naar mijn ervaring toch wel 
een groeitijd nodig van meer dan een jaar; met daartussen nog een winter- 
rust, waarbij alle bladeren afvallen. Een in april 1 982 gekochte, bewortelde 
stek bloeide in de zomer van 1 983 met wel 50 bloemen tegelijk.
De verzorging is niet moeilijk. In de winter is de grond wat vochtig gehou
den. Toen in het voorjaar de nieuwe groei zichtbaar werd, ben ik meer water 
gaan geven en ook mest. In juni wordt de watergift verminderd, zodanig dat 
de groei van de plant afgeremd wordt maar de bladeren mooi blijven. Ter 
vergelijking: de ernaast staande C. haygarthii van gelijke grootte kreeg in de 
zomermaanden twee keer zoveel water.
Als grondmengsel kan gewone potgrond gebruikt worden, vermengd met 
wat rivierzand en/of kleikorrels.



Ceropegia sandersonii Decne.
C. sandersonii, afkomstig uit het grensgebied van Mozambique, Natal en 
Transvaal, heeft stengels van 3-5 mm dik en 4-5 cm lange en 3-4 cm bre
de, vlezige bladeren. De bloemen zijn heel apart en lijken op een parachute. 
Ze zijn ongeveer 7 cm hoog en het dakje bovenop heeft een doorsnede van 
ongeveer 5 cm. De kleur is onderaan wit met lichtgroene strepen, die naar 
boven toe wijd uitlopend zijn en overgaan in donkerder groen. Het dakje is 
donkergroen gevlekt met aan de rand een franje van witte beweeglijke ha
ren.
Ook deze soort heeft een groeitijd nodig van ruim een jaar, waarin de winter- 
rust, om van stek tot bloeibare plant te komen. In de winterrust vallen alle 
bladeren af. Een zaailing van augustus 1 980 vertoonde een eerste bloem in 
augustus 1 982, in de zomer van 1 983 heeft de plant zeer uitbundig ge
bloeid.
De verzorging in zomer en winter is gelijk aan die van C. robijnsiana, evenals 
het grondmengsel. Het is aan te bevelen om de planten in grote potten te 
zetten, bijvoorbeeld container 1 4 cm. Een stevig hekwerk is nodig om daar
aan de stengels, die na een jaar behoorlijk dik en zwaar geworden zijn, op te 
kunnen binden. Dit geldt ook voor C. robijnsiana, die gauw een meter hoog 
wordt.
Lieving 9, 9411  TA Beilen
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Literaturschau Kakteen 1 9 8 2 .
Wat de meer ingewijden reeds wisten, wordt in dit nummer door de redactie nu officieel medege
deeld. Dit is het laatste nummer. Er wordt door de redactie geen reden opgegeven. Er wordt me
degedeeld dat men de inhoudelijke traditie in het tijdschrift Kakteen/Sukkulenten hoopt voort te 
zetten. Officieus is dat dit periodiek vanwege gebrek aan papier ophoudt tè bestaan. Wij betreu
ren dit zeer, De inhoud is uitsluitend gewijd aan alle FR-nummers, de veldvondsten dus van Frie- 
drich Ritter, lopend van FR 1 tot en met FR 1 490. Ca. 40 kleuren- en een ongeveer évengroot 
aantal zwartwitfoto's waaronder de nodige habitat-opnamen verluchtigen deze uitgave. Op de ti
telpagina staat een fraaie kleurenfoto van Lasiocereus rupicola Ritter, die deze schrijver in 1957 
in Peru ontdekte, waaraan hij het nr. 661 gaf en die later in Succulenta 45 (8), 1 966, beschre
ven werd. Op de achterzijde van de omslag wordt alle aandacht aan deze merkwaardige cactus 
gewijd.
Kakteen/Sukkulenten  18  (2) 1 9 8 3
R. Haun behandelt Rebutia heliosa R. Heine zegt iets over ziekten van Z./f/?ops-planten. A. Treu- 
heit vervolgt zijn bevindingen over winterharde cactussen en andere succulenten. E. Herzog 
vraagt attentie inzake de verzorging van Echinocactus horizonthalonius G. Winkler plaatst 
Lobivia famatimensis uitvoerig voor het voetlicht. R, Haun behandelt een tweetal zuilvormig 
groeiende Coryphantha's: Cor. clava en Cor. clavata
Kakteen/Sukkulenten  18  (3) 1 9 8 3 .
P. Braun behandelt een aantal Discocactus-soorten. H. Swart vraagt aandacht voor het geslacht 
Lophophora. Ook de biochemische en farmacologische aspecten, kenmerkend voor de soorten 
in dat geslacht, komen uitvoerig aan de orde. J. Ettelt geeft een portret van Mammillaria bomby
cina L. Tiechmann geeft een verslag van een abnormale spruitvorming aan een Astrophytum  
asterias. Lobivia rauschii wordt door G. Winkler voor het voetlicht gebracht. H. Zimmermann zit 
met de vraag of Delosperma sutherlandii toch winterhard is. Hij heeft in elk geval positieve erva
ringen ermee. In zijn vervolgserie over Rebutia's 111e aflevering) komt dankzij R. Haun Rebutia 
padcayensis aan de orde. De titelpagina gaat getooid met een foto van een aantal bloeiende 
Eriocactus magnificus.
Kakteen/Sukkulenten  18  (4) 1 9 8 3 .
Op de omslag prijkt een kleurige Mammillaria chavezii, waaraan J, Ettelt ook nog enige woord
jes wijdt. H. Lippold geeft een overzicht van de op Cuba inheemse cactussoorten. In zijn 1 2e af
levering over Rebutia's schenkt R. Haun veel aandacht aan A ylostera pseudodeminuta Winter
harde cactussen en vetplanten krijgen de aandacht van A. Treuheit. Tenslotte geeft G. Milkuhn 
een planteportret van Arrojadoa eriocaulis Toch nog een algemene opmerking. Jammer dat het 
tijdschrift op krantenpapier afgedrukt wordt, althans gedeeltelijk. De recessie zal daar wel debet 
aan zijn, maar beter wel een blad dan geen.
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Arbeitskreis für M am m illa riafreunde . 1/1984.
Uit de oude literatuur geeft men Fr. Bödekers verhaal weer over Mammillaria brandegeei en M. 
gabbii R. Pillar doet verslag over Mammillaria speb us Navajoa. Hij uit het vermoeden dat we 
hier met een vorm van M. sbeldonii te maken hebben. Th. Neutelings besluit zijn artikel over het 
M. microcarpa-grahamii-sheldonii-comp\ex, eerder in ons aller maandblad gepubliceerd. Mam
millaria re k o ivar leptacantha, een pas door Lau beschreven nieuwe variëteit, wordt door hem 
hier uitvoerig beschreven. D. Hunt bespreekt de voorgenomen overzichten terzake van de Lau- 
en Reppenhagennummers, voor zover die betrekking hebben op het geslacht Mammillaria. N. 
Sarnes geeft een kort verslag van zijn ervaringen met de kweek van M. lasiacantha

Th. Neutelings

Beste vriendinnen en vrienden
Ik hoop heel erg, dat U dit stukje even serieus wilt lezen.
Wat is namelijk het geval?
Ongeveer een jaar geleden schreef-ik in ons aller maandblad, dat ik het als 
een van de belangrijkste taken van het bestuur beschouwde om allerlei activi
teiten van leden en afdelingen te stimuleren en uit te breiden. Succulenta 
moet een bruisende vereniging zijn.
Hoe kun je daaraan echter als bestuur een bijdrage leveren? Hoe kun je eraan 
meehelpen, dat zoveel mogelijk mensen - of ze nu wel lid van een afdeling 
zijn of niet - niet alleen passief, maar ook actief bezig zijn met hun hobby? 
Hoe kun je er mede voor zorgen, dat niet alleen maar dat kleine groepje van 
steeds dezelfde mensen aan afdelings- en landelijke activiteiten meedoet? Als 
bestuur moet je dan veel meer weten van de ideeën en wensen van de leden. 
Hoe vaak kom je niet de leukste ideeën tegen als je bij een andere liefhebber 
op bezoek bent en met hem of haar samen in de kas staat te filosoferen over 
allerlei dingen die met onze planten te maken hebben? Als je als bestuur wat 
meer w eet' an dat soort dingen, dan kun je ook wat meer ondernemen.
U begrijpt dus het probleem: wij willen graag proberen om de vereniging een 
nóg bruisender leven te laten leiden, maar dan zijn we van Uw medewerking 
afhankelijk.
In het oktobernummer van Succulenta zal in het gele gedeelte een vragenlijst 
worden opgenomen. Daarin worden vragen gesteld over de aard van Uw ver
zameling, over de afdeling waarvan U lid bent of waarom U geen afdelingslid 
bent, over de instellingen van Succulenta en dergelijke.
En laat ik U dit verzekeren: ook ik heb een grote hekel aan het invullen van al
lerlei formulieren, maar soms kan het ook heel nuttig zijn. Je kunt niet alle 
vragenlijsten over een kam scheren. Ik denk, dat het voor het bèzig zijn met 
onze hobby heel zinvol is om met zijn allen, in groten getale dus, de vragen
lijst in oktober in te vullen en op te sturen. Dat ene kwartiertje voor het welzijn 
van de vereniging kan er toch wel af?
Volgende maand dus... vragenlijst voor Succulenta invullen!
Schrijf het in Uw agenda. Ik kom erop terug.

Uw voorzitter, 
Herman Koningsveld.
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Beste vriendinnen en vrienden.

Deze maand is het zover. De vragenlijst of enquête is klaar! U vindt hem in 
het gele gedeelte en van iedereen wordt verwacht, dat zij of hij de vragenlijst 
invult.
Vorige maand heb ik U er al een en ander over verteld. Als landelijk bestuur 
willen wij er graag aan meewerken, dat onze vereniging nóg actiever, nóg in
teressanter en nóg leuker wordt. Maar om te weten wat we daarvoor het 
beste kunnen doen, hebben we van U informatie nodig en precies daarom 
moet U in groten getale die vragenlijst invullen.
In het gele gedeelte staat precies wat er van U verwacht wordt. We dachten 
dat we van iedereen een kwartiertje zouden mogen vragen. Invullen is in het 
belang van onze vereniging en dus ook van ons allemaal persoonlijk.
We hebben ons best gedaan het geheel zo kort en bondig mogelijk te hou
den, maar de lijst met vragen is toch nog aardig uitgegroeid. Per slot van re
kening moeten we niet over een half jaar weer hoeven te komen. 
Afdelingsleden kunnen de ingevulde lijst op de afdelingsvergadering bij hun 
bestuur inleveren of bij hun ledenraadslid. Zij kunnen ook het formulier invul
len, dichtplakken en in de brievenbus gooien. Het adres staat er al op en een 
postzegel hoeft niet. Verspreid wonende leden in Nederland vullen ook ge
woon het formulier in, plakken het dicht en doen het op de bus. Geen postze
gel. Leden in België en andere landen vragen we nederig om op het ingevulde 
formulier wel een postzegel te plakken. Een antwoordnummer van internatio
naal niveau werd wel wat duur.
Wij verwachten, dat U allemaal meedoet! Voor het welzijn van Succulenta is 
deze bijdrage toch niet te veel?

Veel plezier bij het invullen,
Herman Koningsveld.

In m emoriam

Coby B ijsterbosch-Buitenkam p

Wij ontvingen het ontstellende bericht, dat op 2 augustus j.l. Coby 
Bijsterbosch-Buitenkamp op de leeftijd van 40 jaar is overleden.
Ze was jarenlang een zeer regelmatige bezoekster van onze afdelings- 
bijeenkomsten.
Voor de afdeling heeft ze verschillende jaren op voortreffelijke wijze de 
functie van secretaresse bekleed.
Wij zullen haar aanwezigheid missen.

Succulenta, afdeling Zwolle
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Mesembryanthemaceae (XLI11)

FRANS NOLTEE en ARIE DE GRAAF

70. Lithops (deel 3)

Vopr wat de soorten en variëteiten betreft zullen we ons beperken tot een 
lijst met namen.
Deze is overgenomen uit Succulent Flora of Southern Africa van Doreen 
Court (1 981)  en geeft de inzichten weer van Desmond Cole. Diens veldken
nis van het geslacht Lithops is ongeëvenaard en zijn opvattingen over deze 
planten winnen steeds meer veld, zodat we ze u niet willen onthouden. 
Vergelijking van deze lijst met de opsomming van namen bij de kaart (zie 
aug. nr.) maakt duidelijk dat er in de laatste 1 5 a 20 jaar nogal wat veran
derd is in de systematische inzichten in dit geslacht.

L. aucampiae var. aucampiae L. ju Ui
var. euniceae L. karasmontana var. karasmontana
var. fluminalis var. lericheana
var. koelemanii var. tischeri

L. bella var. bella L. les Hei var. lesliei
var. eberlanzii var. lesliei fa. albiflora

L. bromfieldii var. bromfieldii var. lesliei fa. albinica
var. glaudinae var. hornii
var. insularis var. mariae
var. mennellii var. minor

L. comptonii var. comptonii var. rubrobrunnea
var. weberi var. venteri

L. dinteri var. dinteri L. localis
var. brevis L. marmorata var. marmorata
var. frederici var. elisae
var. multipunctata L. meyeri

L. divergens var. divergens L. naureeniae
var. amethystina L. olivacea

L. dorotheae L. optica fa. optica
L. elevata fa. rubra
L. erniana var. erniana L. otzeniana

var. aiasensis L. pseudo-
var. witputzensis truncatella var. p seu do trunca tel la

L. franciscii var. archerae
L. fulleri var. fulleri var. brandbergensis

var. brunnea var. dendritica
var. rouxii var. edithae

L. fulviceps var. fulviceps var. elisabethae
var. lactinea var. volkii

L. gesinae var. gesinae L. ruschiorum var. ruschiorum
var. annae var. lineata

L. gracilidelineata var. gracilidelinea ta L. sa Hco la
var. waldronae L. schwantesii var. schwantesii

L. hal Ui var. hallii var. christinae
var. ochracea var. gebseri

L. helmutii var. kunjasensis
L. herrei var. herrei var. marthae

var. geyeri var. rugosa
var. urikosensis
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L. turbiniformis var. turbiniformis L. verruculosa var. verruculosa
var. dabneri var. glabra
var. elephina L. villetii var. villetii
var. lutea var. deboeri
var. marginata var. kennedyi
var. subfenestrata L. viridis
var. susannae L. werneri

L. vallis-mariae var. vallis-mariae
var. groendraaiensis Foto's: A. de Graaf

Lithops marmorata var. marmorata Lithops marmorata var. elisae

69. Leipoldtia (benoemd ter ere van Dr. C.L. Leipoldt)

De vertegenwoordigers van dit, een 20-tal soorten omvattende, geslacht zijn 
in uiterlijk nauwelijks te onderscheiden van de soorten van het geslacht Lam- 
pranthus. Zoals meestal zit het verschil voornamelijk in de bloembouw. Lam- 
pranthus heeft 4-7 stempels, Leipoldtia heeft er 10-12.
Het uiterlijk van de planten is, zoals gezegd, vrijwel gelijk aan dat van Lam- 
pranthus, terwijl de bloemen en bloemkleuren niet erg spectaculair zijn. Dat 
zijn waarschijnlijk de redenen waarom we de planten vrijwel niet in de verza
melingen aantreffen, ondanks het feit dat er zo nu en dan zaden in de handel 
verkrijgbaar zijn.
De behandeling van Leipoldtia is geheel gelijk aan die van Lampranthus. We 
noemen slechts twee soorten, namelijk die waarvan we zeker weten dat daar 
de afgelopen jaren zaden van zijn aangeboden.
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L. britteniae, 25 cm hoog, bloemen ca. 2 'A cm 0, donkerroze en L. jacob- 
seniana met 1 2-1 5 mm grote bloemen waarvan de bloemkleur onbekend is, 
doch die ook wel roze-achtig zal zijn. Alle bloemen van Leipoldtia zijn name
lijk roze tot donkerroze.
Het groeigebied van de planten overlapt voor een groot deel dat van Lam- 
pranthus, doch is meer beperkt tot de zuidwestkust van de Kaapprovincie, 
terwijl het verspreidingsgebied zich wat verder uitstrekt in Namibië.

Rotterdamseweg 88, 3332 AK Zwijndrecht

Finlandplein 5, 3244 Nieuwe Tonge (W Ordt V6 rV0 lQ d)

☆ ir

Discocactus horstii forma cristata

S. KOOIJ

Discocactus
horstii-
cristaten

Foto van 
de schrijver

Een van de meest gewilde planten van de afgelopen jaren was zeker Disco
cactus horstii. Een plant, die nadat hij door Buining geïntroduceerd en be
schreven was meteen op de eerste plaats van de liefhebbers top 1 0 stond. 
Terecht? Wie zal het zeggen. Over persoonlijke smaak valt ook in onze lief
hebberij niet te twisten, al moet het mij van het hart dat de opwinding die ont
stond na introductie van deze plant in verhouding tot andere soorten wel wat 
overdreven was. De storm rond deze toch wel bijzonder mooie plant is nu 
enigszins geluwd. In zeer veel verzamelingen zal zij thans aanwezig zijn. Dat 
zal zeker nog niet gelden voor de afgebeelde plant, nl. de cristaat-vorm van 
D. horstii, gefotografeerd in de privé-collectie van de Gebr. De Herdt in 
1 983. D. horstii wordt in vele cactusboeken vermeld, echter zijn nadelen 
worden soms wijselijk weggelaten. Het belangrijkste nadeel is zijn overwinte
ring. Hij wil duidelijk warmer overwinterd worden dan de temperatuur die de 
meesten van ons in de winter aanhouden in hun kas. Maar met een tempera
tuur van boven 1 0°C moet het lukken, alhoewel het mij niet is gelukt deze 
Braziliaan in leven te houden terwijl ik hem nog wel in de huiskamer had. Ik 
hoop dat u meer succes hebt.

Groeneveld 4, 2203 BP Noord wijk
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Agavenproblem en op de Caym an Eilanden (II)
Agave sobolifera - A. sisalana - A. angusti folia

P. WAGENAAR HUMMELINCK

Wanneer wij deze plant vergelijken met een pas-uitgebloeide agave van 
Little Cayman welke aan de noordkust bij Mary's Bay, onder vergelijkbare 
omstandigheden werd aangetroffen (no. 101), dan vinden wij slechts ge
ringe verschillen. De stekeltjes op de ingerolde basis van de eindstekel zijn 
hier duidelijker een voortzetting van de randbewapening, welke dichter is 
(Fig. 10c-d). De bloeiwijze bereikt een hoogte van 9 m en heeft een 
schacht welke aan de basis een doorsnede heeft van 1 5 cm. De afgevallen 
bloemen zijn niet meer dan 46 mm lang, maar de lengte van de bloembuis 
en de bloemslippen is niet verschillend; de stijl bereikt een lengte van 43 
mm; de helmdraden zijn wellicht iets korter maar staan op dezelfde hoogte 
ingeplant (vgl. Tabel 1).
Gezien deze treffende gelijkenis lijkt het gerechtvaardigd deze twee agaven 
van verschillende eilanden als behorende tot eenzelfde species te beschou
wen.
De grote, geelbloemige agaven die het schraalbegroeide kustterras bezui
den Spotted Bay, in het uiterste noordoosten van Grand Cayman, een bij
zonder karakter verlenen (no. 99: Fig. 8-9), vertonen in het veld geen ver
schillen van betekenis met de beide zojuist behandelde planten. Het weini
ge materiaal dat kon worden verzameld betrof een 130 cm lang blad dat 
6 Vi maal zo lang was als breed (Fig. 1 2A), dat 7-1 0-1 1 randdoorns per 
10 cm had, van ca 4 mm lengte op randuitbochtingen van 'AA 'A mm 
hoogte, en een priemvormige eindstekel waarvan de ingerolde randen aan 
de basis met zeer kleine stekeltjes waren bezet. Daar ook de bloeiwijze 
geen afwijkende kenmerken vertoonde - met een schacht van 2 m welke 
30 schutbladeren had, en een bulbil-dragende pluim met 25 takken boven 
de 25 cm - lijkt het niet onverantwoord ook deze agave van North East 
Point (no. 99) tot dezelfde soort te rekenen.
Niet-bloeiende planten van waarschijnlijk dezelfde soort vinden wij ten zuid
oosten van Charles Bight, aan de zuidkust van Little Cayman in vrijwel de
zelfde omstandigheden (no. 100). De oudste rozetten zijn hier in zeer ge
ringe mate stamvormend, met bladeren van 1 40 cm lang die 5 maal zo 
lang als breed zijn (Fig. 1 2 B-D). Ook hier zijn de eindstekels nauwelijks af
lopend en niet binnendringend, met kleine stekeltjes op de aan de basis sa
menkomende randen, maar verder zijn zij anders: korter en meer kegelvor
mig, 17-1J3-20 bij 3 ’/2-4_-4’/2 mm, soms met een gekromde spits (Fig. 
10a-b). In gevallen waarbij de randbewapening niet tot aan de top door
loopt, kan de ingerolde basis van de eindstekel toch met stekeltjes bezet 
zijn.
Wanneer wij trachten deze agavesoort van de Cayman Eilanden op naam 
te brengen, dan komt allereerst in aanmerking één van de tot de Antilla- 
nae behorende soorten welke door Trelease van Cuba en Jamaica worden 
vermeld. Gemakkelijk zal een vergelijken niet zijn, omdat wij slechts de be
schikking hebben over twee exemplaren met bloemen (zonder vruchten), 
de literatuurgegevens onvolkomen zijn en herbariummateriaal onmogelijk 
een beeld kan geven van de variatie van deze planten in de natuur. Van 
veel maten die worden opgegeven is de waarde slechts betrekkelijk, zélfs
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als wij zouden mogen aannemen dat het hierbij gaat om gemiddelden bij 
goed ontwikkelde planten en normale bloemen. Bij eindstekels is de grens 
met het oorspronkelijk niet-verharde bladweefsel soms zéér onduidelijk en 
bij bloemen kunnen de maten aanzienlijk verschillen, wanneer niet nauw
keurig het punt van samenkomen der bloemdekslippen (de keel), de boven
zijde van de basis van de meeldraden (de oksel) en het dichtstbijzijnde deel 
van de omtrek van de stamperbasis als meetpunten voor het bepalen van 
de lengte van de bloembuis en de inplanting van de helmdraden worden 
genomen. Trelease (1 91 3), Berger (1915) en Gentry (1 978, 1 982) heb
ben in de inleiding van hun monografieën bijzondere aandacht gewijd aan 
deze en andere moeilijkheden waarmede iemand die agaven bestudeert te 
maken krijgt.

Na vergelijking van de beschrijvingen en de afbeeldingen van de door Tre
lease (1913) behandelde Cubaanse agavensoorten, vond ik geen enkele 
hiervan zodanig passen, dat identificatie met een plant van de Cayman Ei
landen mogelijk leek. Wat de soorten van Jamaica betreft was dit anders, 
zoals kon worden verwacht, gezien het feit dat de 'corato' van de Cayman 
Eilanden in de literatuur reeds bij herhaling met Agave sobolifera werd ver
eenzelvigd.
"The common 'coratos' of Southern Jamaica”  welke Trelease (1913, p. 
32-33) beschrijft, hebben lancetvormige bladeren 1 25 x 15-25 cm), een 
priemvormige eindstekel (1 5-25 x 3-4 mm) welke beneden het midden is 
gegroefd of ingerold en die niet aflopend is aan de bladranden en randste- 
kels van 2-4 mm lengte op meestal duidelijke verhevenheden van de blad
randen welke omstreeks 10 mm uit elkaar staan. De gele bloemen staan 
op steeltjes van 8-10 mm lengte, aan een bloempluim welke 3-6 m hoog 
wordt; zij zijn omstreeks 50 mm lang, hebben een vruchtbeginsel van 25 
mm lengte, bloemslippen van ca 20 mm en een bloembuis welke 5-7 mm 
diep is. De helmdraden zijn ca 45 mm lang en omtrent het midden van de 
bloembuis ingeplant. De zaaddoos is pngeveer tweemaal zo lang als breed 
(20-25 x 35-40 mm) en duidelijk gesteeld.
Van A. morrisii (p. 33) is de bloem iets groter (55-60 mm), de bloemslip
pen (20-25 mm) en de bloembuis (8 mm) iets langer en de vorm van de 
bloemslippen iets anders. Adams beschouwt A. morrisii als een synoniem 
van A. sobolifera, hetgeen mij juist lijkt.
Het herbariummateriaal dat Trelease van A. morrisii afbeeldt is afkomstig 
van Port Henderson, een droog kalksteengebied ten zuidwesten van 
Kingston. In mijn verwachting dat zelfverzameld materiaal uit deze streek 
mij beter in staat zou stellen A. sobolifera met de planten van de Caymans 
te vergelijken werd ik echter teleurgesteld. Eén van de agaven die aan de 
voet van de Port Henderson Hill werden verzameld (no. 104, Fig. 1 2 JK) 
had eenzelfde bladbewapening, maar bij een andere waren de eindstekels 
veel korter, zijdelings enigszins afgeplat en iets gekromd. Aan een ruim 7 
m hoge bloeiwijze waren de bloemen 57-65 mm lang, de bloembuis was 
4-5 mm diep, en de meeldraden waren 14-1 14 mm onder de keel (dus dui
delijk boven het midden van de bloembuis) ingeplant.

Twee herbariumvellen met als Agave sobolifera gedetermineerd materiaal 
welke mij door het Botany Department van de University of the West Indies 
in Jamaica werden toegezonden, droegen er evenmin toe bij een duidelijker 
beeld te verkrijgen van deze bekende species, waarvan de soortkenmerken 
mij nog steeds onduidelijk zijn (vgl. Tabel 1).
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Tabel 1
Metingen aan ea 7 bloemen van Agave sobolifera, in mm 

met waarden ter vergelijking uit de literatuur 
Measurements in flowers of A. sobolifera_______

L. Cay. 
no. 101

C. Brac 
no. 102

Jamaica 
no. 1 04

Jamaica 
UWI herb.

Jamaica
Trelease

sob.

Jamaica
Trelease

morr.

Cayman
Proctor

Lengte van / length of 
bloem / flower 41-46 42-43-51 57-65 50-57 ca 50 55-60 —

vruchtbeginsel / ovary ca 32 27-28 ca 35 ca 30 25 25-30 1 5-25

bloembuis / tube 3 -4 J 4-422-5 3-445 3 ’/2-4’/2 5-7 ca 8
bloemslippen / segments 1 6-LZ-1 8 1 5-46-20 20-22-24 22-23-25 ca 20 20-25 1 2-1 9

stijl / style 31-32-35 30-32 40-45-55 39-43 - -
helmdraden / filaments 30-32-36 35-38-41 33-32-42 35 -A 5 -5 2 ca 45 40-45 30-35

helmknoppen /anthers 10-14-1 5 14-LZ-19 21-23-25 17-19 — -
Inplanting helmdraden 
beneden keel / insertion ’/2 - U  ’/2 ’/ i- L -J.'h Vi-iL-1 'h 0 -L J  'h

toward
the

about
the __

filaments below throat middle middle

Bloemsteeltjes / pedicels 7-10 5 -L l8 8-12-14 8-10 — 5-10

s o b o l i f e r a

m - 1

a n g u s t i f o l i a

01 I
s i sa l ana

1

Fig. 13. Schematische voorstelling - in navolging van Gentry's ideogrammen -  van de gemiddelde en uiterste lengten 
van de bloemslippen (middelste kolom) en de bloembuis (gestreepte kolom), met de variatie bij de hoogte van inplanting 
van de meeldraden in de bloembuis, bij 5-8 bloemen van:
A. sobolifera, no. 101 fbloemlengte 41-46 mm), 102 (42-51 mm) en 104 (57-65 mm); A. angustifolia, no. 115 (55- 
62 mm), 116 (46-57 mm) en 120 (53-64 mm); A. sisalana, no. 106 (63-73 mm), 109 (45-56 mm), 110 (62-64 mm) 
en 111 (57-70 mm). Het ideogram s.n. is van een plant uit Californië (San Diego, gegeven door Gentry, 1982, p. 622) 
die aanmerkelijk afwijkt van de hier behandelde sisalana's.

Wil men een plantesoort welke voor de Cayman Eilanden kenmerkend lijkt 
te zijn goed bespreekbaar houden, dan zal zij moeten worden benoemd, en 
dan liefst op een zodanige wijze dat zij gemakkelijk herkenbaar is. Er zou 
ongetwijfeld veel voor te zeggen zijn, om - in aansluiting op de wijze 
waarop Trelease de agaven van West-lndië behandelde - de 'corato' van 
een zo geïsoleerde eilandengroep als de Cayman Eilanden als een nieuwe 
soort te beschouwen. Maar dan zou dit wèl weer een soort worden waar
van men zich terecht zou kunnen afvragen of hierbij een species niet te eng 
zou zijn omgrensd en voor een subspecies zou men toch tenminste de eis 
moeten stellen, dat duidelijk is wat onder de betrokken species wordt ver
staan. Beter lijkt het mij daarom, de agaven van de Cayman Eilanden die 
een eindstekel bezitten waarvan de aan de basis samenkomende bladran
den getand of gestekeld zijn, aan te duiden met de naam: Agave sobolife
ra forma spinidentata
Het materiaal van Jennifer Bay op Cayman Brac (no. 1 03) behoort waarschijnlijk tot een ande
re agavesoort. Zij heeft een afwijkende bladvorm (Fig. 1 2 I), lange, gekromde stekels op sterk 
gegolfde bladranden en een ruwe, kegelvormige eindstekel welke slechts ondiep is gegroefd.

Sweelincklaan 84, 3723 JH Bilthoven (WOrdt V6fV0lgd)
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Lo b iv ia  m a x im ilia n a  (Heyd.) Backbg.

C. BOUWMAN-VAN EGMOND

Reeds in de Allgemeine Garten Zeitung van het jaar 1 846 werd geschreven 
(vrij vertaald): "Naast deze (L. pentlandii) bezit de heer Heyder een naar ui
terlijk identieke plant, totdat bij de ontwikkeling van de bloem heel duidelijk 
naar voren kwam dat het een aparte soort betrof. De bloemen waren niet 
overwegend rozerood, zoals bij Echinopsis pentlandii, maar geel met vlam
mend rode tot oranje bloembladpunten. De eigenlijke bloemkroon bestaat uit 
drie rijen van bloembladeren, die als in een koker samengesteld zijn en het 
bevruchtingsorgaan omgeven".
Hiermee is een bloemvorm beschreven, die wij nu kennen van een hele 
groep planten die vaak verward worden met Lobivia pentlandii. De bedoel
de soort is Lobivia maximiliana. Zowel Rausch als Ritter hebben gewezen 
op de verwarring die ontstaan is door L. maximiliana en L. pentlandii tot één 
soort samen te trekken. Beiden tonen aan dat het twee goede soorten zijn. 
De eerste afbeelding van Lobivia (toen nog Echinopsis pentlandii var.) maxi
miliana kan men vinden in de Revue Hort. 1 860 p. 547. Hierop zijn duidelijk 
de opstaande binnenste bloembladeren te zien.

L. maximiliana is een sterk bolvormig groeiende plant met 1 5 of meer rib
ben en 7 tot 1 2 spreidende, tot 3 cm lange doorns, zonder middendoorn. 
Het uiterlijk is gelijk aan L. pentlandii.
Een dergelijke plant kreeg ik van een liefhebber die al heel lang in het "vak" 
zat. De stek bloeide nog hetzelfde jaar. Hij toonde exact de driekleurige bloe
men en de om de stamper staande bloembladeren, zoals hierboven vermeld. 
De vindplaats van deze hoogstgroeiende Lobivia (4500 m) is het zuiden van 
Peru en West-Bolivia, rond het Titicaca-meer.
Synoniem met deze soort zijn: Echinopsis tricolor, wat op zich een meer 
toepasselijke naam is, L. cariquinensis en L. pseudocariquinensis.
Lit.:
W. Rausch, Lobivia deel 1
F. Ritter, Kakteen in Südamerika deel 2

Cliffordweg 12, 3 6 4 6  AG Waverveen
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H aw orthia m argaritifera (L.) Haw., 
niet H aw orthia pum ila (L.) Duval

D.0. WIJNANDS

Sinds enkele jaren wordt de forse, beparelde Haworthia die al 1 65 jaar lang 
als Haworthia margaritifera te boek staat, Haworthia pumila genoemd. Ko
lonel C.L. Scott heeft deze naamsverandering in 1 978 gepubliceerd en is 
hierin gevolgd door B.M. Bayer (1 982) en door J. Pilbeam (1 983). De 
fraaie boeken van beide laatstgenoemde auteurs verdienen alle lof; de syste
matiek en nomenclatuur van Haworthia - en bij Pilbeam ook van Astroloba - 
worden uit het moeras van verwarringen en onduidelijkheden getild tot een 
niveau waarop weer serieus over de planten gediscussieerd kan worden. Ik 
raad dan ook iedereen die in deze geslachten geïnteresseerd is aan deze 
boeken als standaard te gebruiken. Met des te meer nadruk wijs ik daarom 
de naam Haworthia pumiia van de hand; deze naamsverandering is onjuist. 
Ik heb dat al eerder uiteengezet (Wijnands 1 983) in weinige, nogal techni
sche woorden. In hopelijk voor u begrijpelijke taal wil ik hier de problematiek 
aan een groter publiek van vetplantenliefhebbers duidelijk maken.
Vooraf het volgende. Het type van een botanische wetenschappelijke naam 
is dat element waarmee de naam onverbrekelijk is verbonden. Gewoonlijk is 
het type een herbarium-exemplaar, maar in de hier besproken gevallen zijn 
het afbeeldingen. De naam die aan het type is gekoppeld, is dus de naam van 
de soort (of andere eenheid, in zijn algemeenheid het taxon) waartoe het ty
pe behoort. Namen die op hetzelfde type gebaseerd zijn heten homotypische 
synoniemen. Niet de naam maar het type is de beste gids door het nomen- 
clatorische doolhof. De type-methode is eerst in deze eeuw ontwikkeld, Lin- 
naeus had er geen weet van. Het typificeren van 1 8e en 1 9e eeuwse plan- 
tenamen moet nu, met terugwerkende kracht, gebeuren. Daarbij moeten 
keuzes gemaakt worden en wel liefst zo, dat de nu gangbare nomenclatuur 
gehandhaafd blijft.
Terug naar het onderwerp. Linnaeus beschreef in 1 753 in zijn Species Plan
tarum op de bladzijden 322 en 323 de soort Aloë pumiia De vertaalde be
schrijving luidt: "Aloë met zittende tweelippige bloemen: de bovenlip opge
richt; de onderlip afstaand". Deze beschrijving maakt duidelijk dat het om 
een Haworthia gaat, maar ook niet meer dan dat. Linnaeus verdeelde zijn 
soort in vijf variëteiten, die hij met Griekse letters aanduidde: a, (3, Y , ö en £. 
De naam margaritifera vergezelt a en Ö heet arachnoidea. De overige vor
men liet Linnaeus onbenaamd, maar ik neem aan dat hij (3 en Y ook tot 
margaritifera rekende en £ tot arachnoidea. De vijf variëteiten van Linnaeus 
worden nu beschouwd als vier goede soorten binnen het geslacht Hawor
thia: cc en (3 zijn H. margaritifera, Y is H. minima, 5 is H. arachnoidea en E 
is H. herbacea. Deze interpretaties zijn gebaseerd op afbeeldingen die Lin
naeus heeft geciteerd bij zijn variëtieten: vooroc Commelin 1701 t. 10, voor 
P Commelin 1701 t. 11, voor Y Dillen 1 732 t. 1 6 f. 18, voor ö Commelin 
1 703 t. 27 en voor £ Boerhaave V, 2 t. 131.

Afbeelding pag. 231 Haworthia herbacea, afb. 1 31 in Boerhaave, Index alter vol. 2 (1719 ). Lectotype van Aloe herbacea Mill. 
en van Aloe arachnoidea var pumiia Ait
Afbeelding pag 232 Haworthia margaritifera, afb. 10 in Commelin, Hort. Med. Amst. vol. 2 (1 701). Lectotype van Aloë pumiia 
L. en van var margaritifera L. Tevens een van de 65 kleurplaten uit D.0. Wijnands: The Botany of the Commelins. Uitgeverij A A 
Balkema, Postbus 1 675, Rotterdam, die wij danken voor het ter beschikking stellen van de litho.

230



11. nr -
w  ■

A l o e -; zrf'a ; minima; airvi-irtdis fptn is fic>'/\ic£is m a tterjjis  cr/zata, ■

A  i-.zJix ■ -B.folio. .7 Ju/t.z ■ C /otc/es unJujue o mutre B o nu ans . J> • cuu/ts -tenor jiuiuj<-r.
K  . -To/cu/i  r . ; . l ’ j  Jc'.'.z m.u/nituJme- ■

J  „ t/  C  . ________________ _____





De naam Haworthia pumila komt in dit lijstje niet voor en dat zou toch ei
genlijk wel moeten, omdat Aloe pumila L. de oudste naam op soortsniveau is 
voor een van de vier genoemde Haworthia's. Het ligt voor de hand hiervoor 
H. margaritifera te kiezen of in andere meer technische woorden: Aloe pu
mila L. te typificeren met het lectotype van var. margaritifera L , te weten 
Commelins afbeelding 1 0 van Aloë africana folio in summitate triangulari 
margaritifera flore subviridi (1701). De logische conclusie, die Scott dan 
ook trok, is dat H. margaritifera eigenlijk H. pumila moet heten. Scott hoef
de die combinatie niet zelf te maken, want dat was al gebeurd door Duval in 
1 809. Diens werkje Plantae succulentae in horto Alenconio is lange tijd on
opgemerkt gebleven; in 1 939 publiceerde Stearn het in facsimile, zodat het 
nu vrij eenvoudig te raadplegen is. Met Duval begint de redding van de naam 
H. margaritifera, want hoe voor de hand liggend het ook is om op te schrij
ven Haworthia pumila (L.) Duval zoals Scott, Bayer en Pilbeam doen, het is 
onjuist. Het foute deel is (L.). Duval baseerde zijn H. pumila op Aloe pumila 
Haw. (1 804), welke naam betrekking heeft op de in 1 789 door Aiton gepu
bliceerde Aloë arachnoida var. pumila. Het is verleidelijk maar wel onjuist 
om aan te nemen dat Aloe pumila L. en Aloe arachnoidea var. pumila Ait. 
dezelfde plant zijn.
Scott (1 978, p. 45) schreef dat Aiton Aloe pumila L. gereduceerd had tot 
de rang van variëteit onder Aloe arachnoidea, een actie die onder de huidige 
nomenclatuurregels ontoelaatbaar is. Aiton verwees echter alleen naar Boer- 
haave 1 71 9, 2 t. 131, zijnde de afbeelding behorende bij de vorm e van 
Linnaeus; deze afbeelding heb ik aangewezen als het lectotype van Aloë 
arachnoidea var. pumila Aiton, een taxon dat alleen de naam gemeen heeft 
met Aloe pumila L.

Zoals we gezien hebben is Commelins afbeelding 10 (1701) het lectotype 
van Aloe pumila L. en van de variëteit a margaritifera L . In Aitons Hortus 
Kewensis, waarin Aloe arachnoidea var. pumila gepubliceerd is, worden op 
dezelfde pagina 468 Linnaeus' variëteiten a, p en y van Aloe pumila L. ge
citeerd onder Aloe margaritifera Als Scott gelijk zou hebben, zouden dus 
A. arachnoidea var. pumila Aiton en A. margaritifera var. major Aiton ( = 
Aloe pumila L. cc) namen voor dezelfde plant zijn, hetgeen ik te dwaas vind 
om serieus te nemen.
Mijn conclusies luiden:
1 . Haworthia pumila (Aiton) Duval is een homotypisch synoniem van Ha

worthia herbacea (Mill.) Stearn.
2. Haworthia pumila (L.) Duval bestaat niet en Haworthia pumila (L.)... kan 

ook niet gemaakt worden, omdat het dan een later homoniem* zou zijn 
van Haworthia pumila (Aiton) Duval.

3. Haworthia margaritifera (L.) Haw. is de juiste naam voor de bedoelde 
plant.

* Een homoniem is een naam die exact hetzelfde gespeld wordt als een eer
dere en geldig gepubliceerde naam voor een taxon van dezelfde rangorde 
gebaseerd op een ander type.

Een synonymie in hoofdlijnen volgt hier als samenvatting.
Aloe pumila L., Sp. PI.: 322 (1 753); Burm. f., Prodr. Fl. Cap.: 10 (1768); 
Thunb., Diss. Aloë: 1 83 (1 758).
Lectotype Commelin Hort. Med. Amst. 2: 1 9 t. 10(1701) .  
homotypische synoniemen:
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Aloe pumila L. var. margaritifera L , Sp. PL: 322 (1 753).
Aloe margaritifera (L.) Burm. f., Prodr. FI. Cap.: 10(1 768); Miller, Gard. 
Dict. ed. 8 (1 768); Allioni, Auct. Hort. Reg. Taur.: 13(1 773); Lam., Enc. 
Meth. 1(1): 88 (1 783).
Aloe margaritifera (L.) Burm. f. var. major Aiton, Hort. Kew. 1: 468 
(1 789); Willd., Sp. Pl. ed. 4,2: 1 88 (1 799); DC., Pl. Grasses: 10(1 800); 
Sims in Bot. Mag. t. 1 360 (181 1).
Aloe margaritifera (L.) Burm. f. var. maxima Plaw., Trans. Linn. Soc. 7: 1 1 
(1804); Pluth, Clavis Commeliniana (1 895).
Haworthia margaritifera (L.) Haw., Suppi. Pl. Succ.: 55 (1819).

Aloe pumila L. £, Sp. Pl. : 322 (1 753).
Aloe herbacea Miller, Gard. Dict. (1 768).
Lectotype Boerhaave, Index alter pl., 2: 131 t. 131 (1719). 
homotypische synoniemen:
Aloe arachnoidea (L.) Burm. f. var. pumila Aiton, Hort. Kew. 1. 468 
(1 789); Willd., Sp. Pl. ed. 4,2: 188 (1799); Sims in Bot. Mag. t. 1361
(181 1)! ,_ ,co 
Aloe pumila (Ait.) Haw., Trans. Linn. Soc. 7: 10(1 804), non L. 1 753, 
Haworthia pumila (Ait.) Duval, PI. Succ. Hort. Alenc. : 7 (1809) 
Haworthia herbacea (Mili.) Stearn, Cactus Journal 7: 40 (1938).
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Botanische Tuinen van de Landbouwhogeschool, Postbus 801 0 , 6 7 0 0  ED Wageningen.
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De Nedercalifornische gehaaktdoornigen (=  Ancistracanthae)
Deel I

TH.M.W. NEUTELINGS

Inleiding:
Baja California, Neder-Californië, is een bondsstaat die behoort tot de Vere
nigde Staten van Mexico. Het grootste gedeelte is schiereiland, met een kust
lijn van ruim 3 .000 km. De oppervlakte bedraagt 1 43 .000  km2 en het ge
bied heeft een vrijwel niet bewoonde, woeste natuur. Het schiereiland ligt in 
de Grote of Stille Oceaan en wordt aan de oostkust door de Californische Golf 
van het Mexicaanse vasteland gescheiden. Dit hele gebied is wat de natuur 
betreft, bijzonder en uniek te noemen. Dit geldt ook voor de daar voorkomen
de cactussen, met name de Ancistracanthae-soorten, die ik graag wil 
bespreken in hun onderlinge samenhang.
Deze planten zijn te herkennen aan nogal grote bloemen en gehaakte, dus 
aan de punt omgebogen, middendoorns. Tegenwoordig vindt men echter 
dat de omgebogen punt geen speciaal kenmerk hoeft te zijn.
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Terugkerend naar Neder-Californië, het schiereiland strekt zich uit van 32° 
N.Br. tot 23 0 N.Br., dus tot net onder de Kreeftskeerkring, het denkbeeldige 
hoogste punt dat de zon van de aarde af gezien rond 21 juni bereikt. De berg
ketens (=  Sierras) lopen van de noordelijke grens tot aan Cabo San Lucas, 
de zuidelijkste punt van het schiereiland. De hoogste top is de Picacho del 
Diablo (=  Duivelspiek), 3086 m hoog en bestaand uit graniet. Van oktober 
tot mei is deze berg bedekt met sneeuw. Hele streken krijgen jarenlang geen 
druppel regenwater. Ze moeten het dan hebben van dauw en zeemist. Er zijn 
ook nog twee grote vlaktes, nl. de Vizcaino-woestijn en de Magdalena- 
vlakte, met schitterende baaien en lagunes. Voor de kust liggen vele, onbe
woonde eilandjes. In die lagunes komen jaarlijks de reusachtige grijze walvis
sen bijeen. Ze komen van het Beringstraatgebied, dat ligt tussen Alaska en 
Siberië, over een afstand van 8 .000 km. En dat alleen om hun jongen te wer
pen en om te paren. Daarna keren zij weer terug naar de koude, noordelijke 
oorden.
Vanwege de woeste ontoegankelijkheid is het schiereiland zeer spaarzaam 
bevolkt met enkele boeren, veefokkers en vissers. Industrie is er praktisch 
niet. Het is inderdaad een groot brok natuur, waar veel planten en dieren 
voorkomen, die alleen op dit schiereiland en de nabij gelegen eilandjes leven. 
Zo'n slordige 20 miljoen jaren terug scheurde het schiereiland zich los van 
het Mexicaanse vasteland en ontstond ertussen de Californische Golf.
De oorspronkelijke bewoners, de Indianen, leefden van schelpdieren, vruch
ten en de jacht op wild. Aan het einde van de 1 8de eeuw waren praktisch al
len verdwenen, merendeels geteisterd door ziekten die door de Europeanen 
meegebracht waren.

Wat de plantenwereld betreft, alleen daarom al is dit schiereiland zeer aan
trekkelijk en interessant. En wat de cactussoorten aangaat, van de 1 1 0 in
heemse soorten zijn er 80, welke alleen in Baja California voorkomen. Van 
1 8 m hoog wordende Cereussen tot nauwelijks opvallende bolcactusjes. (Zie 
ook het artikel: De Macrothelae in Baja California, Succulenta 62, 63 (1 2 t/m 
5), 1 983/84). Voor ons leken is het ook haast onvoorstelbaar hoe daar de 
plantenwereld zich handhaaft, ondanks dagtemperaturen van boven 5 0 °C 
en waarbij regen eerder een uitzondering dan regel is. Maar toch weten die 
planten die zich in de loop der tijden wisten aan te passen, zich buitengewoon 
te handhaven. De oorspronkelijke soorten die dat niet konden, stierven gelei
delijk aan uit.
Er is over dit machtige schiereiland erg veel te schrijven. Maar daarover zijn 
zeer boeiende boeken geschreven en de belangstellende lezer zouden we 
willen aanraden in de plaatselijke bibliotheek ernaar te vragen. Dan kan men 
getuige zijn van de schitterende landschappen en vergezichten, die in kleur in 
dergelijke boekwerken staan afgebeeld.
We zijn ervan overtuigd, dat we de lezer ondanks het bovenstaande, nog 
maar weinig van de "couleur locale" en van de "ambiance" verteld hebben. 
Maar toch moeten we ons gaan beperken tot het eigenlijke onderwerp, de 
Nedercalifornische Ancistracanthae. In alfabetische volgorde zijn het:

1 Mammillaria albicans
2 Mammillaria angelensis
3 Mammillaria armillata
4 Mammillaria blossfeldiana
5 Mammillaria bullardiana

zie C. 1 
zie A .3 
zie A .6 
zie B.5 
zie B.4
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6 Mammillaria capensis zie A.7
7 Mammillaria cerralboa zie A .8
8 Mammillaria dioica zie A. 1
9 Mammillaria estebanensis zie A .2
10 Mammillaria fraileana zie B.7
1 1 Mammillaria goodridgii zie B.1
1 2 Mammillaria hutchinsoniana zie B.3
13 Mammillaria insularis zie D.2
1 4 Mammillaria louisiae zie B.2
1 5 Mammillaria multidigitata zie A. 1 0
1 6 Mammillaria neopalmeri zie A.9
1 7 Mammillaria phitauiana zie A .5
18 Mammillaria schumannii zie D. 1
1 9 Mammillaria shurlyana zie B.6
20 Mammillaria slevinii zie C.2
21 Mammillaria verhaertiana zie A.4

Op het Mexicaanse vasteland komt geen van deze Ancistracanthae voor, en 
omgekeerd komt geen van de continentale Ancistracanthae in Nedercalifor- 
nië voor. Uitgezonderd in het noordelijke gedeelte, dat nog tot het vasteland 
gerekend dient te worden. Zo zien we Mammillaria dioica zelfs in de staat 
California (U.S.A.) en in het westelijk gebied van de Colorado-woestijn voor
komen.
Mammillaria microcarpa, een echte continentale vertegenwoordiger uit de 
reeks Ancistracanthae, vinden we ook in Neder-Californië, maar dan ook al
leen maar in het noordelijke vastelandsgebied.
Hunt deelt de zoëven opgesomde soorten in twee groepen in: de dioica- 
groep en de microcarpa-groep. Maar geografisch alleen al vind ik dit een 
ongelukkige indeling. Microcarpa corneo komen nl. in het geheel niet op 
het schiereiland voor. En hoewel er een duidelijke verwantschap bestaat, wij
ken ze morfologisch (=  wat de lichaamsbouw etc. betreft) nogal van de mi- 
crocarpa's af. Want sinds het schiereiland van het vasteland werd geschei
den - zo'n 20 miljoen jaren terug - hebben de Nedercalifornische Ancistra- 
canthae-soorXen zich wat anders ontwikkeld dat hun vastelandsverwanten, 
welke zich óók zijn blijven kenmerken door o.a. hun vrij grote stempellobben, 
die zich duidelijk boven de meeldraden uit ontplooien. Een analoge ontwikke
ling deed zich bij de Macrothelae-soorten voor.
Het microcarpa-complex behandelde ik eerder in Succulenta 62 (2 en 3) 
1983. Het is logisch en overzichtelijk deze Nedercalifornische soorten en 
vormen in de volgende complexen te verdelen. Iets waar andere schrijvers, 
met meer deskundigheid, in beginsel ook voor voelen:

A. het dioica-complex
B. het goodridgii-comp\ex
C. het a/6/caz?s-complex
D. het schumannii-comp\ex

Een goede scheidslijn is soms toch wel moeilijk te trekken, bijvoorbeeld van
wege convergente ontwikkelingen, natuurlijk ontstane hybriden e.d. De 
Oostduitse schrijvers Wetzel en Hofmann maken grotendeels deze zelfde 
groepsindeling, welke m.i. inderdaad vrij goed in elkaar zit en erg werkbaar 
is.
Galmeidi/k 49, 4 7 0 6  KL Roosendaal (WOrdt VeTVOlgd)
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Sulcorebutia zavaletae (Card.) Backbg.
A.B. PULLEN
Deze soort werd in 1 965 door Cardenas beschreven als Aylostera zavale
tae. Hij past echter niet zo goed in het geslacht Aylostera en reeds een jaar 
later werd de naam door Backeberg veranderd in Sulcorebutia zavaletae 
Backeberg vond o.a. in deze soort een rechtvaardiging voor het opstellen 
van het geslacht Sulcorebutia, een naam die thans goed ingeburgerd ge
raakt is. Enkele jaren eerder, in 1 963, was deze soort voor het eerst ontdekt 
en verzameld door Moises Zavaleta, wiens naam, zoals u ziet, door Carde
nas gebruikt werd als soortsaanduiding voor deze plant.

Sulcorebutia
zavaletae

Foto van 
de schrijver

Het afgebeelde exemplaar is een zaailing van 1981,  die in 1 983 voor het 
eerst gebloeid heeft. Het is een plantje dat gemakkelijk spruit. Het grootste 
hoofdje heeft momenteel een diameter van 33 mm, de andere hoofdjes zijn 
(nog) beduidend kleiner. Het lichaam telt 1 3 ribben, die spiraalsgewijs op het 
plantelichaam staan en volledig opgelost zijn in knobbels. De areolen zijn 
langwerpig en de korte doorntjes staan kamvormig op het areool ingeplant, 
aan beide zijden 4-7 doorntjes plus nog één doorntje aan de onderkant van 
het areool. De doorntjes zijn zelden langer dan enkele milimeters: ze zijn 
geelwit van kleur met een bruine voet. De bloemen ontstaan opzij van het 
plantelichaam en hebben een diameter van 3 V2-AV2 cm. De kleur van de 
bloem is op de foto goed te zien. Alle tinten van rood die bij cactusbloemen 
voorkomen zijn met woorden maar armzalig weer te geven. Een kleurenfoto 
is daarom haast noodzaak.
Deze soort is afkomstig uit Bolivia en groeit in het dal van de Rio Grande op 
een hoogte van 2000 m.
De cultuur is niet moeilijk: zet de planten in een diepe pot, vanwege de dikke 
peenwortel. Ook jonge zaailingen moet men niet in ondiepe "vingerhoedpot- 
jes”  zetten. De dikke wortel kan dan niet weg en vaak drukt de groeiende 
wortel het plantelichaam scheef. Veel licht is een voorwaarde voor goede 
bloei, evenals een koele, droge overwintering. Enten is bij deze soort m.i. 
overbodig. Wil men toch enten, gebruik dan een korte jusbertii als on
derstam.
S. zavaletae kan, evenals vele andere Sulco's, reeds na twee jaar bloeibaar 
zijn.
Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen
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Het voorkomen van Helminthosporium bij cactussen

GER OLSTHOORN

Bij de teelt van cactussen komen verschillende schimmelziekten voor, die in 
korte tijd niets meer overlaten van onze eens zo mooie planten. Veel voorko
mende rottingsziekten worden veroorzaakt door Pythium-, Phytophtora- en 
Fusarium-schimmeis.
Een andere schimmel die ernstige schade kan veroorzaken is Helminthospo
rium cactivorum De ziekte die daarvan het gevolg is verspreidt zich zeer 
snel en tast vooral jonge planten en zaailingen aan. De schimmel dringt de 
plant via wonden en de huidmondjes binnen, in zaailingen kan hij direkt via 
de epidermis binnendringen. De algemene symptomen zijn gele plekken die 
later donkerbruin worden. Meestal sterven de planten binnen 2 tot 4 dagen. 
Deze ziekte kan ook bij andere planten voorkomen zoals: Caladium, Elowea 
en Aechmea.

Op onze kwekerij hebben we twee gevallen van Helminthosporium geïdenti
ficeerd, die qua symptomen nogal uiteenlopen. Afbeelding 1 vertoont een 
ziektebeeld zoals dat bij zaailingen van Mammillaria hahniana voorkwam. De 
ziekte begon hier in de top van de plant, vlakbij het groeipunt, en breidde 
zich snel naar beneden toe uit. De symptomen komen goed overeen met de 
hierboven genoemde. Vooral Mammillaria's zijn gevoelig voor deze ziekte. 
Afbeelding 2 toont een andere aantasting door Helminthosporium. Het gaat 
hierbij om 2 tot 2,5 jaar oude planten van Cephalocereus senilis. De aan
tasting bleef hier beperkt tot de opperhuid, welke in de top zwarte vlekken 
vertoonde. De rotting zette zich niet verder naar binnen toe door en was van

238



het type droogrot. In het laatste geval kan men een verklaring in die richting 
zoeken, dat het wat oudere en resistentere planten betreft, waarin de schim
mel niet verder meer kan doordringen en zodoende alleen de opperhuid aan
tast.
Bestrijding van Helminthosporium kan plaatsvinden met Captan (1 g per liter 
water), bespuiting om de 10-14 dagen. Het belangrijkste is echter het voor
kómen van de ziekte door een niet te hoge luchtvochtigheid aan te houden. 
Helminthosporium komt hier in Brazilië, staat Sao Paulo, vooral voor in de re
gentijd (december, januari), wanneer het zeer lang achter elkaar vochtig en 
warm kan blijven.

Literatuur:
Friedrich H : Krankheiten und Schadlinye der Kakteen, K.u.a.S. (10) 170, 1962. 
Pirone: Pests and diseases in ornamental plants.

Holambra I, Jaquariuna S.P. 13820, Brazilië.

0 0 0

Braziliaanse M e lo cac tu sse n  met een H U -num m er (VI)

HU 300
Dit is Melocactus oreas Miquel, beschreven in Monographia Generis Melo- 
cacti 1838, p. 192. Een uitvoerige beschrijving met tekeningen van Nol 
Brederoo kan men vinden in Krainz, Die Kakteen, aflevering 3. XII. 1 973. 
Het lichaam is dichtbedoornd met bruine naaldvormige dorens, die nogal 
breekbaar zijn en ook snel verweren. Mijn oude planten zijn praktisch kaal. 
De soort is zeer goed te onderscheiden van M. ernestii Vaupel. De habitat 
is bij Bananeiras op rotsige plaatsen langs de Rio Paraguacu tezamen met 
M. salvadorensis.

HU 301
Melocactus salvadorensis Werdermann werd beschreven in het Notizblatt 
des Botanischen Gartens und Museums Berlin-Dahlem XII Nr. 112 ,1  934 
p. 228. Een zeer uitvoerige beschrijving met tekeningen van Brederoo kan 
men vinden in Krainz, Die Kakteen, aflevering 1. IX. 1 973. Het is een 
plant met korte bedoorning, die in het jonge stadium oranjerood is. De 
bloemen zijn ca. 10 mm é met wel 2 mm brede bloemblaadjes. Vindplaats 
bij Bananeiras tezamen groeiend met M. oreas.
Een mooie afbeelding van een in Europa gekweekte plant met nader com
mentaar van Jörg Kopper kan men vinden in K.u.a.S. 1981,  p. 1 30.

HU 350
Het veldnummer HU 350 staat voor Melocactus albicephalus Buin. & 
Bred., gepubliceerd in Krainz, Die Kakteen, aflevering 15. I. 1 973. De 
nieuwe bedoorning is vrij lang en mooi donkerbruin, naar beneden toe lichter 
gekleurd. De onderste randdoren kan wel tot 5 cm lang worden. Het ce- 
phalium is, zoals de naam al zegt, geheel wit. Het is een bijzonder mooie 
soort, die nogal zeldzaam is.
Sommigen beweren dat M. albicephalus een natuurhybride is. Daar geloof 
ik niet in. De plant is zelfsteriel en de zaailingen zijn volkomen identiek aan 
elkaar en ook aan de moederplant.
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Melocactus oreas 
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Foto's: A. Buining
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De groeiplaats: in spleten van rotsplateau's aan de westzijde van de Serra 
do Espinhago op 900 m hoogte.

HU 353
Beschreven als Melocactus ammotrophus Bruin. & Bred. in Succulenta 
1 984 p. 33. Het is een plant met ivoorkleurige en van donkere punten voor
ziene rechte dorens. De groeiplaats is Grao Mogol, Minas Gerais.

HU 358
Een onbekend taxon, vermoedelijk gelijkend op M. zehntneri. Habitat Sen- 
tosé. Hij zal weer opgezocht moeten worden voor nadere studie.

HU 381
Melocactus lensselinkianus Buin. & Bred. beschreven in Succulenta 
1 974, p. 68-73. Het is een donkergroene plant met harde, rechte dorens. 
De ionge bedoorning is roodachtig, naar beneden toe verkleurend. Hij is 
door de donkergroene kleur goed van M. grisoleoviridis, waarmee hij vaak 
verwisseld wordt, te onderscheiden. De groeiplaats ligt ten westen van Ito- 
abim, Minas Gerais, op 370 m hoogte.

Tamanredjo, district Commewijne, Suriname (wordt vervolgd)

# # #

Beaucarnea recurvata (Lem.) Hemsl.

PETER MANSFELD en HANS JOACHIM RÖPERT

Een uiterst interessante plant die men noch in botanische tuinen noch in 
privé-verzamelingen veel aantreft, is Beaucarnea recurvata (Lem.) Hemsl. 
In de vorige eeuw werd de plant door de Belg Ch. A. Lemaire beschreven als 
Nolina recurvata. Het geslacht Nolina werd toen tot de familie der Liliaceae 
gerekend. Ook Jacobsen deelt de soort in bij het geslacht Nolina. W.B. 
Hemsley brengt de soort onder in het door de Franse botanicus Lamarck op
gestelde geslacht Beaucarnea.
Op grond van nieuwe bevindingen worden de beide geslachten Nolina en 
Beaucarnea thans tot de familie der Agavaceae gerekend, een zienswijze 
waar vrijwel iedereen het mee eens is.
B. recurvata is een kleine boom met een flesvormige tot bolvormige, succu
lente stam, die pas bij oudere exemplaren een diameter van 50 cm en meer 
kan bereiken. De plant is inheems in het zuidoosten van Mexico. Op haar na
tuurlijke groeiplaats, maar ook bij een goede verzorging in cultuur, kan zij tot 
6 m hoog worden. De soortaanduiding recurvata, hetgeen teruggekromd 
betekent, heeft betrekking op de uit de kruin afhangende bladeren. Deze zijn 
tot 1 m lang en tot 2 cm breed; de bladranden zijn glad. Bloemen treden pas 
op bij grotere planten. De bloeiwijze is een pluimvormige stengel; de bloe
men zelf zijn onbeduidend.
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De cultuur is eenvoudig. In 
onze streken kan men het 
best de planten oppotten in 
grote tonnen, zodat ze 's zo
mers buiten gezet kunnen 
worden. Het grondmengsel 
moet veel zand en leem be
vatten. In de winter mag de 
temperatuur niet onder de 
10°C komerf. Vermeerde
ring is uitsluitend via zaaien 
mogelijk.

Brauergasse 3, 2500 Rostock-1, DDR 
Paschenstrasse 27, 2530 Warnemünde, DDR

Vertaling: L. Bercht

BO EKB ESPR EKIN G
The Botany of the Commelins door D.0. Wijnands, VIII + 232 pag. + 64 pag. kleurenre
producties, vele zwart/wit afbeeldingen, formaat 28 x 20 cm, uitgave van A.A. Balkema, Rot
terdam. Prijs f  147,00.

In dit prachtig uitgevoerde boek behandelt D.0. Wijnands, hortulanus van de botanische tuinen 
van de Landbouw Hogeschool te Wageningen, de planten afgebeeld in de 9-delige Moninckx- 
atlas en de planten beschreven en/of afgebeeld in de 4 boeken van Jan en Casper Commelin. In 
de laatstgenoemde 4 boeken staan de exotische planten beschreven die omstreeks 1 700 aan
wezig waren in de Hortus Medicus van Amsterdam.
De opzet van de auteur was de afgebeelde en beschreven planten te identificeren met latere bi
naire namen en de door hem en anderen gegeven interpretaties te bediscussiëren. Op een enke
le afbeelding na is hij hier bijzonder goed in geslaagd.
Zo wordt onder de kop van een bimaire soortsnaam aangegeven welke afbeelding uit de 
Moninckx-atlas hierbij hoort en welke tekst van Commelin. Deze keuze wordt waar nodig ruim 
van commentaar voorzien. Tevens wordt opgegeven welk herbariummateriaal de auteur daartoe 
onderzocht heeft.
Tussen de ruim 400 plantensoorten zijn er een groot aantal die we thans tot de succulente plan
ten rekenen. Van de vermelde cactussen vind ik de identificatie van een Opuntia-species (atlas 7 
t.44) als O. repens enigszins voorbarig. De afgebeelde plaat geeft zo goed als geen informatie, 
zeker niet over het uiterlijk van de plant op zijn natuurlijke vindplaats. Bij Pereskia guamacho is 
het jammer dat hij niet de indeling bij Rhodocactus opgenomen heeft en daarop commentaar le
vert.
Hier en daar kan ook bij andere afbeeldingen en de identificatie ervan een klein vraagtekentje ge
plaatst worden. Is bijv. de als Euphorbia trigona geïdentificeerde afbeelding wel juist? De voor 
deze soort typische tekening der stammen ontbreekt op de afbeelding.
Alhoewel begrijpelijk dat het practisch onmogelijk was, is het toch jammer dat niet alle afbeeldin
gen uit de atlas, het zij in kleur dan wel in zwart/wit, zijn afgebeeld.
Al met al een waardevol boek met een schat aan gegevens en taxonomische literatuurverwijzin
gen voor wie dieper op de materie in wil gaan. De prijs is het boek zeker waard, alhoewel ik me 
voor kan stellen dat deze prijs toch ook weer een belemmering vormt voor de aanschaf door een 
breder publiek.

L. Bercht
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T IJD S C H R IF T E N

Hoya-nieuw sbrief jrg . 1 nr. 1 (19 8 4 )
Uitgave van het I.P.P.S., prijs bij abonnement (4 afl. per jaar) f  1 5 ,00 per jaar, te voldoen op gi
ro 1 509830  t.n.v. H. van Donkelaar, Werkendam. Dit tijdschrift is een uitgave van het Instituut 
for Protection and Propagation of Succulent Plants (=  vader en zoon Van Donkelaar), omvat 30 
pag., 5 kleurenfoto's en enkele lijntekeningen.
Het geslacht Hoya wordt voorgesteld: historie, voorkomen, bloei en bestuivingsmechanisme en 
cultuur. Aansluitend worden een aantal Hoya's nader bekeken. Van het geslacht Ceropegia wor
den de vier vormengroepen voorgesteld evenals - in grote lijnen - de bijbehorende verzorging. 
Ook het geslacht Dischidia krijgt enige aandacht. Het laatste artikel gaat over mieren. In de na
tuur blijken samenlevingsvormen tussen epifyten en mieren regelmatig voor te komen. Al met al 
een leuke start van een nieuw tijdschrift.

Grusonia jrg . 2 3  nr. 1 (1 9 8 3 )
Plant van de maand: Notocactus horstii.

Grusonia jgr. 2 3  nr. 2 (19 8 3 )
Als plant van de maand komt uitvoerig voor het voetlicht Discocactus araneispinus. Vandeca- 
veye bespreekt het geslacht Trichocereus incl. Helianthocereus. Hij gaat in op de cultuur, hun 
nut als onderstam en bespreekt een aantal soorten apart.

Grusonia jrg . 2 3  nr. 3  (19 8 3 )
Fonteyne bespreekt Dudleya brittonii.
Vandecaveye behandelt de Agavaceae: voorkomen, bloei, cultuur en een aantal soorten.

Grusonia jrg . 2 3  nr. 4  (19 8 3 )
Fonteyne bespreekt Sulcorebutia cylindrica. Vandecaveye belicht het geslacht Parodia: stukje 
historie, het zaaien en 6 species.
Keirse start een artikel over het geslacht Tillandsia: historische gegevens, het kweken en de 
voeding komen deze keer aan de orde.

Grusonia jrg . 2 3  nr. 5 (19 8 3 )
Aandacht wordt geschonken aan recente nieuwbeschrijvingen: Pilosocereus gruberi, Echinoce- 
reus pectinatus \iar. rubrispinus (LAU 088), Turbinicarpus schmiedickeanus va' dickisoniae 
en Mammillaria hernandezii. Vandecaveye beschouwt het geslacht Ferocactus. Keirse 
bespreekt in zijn artikel over Tillandsia's de soorten usneoides en ionantha

Grusonia jrg . 23  nr. 6  (19 8 3 )
Plant van de maand: Lophophora williamsii Het nut van regenwormen wordt beschreven. Keir
se gaat in op de vraag hoe Lithopsen hun voortbestaan in de natuur verzekeren.

Grusonia jrg . 2 3  nr. 7 (1 9 8 3 )
Bespreking van het geslacht Abromeitiella en haar soorten. Plant van de maand: Echinocereus 
knippetianus.

Grusonia jrg . 2 3  nr. 8 (19 8 3 )
Plant van de maand: Thelocactus schwarzii Vandecaveye belicht Mammillaria theresae en het 
enten ervan. Crombez gaat in op de indeling van cactussoorten en belicht hierin de tendensen in 
het aantal erkende soorten.

Grusonia jrg . 23  nr. 9 (19 8 3 )
Plant van de maand: Sulcorebutia menessesii Keirse behandelt het enten op Pereskiopsis 
Vandecaveye gaat in op het geslacht Coryphantha algemene kenmerken, cultuur en enkele 
soorten.

Grusonia jrg . 2 3  nr. 10  (1 9 8 3 )
Als plant van de maand wordt Mammillaria bocasana besproken. Vandenbroeck brengt een ook 
in Succ. reeds geplaatst artikel van de werkgroep ABC. Leman geeft een overzichtje van welke 
knolvormen in de plantenwereld voorkomen.

Grusonia jrg . 2 3  nr. 11 (1 9 8 3
De verzorging voor de wintermaanden wordt besproken. Aandacht voor Tacitus bellus Het en
ten op Echinopsis wordt uitvoerig uitgelegd.

Grusonia jrg . 2 3  nr. 12 (1 9 8 3 )
Plant van de maand: Notocactus submammulosus Vandecaveye bespreekt het geslacht Co- 
piapoa uiterlijk, cultuur en enkele soorten. Crombez gaat in op de Conventie van Washington 
(bescherming bedreigde planten).
L. Bercht
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The Journal of the M am m illaria  Society, 23  (5) oktober 1 9 8 3
D. Laughton geeft zijn ideeën over de evolutie van de reeks Lasiacanthae J. Pilbeam is toe aan 
deel 2 over de Mammillaria's van Neder-Californië. R. Holt spreekt over zijn kaservaringen.

The Journal of the M am m illaria  Society, 2 3  (6) decem ber 1 9 8 3
J. Pilbeam plaatst een drietal Mammillaria's voor het voetlicht, compleet met z.w.-foto. Dezelf
de schrijver geeft zijn relaas over het enten van een tuberkel van Mamm. carmenae P. Nance 
geeft een kijk op zijn kaservaringen tijdens het herfstseizoen.

The Journal o f the M am m illaria  Society, 2 4  (1) februari 1 9 8 4
Na het gebruikelijke redactionele voorwoord volgt een uitgebreide toelichting op de cactussoor
ten welke in de los bijgesloten zaadlijst staan vermeld.
J. Pilbeam geeft zijn ervaringen weer met de Cochemiea-soorten; zwartwit foto's van vier soor
ten illustreren dit relaas. In zijn vaste rubriek over Mammillaria's geeft R. Holt enige kritiek op 
Benson en Dyer. D. Hunt doet uit de doeken hoe hij thans bezig is met zijn overzichtslijst van de 
Lau- en Reppenhagennummers m.b.t. het geslacht Mammillaria

Cactus and Succulent Journal, 5 5  (4) juli-augustus 1 9 8 3
W. Rauh is toe aan deel 2 over de succulente vegetatie van het centrale deel van het eiland Ma- 
dagascar. Deze omvangrijke aflevering is rijk gedocumenteerd met afbeeldingen. G. Wrinkle be
handelt Haworthia pumila C. Glass gaat verder met een aflevering uit zijn Mexicaanse dagboek. 
Dat handelt over een expeditie in 1978 naar Centraal-Mexico. J. Mauseth behandelt in deel 5 
over de anatomie van de cactus de zgn. secretorische cellen. M. Kymnach geeft een revisie van 
A canthorhipsalis

Cactus and Succulent Journal, 55  (5) septem ber-oktober 1 9 8 3
G. Wrinkle geeft zijn commentaar op het geslacht Haworthia K. Nakai geeft de nieuwbeschrij- 
ving van Dudleya verityi, groeiend in het Santa Monica-gebergte, in de staat Californië. Verder 
verhaalt hij over de natuurhybride Dudleya blochmaniae x D. verityi W. Rauh is toe aan deel 3 
over de succulente vegetatie in het centrale gedeelte van het eiland Madagascar. De vruchtbare 
pen van A. Lau schreef deel 23 van zijn Zuidamerikaanse reiservaringen. M, Roberts heeft het 
over ervaringen met een referentieverzameling. Als Ph. Downs vlammen in de maand juli ziet, 
doelt hij op de bloeiende Aloe's in Zuideiijk Afrika. V. Martin istoe aan deel 2 over planten op 
postzegels, een zeer uitgebreid artikel.
Cactus and Succulent Journal, 55  (6) november-december 1 9 8 3
De voorplaat stelt een reproductie voor van een door E. Ward-Hilhorst geschilderde Pelargonium 
cortusifolium  Een bloemstengelcristaat van Agave shawii var. goldemanniana wordt getoond 
en besproken door M . Lee. J . Gordon vraagt aandacht voor infraroodverwarming in een cactus
kas. J. Trager behandelt Euphorbia columnaris Een andere Euphorbia, nl. E. decidua is het on
derwerp in een artikel van de hand van F. Horwood. A. Anderson verhaalt over een kunstmatige 
bestuiving van bloemen uit de familie der Apocynaceae J . Wieprecht geeft zijn ervaringen met 
winterharde cactussen. Ch. Glass en R. Forster brengen een aflevering uit hun Mexicaanse reis
verslag. J. Mauseth is toe aan deel 6 over de anatomie van de cactus. Deze aflevering gaat over 
areolen en bedoorning.
Cactus and Succulent Journal, 56  (1) januari-februari 1 9 8 4
De voorplaat bestaat uit een fraaie waterverfvoorstelling van Pelargonium echinatum G. 
Rowley vraagt zich af hoe groot nu een saguaro kan worden. M. Kimnach geeft de nieuwbe- 
schrijving van Nopalxochia horichii, een in Costa Rica inheemse plant. J. Pilbeam mijmert over 
een aantal fraai bedoornde Mammillariasoorten. G. Wrinkle geeft commentaar op het geslacht 
Haworthia Ch. Glass en R. Foster vervolgen hun Mexicaanse dagboek. J. Wieprecht is toe aan 
deel 2 over winterharde cactussen. Dat Argentinië ook een cactusjachtparadijs is, maakt I. Hoff- 
mann de lezer duidelijk. J. Mauseth is beland bij deel 7 over de anatomie van de cactus, waarbij 
met name de epidermis wordt behandeld. y ^ _ |  ^  y y  NEUTELINGS
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Leuchtenbergia principis Hook

Th.M.W. NEUTELINGS

Deze plant is reeds in 1 840 beschreven door W.J. Hooker, een Engelse bo
tanicus en cactusliefhebber. Nog steeds mag zij zich in een grote belangstel
ling verheugen. Geplaatst tussen Agaves zal de plant niet zo gauw opvallen, 
tenzij men weet dat deze cactus in het bezit is van raffia- tot papierachtige, 
niet prikkende doorns.
Ondergronds heeft deze plant een vrij grote penwortel. Het stamvormige 
plantelichaam is bezet met lange, prismavormige tuberkels, die een lengte 
van 1 0 cm kunnen bereiken. Vandaar dat deze cactus ook wel eens prisma- 
cactus wordt genoemd. Vanwege de vingerachtige aard van die merkwaar
dig gevormde tuberkels komen we ook de naam van "vingercactus" tegen. 
Aan de voet van de tuberkels treft men wat witachtige wol aan.
De tuberkels hebben een azuurblauwe tot lichtgroengrijze kleur. De tuberkel- 
randen kleuren van de top af gezien paarsrood, vooral als ze veel zonlicht krij
gen. Precies op de top staat het areool met wat witgrijze wol, met 6-1 4 war
rig ingeplante randdoorns van ongelijke lengte en 1 tot 2 lange tot zeer lange 
middendoorns. Deze doorns zijn witachtig geel, buigzaam en min of meer ge
bogen. De middendoorns kunnen langer dan 1 5 cm worden, zéker als de 
plant het bloeistadium bereikt heeft. Als de tuberkels wat ouder worden, ver- 
hoornen ze van de top uit. Geleidelijk aan drogen ze uit om daarna van de 
stam af te vallen. De littekens op de stam verraden waar ooit eens de oude 
tuberkels ingeplant stonden.

Bij een goede behandeling kan deze plant 50 tot 70 cm hoog worden. Niet 
bloeiend is deze plant op zich al een aantrekkelijk geheel. Maar de verrassing 
wordt pas compleet, zodra de eerste knoppen verschijnen. In de maanden ju
ni, juli ziet men op de jonge, zich nog in het hart van de plant vormende tu
berkels, precies boven op het areool, de groeiende bloemknop zitten. Vrij 
langzaam ontwikkelt deze zich tot een lengte van 6 cm. Met een bloemlengte 
van 8 cm, en een doorsnede van 1 0 cm mag men met recht van een groot- 
bloemige soort spreken. De binnenzijde van de bloem heeft een mooie egaal 
gele kleur en een merkwaardige zijdeglans. Op de buitenste rij bloemdekbla- 
den is een roodachtige middenstreep duidelijk waarneembaar.
De bloem is geurig (de geur lijkt op die van de bloem van Mammillaria deci
piens) en blijft ongeveer een week lang het oog bekoren alvorens te verwel
ken. Een bestuiving met stuifmeel van een andere plant van dezelfde soort is 
nodig om tot zaadvorming te komen. De meeldraden staan stijf tegen elkaar 
rondom de stijl. Ze zijn wit tot lichtgeel, bovenaan paarsroodachtig en omge
bogen. Daarop staan de gele helmknopjes die het stuifmeel bevatten. De 
stempel bestaat uit ca. 8 witgele lobben. Van groot belang voor de volgroei
ing en ontplooiing van de bloemknop is toch wel het weer. Als zich tijdens de 
zomer een lange periode van donker, somber en regenachtig weer voordoet, 
dan zal de zich ontwikkelende bloemknop helaas gaan verdrogen. Zodra de 
eerste knop in het hart van de plant zichtbaar wordt, is het zaak onze Leuch
tenbergia de zonnigste plek te geven, als hij deze al niet had. Tijdens de 
groeiperiode wil hij graag - als het tenminste warm en zonnig is - een ruime 
watergift, die men liefst van onderen toedient. Het grondmengsel moet mine
raalrijk en goed doorlatend.zijn. Een mengsel van gelijke delen fijngemaakte 
klei of leem, scherp zand, potgrond en kleine gebakken kleikorrels geeft
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krachtige en gezonde exemplaren. In de winter houden we de plant droog en 
zorgen we voor een zo weinig mogelijk vochtige omgeving. Temperaturen 
van een paar graden C boven nul zijn dan geen probleem. Als vier- a vijfjarige 
plant is deze soort reeds bloeibaar.
De soortsaanduiding principis betekent: van de prins, prinselijk en dit vetv 
wijst tevens naar de geslachtsnaam Leuchtenbergia, vernoemd naar Eugène 
de Beauharnais, Hertog van Leuchtenberg, die een stiefzoon was van Napo
leon I en een ware plantenliefhebber. In de vrije natuur wordt deze plant aan
getroffen in de Mexicaanse bondsstaten San Luis Potosi en Hidalgo, groeiend 
in graslanden op een hoogte van 1 400-1 800 meter, in gezelschap van an
dere succulenten zoals Agave, Fouquieria e.d.

Deze planten kunnen op drie manieren vermeerderd worden. Op oudere leef
tijd gaat de plant zijspruiten maken. Deze kan men met een scherp mes vlak 
langs de stam afsnijden. Na droging van het snijvlak dient men de stek in bij
voorbeeld wat vochtig scherp zand te zetten. Het geheel wordt vervolgens 
geplaatst op een lichte, luchtige maar niet zonnige plek. Het afsnijden en 
stekken kan men het beste in de maand mei doen, zodat in de nog komende 
groeiperiode een redelijk wortelgestel zich kan ontwikkelen. Direct na de be- 
worteling plant men de stek over in een normaal grondmengsel als hierboven 
werd aangegeven. Omdat de jonge wortels zeer kwetsbaar zijn moet men 
voorzichtig zijn met het aandrukken van de aarde. Een voorzichtig inspoelen 
van het grondmengsel is nog de beste methode. Overtollig water dient men 
te verwijderen. Geleidelijk gaan we de stek aan het zonlicht laten wennen. De 
eerste overwintering van deze stek kan het beste binnenskamers geschieden, 
waar gestookt wordt. Men houdt de grond zeer matig vochtig. Zo kan het 
wortelgestel zich blijven ontwikkelen.
Ook met losse tuberkels.is het mogelijk normale planten te kweken. Men 
neemt daarvoor jonge volwassen tuberkels, die aan de top nog niet aan het 
indrogen zijn. Het is zaak om met een scherp, smal mesje de tuberkel vlak 
langs de stam te verwijderen. Men moet daarbij uitkijken dat andere tuberkels 
niet onnodig aangesneden worden. Voor de rest is de behandeling gelijk aan 
die voor normale stekken.
En tenslotte: via zaden, die vrij groot, rond en donkerbruin zijn. Omdat deze 
zaden hardschalig zijn, is het aan te bevelen ze 24 uur van tevoren in lauw
warm water voor te weken. Zaailingen van deze soort groeien vrij langzaam. 
Reden waarom ze dan ook wel geënt worden, bijvoorbeeld op een jusbertii- 
onderstam. Toch is dit volgens mij een overbodige zaak. Het is mijn ervaring 
dat niet-geënte planten het op den duur beter doen en beter bloeien dan 
geënte planten.
Omdat Leuchtenbergia principis een grote penwortel vormt, is het van 
belang een diepe pot te nemen, zodat het wortelgestel zich behoorlijk ontwik
kelen kan.
Interessant is het te weten dat Mexicaanse hoefdierhouders deze planten uit
persen. Het aldus gewonnen plantesapdikt zich vanzelf in en dat wordt als 
succesvol werkend balsem gebruikt voor genezing van hoefwonden. We ho
pen natuurlijk dat deze soort daardoor niet te veel in zijn bestaan bedreigd 
wordt. Plantejagers vormen al een behoorlijke bedreiging.
Al met al is het een niet al te-moeilijke plant in de cultuur. Dit geslacht, 
tenslotte, dat maar uit één soort bestaat, is verwant aan de Mexicaanse 
geslachten Ariocarpus, Obregonia en Strombocactus.

Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal
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Een vetplantje  voor het raam  (13)

W. STERK

Gasteria batesiana Rowley.
Al eerder heb ik aandacht gevraagd voor enkele mooie soorten uit dit mijns 
inziens wat verwaarloosde geslacht. De bovengenoemde soort is pas in 
1 954 beschreven aan de hand van gekweekte planten afkomstig uit Zuid- 
Afrika, uit Engeland en van de heer A. Uitewaal. Natuurlijk materiaal was 
blijkbaar niet voorhanden en de groeiplaats niet bekend.
Het zijn zeer langzaam groeiende planten die slechts nu en dan een uitloper
tje maken. Evenals bij de meeste soorten van dit geslacht is het ook mogelijk 
nieuwe planten te verkrijgen uit bladstek. Welke weg men ook kiest, het
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duurt jaren voordat men een bloeibare plant heeft. De planten zijn donker
groen en bezet met wrattige knobbeltjes, die zelfs op hetzelfde blad verschil
lend van grootte kunnen zijn. Over de bloemen lezen we alleen dat ze 4 cm 
lang zijn en gebogen. Als we de bloemen bekijken dan klopt dat wel. Ze zijn 
wat minder fel gekleurd dan de er veel op lijkende bloemen van G. verruco
sa De bladeren van G. verrucosa, een al veel langer bekende soort, zien er 
door een veel dichtere bezetting met witte, wrattige knobbeltjes bijna wit uit. 
In 1 908 heeft Berger alle toen bekende soorten in zijn grotendeels in het La
tijn geschreven "Die Aloineae”  bij elkaar gezet tezamen met een indeling en 
een goede determineertabel. In 1954 vermeldt Jacobsen 7 6 soorten met 
nog eens 24 variëteiten.
In Excelsa van 1 979 heeft M. Bruce Bayer het grote aantal soorten terugge
bracht tot 1 3. Hij brengt G. batesiana onder bij de hier vrijwel onbekende G. 
transvaalensis. Deze laatste soort bezit volgens de oorspronkelijke beschrij
ving bijna gladde bladeren, die alleen knobbeltjes langs de rand hebben. De 
meeste Gasteria-soorten zijn indertijd beschreven naar gekweekte exempla
ren, of naar planten die wel uit de natuur kwamen maar naar Europa 
gestuurd waren. De beschrijvers van deze planten hebben dikwijls Afrika 
nooit bezocht. Bayer daarentegen heeft echter veel in de natuur verzameld 
materiaal onderzocht en komt op basis daarvan tot het samenvoegen van 
verschillende soorten.
Een probleem voor ons, liefhebbers, is dat de soorten onderling erg gemak
kelijk kruisen. Zelfs kruisingen met verschillende Aloë's zijn bekend. Wat nu 
in cultuur aangetroffen wordt, is dan ook dikwijls niet meer op naam te bren
gen. De hier genoemde soort is-als soort zo verschillend van alle andere dat 
vergissing uitgesloten is.
Evenals alle andere soorten uit dit geslacht is zij als kamerplant de moeite 
waard, vooral omdat zij en haar soortgenoten zelfs voor een zonloos noord- 
venster nog goed groeien en bloeien.

Wevestraat 89, 5 7 0 8  AE Helmond  *  *

*

Onderzoek naar de chem ische sam enstelling van een 
aantal inerte substraten/opperhuiden/doorns: een oriën
tatie  (I)

HANS VAN WORTEL

Inleiding
Sinds een aantal jaren kweek ik mijn cactussen voornamelijk in een inert 
substraat, te weten grijze lava. De behaalde resultaten zijn boven verwach
ting. Ik heb er in twee artikelen al op gewezen dat dit niet door de groene vin
gers wordt veroorzaakt, maar hoofdzakelijk te danken is aan de speciale voe- 
dingsoplossing, die zeer veel elementen bevat. Toch kunnen naast de voe- 
dingsoplossing ook nog andere factoren een rol spelen, zoals de chemische 
samenstelling van het substraat. Het is bekend dat bepaalde planten (o.a. 
succulenten) d.m.v. zuren die de wortels afscheiden bepaalde elementen uit 
een minerale bodem kunnen vrijmaken, zij het in uiterst geringe hoeveelhe
den. De mogelijkheid bestaat dat er elementen vrijgemaakt worden die 
(nog) niet in de voedingsoplossing aanwezig zijn. Om misverstanden te voor
komen: de hoeveelheden zijn volstrekt onvoldoende om, zonder bijmesting, 
een gezonde groei te bewerkstelligen.
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In de loop der jaren is mij opgevallen dat de waslaag op de epidermis van 
bijv. Pilosocereus bij de ene liefhebber beduidend fraaier is ontwikkeld dan 
bij de andere liefhebber. Dit verschijnsel wordt dikwijls in verband gebracht 
met een verschil in de hoeveelheid ultraviolet licht. De meeste cactussen 
worden echter onder glas gekweekt. Dit betekent, dat de hoeveelheid U.V.- 
licht in de kas nihil is, m.a.w. de verschillen worden door andere factoren 
veroorzaakt. Het zou bijvoorbeeld mogelijk kunnen zijn dat de intensiteit van 
de waslaag mede bepaald wordt door specifieke elementen. In het ene 
substraat kunnen deze elempnten misschien wel en in het andere niet voor
komen, of kunnen bepaalde elementen beter vrijgemaakt worden.
Ook wat betreft de bedoorning zijn grote verschillen te konstateren, waarvan 
de oorzaak (althans voor mij) onbekend is. Ik ga er natuurlijk wel vanuit dat 
de planten voldoende licht ontvangen.
Om nu enig inzicht te krijgen in de hierboven beschreven verschijnselen heb 
ik in de rasterelektronenmikroskoop (R.E.M.) analyses uitgevoerd aan:
- Drie typen lava, drie typen gebakken kleikorrels en een type steenwol.
- De epidermis van een aantal cactussoorten, zowel met een waslaag als 

met een verwijderde waslaag.
- De doorns van drie cactussoorten.

Het onderliggende onderzoek is, zoals de titel al zegt, een oriënterend onder
zoek. Het uiteindelijke doel dat nagestreefd wordt is d.m.v. bepaalde ele- 
menttoevoegingen, via de voedingsoplossing dan wel via het substraat, de 
kleur-intensiteit van de waslaag en de bedoorning positief te beïnvloeden.

O nderzoek ingsm ethode
De analyses zijn uitgevoerd in een Jeol rasterelektronenmikroskoop met daaraan gekoppeld een 
z.g. energie-dispersieve röntgenspektrometer. Met dit type spectrometers zijn elementen vanaf 
atoomnummer 1 1 ( = Natrium) aan te tonen. De aantoonbaarheidsgrens ligt bij ca. 0,1 -0,2%. 
Koolstof, stikstof, zuurstof en waterstof zijn dus niet aantoonbaar. Geanalyseerd is met een 
straalspanning van 1 7,5 KV.
De analyse-diepte is minder dan twee urn (1 um = 0,001 mm). Er kunnen dus zeer dunne 
laagjes geanalyseerd worden zonder " la s t" te hebben van het daaronderliggende materiaal. De 
opgegeven analyse-resultaten zijn altijd gemiddelde waarden uit minimaal drie analyses.

P rep areertechn iek
L a va/kle ikorrel/s teen w o l
De verschillende typen lava/kleikorrels zijn eerst in een vijzel fijngemalen en vervolgens op een 
koolstof preparaathouder met koolstof vastgekit. Tenslotte zijn de monsters, om ze elek
trisch geleidend te maken, met koolstof opgedampt. De steenwol is zonder voorbehandeling op 
de preparaathouder vastgekit en met koolstof opgedampt, zie ook figuur 1.

Fig. 1: Enkele monsters zoals in de R.E.M. onder
zocht, rechtsonder is bijv. steen w o l zichtbaar en 
rechtsboven stukjes epidermis.

25mm
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Opperhuiden
Eerst zijn de plantelichamen met een scherp chirurgisch mesje ingesneden, daarna zijn repen op
perhuid met een pincet van het plantelichaam gestroopt. Na 24 uur drogen zijn de monsters in 
kleine stukjes opgedeeld en met de achterzijde op een koolstofpreparaathouder gekit. De 
waslaag op de opperhuid werd er, indien nodig, met een mesje afgeschrabd. Tenslotte werden 
de monsters met koolstof opgedampt, zie ook figuur 1 .

Doorns
De doorns werden eenvoudig van de plantelichamen geknipt, op een koolstofpreparaathouder 
vastgekit en opgedampt met koolstof.

Tabel 1 : Globale samenstelling van een aantal substraten (in gewichtsprocenten)

geanalyseerde lava: kleikorrel, type
elementen: grijs rood rood _ 1 2 3 steen-

type 1 type 2 wol

aluminum, als AI2O3 22 19 21 22 22 22 1 8
silicium, als SiÜ2 56 53 52 62 51 51 49
ijzer, als FeO 7 1 1 7 8 18 1 1 5
magnesium, als MgO 2,5 3 ,5 6 2 2,5 2 ,5 5
kalium, als K2O 2 1 1,5 2,5 4 4 1
calcium, als CaO 6,5 6,5 8 1 1 5 20
titaan, als TiÜ2 1,5 3 ,5 1,5 1 1 1 1
mangaan, als MnO + + n.a. spoor 1 + n.a.
natrium + + + + + + +
fosfor + + + + + n.a. spoor
zwavel spoor spoor spoor + spoor ca. 2 spoor
chloor spoor spoor spoor spoor spoor spoor spoor
koper + spoor + n.a. n.a. n.a. n.a.

pH-waarde: ca .8 ,5 ca .9 ca.8 ,5 ca .8 ,5 ca. 9 ca. 7

calcium o.a. aanwezig + +
als calciumcarbonaat

+ = minder dan 0 ,2 % maar aantoonbaar aanwezig 
spoor = net aantoonbaar 
n.a. = niet aantoonbaar
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Resultaten van het onderzoek
Substraten
Tabel 1 toont van de zeven onderzochte substraten de analyse-resultaten. 
De waarden mogen niet als absolute waarden beschouwd worden, het zijn 
meer vergelijkende waarden! Opmerkelijk is, dat alle substraten globaal de
zelfde elementen bevatten, slechts de onderlinge verhouding van de elemen
ten is verschillend. Alle substraten bestaan hoofdzakelijk uit silicium en alu
minium. Het calciumgehalte is in de steenwol het hoogst en in de kleikorrels 
het laagst. Het ijzergehalte is in een type kleikorrel duidelijk hoger. Een ander 
type kleikorrel bevat nogal wat zwavel. Figuur 2 toont ter illustratie van het 
bovenstaande spectra van steenwol, grijze lava en een bepaald type kleikor
rel. Hierin is bijv. goed te zien dat het calciumgehalte in steenwol hoger is 
dan in de andere twee substraten. (Sommige elementen, o.a. calcium, ge
ven als ze in hoge koncentratie aanwezig zijn twee pieken. In het kader van 
dit onderzoek gaat het te ver om hier nader op in te gaan en het geeft ook 
geen extra informatie).
In tabel 1 staan ook de gemeten pH-waarden genoteerd, evenals of calcium 
als calciumcarbonaat voorkomt. In twee typen lava is calcium ten dele als 
calciumcarbonaat aanwezig. Uitgezonderd steenwol zijn de substraten ba
sisch (pH-waarde hoger dan 7) en moeten dus met een zuur behandeld wor
den.
Uit het bovenstaande kan gekonkludeerd worden dat van de onderzochte 
substraten slechts de kleikorrel met het hoge zwavelgehalte ongeschikt is als 
substraat. Alle andere substraten zijn qua elementverdeling min of meer ver
gelijkbaar en lijken even bruikbaar. Niet onderzocht is echter in welke vorm 
de elementen gebonden zijn. Silicium bijv. kan in zeer veel verbindingen aan
wezig zijn, o.a. kwarts ( = zand).

Vosstraat 18. 6964 BA Hall (WOrdt VeTVOlgd)

Lobivia zecheri Rausch

GOTTFRIED WINKLER

Wanneer een cactusliefhebber Wenen aandoet, zal zeker een bezoek aan de 
verzameling van de Oesterreichische Bundesgarten in Schönbrunn op zijn 
programma staan. Het is een must voor degene die zich interesseert voor 
Lobivia's en naaste verwanten. De directeur van de collectie is Ernst Zecher, 
een vriend en reisgezel van Walter Rausch. Hij is een man die niet alleen 
door zijn gestalte maar vooral ook door zijn vakkennis imponeert. Ter ere van 
Zecher benoemde Rausch de eerste door hem beschreven Lobivia: Lobivia 
zecheri (Succulenta 1971 p. 146).
Lobivia zecheri groeit op 2400 m hoogte langs de weg van Ayacucho naar 
Huanta, Peru. Niet al te ver daar vandaan groeien nog twee andere beken
den, L. wrightiana Backbg. en L. winteriana Ritt., beide verwant met L. ze
cheri.
Walter Rausch geeft in zijn nieuwbeschrijving aan dat het bolvormige plan
ten met een tamelijk lange bedoorning zijn. De randdorens zijn 30-50 mm 
lang, de niet altijd aanwezige middendoren is tot 60 mm lang. De kleur van 
de bedoorning wordt aangegeven als bruin, waarbij de punt zwart en de voet 
der dorens geel is; de kleur verbleekt later. De bloemen worden als donker- 
tot violetrood omschreven, waarbij de kleur van de bloembladeren in de keel
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Lobivia zecheri R 40 7  
Foto van de schrijver

Overige fo to 's :
H.J. W ittau

Lobivia zecheri var. fung i flora KK 787

Lobivia ferriguinea n.n. KK 1112

Lobivia zecheri R 407 , lang bedoornde vorm
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via rose overgaat in wit. Stijl en stempel zijn rosé tot rood en steken fraai af 
tegen de witte keel. Van zijn gewoonte afwijkend geeft Rausch ook een ta
melijk exacte beschrijving van de vrucht en het zaad. Vooral de grootte van 
het zaad (2 mm lang en 1,2 mm é) wordt als opvallend gekenmerkt. Het 
veldnummer van deze soort is R 407.
In de cultuur - ook in de open lucht - veranderen deze planten iets van uiter
lijk. De epidermis, die er volgens de nieuwbeschrijving grauw berijpt uitziet, 
wordt dikwijls donkergroen en de planten vertonen een meer cylindrische 
groei; mij bekende importen zijn reeds 20 cm en hoger geworden, zonder 
dat de diameter daarbij wezenlijk veranderd is. Ook de neiging tot spruitvor- 
ming is in de cultuur groter, alhoewel niet alle planten dit vertonen.
Van de klonen van R 407 is er één die iets van de andere afwijkt. Deze plan
ten spruiten zeer rijkelijk en hebben langere, afstaande, iets minder vergrij
zende dorens. In de bloemen ontbreekt de karakteristieke witte keel, zodat ze 
geheel purperrose gekleurd zijn.
Door de verzamelactiviteiten van Karei Knize kwamen planten naar Europa 
die vooral via handelaren in Duitsland verspreid werden. Zij droegen de veld- 
nummers KK 787 en KK 790 en heetten lakoniek ''Lobivia spec. nov." De 
planten aangeduid met KK 787 hadden meestal korte, dunne dorens en de 
planten onder KK 7 90 langere en sterkere dorens. Bij beide vormen kwamen 
uitsluitend randdorens voor die aanliggend waren.
De tandarts Dr. Bernhard Braun onderzocht beide vormen in detail en stelde 
ze in Stachelpost nr. 46 p. 101 voor als Lobivia fungiftora spec. nov. nom. 
prov. Hij gaf een doornlengte van maximaal 1,5 cm aan. De soortnaam ver
wijst naar de losse, straalvormige bloem. Inderdaad onderscheiden R 407 
en KK 787 zich op het eerste gezicht behoorlijk van elkaar.
Als reactie op Brauns publicatie schreef Walter Rausch hem een brief, 
waarin hij probeerde te bewijzen dat deze L. fungiflora een vorm van zijn L. 
zecheri is. Dr. Braun accepteerde de bewijsvoering en beschreef de planten 
in Stachelpost als Lobivia zecheri var. fungiflora. Aan de beschrijving voeg
de hij een vergelijkingstabel toe, daarin tot uiting brengend wat hem ertoe 
bewogen had deze vorm een naam te geven.
Hij constateerde:

var. zecheri var. fungiflora
lichaam 7 cm hoog en in é tot 5 cm hoog, 3 cm è
areolen witviltig kaal
randdorens 30-50 mm lang 1 0-20 mm lang
middendorens 0-1, 60 mm lang 0
binnenste bloem
bladeren

zaagvormig getand, 
donker- tot violetrood

smal, lancetvormig, 
karmijn, onderste deel wit

meeldraden gelig wit wit
stijl rood groen
stempels roserood lichtgroen
pericarpellum geelbruin donkergroen
receptaculum oranjegele schubben, 

wit tot bruine wol
olijfgroene schubben, 
witte wol
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Uit deze vergelijking zou men kunnen concluderen, dat de verschillen niet 
erg groot zijn, maar als men de planten zelf ziet, is een nauwe verwantschap 
tussen de wildbedoornde R 407 en de dun en aanliggend bedoornde KK 
787 op het eerste gezicht zeker niet te herkennen.
Helaas zijn er ondertussen bij Karei Knize veranderingen opgetreden, die ver
warring kunnen geven. KK 790, welke vroeger ook wel aangeboden werd 
als L. fungiflora var. longispina n.n., heet nu L. recondita; wat men onder 
dit nummer thans ontvangt is meestal een vorm van L. wrightiana. KK 787, 
nog steeds de kortbedoornde fungiflora, heet nu L. prolifera. Hiermee iden
tieke planten verkrijgt men onder KK 7 83, die echter L. mentosa genoemd 
worden.
Voor KK 787 heb ik ook al de benaming L. mentosa var. prolifera gezien. 
Daarmee zijn we nog niet aan het einde gekomen van de lijst met synonie
men. Onder zowel KK 1 1 1 2 als KK 1353 komen eveneens vormen van L. 
zecheri in omloop, maar voor beide nummers dan onder de naam L. ferru- 
guinea De planten onder KK 1112 gelijken enigszins op de planten onder 
nr. R 4Ó7, terwijl KK 1353 vrijwel identiek is met L. fungiflora var. lon
gispina, die vroeger het nummer KK 790 droeg. Het zij vermeld, dat deze 
conclusies alle betrekking hebben op planten die mij uit eigen verzameling of 
bij anderen bekend zijn. Het kan best zijn, dat deze of gene liefhebber onder 
de aangegeven KK-nummers andere vormen van L. zecheri bezit of zelfs 
planten van een andere soort.
Nog meer vormen van L. zecheri ken ik slechts als zaailingen, opgekweekt 
uit zaad afkomstig van Karei Knize. Uit eigen ervaring ken ik Lob. spec. 
Challuanca KK 1 020, L. ollachea KK 1021,  Lob. spec. Huanta KK 1175 
en tenslotte L. ancistroides KK 1022.  Onder KK 1 022 zijn mij ook vormen 
bekend die tot L. wrightiana behoren.
L. zecheri werd door Walter Rausch zelf nog een andere naam gegeven, en 
wel eerst als variëteit en later als ondersoort (subspecies) van L. backeber-
gn
Waarschijnlijk zijn Walter Rausch en Karei Knize de enigen die L. zecheri ge
vonden hebben. Friedrich Ritter vermeldt haar slechts in zijn Kakteen in Süd- 
amerika. Hij laat haar onder Lobivia, alhoewel een indeling bij Neolobivia in 
zijn opvattingen zou passen, daar de zaden van L. zecheri sterk gelijken op 
die van L. wrightiana.

Breitenfurterstrasse 5 48 /1 /5 , A 1238 Wenen, Oostenrijk 
Vertaling: L. Bercht

Correctie: In het artikel van G. Winkler over Lobivia w rightiana, Succ. 1 983, p. 1 44 e.v. moet 
op pag. 1 46, regel 1 6 van boven i.p.v. Lobivia backebergii ssp. chiiensis staan: Lobivia bac- 
kebergii ssp. wrightiana  var. chiiensis

De Nedercalifornische gehaaktdoornigerv= Ancistracanthae)
(Deel II)
TH.M.W. NEUTELINGS
Wetenschappelijk mag deze indeling slechts als een mogelijkheid gezien wor
den. Want het zal nog wel vele jaren duren, aleer resultaten van uitgebreid 
veldwerk en laboratoriumonderzoek, een meer gefundeerd inzicht in de on
derlinge samenhang tussen bovenstaande taxa zullen geven. Qua verzorging
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in de cultuur vragen deze Nedercalifornische soorten wat meer aandacht. 
Het grondmengsel dient goed doorlatend te zijn, hetgeen bijvoorbeeld met 
grof zand en met kleine, gebakken kleikorrels te bereiken is. Fijngewreven klei 
of leem met goede potgrond gemengd voldoet prima als voedingsbodem. 
Grote potten moet men niet nemen, omdat het zeer tere wortelgestel, dat bij 
de meeste soorten slechts bestaat uit vezelachtige wortels, vrij pover ontwik
keld is. Het zijn dan ook geen snelle groeiers. Water, liefst regenwater, moe
ten we uitsluitend van onderen toe dienen. En dan nog alleen tijdens de 
warmere, zonnige periodes in de maanden mei-september. De hoofdbloei 
valt meestal in de zomermaanden.
Wil men deze vaak schitterend bloeiende planten toch enten, dan doet men 
dat naar mijn ervaring het beste op een vrij korte jusbertii-onderstam. Met de
ze entstam deformeert de entling niet of nauwelijks en de bloeibaarheid 
wordt vaak erdoor versneld of verhoogd. Ook in dat geval is het verstandig in 
het grondmengsel voor wat klei of leem te zorgen, is mijn ervaring.
De planten houden van erg veel zonlicht in onze contreien. Maar het houden 
vlak onder glas is onnodig, ja zelfs te ontraden. Dan kan nl. de kop van de 
plant vervormen, zodat de plant in zijn geheel er lelijk gaat uitzien. Omdat veel 
cactusliefhebbers te kampen hebben met gebrek aan ruimte, ziet men dik
wijls dat zij zich in een of meer geslachten gaan specialiseren. Het geslacht 
Mammillaria is op zich al vrij groot. Deze Nedercalifornische Ancistracan- 
thae blijven voor wat de meeste soorten betreft, erg klein. Bepaalde soorten 
kunnen op den duur vrij gemakkelijk spruiten. En dat is een ideale reden om 
te vermeerderen, wat overigens vrij gemakkelijk gaat. Mijn ervaring hierin is 
de volgende. Zo'n spruit draait of snijdt men af vlak bij de hoofdstam zelf. De 
wonden zijn dan minimaal en drogen ook vrij snel. Als na enkele dagen het 
snijwondje goed is gedroogd, pot men de aldus verkregen stek op in een 5- 
cm-potje, met het gebruikelijke grondmengsel. Zo'n potje laten we vervol
gens zich volzuigen met regenwater en plaatsen het nadien met andere in 
een plastic doos met bijpassende deksel. Na een week, 1 4 dagen, verschij
nen de eerste worteltjes. We gebruiken direkt al het juiste grondmengsel, zo
dat we niet behoeven over te planten. De jonge wortels zijn nl. zeer teer en 
daardoor erg kwetsbaar en erg gevoelig voor rot. Vermijdt dus te allen tijde 
de noodzaak van het overplanten van pasbewortelde stekken. De beste pe
riode voor het stekken is juni-juli.
Na 3, 4 weken hebben de wortels zich vrij aardig ontwikkeld en kunnen de 
potjes uit de plastic doos genomen en tussen de soortgenoten geplaatst wor
den.
Zaaien verloopt meestal vrij goed en voorspoedig. Er zijn soorten die in het 
tweede levensjaar tot bloei kunnen geraken. Bijvoorbeeld Mammillaria loui- 
siae is zo'n "bijdehante”  plant.
In de volgende afleveringen in ons maandblad zullen we ons bezig houden 
met de verschillende soorten, variëteiten en vormen, voorzien van foto's. 
Behalve door het bestuderen van de beschikbare, meestal buitenlandse lite
ratuur, heb ik in mijn eigen verzameling getracht zelf de nodige waarnemin
gen te doen. Gaarne zie ik van onze medeliefhebbers de nodige reakties tege
moet, zodat die in een later stadium als een soort afrondend hoofdstuk ge
plaatst kunnen worden.
A.1 Mammillaria dioica K. Brandegee (1 897)
De soortaanduiding betekent tweehuizig. Deze naam is destijds gekozen, omdat 
de plant of alleen mannelijke, of alleen vrouwelijke bloemen zou bezitten. In de 
praktijk klopt daarvan bij deze soort niet veel. Want meestal hebben de bloe
men normaal ontwikkelde meeldraden (=  mannelijke organen) en een nor-
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1. Het boek Discocactus door A.F.H. Buining

Omvat 224 pag., 60 kleurenfoto’s, 84 zwart/wit foto's, 33 tekeningen, 6 landkaarten en twee determi- 
neersleutels. Nog slechts voorradig in de Duitse en Engelse versie. Prijs f 30,- incl. verzendkosten.

2. Het boek Wat betekent die naam
Formaat 15,5 x 21,5 cm, 164 pagina's. Prijs per exemplaar f  12,50 + f 3,- verzendkosten.

Bestelling kan geschieden door storting of overschrijving van het bedrag op girorekening 2845908 t.n.v. 
Succulenta Buiningfonds te Ammerzoden onder vermelding van het gewenste artikel.

VERKOOP VERENIGINGSARTIKELEN
001 Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten. 3e Druk 1981. Prijs 

f 6,- per stuk. (Bij 10 of meer exemplaren f 4,50 per stuk).
002 Bewaarbanden voor Uw tijdschriften. (Een jaargang per band). Prijs f 16,- per stuk. (Bij 10 of meer 

stuks f  13,- per stuk).
003 Verenigingsspeld in broche-vorm,
004 Verenigingsspeld als steekspeld. Prijs f 4,- per stuk. (Bij 20 of meer stuks f 3,50 per stuk).
005 Affiche in vier-kleuren-druk voor veel doeleinden bruikbaar. Mag door de afdelingen doorverkocht wor

den voor f  2,50/stuk. Prijs f  1,- per stuk. (In verband met de hoge kosten van verzending en verpakking 
is de prijs dan ook exclusief).

006 Ansichtkaarten per set van 10 met afbeeldingen van succulenten. Prijs f 2,50. (Bij 10 sets of meer 
t 2,- per set). Mogen door de afdelingen doorverkocht worden.

Bestelling kan geschieden door storting of overschrijving van het totaal bedrag op girorek. 3742400 van 
Succulenta afd. Verkoop, Kempke 3, 6075 AN Herkenbosch.
U kunt volstaan met het vermelden van het aantal en de artikelnummers.
Eventuele informatie wordt U gaarne verstrekt door Frans Maessen. tel. 04752-1995.
N.B. Alle artikelen kunnen tegen vermelde gereduceerde prijzen ook afgehaald worden.
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AFDELINGSNIEUWS

Afdeling Amsterdam:
16 nov. : Een inleiding door dhr. v.d. Wouw over Asclepiadaceae 
14dec. : Door de leden verzorgde avond met quiz.

Plaats: De Rietwijker, 3e Schinkelstraat 9, Amsterdam

Afdeling Arnhem:
13dec. : St. Nikolaasviering 
10 jan. : Jaarvergadering

Plaats: Zaal Speeltuinvereniging, Tuindorp, Wageningen

Afdeling Eindhoven:
3 dec. : Lezing door dhr. J. Hovens met dia’s. Onderwerpen zijn steenwolcultuur, Noto- 

cactus en Braziliaanse cactussen

Afdeling Gorinchem-Den Bosch
10 dec. : Ruilbeurs en diavertoning door eigen leden.

Plaats: Herberg de Prins, Berlicum. Aanvang 20.00 uur

Afdeling Gouda en Omstreken:
13 dec. : Bingo-avond.

Plaats: Het "Brandpunt” , Turfmarkt 58, Gouda. Aanvang 20.00 uur

Afdeling Den Helder:
8 dec. : Viering 10-jarig bestaan van de afdeling

Afdeling Hoekse Waard:
13 dec. : Lezing door de heer Rovers over plantenziekten 
10 jan. : Jaarvergadering

Afdeling Rotterdam:
17 dec. : Bingo

Afdeling West-Brabant:
26 nov. : Dialezing door dhr. v. Donkelaar over Asclepiadaceae en plantenverkoop 

Plaats: Café-rest. ” De Linden” , Markt 82, Etten-Leur. Aanvang: 20.00 uur

Afdeling IJsselstreek:
30 nov. : Quiz met planten door dhr. ter Brugge in Goor 
21 dec. : Algemene Vergadering in Zutphen

Afdeling Zeeland:
14 dec. : Gezellige avond met bingo

Plaats: Het zaaltje van de Thomaskapel aan de Vrijdlandstr. te Middelburg. 
Aanvang: 20.00 uur

Afdeling Zwolle:
29 nov. : Lezing door dhr. L. Bercht over Gymnocalycium 
20 dec. : Lezing door dhr. Ribo over winterharde succulenten

TE KOOP: . ,cactuskas
afm. 140 x 66 x 80 cm (I x b x h) uit ge- 
anodiseerd zwaar alu-profiel en 4 mm spie
gelglas, alsmede 2 schuiframen, 4 vent. 
schuiven, schuine voorramen, alu-bodem. 
Eventueel nog met gratis houten onderkast 
op zwenkwielen.

T. Isarin, Kerklaan 18,
3121 KD Schiedam (Kethel). Tel. 010-700305

SUCCULENTENTUIN

FAM. VAN DONKELAAR
Nu is het een rustige tijd, komt U eens 
aan. Wij hebben altijd een grote keus in 
cactussen en vooral in de andere vet
planten.
Laantje 1 Werkendam tel. 01835-1430
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EVENEMENTEN

23 nov./3 dec.: Vivoka te Middelburg

VERKOOPBEURS ZUIDLAREN, 6 OKTOBER 1984

Het is eigenlijk wel opvallend, dat deze succulentenbeurs - als gebruikelijk georganiseerd 
door de afdelingen Delfzijl, Groningen en Hoogeveen - gehouden in het hoge noorden van 
ons land, weer zo’n groot succes werd.
De ruilbeurscommissie deelde reeds in januari 1984 in de gele bijlage van dit blad mede, 
dat men bewust de beursdatum naar een later tijdstip verlegd had en zij heeft het gelijk 
aan haar zijde gevonden. Ruim 50 standhouders hebben elkaar de (gratis) beschikbare 
ruimte betwist en dat zegt wel veel voor 150 strekkende meters tafeloppervlak!
Ook het publiek was direkt vanaf de opening om 10 uur ’s morgens in grote getale 
aanwezig en het was een gezellige drukte in de grote zaal. Van verschillende standhouders 
vernamen wij, dat de omzet redelijk was geweest en dat men beslist van plan was, weer 
naar Zuidlaren terug te komen bij een volgende succulentenbeurs.

P. van Veen

KALENDER 1985

Via Succulenta kunt u nu in het bezit komen van een prachtige kalender voor 1985. 
De layout van deze kalender is een blad per maand en elk blad is voorzien van een 
grote kleurenfoto van een cactus of vetplant met begeleidende tekst.
De prijs van deze mooie kalender is slechts f  5,50 exclusief de verzendkosten. De 
verzend- en verpakkingskosten bedragen f 2,50 voor één exemplaar, voor meerdere 
kalenders op navraag. Gezamenlijk aankoop bijv. via de afdeling is dus goedkoper.
U kunt de kalenders bestellen door overmaken van het verschuldigde bedrag op 
gironummer 3742400 t.n.v. Succulenta afd. Verkoop te Herkenbosch, onder vermel
ding van het gewenste aantal.

BUININGFONDS

Zoals u allen wel zult weten zijn door het Buiningfonds tot nu toe twee boeken uit
gegeven. Discocactus en Wat Betekent Die Naam. Van'deze twee boeken zijn nog 
steeds exemplaren voorradig en het leek mij een goed idee om dit met het oog op 
de komende feestdagen nog eens onder uw aandacht te brengen.
Misschien is het een idee om een of beide boekjes als geschenk voor St. Nikolaas 
te vragen of te geven. Speciaal met het discoboek kunt u uw buitenlandse cactus
vrienden aangenaam verrassen. Het boek is nl. in een duitse en engelse versie te 
koop. Voor wat betreft het boekje van Korevaar "Wat Betekent Die Naam" kan 
gezegd worden dat juist de wintermaanden bij uitstek geschikt zijn om het te bestu
deren. Immers als u de vertaling van de latijnse namen kent gaan deze namen ook 
voor u een andere betekenis krijgen. Speciaal voor wat betreft de namen die be
trekking hebben op het uiterlijk van de plant zult u iets over het uiterlijk van de plant 
kunnen zeggen zonder hem ooit te hebben gezien. Speciaal bij het uitzoeken van 
nieuwe soorten in zaadlijsten is dit een groot voordeel.
Beide boekjes zijn te bestellen bij: M. Jamin, Jan Oomsstraat 6, 5324 BB Ammer- 
zoden. Tel.: 04199-3856.
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TUINAGENDA

Voor 1985 is er een nieuwe Tuinagenda te koop. Deze agenda die wordt uitgegeven door 
uitgeverij Lochem Druk bv, bevat een schat aan informatie voor elke tuinliefhebber. Buiten 
een lijst met adressen van verenigingen en instellingen die direct of indirect met tuinieren 
te maken hebben, ook Succulenta staat er in, kunnen de volgende onderwerpen worden 
genoemd.
Tuinagenda: Praktische wekelijkse tip over groenten, kruiden, fruit en siergewassen. 
Tuindagboek: Veel schrijfruimte voor het bijhouden van de diverse werkzaamheden in en 
rond de tuin.
Maandagenda: Voor elke maand een aparte rubriek vooraf met informatie en tips wat er in 
de komende maand gebeuren moet.
De prijs van deze handige en fraai uitgevoerde agenda bedraagt f 16,50. Hij is te koop in 
de boekhandel.

4 Planten en Cactussenhandel

B L A D K A K T U S A. VAN ACHTHOVEN & ZN.

\ \ B in n e n la n d s  e n  b u i t e n la n d s e Wij bezitten een zeer grote collectie
V  b ü e k e n  s te e d s  v o o r r a d ig ,

l  \  r  W i j b e s te l le n  g ra a g  v o o r  U. cactussen. Uniek in Amsterdam!
r j  \ J  V ra a g  o n z e  B la d k a k tu s ,  e e n Regelmatig uitbreiding van ons assor-

'  T  l i j s t  m e t  s u c c u le n te  l i t e r a tu u r . timent.

N A T U U R  & B O E K  B a n k a s t r .  10 Singel-Bloemmarkt t/o  528 (Geelvink-
2 5 8 5  E N  ’s -G ra v e n h a g e  

te l .  0 7 0 -6 4 6 2 7 7
steeg), Amsterdam. Tel.: na 18.0Ó uur 
020-101641.
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J L  VRAAG
en

;r:̂ A A N B O D
Vraag en aanbod: Opgaven voor het decem
bernummer moeten voor 15 november bij 
mevr. Smit zijn. Alle leden van de vereni
ging hebben per jaar recht op één gratis 
advertentie in deze rubriek. Alleen adver
tenties de hobby betreffende worden opge
nomen.

Gevraagd: Succulenta-jaarg. vanaf 1960 t/m  
1983 tegen een redelijke prijs. M. Aarts- 
ma-van Drongelen, Rooseveltlaan 21, 2215 
NW Voorhout. Tel.: 02522-12699.

Te koop: Wegens plaatsgebrek mijn prak
tisch geheel op naam staande verzameling 
Echinopsissen tegen een zeer redelijke 
prijs, ongeveer 300 stuks. D. Abbenes, 
Koekoekstraat 6, 1781 WG Den Helder. 
Tel.: 02230-23476.

Te koop: Complete verzameling van ca. 
1200 bolcactussen, w.o., 2 j. zaailingen. 
Liefst in één koop. H. Benthem, Langstraat 
4, 5595 AA Leende. Tel.: 04906-1508.

Te koop: enige planten wegens gebrek aan 
ruimte: Aeonium, meerdere soorten, 30 
stuks, Adromischus, Opuntia, Aloë, Agave, 
Echeveria, Oscularia, Kalanchoë, Glotti- 
phyllum, Rupscactus. Zeer goedkoop. B. de 
Groot, Schellingstede 10, 5431 RS. Tel.: 
08850-21231. Graag ’s maandags bellen.

Te koop: Verzameling van ongeveer 400 mooi 
verzorgde planten, waaronder ongeveer 50 
verschillende soorten Melocactussen, een 
tiental importen. Verder Copiapoa’s, Fero- 
cactussen, Echinocactussen, Mammilla- 
ria’s, Neoporteria, Lophophora, Astrophy- 
tum, Roseocactus e.d. R. Heremans, Grote 
Nieuwendijk 182, 2800 Mechelen. Tel.: 015/ 
202526.

Te koop: Verschillende soorten cactussen. 
R.W. Offerman, Breitnerlaan 25, 4907 NV 
Oosterhout. Tel.: 01620-28677.

Gevraagd: Alle soorten cactussen en za
den. Wel op naam. Ook ruilen voor planten. 
J. Speycken, Maasstraat 12, 5871 AV 
Broekhuizenvorst. Tel.: 04763-1762.

Te koop gevraagd: zaailingen of stekken 
van Mammillaria’s, speciaal bloeiende soor
ten of jonge Mammillaria-planten. Betaal 
f  0,50 tot f  1,— per stuk. Graag zou ik in 
contact komen met Mammillaria-liefheb- 
bers. Eventueel ook ruilen. José Vermaas, 
Noldijk 112, 2991 VL Barendrecht. Tel.: 
01857-1802.

PLANTENHANDEL A. H. Abels.

Grootste gesorteerde zaak in Noord 
Holland in cactussen en succulenten. 
In- en verkoop.

Singel-Bloemmarkt t/o 494-496. 
Amsterdam. Tel.: 020-227441.

DER KAKTEENLADEN
Verzendhandel hobby benodigd heden

boeken

SPECIAAL AANBIEDINGEN VOOR DE ISOLERING, VERWARMING 
EN VERLICHTING VAN UW KAS

Voor de herfst en winter hebben wij ook dit jaar weer een gratis inlichtingenblad voor de verwar- 
minq isolering en verlichting van uw kas voorbereid. Daarin vindt U van NOPPENFOLIE met ver
schillende soorten bevestigingsmateriaal, VERWARMINGSKABEL, THERMOSTATEN, COMPLETE 
VERWARMINGSINSTALLATIES, VENTILATOREN, SPECIALE TL-BUIZEN, KWIKDAMPLAMPEN tot 
TIJDKLOK en ELECTRONISCHE THERMOMETER alsmede een compleet VORSTWAARSCHU- 
WINGSSYSTEEM en een overvloed aan nuttige toebehoren voor uw cactushobby.
De verzending naar het buitenland volgt na vooruitbetaling van de rekening. De in de catalogusprijs incl. duitse 
BTW (14%) vervalt voor het buitenland. Alle prijzen worden vermeerderd met de verzendkosten.,
VRAAG NOG HEDEN ONZE GRATIS FOLDER HEIZEN • ISOLIEREN - BELEUCHTEN AAN.
Deze maand verschijnt: Backeberg/Die Cactaceae, Reprint, Bd V (Mammillaria). Inschrijfprijs ca. 
DM 248,--. Winkelprijs ca. DM 298,--.
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NIEUWE LEDEN

Luyten Leo, L.P.V. Mallandstr. 54, 4754 AP Stampers
gat.

Boef J.L. den, Mr. Heemskerkstr. 24, 2982 SJ Ridder
kerk.

Groenewegen N.P., Chopinlaan 31, 2102 XK Heemstede 
Buiting J., Winakkers 2, 9461 EE Gieten 
Roymans Mevr. C., Kloosterakker 5, 5541 DA Reusel 
Thijsen C.M., Homberg 22-19, 6601 ZB Wychen 
Vlieger Dirk de, Kasteelstr. 124, B 8880 Tielt/België 
Vriens Mevr. A., Nachtegaal laan 189, 5702 KM Helmond 
Meyer-Stam Mevr. Cora, Breedeweg 43, 1901 RB Castri- 

cum
Ansink T., Zwaluwstr. 2B, Alblasserdam 
Renssen A.J., Grensweg 1,6028 RR Gastel 
Prins C.J., Beatrixlaan 39, 3761 BC Soest 
Noordam C., Geerbos 18, 2676 BR Maasdijk 
Buitendijk J., De Were 92, 3332 KH Zwijndrecht 
Jager R.M.B. de, Ten Oeverlaan 90, 9744 GL Groningen 
Betlem J.P., Stadhouderskade 1521, 1074 BC Amster

dam
Geerts W.J.C., Maritzstr. 121, 1091 KW Amsterdam

Weinberg W.A., 12 Devon Road/Maidstone, Kent ME15 
7EN/England

Jongman J.B., Volendamstr. 27, 8304 CG Emmeloord 
Collaer Pierre, Haspershovenstr. 6, B 3583 Overpelt/Bel

gië
Nijhof B.E.J., Gagelrijs 39, 5121 NB Rijen 
Mendels I.M., St. Gangulphusplein 29, 6832 AT Arnhem 
Vantuyckom Fernand, Carmersstr. 75, B 8000 Brugge/ 

België
Davis Mr. Neil. 542 Grand Junction Road, Sa5085 
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M. dioica M. dioica, ir\certa-vorm
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maal ontwikkelde stamper (=  vrouwelijk orgaan). De plant is dan gewoon 
eenhuizig. Toch wil het bij deze cactus wel eens voorkomen, dat een van de 
organen niet goed ontwikkeld is en daardoor onvruchtbaar blijft.
Plantkenmerken:
Plantelichaam: enkelvoudig tot spruitend, soms vertakkend.
Axillen: met 4-1 5 borstelharen en met wol.
Middendoorns: 1 -4, bovenste gelijkstaand met de randdoorns, onderste langer en dikker, 8-1 5 
mm, met omgebogen punt, bruin tot zwart van kleur.
Randdoorns: 1 1-22, 5-7 mm lang, bruin, zwart tot rood met witachtige punt.
Bloem: 1 0-22 mm lang, wit met geelwitte of groenwitte tint, soms roodachtig: soms onvolledig 
tweehuizig; stempellobben 8 mm lang, groengeel, geel tot bruingroen.
Vrucht: knots- tot eivormig, 10-25 mm lang, helder scharlakenrood.
Zaad: zwart, met putjes.
Groeiplaats: Staat Californië (U.S.A.) bij de kust iets ten noorden van San 
Diego en verder zuidwaarts; staat Baja California (Mexico) langs de Golf van 
Californië tot aan de zuidpunt ervan, ook op de voor de kust liggende eilan
den (zie op kaartje A .1 ).
Een vorm van M. dioica wordt aangetroffen aan de westkant van de Co- 
loradowoestijn en in het Santa Rosagebergte. Deze werd door Parish in 
1 936 beschreven als Mammillaria incerta, door Munz vervolgens als M. 
dioica var. incerta Uit eigen cultuurwaarneming kan ik zeggen dat deze 
vorm talrijker bloeit en dat de bloem duidelijk geel is, met een dominante 
roodbruine middenstreep op de bloemdekbladen.
In de oudere literatuur treffen we nog een variëteit erectispina aan, een vorm 
zonder randdoorns. Deze naam wordt evenwel niet meer gehanteerd, 
omdat bij M. dioica qua bedoorning en plantelichaam een enorme va
riatie valt waar te nemen. Dat is goed voor te stellen, omdat het versprei
dingsgebied, zich van noord naar zuid over ca. 1 200 km uitstrekt.
Craig weet het volgende over M. dioica te melden: Deze soort is uiterst varia
bel van plantelichaam en bedoorningskleur. De planten die groeien bij San 
Diego, Californië, zijn overwegend klein, bolvormig en vaak spruitend. De 
planten die in de Borego Canyon voorkomen, zijn overwegend enkelvoudig 
en vaak hoger dan 30 cm. Ingeval de planten tweehuizig zijn, dus van één 
geslacht zijn (echter nooit volledig van één geslacht), dan zijn de mannelijke 
bloemen groter en lichter gekleurd, terwijl de vrouwelijke bloemen smallere 
bloemdekbladen hebben.
De Duits-Mexicaanse zendeling Lau heeft van deze soort de volgende veld- 
nummers uitgebracht: 001 : Puerto Escondido, 005: Agua Verde, 006: Mu- 
lege, 044: Isla Magdalena (vorm), 058: Punta Blanca en 059: Mezquital. 
Ook de schrijvers Lamb troffen deze cactussoort aan in San Diego County, 
Californië, soms als klusters, maar het merendeel alleenstaand, hooguit 1 5 
cm hoog, tezamen groeiend met Dudleya's (horend tot de Crassulaceae). 
Ook troffen ze M. dioica aan in de Counties Riverside en Imperial, beide in 
dezelfde staat gelegen.
In 1961 ontdekte G.A. Voss op ca. 30 km ten noorden van El Rosaria, 
Neder-Californië een drietal cristaten van M. dioica.
Er bestaat ook nog een Mammillaria dioica var. insularis K. Brand. Maar dit 
is gewoon Mammillaria neopalmeri, waar we t.z.t. op zullen terugkomen. 
Uit eigen waarneming kan ik zeggen dat deze soort een zeer langzame groei
er is, voorts is het bepaald geen moeilijke bloeier. Kweken uit zaad geeft na 
een paar jaar al bloeibare planten. Enten is volstrekt overbodig. Geënte exem
plaren vertonen vrij gemakkelijk de neiging om op het aanhechtingsvlak met 
de onderstam wortels te vormen. In dat geval is het beter de plant van zijn on
derstam te halen en haar na droging van de wond op te potten.
Galmeidijk 4 9 , 4 7 0 6 KL Roosendaal ( WOrd t Ve.rVOlgd)
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Agavenproblem en op de Caym an Eilanden (III)
Agave sobolifera - A. s is a/a na  -  A. angustifo lia

P. WAGENAAR HUMMELINCK

Agave sisalana Perrine, 1838
(Fig. 13-21)

Trelease 1913, p. 49, pl. B & 113-115 (syn.).
Berger 1 925, p. 230-232, fig. 66-67 (syn.).
Adams 1972, p. 81.
Howard 1 979, p. 491-492.
Wagenaar Hummelinck 1 980, p. 24, 25 (Agave, Grand Cayman). -- 1981, p. 17, 19 
(Agave, Grand Cayman).
Gentry 1982, p. 628-631, fig. 22. 1-4,9-10.
Proctor 1 984.

Grand Cayman. West Bay, 1 km zuidelijk van Timms Point; rozetten tussen strandvegetatie 
met Coccoloba uvifera op zand, 20-1 00 m van zee (Fig. 15), 1 9.V. 1 973; no. 1 0 5 .--South 
Sound, halfweg tussen SW Point en Prospect; uitgebloeide planten tussen vrij dicht struikge
was met Coccoloba en palmpjes op zandige bodem (Fig. 1 6), 20.V.1 973; no. 106 (holoty- 
pe fa. pedicellata) — Zuidkust bij Spots; langs de weg, 21 .V .1973; no. 107. — Bezuiden Sa- 
vanna Village; op verlaten landbouwgrond, met A. angustifolia, 23 .V. 1 973; no. 108. -- Be
noorden Gun Bay Village; talrijke bloeiende planten op ca 5 m hoge, brede zandwal met ko- 
raalpuin, samen met A. angustifolia (Fig. 21), 25 .V .1 973; no. 109.

Fig. 14. Op versche idene  p laa tsen  
k o m t op de C aym an E ilanden A gave  
sisa lana voor, m e e sta l op p laa tsen  
w a ar z ij v roeger m o e t z ijn  aange
p lan t. Op de h ie r a fgebeelde  p laa ts  
s ta a t z ij op  een zandige p u in  w a l 
langs de n o o rd k u s t van Cayman  
Brac (no. 110 ), w a a r nog  resten  van 
cocospalm en a an w e z ig  zijn. De m e t 
b u l b i l  ten beze tte  b lo e i w ijze  in  h e t 
m idden  is  van A. ang us tifo lia , die  
ook vroege r van h e t va s te la nd  van 
Z u id -A m erika  is  ingevoerd.

Fig. 15. O ok langs de 'S even MUe 
B e a ch ' - zoa ls  h ie r op n og  geen 5 0  
m  van h e t w a te r - kom en  op open  
p lekke n  tussen  Cocco loba  u v ife ra  en 
andere s trandp lan ten , nog  s isa l aga
ven vo o r (no. 105).



Cayman Brac. Noordkust ten westen van Stake Bay; enkele bloeiende planten op zandige 
puinwal met ijle strandvegetatie bij vervallen huisje, samen met A. angustifolia (Fig. 14), 
1 .VI.1 973; no. 1 10.
Anguilla. Badcox Pond; enkele bloeiende planten op laag kalksteenterras, 1.VII. 1973; no. 
111. -- Crocus Hill ten zuiden van de baai; langs voetpad op kalksteen, ca 20 m hoog, 
1 .VII.1 973; no. 1 1 2.

De tweede agavesoort die door Proctor in zijn Flora of the Cayman Islands 
wordt genoemd is Agave sisalana, met herbariummateriaal van Grand 
Cayman en een veldwaarneming op Cayman Brac. Gezien de beknoptheid 
van zijn beschrijving en de grote variabiliteit van dit oorspronkelijk uit Yuca- 
tan afkomstige cultuurgewas dat thans op vele plaatsen in de tropen en 
subtropen in verwilderde toestand te vinden is, lijkt het juist dat hier aller
eerst een korte beschrijving wordt gegeven van de beide bloeiende planten 
welke op Grand Cayman (bij Gun Bay, no. 1 09) en Cayman Brac (bij Stake 
Bay, no. 1 10) werden verzameld.
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Fig. 17

Fig. 16. Eveneens zeer dicht bij de kust, bij de South Sound op Grand Cayman, staan groepjes sisalana waarvan de 
bloemsteeltjes bijna tienmaal zo tang zijn als bij de gewone vorm en die daarom Agave sisalana forma pedi cel lata werden 
genoemd fno. 106).

Fig. 1 7. Eindstekels van de bladeren van Agave sisalana van Cayman Brac fa-c Stake Bay, no. 110) en Grand Cayman 
fd-f South Sound, no. 106, forma pedicellata, holotype). fx 1.9).

Fig. 18. Bloemen van Agave sisalana zittend op 'normale' korte bloemsteeltjes (Gun Bay, no. 109) (x 0.75).

Fig. 19. De uitzonderlijk lange bloemsteeltjes van A. sisalana forma pedicellata fSouth Sound, no. 106, holotype) (x 
0.9).

Fig. 21. Op een zandige strook langs de oostkust van Grand Cayman, benoorden Gun Bay, staat een grote groep Agave 
sisalana (no. 109) gemengd met A. angustifolia fno. 115). De tweede soort heeft een meer ovale bloem pluim, waarop 
de bulbillen dikwijls in klompen staan gerangschikt.

Fig. 21

Foto’s van de 
schrijver
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Rozet met worteluitlopers, een slechts enkele decimeters lange stam vormend, met stijf af
staande, meestal ondiep-gootvormige bladeren.
Bladeren van 1 60-1 70 cm lengte, 1 3-1 6 maal zo lang als breed, zeer smal lancetvormig tot 
bijna lintvormig met de grootste breedte in (of enigszins boven) het midden, boven de basis tot 
ongeveer 2/3 van de bladbreedte versmald (Fig. 20 F-H).
Eindstekels slank kegelvormig tot priemvormig, boven de basis meestal enigszins gezwollen, 
1 5-20-30 mm lang en aan de basis 3'/2-4-5 mm breed, niet (of slechts zeer weinig) langs 
de bladrand aflopend en op de bladrug het groene weefsel niet (of bijna niet) binnendringend; 
het onderste derde deel vlak gegroefd (of soms alleen maar afgeplat) tussen de hier samenko
mende bladranden (Fig. 17 a-c).
Randstekels meestal geheel ontbrekend, op sommige bladeren plaatselijk aanwezig maar dan 
niet meer dan 1 mm groot op een vlakke rand.
Bloempluim omstreeks 3 m lang en 2 '/>-3 maal zo lang als breed, dikwijls met vrij spitse top, 
niet (of bijna niet) op de schacht aflopend (Fig. 14, 21), met een enigszins zigzaggende 
hoofdas; ca 30 takken van meer dan 1 0 cm lengte en 20-25 van meer dan 20 cm, waarvan 
de langste 71 cm is; bloemsteeltjes 1-2-4 mm lang (Fig. 18).
Schacht omstreeks 3 m lang, aan de basis (tot waar de rozetbladeren reiken) 7-8 cm dik; ca 
20 schutbladeren, die een gladde rand hebben en een scherpe eindstekel.
Bloemen geelachtig groen, 45-55-64 mm lang, snel verwelkend, waarbij de bloemslippen te
gen het vruchtbeginsel worden teruggeslagen (Fig. 1 8); stamper groenachtig geel en meeldra
den gelig, beide met roodbruin overstoven; bloembuis 1 /4-1 /5 maal zo lang als de bloem, slip
pen 1 /3 van de bloemlengte en ca 1 ' / 2  maal zo lang als de bloembuis. De helmdraden staan 
meestal op 1/5-2/5 van de bloembuishoogte beneden de keel ingeplant (zie Tabel 2). 
Bulbillen met zachte randstekels en een scherpe eindstekel, meestal verspreid in de oksels van 
de abortieve bloemen.
Van de aanzienlijke verschillen welke metingen aan een zevental bloemen 
van elke plant opleverden, kan men een indruk krijgen uit Tabel 2, waarin 
deze maten zijn vergeleken met die van een A. sisalana uit Anguilla (Bad- 
cox Pond, no. 1 1 1) en een plant van Grand Cayman (South Sound, no. 
106) welke ongewoon lange bloemsteeltjes bezit.
Dit exemplaar van South Sound vertoont - vergeleken met de zojuist gege
ven beschrijving van twee 'typische' sisalana's - slechts de volgende ver
schillen:
Bladeren van 130-140 cm, ongeveer 11 maal zo lang als breed, smal lancetvormig tot 
zwaardvormig, met de grootste breedte in (of iets onder) het midden, boven de basis tot op 
ongeveer 3/5 van de bladbreedte versmald (Fig. 20 B-D).
Eindstekels 18-22'/2-25 rnm lang en 3 -4 -4 '/2  mm breed (Fig. 17 d-f).
Randstekels slechts op een paar plaatsen aanwezig, dan kleiner dan 1/4 mm.
Bloempluim met 1 5 zijtakken van meer dan 25 cm lengte, waarvan de langste 70 cm is. 
Bloemsteeltjes 12-21-25 mm lang (Fig. 19).
Schacht aan de basis 8 cm dik, bovenaan 5 ' / 2  cm.
Bloemen 63-70-73 mm lang; bloembuis 1/7-1/8 van de lengte van de bloem, bloembuis 
1/7-1/8 van de bloemlengte. De helmdraden staan Vi-1_Vi-2 mm (d.i. gemiddeld op 1/6 
bloembuishoogte) beneden de keel ingeplant (zie Tabel 2).
Bulbillen werden niet verzameld. Tabel 2

Metingen aan 7-9 bloemen van Agave sisalana, in mm 
Measurements in flowers of A. sisalana

Gr. Cay. 
no. 106

Gr. Cay. 
no. 109

C. Brac 
no. 110

Anguilla 
no. 111

Lengte van / length of 
bloem / flower 63-Z0-73 45-52-56 62-63-64 57-65-69
vruchtbeginsel / ovary 32-33-34 21 -23 '/2-28 26-22-28 25-30-31
bloembuis / tube 8 '/2-aY2-10'/2 9-11-1 2 1 2 -14 '/2  -1 6 ’/b 10-11-1 2
bloemslippen / segments 20-22-23 14'/2-l_6'/2-20 2 1 -2 2 -2 3 ’/. 19-21'/2-2 5
stijl / style 46-43-50 37-41-47 59-65 54-60-65
helmdraden / filaments — 32-32-41 51-62-61 46-60-51
helmknoppen /anthers ca 1 9 1 9-23-25 23-24-26 22-23 '/2-25 '/2

Inplanting helmdraden 
beneden keel / insertion '/2-11/2-2 2-41/2-5 2'/2 -31/2-4’/2 1 Vi-_Z-b
filaments below throat
Bloemsteeltjes / pedicels 1 2-21-35 1z2-4 2-21/2-3 1H -6
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Fig. 20. Omtrek en dwarsdoorsnede van bladeren van Agave sisalana van: Grand Cayman (A, no. 105; B-D, 106; E, 
108; F, 1091, Cayman Brac (G-H, 110) en Anguilla fl, 112). De bladeren B-D, waarbij de grootste breedte even onder 
het midden ligt, behoren tot de forma pedicellata, evenals misschien A.

Hoewel ik geneigd ben deze tienmaal langere bloemstelen als een kenmerk 
van systematische betekenis te beschouwen, meen ik toch dat het aanbe
veling verdient om deze plant slechts als Agave sisalana forma pedicellata 
aan te duiden, totdat meer zekerheid over de taxonomische waarde van dit 
opvallende kenmerk is verkregen. De hoge inplanting van de meeldraden 
zou een k,enmerk van belang kunnen zijn, ware het niet dat de meeldraden 
van 'normaal' vergelijkingsmateriaal van Anguilla (no. 111) eveneens dicht 
onder de keel staan ingeplant (Tabel 2).
Dat de hoogte van de inplanting van de helmdraden in de bloembuis bij de 
genetisch weinig stabiele A. sisalana vermoedelijk een kenmerk van weinig 
betekenis is, daarop wijst ook het door Gentry (1 982, p. 622) gepubliceer
de ideogram van (slechts één) sisalana van San Diego (Californië) dat aan
zienlijk verschilt van de vier door mij gemeten exemplaren (vgl. Fig. 13). 
Volgens Trelease (1913, p. 49) zijn de bloemslippen 15-20 mm lang, is 
de bloembuis 1 5-20 mm diep en zijn de meeldraden "about the upper 
third of the tube”  ingeplant. Bij Berger (1915, p. 233) zijn de slippen 20- 
21 mm, is de buis 1 5-1 6 mm, en staan de meeldraden ” im oberen Drittel 
der Röhre”  ingeplant. Howard (1 979, p. 492) geeft eenzelfde lengte voor 
de bloembuis, 1 5-20 mm, maar zijn inplanting van de meeldraden is "a t 
the level of the perianth fusion” .
Op Grand Cayman werd A. sisalana nog op verscheidene andere plaatsen 
aangetroffen: langs het strand van West Bay (Fig. 1 5, no. 1 05), bij Spots 
(no. 107) en White Sand Bay, langs de zuidkust, en meer in het 'binnen
land' bij Savanna Village (no. 108). Indien wij ons laten verleiden de blad- 
vorm (zoals aangegeven in Fig. 20 B-D) eveneens als kenmerkend voor de 
vorm pedicellata te beschouwen, dan zouden ook de* planten van West 
Bay (Fig. 20 A) hiertoe moeten worden gerekend.

Sweelincklaan 84, 3723 JH Bilthoven (wordt vervolgd)
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Braziliaanse im pressies (III)

PIERRE BRAUN

Vernietiging van Discocactus-populaties in Mato Grosso, met als voor
beeld Discocactus semicampaniflorus Buin. & Bred.
Een van de interessantste Disco's in Mato Grosso is, resp. was Discocactus 
semicampaniflorus Buin. & Bred. Deze soort werd reeds in de jaren zestig 
door Horst en Uebelmann ontdekt. Later, in 1 968, 1 972 en 1 974, bezocht 
Buining tezamen met Horst de standplaats.
Daar deze soort in Europa zo goed als niet aanwezig was, tenminste niet met 
zekerheid afkomstig van de typevindplaats, bezochten wij op onze reis door 
Mato Grosso ook deze vindplaats.
Heden ten dage is dit gehele gebied in cultuur gebracht, de wouden van 
vroeger zijn totaal vernietigd. Ofschoon het al negen jaar geleden was, dat 
Leopoldo Horst hier voor het laatst was, vond hij de kleine heuvel terug, 
waar toen een klein pension vlak langs de weg naar Rondonopolis stond. De 
hut is nu vervallen, doordat de thans geasfalteerde weg inmiddels werd ver
legd zodat hier geen reizigers meer halt houden.

Discocactus semicampaniflorus was echter de toestand van het meren
deel der gevonden exemplaren.

In welke richting men ook kijkt, overal ziet men kale heuvels, waarop weiden 
of akkerland liggen. Van de Campo Cerrado, het oorspronkelijke landschap, 
is niets meer overgebleven. Enorme gebieden zijn al omgeploegd.
Daar, waar negen jaar gelden nog duizenden exemplaren van D. semicam
paniflorus stonden, is nu alles zwart en verbrand. Eerst na lang zoeken von
den wij nog enkele verbrande exemplaren en ongeveer 10 ongeschonden 
planten, die door gelukkige omstandigheden niet door het vuur aangetast 
waren. Nadat wij onze zoektocht beëindigd hadden, begon de boer ook dit 
laatste hoekje om te ploegen. De ernaastliggende gronden had hij de dag er
voor afgebrand en omgeploegd. De nabijgelegen heuvels waren in 1982 
omgeploegd en daar groeide reeds het eerste weidegras.
Helaas konden wij deze Discocactus op geen enkele andere plek vinden. Zo 
moesten wij weer een vindplaats verlaten die wij vlak voor zijn definitieve 
vernietiging nog voor een keer mochten en konden bezoeken.
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Deze ervaring was helaas symptomatisch voor onze gehele reis door Mato 
Grosso.
Opm.: In 1 983 werden door zowel Nederlandse als Duitse handelaren im- 
portplanten onder de naam D. semicampaniflorus aangeboden. Deze plan
ten werden door R. Bueneker verzameld. Het betreft hier niet D. semicam
paniflorus in de zin van Buining. Waarschijnlijk zijn ze er wel mee verwant.

Hauptstrasse 83, D 5020 Frechen 1, BRD 

Vert.: L. Bercht

A ylo ste ra  a lb iflo ra  (Ritt. & Buin.) Backbg.

A.B. PULLEN

Deze soort kan men ook tegenkomen onder de naam Rebutia albiflora Ritt. 
& Buin. Welke naam men prefereert hangt af van de systematische 
inzichten die men heeft. De geleerden zijn het er nog steeds niet over 
eens of men de geslachten Aylostera, Rebutia en Mediolobivia als aparte 
geslachten moet handhaven, dan wel moet samenvoegen tot één geslacht. 
In het laatste geval wordt de geslachtsnaam Rebutia

A. albiflora kan bijna niet met andere soorten worden verward. Het is een 
sterk spruitende soort. De afgebeelde plant is enkele jaren oud en heeft in
middels enkele tientallen hoofdjes gevormd, zodat zij momenteel een vier
kante 9 cm pot volledig vult. De afzonderlijke hoofdjes worden meestal niet 
groter dan 1 5-20 mm ê. Het grijsgroene plantelichaam wordt vrijwel geheel 
aan het oog onttrokken door de witte doorntjes.
Wanneer de plant wil gaan bloeien, denkt men misschien bij de neus geno
men te zijn. Men verwacht immers witte bloemen, gezien de naam van de 
plant (albiflora = met witte bloemen). De knoppen doen echter anders ver
wachten. Ze zijn donker paarsrood tot bijna zwart van kleur. Wanneer de 
bloemen zich openen blijkt alles toch te kloppen. De buitenste bloemblaadjes 
zijn weliswaar enigszins rood aangelopen, de binnenste bloemblaadjes even
wel zijn wit. De bloemen hebben een diameter van ongeveer 25 mm. Dat is 
niet zo groot voor een Aylostera- of Rebutia-bloem, maar het aantal bloemen 
dat tegelijkertijd verschijnt, vergoedt veel.
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Onder de condities in mijn verzameling begint de plant zo ongeveer eind 
maart-begin april knoppen te vormen. Zij bloeit dan, afhankelijk van de 
weersomstandigheden, eind april-mei.
Doordat deze planten zo gemakkelijk spruiten zijn zij zeer eenvoudig langs 
vegetatieve weg te vermeerderen. Dat is dan ook in het verleden veelvuldig 
gebeurd, zodat waarschijnlijk veel van het materiaal dat in Europa in de ver
zamelingen aanwezig is, tot dezelfde kloon behoort. Aangezien de planten 
zelfsteriel schijnen te zijn, heeft men voor de zaadwinning altijd een tweede 
exemplaar nodig, dat geen stek mag zijn van het eerste. U ziet het probleem. 
Bijna alle cultuurplanten zijn stekvermeerderingen en dus blijft zaadproductie 
veelal uit.
A. albiflora werd in 1 958 door Friedrich Ritter ontdekt in Bolivia, waar zij 
groeit in een kloof bij de Rio Pilaya. Ritter merkte nog op, dat deze soort van 
alle Rebutia's in de natuur de warmste standplaats heeft. Dat zou erop kun
nen wijzen, dat men deze soort in de verzamelingen niet te koud moet over
winteren. Bij mij verdraagt zij minimumtemperaturen van 5 a 6 °C echter 

■zonder problemen. De cultuur verschilt verder niet van andere soorten uit dit 
geslacht: koel en droog overwinteren, in het voorjaar voorzichtig aan de 
groei brengen, na het bloeiertveel wateren regelmatig verpotten. Oppassen 
voor ongedierte, dat op deze plant nauwelijks opvalt, maar wel degelijk aan
wezig kan zijn.
A. albiflora zal ook de vensterbankkwekers onder ons niet al te veel proble
men opleveren.

Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen

T IJD S C H R IF T E N

Hakteen und andere Sukkulenten  3 5  - 5 , mei 1 9 8 4
Op de kaft van deze aflevering is Maihuenia poeppigii afgebeeld. C. Horich schrijft over zijn 
naspeuringen naar cactussen in Midden-Amerika. G. Fritz houdt zich bezig met de identiteit van 
Sulcorebutia FR 944 IS. weingartioides Ritter n.n.) en komt tot de conclusie, dat deze planten 
identiek zijn met S. pampagrandensis Rausch. B E. Leuenberger houdt zich bezig met het pro
bleem van de veldnummers, speciaal de FR-nummers, die eigenlijk geen echte veldnummers 
zijn. Over de cultuur van cactussen in Bims handelt een opstel van B. Dietz. R. Gruber is toe aan 
het laatste deel van zijn epos over de cactussen van Venezuela. Parodia ritteri wordt in woord en 
beeld voorgesteld door A. Meininger, Tenslotte wijdt R. Schmied enkele regels aan Greenovia 
aurea

Hakteen und andere Sukkulenten 3 5  - 6 , juni 1 9 8 4
Glandulicactus uncinatus siert de omslag van deze aflevering. Cl. Horich beschrijft zijn ervarin
gen op de standplaats van Epiphyllum guatemalense. Een korte bijdrage over Mammillaria hah- 
niana komt van de hand van A. Meininger.
Augustin geeft de nieuwbeschrijving van Sulcorebutia swobodae Caralluma burchardii wordt 
in woord en beeld voorgesteld door W.Rihm. G. Gröner schrijft over een witbloeiende vorm van 
Lobivia densispina. Het geslacht Turbinicarpus wordt belicht door U. Eggli (met determinatieta- 
bel voor de soorten van dit geslacht.
H. Hoock vraagt aandacht voor een afwijkende bloemvorm bij Echinopsis Over cristaatvorming 
bij Euphorbia pugniformis handelt een bijdrage van G. Forchert.
W. Rauh publiceert zijn waarnemingen ten aanzien van de verschillen in uiterlijk tussen jonge en 
volwassen planten, toegespitst op de cephaliumdragers. Een uitvoerig met foto's gedocumen
teerd artikel over Echinocereus fasciculatus var. bonkerae en zijn verwantschapsgroep, in rela
tie tot een onder veidnummer HN 1 in omloop zijnde variant (ecotype), komt van G. Frank.

A.B. Pullen
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The Chileans vol. 12  nr. 4 2  (1 9 8 3 )
In de bekende brede opzet wordt eerst aandacht geschonken aan Gymnocalycium glaucum  en 
even aan G. ferrarii. Het geslacht Pterocactus is het tweede onderwerp, waarna een verhande
ling over Me/ocactus macrocanthos volgt. Aandacht voor de cactusflora van Peru en zeer uitge
breid voor die van Chili, inclusief de plaatsing van Oreocereus fossulatus en zijn variëteiten in 
Cleistocactus Tenslotte enkele artikelen over fotosynthese en natuurlijk in het bijzonder bij suc
culenten.

S w iat Kaktusow  1 9 7 9
Uitgave van de Poolse cactusvereniging, in 't Pools, 7 6 pag. Donald behandelt de door Lau ge
vonden Gymno-soorten terwijl een aantal andere uit hetzelfde geslacht door Putnam onder de 
loupe worden genomen. Een eerste aflevering over het geslacht Echinocactus en verwante 
soorten. Donald bespreekt vier Oroya's Miklaszewski belicht uitvoerig cactusgroeiplaatsen in 
Paraguay. Sulcorebutia is het onderwerp in een artikel van Szymczak. Korte(re) aandacht voor 
Notocactus veenianus, Sclerocactus polyancistrus, N. bommeijei, Mammillaria 
schelhaseil?) en Euphorbia obesa

Piante grasse jrg . 3 nr. 3 -4  (19 8 3 )
Alle artikelen zijn geschreven door Battaia en Zanovello. Een ruim 1 1 pagina's tellend artikel be
handelt de techniek van het enten, het waarom en welke onderstammen, ook voor de andere 
succulenten. Een artikel van 22 pag. behandelt het geslacht Turbinicarpus, zonder de door 
sommigen tot Gymnocactus gerekende soorten. Een sleutel tot de soorten wordt gegeven, alle 
soorten worden beschreven en uitvoerig met foto's toegelicht. Ook cultuurproblemen komen 
aan de orde, evenals historische en geografische bemerkingen. Aandacht voor 50 jaar Jardin 
Exotique en de collectie in Heidelberg. Korte besprekingen van Obregonia denegrii, Euphorbia 
stellaespina. Mammillaria carmenae en M. pennispinosa. Schemakaart voor Fraiiea

Piante grasse jrg. 4  nr. 1-2 (19 8 4 )
Door het IUCN en het WWF is 1 984 uitgeroepen tot het jaar van de plant. Bica illustreert een en 
ander met de Zuidafrikaanse actie Flora '83 , waarin natuurbehoud middels educatie centraal 
stond.
Het echtpaar Costanzo stelt in woord en beeld enkele openluchtcollecties uit de omgeving van 
Cagliari voor. Battaia en Zanovello behandelen de soorten uit de familie der Didiereaceae, als 
ook de cultuur ervan (7 pag., 1 3 zw./w. foto's). Een opname van een in Italië bloeiende Tricho- 
cereus schickendantzii wordt gevolgd door beschrijvingen van Ariocarpus fissuratus, Li- 
thops otzeniana, Sedum album, Mammillaria longiflora en Jatropha podagrica

Cactus jrg. 1 5 nr. 5 (1 9 8 3 )
Beukelaers bespreekt Cochemiea pondii De geslachten Browninga en Buininga krijgen'kort 
aandacht. Fritz gaat in op Sulcorebutia mizquensis en haar verwantschap. Een uit Kaktusy 
1 982 vertaald artikel over Gymnocalycium lafaldense van Schütz besluit deze aflevering.

Cactus jrg. 1 5 nr. 6  (1 9 8 3 )
Tweede deel over de beschreven vormen van G. lafaldense door Schütz, vertaald uit Kaktusy. 
Korte aandacht voor Calymmanthium en Carnegiea Simon behandelt uitvoerig in al zijn facetten 
de cultuur van Rebutia's. In tekeningen wordt het verschil tussen Roseocactus en Ariocarpus 
uiteengezet.

Cactus jrg. 15  nr. 7-8  (19 8 3 )
Simon gaat in op de vraag hoe oud cactussen kunnen worden. Hij poneert de stelling dat 
planten uit een kloon ongeveer gelijktijdig met de "moederplant" afsterven. Hij staaft dit met 
voorbeelden. Vanmaele heeft cactusdorens microscopisch bekeken op hun nut bij taxonomische 
indelingen. Conclusies zijn nog erg prematuur. Beukelaers beschouwt Cochemiea maritima 
Korte aandacht voor de geslachten Castellanosia en Cephalocereus

Cactus jrg . 15  nr. 9  (19 8 3 )
Beukelaers beschouwt publicaties over Discocactus na het overlijden van Buining. Vanmaele be
keek microscopisch de dorens van Rebutia's en vond geen verschillen die ingezet zouden kun
nen worden voor soortidentificatie. In de serie over Cochemiea gaat Beukelaers uitvoerig in op
C. setispina Korter artikel over Monanthes subcrassicaulis

Cactus jrg . 1 5 nr. 1 0  (19 8 3 )
Vanmaele, in zijn studie van cactusdoorns, heeft deze keer doorns van 6 soorten Sulcorebutia's 
bekeken. Er zijn duidelijke verschillen t.o.v. andere geslachten, echter significante onderlinge 
verschillen zijn er niet. Simon gaat in op enkele merkwaardigheden van Rebutia minuscula en de 
lotgevallen rond R. einsteinii (= Lob. schmiedcheniana) Korte aandacht voor Neohenricia sib- 
bettii, Cephalocleistocactus en Cereus
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Cactus jrg . 15  nr. 11 (19 8 3 )
Lampo bespreekt uitvoerig Mammillaria gigantea en haar verwanten. Vanmaele bespreekt en laat 
zien de oppervlaktestructuur van Mediolobivia-dooms. Van Gessel beschrijft het zaaien op hy- 
drokorrels. Korte aandacht voor Chamaecereus, Chiapasia en Chileorebutia

Cactus jrg . 1 5 nr. 1 2 (1 9 8 3 )
In zijn voortreffelijke serie over de morfologie van cactusdoorns heeft Vanmaele deze keer die 
van het geslacht Aylostera onderzocht. Als geslacht treden typische kenmerken op met als bui
tenbeentjes A. heliosa en A. spec. LAU 40 5  Neut verhaalt over cultuurervaringen met prikkel- 
bestuiving o.a. met stuifmeel van rozen.
L. Bercht

In form ationsbrief ZAG M am m illa rien , Sonderheft, 1 9 8 3 .
Gelukkig voor de Mammillarialiefhebbers wordt dit Oostduitse tijdschrift toch nog gecontinueerd, 
zij het niet meer als tijdschrift maar als jaarboek.
Op de omslag prijkt een kleurenfoto van M. matudae, waaraan B. Hofmann enige tekst wijdt. J. 
Ettelt geeft een planteportret van M. longimamma B. Hofmann vraagt aandacht voor M. micro- 
helia. M. columbiana wordt door Th. Linzen voor het voetlicht geplaatst. De taxonomische pro
blemen rondom het geslacht Escobaria worden door B. Böger behandeld; hij geeft voorts ook 
cultuurwenken voor dat geslacht. B. Hofmann schrijft hoe hij Lepidocoryphantha ziet als een na
tuurlijke verbinding tussen Ferocactus en Coryphantha. H. Topel behandelt een groot aantal 
soorten Mammillaria's: M. kunzeana, leucantha, longicoma, ma galla n ii var hamatispina, ma- 
thildae, mercadensis, moellerana, mollihamata, monancistra, monancistracantha, m ultifor
mis, multihamata, nana, oteroi, painteri, paradensis, pennispinosa, idem var. nazanensis, 
placostigma, en posseltiana Voorts geeft dezelfde schrijver nog een portret van M. anniana B. 
Böger geeft een overzicht van de recente nieuwbeschrijvingen uit de geslachten Coryphantha en 
Escobaria. P. Mansfeld vraagt aandacht voor de hydrocultuur van cactussen. H. Hudrup geeft 
zijn ideeën omtrent de overwintering van cactuszaailingen. H. Topel verschaft de lezer een bloei- 
kalender voor vele soorten Mammillaria's. Een uitgave welke is voorzien van een groot aantal 
zwart/witfoto's.
M itte ilungsblatt des A .f .M . I I ,  1 9 8 4
H. Rogozinski gaat uitvoerig in op M. species Guanajuato, een nana-achtige. Zijn artikel is goed 
met zwartwit-afbeeldingen gedocumenteerd. A. Lau behandelt de onlangs beschreven M. rekoi 
var. aureispina F. Krahenbühl vraagt aandacht voor M. jalpanensis, een n.n. voor een 
magnimamma-achtige. Een onbekende auteur discussieert over M. seideliana en M. species 
Cuarenta. P. Wol geeft zijn ervaringen weer terzake van het verschijnsel dubbele bloem bij Mam
millaria's. A. Schmitz spreekt over zijn kaservaringen, zo ook K. Wichmann. B. Wollenschlager 
verschaft de lezer tips voor het fotograferen van cactussen. Tenslotte wordt de biografie van Hu- 
go Baum voortgezet.

Cactus and Succulent Journal 56  (2), m aart-april 1 9 8 4
Deze maal prijkt op de voorkant een waterverfvoorstelling van Glottiphyllum muirii en Faucaria 
feiina J. Pilbeam verdiept zich nader in het geslacht Adromischus De op de voorplaat afgebeel- 
de vetplanten worden nader door E. van Jarsveld voor het voetlicht gebracht. C. Glass en R. 
Forster vragen zich af of Toumeya papyracantha eigenlijk geen Sclerocactus is .G. Wrinkle ver
volgt zijn commentaar op het geslacht Haworthia I. Hoffmann heeft een tweede aflevering no
dig ter illustratie van haar cactusjacht in Argentinië. Het dagboek van het onafscheidelijke duo 
Glass en Forster geeft weer de nodige veldnotities prijs. E. Eby behandelt de kweek van Sanse- 
vieria's op Hawaii. Ook ditmaal weer een nieuwbeschrijving en wel van Haworthia memurtryi 
van de hand van C. Scott; deze soort groeit bij Loskop Dam, Transvaal. Nog een nieuwbeschrij
ving, van de hand van L. Bremer: een nieuwe Coryphantha en wel C. maliterrarum, voorkomend 
ten noorden van Cadereyta. En dan nog een nieuwe variëteitsbeschrijving en wel van Echeveria 
racemosa var. citrina door M. Kimnach. In dit nummer is de ISl-plantenlijst opgenomen. A. Lau 
tenslotte sluit de rij met zijn schier onuitputtelijke Zuidamerikaanse cactuslogboek.
Th. Neutelings
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Copiapoa coquim bana en C. pseudocoquim bana

F. VANDENBROECK

Beide bovenvermelde cactussoorten zijn genoemd naar de Noordchileense 
havenstad Coquimbo, ongeveer 450 km noordelijk van de hoofdstad Santia
go gelegen. Coquimbo vormt samen met de stad La Serena een soort twee- 
lingstad, in die zin dat beide agglomeraties, in een overigens dunbevolkt 
woestijnachtig gebied, slechts een vijftiental kilometers van elkaar verwij
derd liggen en functioneel op elkaar aangewezen zijn. Coquimbo is gebouwd 
op een rotsachtig schiereiland en vertoont als havenstad verrassend weinig 
activiteit. Reeds Darwin vermeldde bij zijn bezoek aan de stad in 1 835 dat 
deze slechts merkwaardig was vanwege ' ' its extreme quietness” . Het con
trast tussen het verarmde Coquimbo en de tweelingstad La Serena is wel 
groot, daar deze laatste steeds een belangrijke bestuursfunctie heeft gehad 
en er overal iets van dit aristocratische verleden is blijven hangen.
Het hele gebied maakt op het eerste gezicht een onaantrekkelijke indruk. 
Woestijnachtig van karakter met uiterst weinig neerslag (10-50 mm p.j.) 
vertoont de streek een landschap van bruine, dorre heuvels met als planten
groei wat schaars verspreide doornige struiken en cactussen, waarvan voor
al de opvallend bedoornde zuilengroepen der Eulychnia's mooie silhouetten 
vormen. Vaak hangen de voor deze gebieden zo typische kustnevels over 
het land en maken het geheel nog somberder. In de streek rond Coquimbo 
komen echter ook een aantal voor de liefhebber aantrekkelijke cactussoorten 
voor, waarvan ik hier twee interessante Copiapoa-species in het licht wil stel
len die nogal verwarrende namen dragen.
In 1 886 werd door Ruempler een in de omgeving van Coquimbo gevonden 
bolcactus zeer summier beschreven onder de naam Echinocactus coquim- 
banus. Toen Britton en Rosé in 1 922 deze plant onderbrachten in het door 
hen opgestelde genus Copiapoa, en derhalve de plant Copiapoa coquimba
na (Ruempl.) Br. et R. doopten, bedoelden zij logischerwijze hiermede de 
planten die op hellingen in de onmiddellijke omgeving van de stad Coquimbo 
groeien. Uit later onderzoek bleek evenwel dat in het gebied twee duidelijk 
verschillende vormen van groepenvormende bolcactussen voorkomen. Een 
vorm met dichte afstaande bedoorning groeit in de nabijheid van de kust, 
dichtbij de stad Coquimbo, terwijl planten met een ijle, aanliggende, gebo- 
gen-horizontale bedoorning meer landinwaarts voorkomen in de vallei van 
de Rio Elqui. Daar geen overgangsvormen worden gevonden, kan men hier 
van twee verschillende soorten spreken. Uitgaande van de aanduidingen 
omtrent de bedoorning in de oorspronkelijke summiere beschrijving van Ruem
pler, moet deze een plant in handen hebben gehad met aanliggende be
doorning, dus een exemplaar uit de Elqui-vallei. Britton en Rosé bedoelden 
dus onwetend een andere plant dan Ruempler.
Door veldstudie bracht Ritter klaarheid in deze verwarring. Hij behield de 
naam Copiapoa coquimbana (Ruempl.) Ritt. voor de planten bedoeld door 
Ruempler (dus de vormen met aanliggende bedoorning uit de vallei van de 
Rio Elqui) en gaf aan de zwaar bedoornde, bij de kust groeiende planten de 
naam Copiapoa pseudocoquimbana Ritt., dit als naam die moet herinneren 
aan de verwarring die lange tijd heerste in de naamgeving van deze planten. 
Later werden op andere plaatsen afwijkende pseudocoquimbana-vormen 
gevonden, die variëteiten bleken te zijn en door Ritter werden beschreven 
onder de namen vulgata, chaniarensis en domeykoensis. De op de hellin
gen rond Coquimbo groeiende planten behoren tot de variëteit vu lgata* .
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1 . Kleine groep van C. pseudocoquimbana var. vulgata
2. Habitus van C. pseudocoquimbana var. vulgata
3. Eulychnia brevi flora, een karakterp/ant van de hellingen rond Coquimbo
4. Een groep van C. coquimbana, meer landinwaarts groeiend in de vallei van de Rio Elqui
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Neoporteria nigrihorrida nabij Coquimbo Foto's van de schrijver

De twee voorvermelde Copiapoa-species zijn, vanuit liefhebbersstandpunt 
bekeken, aantrekkelijke planten. Vooral C. pseudocoquimbana heeft een 
prachtige bedoorning en kan ongetwijfeld als een der mooiste Copiapoa- 
soorten beschouwd worden. Beide species behoren tot de zogenaamde 
"groene" Copiapoa's, dit in tegenstelling tot de meer noordelijk voorkomen
de grijze Copiapoa's. Deze groene planten zijn over het algemeen dankbaar
der om te kweken omdat, zoals bekend, de grijze waslaag van de meer noor
delijke soorten in de nieuwgroei in cultuur moeilijk behouden blijft en bij zaai
lingen zelfs ontbreekt.
Zowel C. coquimbana als C. pseudocoquimbana vormen op latere leeftijd 
grote dichte groepen met talrijke koppen die elk een doorsnee van ongeveer 
1 2 cm bereiken. De koppen van C. pseudocoquimbana groeien slanker uit 
dan die van de andere soort.
C. pseudocoquimbana groeit dus, zoals reeds vermeld, op kustheuvels na
bij de stad Coquimbo. De begeleidende cactusflora op deze dorre stenige 
hellingen is boeiend. Dichte bestanden van Euiychnia breviflora Phil. bedek
ken de hellingen. Deze zuilcactussen vertakken zich vanaf de grond, berei
ken een hoogte van zowat drie meter en zijn zwaar bedoornd. Zeldzamer is 
de half liggend groeiende Trichocereus coquimbanus Br. et R. Verrassend 
mooi met zijn talrijke violetrode bloemen is Neoporteria nigrihorrida 
(Backbg.) Backbg., planten, zoals de soortnaam het zo treffend uitdrukt, met 
een afschrikwekkende gitzwarte bedoorning. Op sommige plaatsen waren 
deze fors uitgroeiende planten vrij talrijk te vinden, en de meeste waren op 
dit tijdstip (april) met bloemen getooid. In onze streken zijn het zoals bekend 
herfst- of winterbloeiers.
Meer oostelijk, in de vallei van de Rio Elqui, ziet het landschap er heel anders 
uit. Het wordt beheerst door de via irrigatie vruchtbaar gemaakte dalbodem 
en de daarmee contrasterende dorre bergflanken. De vallei staat bekend om 
zijn rijke druiventeelt. C. coquimbana groeit er op de hellingen in gezelschap 
van Miqueliopuntia miqueiii (Monv.) Ritt., een eigenaardige, in Chili ende
mische Opuntia-achtige. Laatstgenoemde planten vormen half liggende, van 
blauwgroene eivormige leden voorziene, takken. Ze zijn woest bedoornd en
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vormen mettertijd grote groepen. C. coquimbana vormt zelf ook groepen 
van typische, blauwachtig groene bolvormen met een platte aanliggende be- 
doorning. Het is nogal uitzonderlijk dat vertegenwoordigers van het geslacht 
Copiapoa, dat essentieel een genus is van cactussen gebonden aan een 
kustklimaat, zo ver in het binnenland (tot 30 km landinwaarts) voorkomen. 
Zuilcactussen zijn ook hier alom op de valleiflanken tegenwoordig: het be
treft hier Eulychnia acida Phil., een soort die een verspreidingsgebied heeft 
dat verder van de kust verwijderd ligt. Als kleine solitaire bolcactus vindt men 
er Pyrrhocactus jussieui (Monv.) Ritt., een plant met een grijsbruine epider
mis en de voor het genus zo typische gebogen opwaartse bedoorning.
C. coquimbana en C. pseudocoquimbana zijn, samen met C. penduiina 
Ritt. de meest zuidelijk voorkomende soorten van het geslacht. Verder noor
delijk langs de kust, waar de droogte steeds groter wordt, neemt het aantal 
Copiapoa-soorten snel toe. De twee besproken soorten groeien dan ook in 
een minder extreem biotoop dan de overige.

* Ter verduidelijking: C. coquimbana Br. & R. is synoniem aan C. pseudocoquimbana var. vulgata.

Geraadpleegde literatuur:
Ritter: Kakteen in Südamerika, Band 3.

Van Akenstraat 66, 1850 Grimbergen

Onderzoek naar de chem ische sam enstelling van een 
aantal inerte substraten/opperhuiden/doorns: een oriën
tatie  (II)

HANS VAN WORTEL

Opperhuid met en zonder waslaag
De opperhuid van vele planten, waaronder alle cactussen, is bedekt met een 
waslaag, de zg. cuticula. De dikte van de waslaag kan sterk variëren, nl. van 
1 tot meer dan 20 pm. De funkties van de cuticula en de zich daarop bevin
dende waslaag zijn o.a. het tegengaan van overmatige verdamping en het 
beschermen van de plant tegen zijn omgeving. Planten met een goed ont
wikkelde en niet beschadigde washuid zijn bijv. minder vatbaar voor allerlei 
ziekten/dierlijke belagers. Bij gebruik van bestrijdingsmiddelen zijn het vooral 
de zich hierin bevindende oppervlakte-aktieve stoffen die de waslaag kunnen 
aantasten. Het gevolg hiervan is, dat als men eenmaal begint met spuiten 
men dit regelmatig moet herhalen. Bovendien wordt bij cactussen de 
waslaag zeer lelijk, de kleur verdwijnt grotendeels, zeker bij planten als Melo- 
cactus azureus en Pilosocereus.
De wasafscheidingen bestaan uit ingewikkelde koolwaterstofverbindingen, 
ondermeer esters en vetzuren. Vooral cactusliefhebbers weten dat bepaalde 
cactussen t.g.v. een sterke wasafscheiding een bepaalde kenmerkende 
kleur kunnen krijgen. Die kleur kan veroorzaakt worden door organische 
kleurstoffen, maar misschien ook door anorganische verbindingen. Tot nu 
toe ben ik in de literatuur nog geen artikel tegengekomen waarin dit specifie
ke onderwerp wordt behandeld. (Ik werk echter bij het Metaalinstituut TNO, 
dus de toegang tot de botanische literatuur is wat moeilijk!).
Voor de analyses had ik het liefst vers importmateriaal tot mijn beschikking 
gehad, omdat deze planten niet met bestrijdingsmiddelen enz. zijn ''be
werkt''. Hier was tot op heden moeilijk aan te komen. De heren v.d. Hoeven
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en Hovens hebben mij echter voldoende materiaal geleverd om een aantal 
analyses uit te voeren. Er zijn tot nog toe een vijftiental cactussen geanaly
seerd. Een aantal meetgegevens was onbetrouwbaar, o.a. omdat er toch 
een residu van bestrijdingsmiddelen op de opperhuid aanwezig was. 
Betrouwbare analyses zijn o.a. verkregen van: Pilosocereus bradei, blauw
grijs gekleurd; Pilosocereus magnificus, diepblauw gekleurd; een onbeken
de Pilosocereus, grijsachtig-blauw gekleurd; Uebelmannia pectinifera, grijs
groen gekleurd en Eriocereus jusbertii, groen gekleurd.
Van alle cactussen is zowel het buitenste oppervlak als het materiaal dicht 
onder het oppervlak geanalyseerd. Kort samengevat zijn de voorlopige resul
taten als volgt:
Bij alle onderzochte cactussen zijn de volgende elementen aangetoond: 
magnesium, silicium, fosfor, zwavel, chloor, kalium en calcium.
Bij een aantal cactussen is bovendien nog aluminium, koper, ijzer en man
gaan aangetoond. In figuur 3, 4, 5 en 6 staan enige kenmerkende spectra 
weergegeven.
De opperhuid waarvan de waslaag was verwijderd bevatte ongeacht de cac
tussoort, altijd hoofdzakelijk calcium. Kalium kwam ook in tamelijk hoge kon- 
centraties voor. Alle andere elementen waren in veel lagere en sterk wisse
lende koncentraties aanwezig, zie figuren 3B t/m 6B.
Werd het uiterste buitenoppervlak geanalyseerd dan bleken de cactussen 
waarop een duidelijke waslaag aanwezig was nog nauwelijks calcium en ka
lium te bevatten. Magnesium en fosfor werden in het geheel niet meer aan
getoond. Het siliciumgehalte was altijd hoger, zwavel over het algemeen 
ook. Chloor kwam in zeer wisselende hoeveelheden voor, zie figuren 3A, 4A

A Mg cm m agnesium
Al *= alum inium
Si =• s ilic iu m

!■ 1 P =  fo s fo r
I ■ S =  zw ave l

! ;( Ca Cl =  c h lo o r
K =  ka liu m  *
Ca = ca lc iumf  W  \ i \  K j | C u =  koper

f V v '  1
f  N V \

V v » , .  .
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ïL
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'’V h

Mg cm m agnesium  
Al ■= alum inium  
Si xs s ilic iu m  
P =  fo s fo r 
S =s zw ave l 
Cl =  c h lo o r 
K =  ka lium  
Ca = calc ium

Fig. 3: Pilosocereus bradei. (Al is analyse van de sterk ontwikkelde 
waslaag; (B) is analyse van een plaats waar de waslaag is verwijderd.

Fig. 4: Pilosocereus magnificus. (A) is analyse van de sterk ontwikkel
de waslaag; (B) is analyse van een plaats waar die waslaag is verwij
derd.
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Fig. 5: Uebelmannia pectinifera. (A) is analyse van de waslaag; (B) is Fig. 6: Eriocereus jusbertii. (A) is analyse van de nauwelijks ontwikkel-
analyse van een plaats waar de waslaag is verwijderd. de waslaag; IB) is analyse van een plaats waar de waslaag is verwij

derd.

en 5A. De cactus met een weinig ontwikkelde waslaag, nl. Eriocereus jus
bertii, bevatte daarentegen hoofdzakelijk calcium en kalium, zie ook figuur 
6A. De elementverdeling hier ter plaatse komt sterk overeen met die gevon
den bij de cactussen waar de washuid was verwijderd.
Uit voorgaande gegevens kan voorzichtig gekonkludeerd worden dat cactus
sen met een duidelijk ontwikkelde waslaag zich kenmerken door een ver
hoogd silicium-(en zwaveD-gehalte en een sterk verlaagd kalium- en calcium- 
gehalte. Fosfor en magnesium zijn in de waslaag (bijna) niet meer aanwezig.
Figuur 7 toont R.E.M.-opnamen van het oppervlak van een cactus met een 
nauwelijks ontwikkelde waslaag en van één met een duidelijk ontwikkelde 
waslaag. De analyses van deze oppervlakken staan in de figuren 6A en 4A.
Bij de eerstgenoemde cactus (Eriocereus jusbertii) is het aantal huidmondjes 
per oppervlakte-eenheid hoger. Bovendien is een tamelijk groot gebied rond 
de huidmondjes nauwelijks met een waslaag bedekt. Bij de andere cactus 
daarentegen (Pilosocereus), zijn de huidmondjes nauwelijks zichtbaar. Plet 
gehele oppervlak is met een dikke waslaag bedekt.
Uebelmannia pectinifera (zie ook fig. 5) bevat naar verhouding veel alumini
um, ijzer en koper. In de andere planten met een duidelijke waslaag komen 
deze elementen minder of geheel niet voor; misschien moeten deze elemen
ten als ballaststoffen beschouwd worden. De grond waarin deze plant heeft 
gestaan bevat waarschijnlijk veel aluminium, ijzer en koper. Plet is echter ook 
mogelijk dat juist deze elementen de plant zo kenmerkend doen kleuren. Plier 
moet duidelijk nog meer onderzoek aan gedaan worden.
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c D
Fig. 7: R.E.M.-opnamen van het oppervlak van Eriocereus jusbertii (A l + (B) en PHosocereus magnificus (Cl + (D).
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Alle door mij onderzochte substraten bestaan voornamelijk uit silicium. Mijn 
ervaringen met lava zijn, ook voor wat betreft de ontwikkeling van de 
waslaag, uiterst positief. Daarmee is nog niet echt bewezen dat substraten 
met een hoog silicium-gehalte de wasontwikkeling bevorderen. Opmerkelijk 
is echter wel dat de planten bij mij een zeer goed ontwikkeld wortelgestel 
hebben. Het is duidelijk, dat bij een goed ontwikkeld wortelgestel bepaalde 
elementen beter uit het substraat vrijgemaakt kunnen worden dan bij een 
slecht wortelgestel.
In de cactusliteratuur wordt regelmatig vermeld dat de planten groeien op 
ijzer/mangaan/koper-rijke rotsen. In eerste instantie dacht ik dan ook dat 
vooral koper verantwoordelijk zou zijn voor de blauwgrijze kleur van de 
waslaag. Uit het onderzoek is dit tot op heden niet gebleken. Terwijl ik dit 
schrijf loopt er wel een experiment waarbij drie typen Melocactussen een ex
tra sporenelementen-behandeling krijgen nl.
a) standaardspoorelementen-oplossing (referentie)
b) ijzer, mangaan en koper een faktor 3 verhoogd
c) ijzer, mangaan en koper een faktor 1 0 verhoogd
Aan het einde van het groeiseizoen worden de planten beoordeeld. Boven
dien zal van iedere serie een plantoppervlak geanalyseerd worden. Het doel 
hiervan is vast te stellen in hoeverre de elementsamenstelling verandert. 
Misschien een beetje een zijspoor, maar het is opmerkelijk uit hoeveel ele
menten, naast koolstof, waterstof en zuurstof, een plantelichaam is opge
bouwd.
Calciumvijandige liefhebbers moet ik er nogmaals op wijzen dat calcium een 
zeer belangrijke bouwsteen voor het plantelichaam is, zie nogmaals de figu
ren 3 t/m 6. Uit de analyses blijkt tevens dat bij gebruik van inerte substraten 
een voedingsoplossing gegeven moet worden die zeer veel elementen be
vat.

Vosstraat 18. 69 6 4  BA Hall (Slot VOlgt)

A gavenproblem en op de C aym an-Eilanden (IV)
Agave sobolifera  -  A. sisalana - A. angustifo lia

P. WAGENAAR HUMMELINCK

Agave angustifolia Haworth, 1812
(Fig. 13-14, 21-29)

Trelease 1913, p. 47, pl. 106-109 (syn.; St. Vincent, Barbados).
Berger 1915, p. 240-242, fig. 71 (syn.).
Howard 1979, p. 488 (St. Martin, Barbados; "under cultivation or persisting along fence 
rows of roadsides, suggesting former planting.” ).
Gentry 1982, p. 559-567, fig. 20.1-3, 6-8, 9, 12 (syn., 6 varieties; "from  Costa Rica ... 
to Tamaulipas and northwestern Sonora.").

Grand Cayman. Bezuiden Savanna Village; verlaten bouwland, met A. sisalana, 23.V .1973; 
no. 1 13. -  Oostelijk van Boddentown; zandige wegkant, 23 .V .1973; no. 114 -  Benoorden 
Gun Bay Village; talrijke bloeiende planten op ca 5 m hoge, brede zandwal met koraalpuin, 
met A. sisalana (Fig. 21-23), 25 .V .1 973; no. 115. -- Ten oosten van Old Man Village; 
bloeiende planten dicht bij de kust, 27 .V. 1 973; no. 1 1 6. -  Ten westen van Old Man Village; 
rozetten tussen struikgewas langs de noordkust, 27.V.1 973; no. 1 1 7 .- -  Bezuiden Old Man 
Village; rozetten tussen dicht struikgewas, 27 .V .1973; no. 118.
Little Cayman. Oostelijk van Blossom Village; op verwilderd terrein, verweerde kalksteen (Fig. 
24), 4 .V I.1973; no. 1 19.
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Cayman Brac. Bij Spot Bay; bloeiende planten op zandige wal van koraalpuin met schaarse 
begroeiing van Ipomoea en Coccoloba uvifera, 1 00-1 50 m van zee, 29.V.1 973; no. 1 20. - 
- Ten westen van Stake Bay; zandige puinwal, met A. sisalana (Fig. 14), 1.IV. 1973; no.
121 .

"Another Agave, not identified, occurs as an escape from cultivation on 
Little Cayman, but no material has been available for study.”  Deze, in zijn 
Flora gemaakte opmerking van Procter, slaat zeer waarschijnlijk op een, op 
alle drie de eilanden voorkomende agave met stijf afstaande bladeren en 
geelachtig-groene bloemen, welke beantwoordt aan de beschrijving welke 
Gentry (1 982, p. 559) heeft gegeven van Agave angustifolia in haar typi- 
sche vorm.
Hier volgt een korte beschrijving van deze agaven zoals zij op Grand Cay
man (bij Gun Bay Village, no. 115, en Old Man Village, no. 1 1 6) en op ,
Cayman Brac (bij Spot Bay, no. 1 20) werden verzameld.

Rozet met worteluitlopers, een korte (tot 80 cm lange) stam vormend, met stijf afstaande, min 
of meer gootvormige bladeren.
Bladeren van 70 -100 cm lengte, 7-10 maal zo lang als breed, smal lancetvormig, met de 
grootste breedte in het midden, boven de basis tot op ongeveer 3/5 van de bladbreedte ver
smald (Fig. 29 E-H, N-O).
Eindstekels slank kegelvormig tot priemvormig, soms iets naar beneden toe gekromd, 1 2-1_6- 
20 mm lang en aan de basis 2'/2-3%-4 mm breed, niet langs de randen aflopend en op de 
bladrug het groene weefsel niet (of bijna niet) binnendringend; de onderste helft vlak gegroefd 
tussen de hier samenkomende bladranden (Fig. 25 a-b, e).
Randstekels klein maar duidelijk, slechts op enkele bladeren soms plaatselijk afwezig, 6-EK1 0 
per 1 0 cm (in het midden van het blad), 'A-1 -1 '/2 mm lang, gekromd, als regel op groene uit- 
bochtingen van de blandrand welke 1-1 'A mm hoog kunnen zijn.

Fig. 22. De angustifolia''s van Gun Bay zijn kleiner dan de sisalana's en hebben minder smalle bladeren, die van randste- 
kets zijn voorzien. Bij de uitgebloeide planten, die hun verdorde bladeren geheel hebben teruggeslagen, kan men duidelijk 
zien dat A. angustifolia zwak stamvormend is.

Fig. 23. Een groep Agave angustifolia op het duinzand van Gun Bay op Grand Cayman, met een uitgebloeide plant waar
bij de bulbillen in de oksels van de afgevallen bloemen (in tegenstelling met A. sisalana) duidelijk in klonters staan.
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Fig. 24. Enkele rozetten van Agave angustifolia met een bulbildragende bloeiwijze in een verwilderd landschap met nog 
enkele resten van cocospalmen ten oosten van Blossom Village, op Litt/e Cayman (no. 119).
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Fig. 25. Eindstekels van de bladeren van A. angustifolia van Grand Cayman la Gun Bay, no. 115; b Old Man Village, no. 
1161, Little Cayman Ic-d Blossom Village,  no. 1191 en Cayman Brac le Spot Bay, no. 120) lx 1.9).

Fig. 26. Bloeiende Agave angustifolia van Grand Cayman Ino. 115): De bloemslippen beginnen reeds direct na het open
gaan van de bloem te verwelken en zijn - samen met de meeldraden -  verdord vóórdat de stamper geheel tot ontwikke
ling is gekomen. De bloemen aan de lagere takken openen zich het eerst, waarbij knoppen en verdorde bloemen (die in 
hun geheel afvallen) aan dezelfde tak kunnen voorkomen. De bloemen hebben een geelachtig groene kleur; de fop de fo
to donker gekleurde) helmknoppen zijn met bruin overstoven.

Fig. 27. Bloemen van Agave angustifolia van Cayman Brac Ino. 120); op korte bloemsteeltjes. De bloemslippen verwel
ken vóórdat de stamper is uitgegroeid. Hoewel het vruchtbeginsel van de linkerbloem Ibij uitzondering) iets is gezwollen, 
zal ook deze afvallen voordat vruchtzetting heeft plaatsgevonden lx 0.95).

Fig. 28. Bulbillen in de bloemoksels van Agave angustifolia van Grand Cayman Ino. 115). De bladranden zijn al duidelijk 
Izacht) gestekeld, maar een eindstekel is nog niet tot ontwikkeling gekomen lx 1.25).

Fig. 29. Omtrek en dwarsdoorsneden van bladeren van Agave angustifolia van: Grand Cayman {A-B, no. 113; C-D, 
114; E-F, 115; G-H, 116; !-J, 11 7; K, 118), Little Cayman IL-M, 119) en Cayman Brac lhl-0, 1201.

Tabel 3
Metingen aan 9 bloemen van Agave angustifolia, in mm 
______ Measurements in tlowers of A. angustifolia

Gr. Cay. 
no. 115

Gr. Cay. 
no. 116

C. Brac 
no. 1 20

Lengte van / length of 
bloem / flower 55-5B-62 46-52-57 53-60-64
vruchtbeginsel / ovary 2 5-26% -2 9 22-24-26 '/! 28-29 /2-31 '/2

bloembuis / tube 1 0-L2 '/2 - 1  4 1 0-12-1 4'/2 9-121 '/2 -1 3 '/2
bloemslippen / segments 20-22-23 1 5-L8 '/2-22 18-21-23
stijl / style 59-60-62 42-40-48 35-42-46
helmdraden / filaments 44-50-56 36-3S'/2-40 35-40-43
helmknoppen /anthers 21-22'/2-24 22-23-24 1 8-22/2-29
Inplanting helmdraden 
beneden keel / insertion 2-324-4 '/2 3-425 '/2 2 /2 -4 2 /2 -5 /2
filaments below throat
Bloemsteeltjes / pedicels 2-325 2-331 0-2^5

Bloempluim 1 '/2-2 m lang en 3-3 Vi maal zo lang als breed, meestal met vrij stompe top, niet 
(of bijna niet) op de schacht aflopend (Fig. 14, 21, 23, 24); 1 5-30 takken van meer dan 1 0 
cm lengte en 5-6 van meer dan 20 cm, waarvan de langste 24 cm is; bloemsteeltjes '/2 - 2 / 2 - 
5 mm lang (Fig. 27).
Schacht meestal omstreeks 2 m lang, aan de basis 3'/2-5 cm dik, bovenaan 2-3 cm; 1 5-20 
schutbladeren die een gladde rand hebben en een scherpe eindstekel.
Bloemen geelachtig groen, 46-55-64 mm lang, snel verwelkend, waarbij de bloemslippen te
gen het vruchtbeginsel worden teruggeslagen (Fig. 26-27); stamper groenachtig geel en 
meeldraden gelig, beide met roodbruin overstoven; bloembuis ongeveer 1/5 maal zo lang als 
de bloem, slippen ruim 1/3 van de bloemlengte en 1 '/2-2 maal zo lang als de bloembuis. De 
helmdraden staan meestal op 1 /4-2/5 van de bloembuishoogte beneden de keel ingeplant (zie 
Tabel 3).
Bulbillen met zachte randstekels en een niet-ontwikkelde eindstekel (Fig. 28), veelal in klom
pen aan de takken, in de oksels van de abortieve bloemen (Fig. 23-24).

Volgens Gentry (1 982, p. 561) is het verspreidingsgebied van Agave an
gustifolia groter dan van enige andere Noordamerikaanse agavesoort, om
vattende zowel woestijnen met een gemiddelde jaarlijkse regenval van 25 
cm als beboste berghellingen met zes maal zoveel neerslag. De vormver
scheidenheid van deze meermalen in cultuur gebrachte soort is zo enorm, 
dat Gentry spreekt van een A. angustifolia-com<p\ex. Hierin onderscheidt 
hij een zestal variëteiten, waartoe zowel vezelagaven met bladeren van 1 Vi 
m lengte behoren, als planten met bladlengten van nauwelijks 50 cm, zo-
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als de geelgerande A. angustifolia var. marginata. De op de Caymans 
waargenomen agaven behoren tot geen van deze variëteiten.

Op Grand Cayman werd Agave angustifolia verder nog verzameld bij Sa- 
vanna Village (no. 1 1 3), bij Bodden Town (no. 1 1 4) en in de buurt van 
Old Man Village (no. 1 1 7 en 1 1 8); op Little Cayman beoosten Blossom 
Village (no. 1 1 9); op Cayman Brac bij Stake Bay (no. 121). Enkele rozet
ten tussen struikgewas bij Old Man Village hadden slappere bladeren dan 
de beschreven exemplaren en een kleinere eindstekel (no. 1 1 7, Fig. 29 I- 
J), elders kwamen planten voor met eveneens slappe bladeren maar met 
een forse eindstekel (11 -1_2-1 4 x 3 mm), (no. 118, Fig. 29 K).
De bladkenmerken van de planten van Little Cayman (no. 1 1 9, Fig. 25 c- 
d, 29 L-M) stemden overeen met die van de beschreven planten. Het uit
gebloeide exemplaar (Fig. 24) was 4% m hoog, met een schacht van 2 m 
lengte en een bulbillen-dragende pluim van 1 '/2 m, met 1 5 zijtakken van 
meer dan 1 5 cm lengte, waarvan de langste 20 cm was.

Sweelincklaan 84, 3 7 2 3  JH  Bilt hoven (slot volgt)

De Nedercalifornische gehaaktdoornigen ( — Ancistracanthae)
Deel III

TH.M.W. NEUTELINGS

A.2 Mammillaria estebanensis Lindsay (1 967)
Deze plant werd in 1 921 voor het eerst door J.M. Johnson verzameld. De 
naam is afgeleid van de vindplaats, nl. Isla San Esteban, een eilandje in de 
Californische Golf.
Plantkenmerken:
Plantelichaam: enkelvoudig of spruitend, cylindervormig.
Axillen: met borstelharen en wol.
Middendoorns: 1, recht of aan de punt omgebogen (soms beide op een plant), 4-14 mm, 
kastanjebruin met chocoladebruine punt.
Randdoorns: 1 5-22, 10 mm lang, kastanjebruin of goudkleurig, verlopend naar wit.
Bloem: 20 mm wijd, wit, 5-6 lichtgroene stempellobben.
Vrucht: 1 5-20 mm lang, rood, knotsvormig.
Zaad: zwart, met putjes.
Groeiplaatsen: Isla San Esteban en Isla San Lorenzo Sur, eilandjes in de-Cali- 
fornische Golf voor de oostkust van Neder-Californië, Mexico (zie kaartje, 
A.1.1).
Hunt is de mening toegedaan dat hier slechts sprake is van een van de vele 
vormen van M. dioica Net als bij dioica heb ik bij estebanensis incomplete 
tweehuizigheid in de bloem ontdekt. Erg beduidende verschillen tussen dioi
ca en estebanensis zijn in feite niet op te noemen. Op het eerste gezicht is de 
bedoorning van de laatste wat compacter. Gezien het langgerekte versprei
dingsgebied van M. dioica (van 33° N.Br. tot voorbij de Kreeftskeerkring!) 
zijn geografische vormen voor de hand liggend. Ook andere moderne schrij-
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vers houden deze plant voor slechts een eilandvorm van M. dioica Toch wil 
ik voorstellen de naam estebanensis niet te schrappen; het beste zou zijn de
ze plant om te dopen tot Mammillaria dioica fa. estebanensis.
Ze groeien tezamen met Echinocereus grandis. Ook is er sprake van een 
cristaatvorm. Verder kunnen we er aan toevoegen dat deze vorm minder uit
bundig dan M. dioica bloeit.
Tenslotte wil ik bij deze vorm nog de volgende kanttekeningen plaatsen. 
Zo is er in de beschrijving sprake van één, meestal gehaakte, afstaande mid- 
dendoorn. Maar als men met een loep de areolen goed bestudeert, blijkt er 
sprake te zijn van 2-3 middendoorns. Deze tweede en/of derde middendoorn 
vallen inderdaad op het eerste gezicht niet zo op, omdat ze praktisch samen
vallen met de gespreid staande randdoorns. Met behulp van de loep is even
wel duidelijk waar te nemen dat ze forser en donkerder van tint zijn dan de 
echte randdoorns. Een en ander neemt niet weg, dat er ook planten kunnen 
bestaan, die inderdaad maar één middendoorn hebben. Dit is in elk geval 
waar voor de angelensis-yorm.
Dikwijls heb ik geconstateerd dat bij kwekers/handelaren en ook bij liefheb
bers in hun collectie planten onder de naam estebanensis voorkomen, die 
zuiver witte randdoorns hebben. Volgens mij zijn dit zuivere angelensis- 
vormen. Deze zijn te herkennen aan hun witte randdoorns en hun wat slanker 
uiterlijk. De estebanensis-vormen hebben een bruinpaarse gloed over het 
plantelichaam, die ook zo kenmerkend is voor M. dioica. De oorzaak van dit 
"gemengd" aanbod onder één naam moet misschien bij de bron gezocht 
worden. Namelijk waar het zaad op de groeiplaats verzameld werd. Immers, 
beide vormen groeien ondermeer op het eiland San Lorenzo, hetgeen een 
steekhoudende verklaring zou kunnen zijn.

A.3 Mammillaria angelensis Craig (1 945)
De naam komt van de naam van het eiland, waar deze plant werd aangetrof
fen, namelijk Isla Angel de la Guardia (= Bewaarengeleiland).
Plantkenmerken:
Plantelichaam: enkelvoudig of spruitend, tot 1 5 cm hoog.
Axillen: dikke, witte wol en ca. 1 5 witte borstelharen.
Middendoorns: 3-4, 8-1 4 mm lang, onderste met omgebogen punt, glad, purperbruin, aan de 
voet lichter; de rechte staan in één vlak met de randdoorns.
Randdoorns: 1 6, 5-1 0 mm lang, recht, stijf, glad, wit, soms aan de punt donker, onderste wat 
langer.
Bloem: 20 mm lang, 30 mm ©, crèmekleurig tot wit, met roze middenstreep op de toppen van 
de buitenste bloemdekbladen, de laatste vaak smal en ver uit elkaar staand; stijl wit, soms licht
groen, 4-5 licht geelgroene stempellobben.
Vrucht: rood, knotsvormig.
Zaad: zwart, met putjes.
Groeiplaatsen: Isla Angel de la Guardia en het tegenoverliggende vasteland 
van Neder-Californië.
Hunt houdt deze soort voor een vorm van M. dioica, maar ze verschilt ervan 
vanwege de wat gerafelde buitenste bloemdekbladen. Ook andere moderne 
schrijvers zien deze plant als een eilandvorm van M. dioica. Zelf zou ik van
wege wat kenmerkende afwijkingen deze naam vast willen houden als Mam
millaria dioica fa. angelensis.
Mijn cultuurplanten hebben tot dusver nog niet gebloeid. Ze groeien bijzon
der traag. In uiterlijk onderscheiden ze zich duidelijk van M. dioica door hun 
sterk witte uiterlijk.
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M. estebanensis 
Foto van de schrijver

M. angelensis 
Foto: H. Koningsveld

Lau heeft de volgende veldnummers in omloop gebracht: 017: Isla San Lo- 
renzo en 01 8: Isla Angel de la Guardia.

Galmeidijk 49, 4 706 KL Roosendaal (wordt vervolgd)

Ziekten en plagen bij Sempervivum

HERMAN BUSSER

De laatste jaren is er, althans in onze omgeving, een toenemende belangstel
ling voor de aloude huislook, de Sempervivum- en Jovibarba-soorXen en 
cultivars. Dat is zeer begrijpelijk, want het zijn gemakkelijke planten omdat ze 
tevreden zijn met een zonnig plekje in de tuin of op het balkon en ook 's win
ters buiten kunnen blijven, als ze maar geen natte voeten krijgen. Enige be
schutting tegen winterse regenbuien en een goed gedraineerde grond zijn 
dus wel wenselijk. In de vroege zomermaanden tooien ze zich met rode, ro
se of gele bloemen. De grootste aantrekkelijkheid evenwel zijn de rozetten, 
die vele vormen en kleuren kunnen vertonen. Het is een aantrekkelijke plan
tengroep, die juist niet-kasbezitters en flatbewoners de mogelijkheid biedt 
hun verzamelaarsinstinkten uit te leven.
Helaas, geen paradijs zonder slang, er zijn enkele boosdoeners die goed on
der kontrole gehouden moeten worden. Plagen en ziekten laten ook onze 
sempervivums niet met rust. We noemen er enkele waar we de laatste jaren 
last van hebben gehad.
In de eerste plaats komen dan de witte vliegjes, die een voorkeur voor be
paalde soorten lijken te hebben. De massale aanwezigheid van deze beestjes 
schaadt het fraaie uiterlijk van de rozetten, maar bestrijding met de in ieder 
tuincentrum verkrijgbare sproei- of spuitmiddeltjes houdt ze wel in toom. 
Vervelender zijn de larven van de taxus- of lapsnuitkever, die ondergronds 
hun verwoestende werk doen. Ze vreten namelijk aan de wortels van de 
planten zonder dat men het merkt. Zoudt u in het voorjaar ontdekken dat en
kele rozetten in groei sterk achterblijven bij de andere van een groepje, haal
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dan de zaak maar uit de grond. Maar al te vaak zal de betreffende rozet tot 
vlak onder het grondoppervlak van zijn wortels beroofd zijn, terwijl ergens in 
de buurt een gelig-witte, ongeveer een centimeter lange, larve nog ligt na te 
genieten van de maaltijd. Alle grond verwijderen en opnieuw planten in verse 
grond is de beste remedie; in het voorjaar is er nog best kans dat de aange
taste rozet weer nieuwe wortels kan maken.
Vogels hebben nog al eens grote belangstelling voor tussen de rozetten ver
scholen insekten, het zoeken gebeurt dan tamelijk haastig en wild, zodat de 
rozetjes in het rond kunnen vliegen. Als het echt te gek wordt kan men de 
planten beschermen met een net.
Bezoekers die een etiketje uittrekken om het beter te kunnen lezen moeten 
ook bijzonder goed in de gaten gehouden worden.
En dan de ziekte, en wel de sempervivum-roest. We hadden in de tot onze 
beschikking staande literatuur gelezen dat deze ziekte wel aangetroffen 
wordt op planten in de Zwitserse en Italiaanse Alpen, met name op de hoge
re standplaatsen, maar in de kuituur weinig voorkomt. Toen twee jaar gele
den enkele rozetjes op ons balkon de verschijnselen vertoonden werden ze 
op grond van raadgevingen uit dezelfde literatuur dan ook onmiddellijk uitge
roeid. Tot onze vreugde is dat ingrijpen effektief geweest, we hebben vol
gende jaren geen verdere aantasting gevonden.
Bij een ekskursie van onze afdeling naar Turnhout en omgeving evenwel ble
ken bij verschillende liefhebbers de planten door een ware epidemie getrof
fen te zijn, terwijl de eigenaren zich niet bewust waren wat er aan de hand 
was. Deze enorme uitbreiding van de aantasting was voor ons de aanleiding 
tot dit stukje.
De te beantwoorden vragen zijn: Wat is het? Wat zijn de symptomen? Wat 
doe je ertegen?

Links een gezond exemplaar, rechts een door Endophyllum sempervivi aangetast exemplaar
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Endophyllum sempervivi De Bary behoort tot de roestzwammen, een tot de 
lagere zwammen gerekende groep zwammen die parasiteert op hogere plan
ten. De zwamdraden, het mycelium, groeien in de weefsels van de voedster- 
plant. Graanroest is in de landbouw maar al te bekend. Als gevolg van de 
aantasting ontstaan er verkleuringen, vergroeiingen of dorre plekken. Bij de 
huislook zitten ze vooral in het blad (endo = in, phyllum = blad); het groei
proces van het mycelium gaat door tot alle weefsels van de plant besmet 
zijn. In het voorjaar merkt men de aanwezigheid doordat de jonge bladeren 
tot wel twee- of driemaal de normale lengte uitgroeien, ze worden puntiger, 
de kleur wordt bleek geel-groen en al spoedig verschijnen op de aangetaste 
bladeren bruine pukkeltjes. Als die omstreeks mei openbarsten verspreiden 
de sporen zich met de wind en kunnen andere planten geïnfekteerd worden. 
Soms is het een enkel blad dat misvormd is, soms één kant van een rozet, 
soms de gehele rozet. Dit verschijnsel is zeer opvallend; onverschillig of de 
planten in potten, bakken, schalen of de rotstuin staan, het is al van verre 
zichtbaar.
De bestrijding is eenvoudig: iedere, maar dan ook iedere, aangetaste rozet 
moet in zijn geheel met wortels en al verwijderd en vernietigd worden. Alleen 
een aangetast blad afbreken is nutteloos omdat het mycelium al door de hele 
plant zit. Verbranden is de veiligste manier van vernietigen, maar indirekt via 
de plastic zak van de reiniging zal dat ook wel lukken. In geen geval mogen 
de uitgeplukte rozetjes op de komposthoop terecht komen. Ook weggooien 
in het bos aan de overkant van de weg zoals we tijdens onze ekskursie na 
een opmerking onzerzijds zagen doen is niet afdoende. Bestuiven of bespui
ten met een fungicide werkt misschien preventief, maar is niet voldoende 
om een zieke plant nog te redden. Na deze ingrijpende maatregelen moeten 
de planten regelmatig geïnspekteerd worden, maar dat doet elke rechtgeaar
de plantenliefhebber toch al, ook al is er geen ziekte in het spel.

Literatuur;
Oudemans, Enumeratio Systematica Fungorum 3 , 321 /4  (1921) 
Praeger, An Account of the Sempervivum Group p. 21 
Jakobs, J. Semp. Soc 1, 1 p. 4 (1970)
Mitchell, Sempervivum Handbook p. 7
Mitchell, Houseleeks p. 27
Rubers, Succulenta 5 5 , 25 4 /6  (1976)
Spears, J. Semp. Soc. 10 , 57 (1979)

Tunne lfla t 5 2 , P lesm anple in, 2 8 0 5  A C  Gouda
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M esem bryanth em aceae (XLIV)

FRANS NOLTEE en ARIE DE GRAAF

71. MACHAIROPHYLLUM Schwantes
(afgeleid van het Griekse woord machaira = sabel en phyllon = blad)

Als men de planten uit dit geslacht oppervlakkig bekijkt, zou men kunnen 
denken te doen te hebben met uitstekend gekweekte en goedgevormde plan
ten uit het geslacht Bergeranthus. Wat de bloembouw en de uitmonstering 
van de zaaddozen betreft, hebben ze ook wel enkele dingen gemeen. De on
derlinge afwijkingen - hoewel gering - waren toch aanleiding om Machairo- 
phyllum  in te delen bij de Leipoldtiinae, terwijl Bergeranthus en o.a. Car- 
ruanthus (ook een overeenkomend geslacht) ingedeeld zijn bij de Ruschii- 
nae.
De planten uit het geslacht Machairophyllum zijn compact gevormde plantjes 
die niet hoger worden dan 1 0 cm. Door basale vertakking vormen zij in de 
natuur dikwijls plakkaten van wel een meter in doorsnee. Uiteraard zijn dat 
dan oude planten.
De bladeren van Machairophyllums hebben, zoals de naam al zegt, een vorm 
die - enigszins - doet denken aan een sabel. De bovenkant van de gladde bla
deren is afgeplat en de onderkant rond tot bol-gekield; de punt is meestal 
scherp. De bladkleur is overwegend bleek blauwachtig groen. Floe zonniger 
men de planten kweekt, des te sterker de natuurlijke kleur tot uitdrukking 
komt.

Foto
A. de Graaf

Machairophyllum species

De veelal kortgesteelde bloemen zijn geel tot oranjeachtig en aan de onder
kant soms roodachtig aangelopen. Staminodiën (onvruchtbare meeldra
den) ontbreken. De bloemen openen zich in de late namiddag of in de nacht. 
Van de soorten die in de verzamelingen aanwezig zijn is M. acuminatum de 
meest voorkomende. Enkele andere soorten uit dit kleine geslacht zijn: M. al
bidum, M. latifolium  en M. stayneri.
Het verspreidingsgebied ligt in het zuiden en zuidoosten van de Kaapprovin
cie.
Machairophyllums verlangen volle zon en warmte, ook in de rustperiode.

(wordt vervolgd)

Rotterdamseweg 88, 3332 AK Zwijndrecht

Finlandplein 5, 3244 AE Nieuwe Tonge
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Astrophytum myriostigma Lem

S. KOOIJ

Een van de allermooiste planten vind ik persoonlijk A. m yriostigm a, vooral 
oudere exemplaren. Die oudere planten lijken op klompen zandsteen waaruit 
met veel gevoel voor symmetrie de vormen zijn uitgehakt. Wie ooit de kans 
gehad heeft om de prachtige verzameling van onze nestor C. Bommeljé te 
mogen bewonderen, zal dit zeker beamen. Daar stonden diverse indrukwek
kende oude planten. Zulke grote planten heb ik elders nooit gezien. Komt dat 
misschien omdat Astrophytums te ''gewoon'' zijn? Jammer als u dat denkt. 
In weinig kleine geslachten kun je zo uit de voeten als bij deze. Afgezien van 
de natuursoorten en vormen kun je door kruisingen tot bijzonder fraaie culti- 
vars komen. Dit kan bijna tot een aparte hobby uitgroeien (zie Sadovsky- 
Schütz, Astrophytum).

A. myriostigma

Foto van de 
schrijver

Astrophytum s  zijn niet moeilijk. Rust en koelte in de winter en voldoende 
water in de zomer doet de planten zeer goed gedijen. Bloemen, die zeer lek
ker ruiken, geven ze in overvloed. De bloemen gaan een paar dagen achter el
kaar open. Net als de meeste Mexicaanse cactussfen houdt hij erg van zon en 
ook frisse lucht doet hem goed. Voortplanting door zaaien gaat erg snel en 
goed, al moet men er voor zorgen dat de zaailingen voldoende frisse lucht 
krijgen, anders bestaat de mogelijkheid er binnen een paar uur vanaf te zijn. 
Erg schimmelgevoelig. Verse zaden, waarvan per vrucht een redelijk aantal 
aanwezig zijn, kunnen direct gezaaid worden. Het zijn typisch gedeukte brui
ne zaden. A. m yriostigm a  werd reeds in 1 83 9 door Lemaire beschreven. 
De plant, die de Nederlandse naam bisschopsmuts draagt, wordt niet al te 
groot. De kleur van het plantelichaam varieeërt van groen (de nudum-vorm) 
tot het bekende zilvergrijs. De typevorm heeft meestal 5 ribben. De plant is 
doornloos, alhoewel de zaailingen in het beginstadium doorns bezitten. Zoals 
reeds vermeld bloeien de myriostigma's met een geurende tot 6 cm © grote 
gele bloem. Er zijn een aantal variëteiten beschreven zoals de vierribbige var. 
quadricostatum , de var. strongylogonum  en de forma nudum  Het zijn alle 
dankbare planten die u veel plezier geven en derhalve het bezitten waard zijn.

Groeneveld 4, 2203 BP Noordwijk
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Braziliaanse Melocactussen met een HU-nummer (VII)

G. EERKENS

M. bahiensis 
H U  388

Foto 's:
A. Buining 
L. Bercht (H U 404)

M. levitestatus H U  397M. spec. H U  387

M. robustispinus H U  403 M. diersianus H U  404
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HU 382
Deze plant is onlangs beschreven als Melocactus glauxianus Bred. & 
Bercht ex Ann. Buin. in Succulenta 1 984 p. 55. Zij is glanzend groen met 
een dicht roodbeborsteld cephalium. De bedoorning is in de nieuwgroei 
vuurrood. Habitat op berghellingen en plateau's langs de Rio Jequitinhon- 
ha, in het noordoosten van Minas Gerais, waar zij samengroeit met Buinin- 
gia purpurea.

HU 387
Een onbekend gebleven soort. De habitat is ten noorden van Machado Por- 
tella in de buurt van de groeiplaats van M. bahiensis. Zal nog weer eens 
nagezocht moeten worden.

HU 388
Dit is Melocactus bahiensis (Br. & R.) Werd., beschreven door Britton en 
Rosé in hun The Cactaceae vol. III, p. 234. Een nadere, uitvoerige beschrij
ving kan men vinden in K.u.a.S. 1 974, p. 146-149. In de nieuwgroei is 
de bedoorning bruin. Typisch is ook het bloemetje met zeer vele roze 
bloemblaadjes. Hierdoor lijkt het wel een dubbele bloem. Alleen al door de
ze bloem is Melocactus bahiensis goed te onderscheiden. Habitat op bijna 
kale bergtoppen bij Machado Portella.

HU 397
Melocactus ievitestatus Buin. & Bred. werd beschreven in Cact. Succ. J. 
(US) 1 973, p. 271-274. Het is een geelgroene tot grasgroene plant die 
zeer groot wordt, 30 cm hoog en 20 cm é. De bedoorning is roodbruin en 
sterk gebogen. Een typische en mooie soort, die onmiddellijk te herkennen 
is. Habitat op vulkanische rotsplateau's ten westen van Bom Jesus de La- 
pa, Bahia.

HU 403
In Succulenta 1 977, p. 116-119 werd hij beschreven als Melocactus ro- 
bustispinus Buin. & Bred. De bedoorning is in de nieuwgroei roodachtig 
zwart, later vergrijzend. Het vruchtje is bleek paarsroze. Deze soort lijkt veel 
op M. macrodiscus HU 269. De habitat is ten oosten van Mato Verde op 
een hoogte van 850 m.

HU 404
Onder dit nummer is in K.u.a.S. 1 975, p. 169-171 de buitengewoon 
mooie soort Melocactus diersianus Buin. & Bred. beschreven. Het is een 
niet groot wordende, zeer donkergroene plant met kromme dorens, in de 
nieuwgroei zwartrood gekleurd, later vergrijzend. Als kleine zaailing al een 
opvallende verschijning. Het cephalium is intens rood. Habitat: Barreiro 
Verhelmo bij Francisco Dumont, Minas Gerais.

Tam anredjo, d is tr ic t  C om m ew ijne , Surinam e (wordt vervolgd)
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T IJD S C H R IFT E N

C actusflora jan . 1 9 8 3
Hoste stelt Adromischus voor en Wijnants vertaalde een stukje van Backeberg uit 1 937 over 
Ariocarpus. De verzorging van succulenten in februari en maart wordt besproken. Afgedrukt 
werd een vertaling van de bedankbrief van A.B. Lau.
C actusflora febr. 1 9 8 3
Roziers beschrijft Acrodon bellidiformis. Van Donkelaar maakt zijn verhaal over de Asclepiada- 
ceae af met de bespreking van ziekten en plagen bij deze planten en een nadere beschouwing 
van Hoya's en Dischidia's. Wijnants start een artikel over Sempervivums.
Korte aanstipping van Mammillaria parkinsonii var. brevispina, Coryphantha vivipara var. 
arizonica en Bartschella schumannii.

C actusflora m rt 1 9 8 3
Onder de kop "Draagt de cactusliefhebberij bij tot de ondergang der cactussen?" zet Vanden- 
broeck de gedachten uiteen van de Actiegroep tot Bescherming van Cactussen over het belang 
van het behoud van de populaties op hun groeiplaatsen. Tevens tracht hij uit te dragen dat de 
liefhebber via zijn hobby interesse en eerbied moet krijgen voor alles wat groeit en bloeit. 
Dewolf schenkt aandacht aan het geslacht Epiphyllum. De verzorging in de maanden april en 
mei komt aan de orde. Wijnants somt, ingedeeld naar groepen, de soorten van de onder- 
geslachten Eusempervivum en Jovibarba op.

C actusflora april 1 9 8 3
Korte beschrijvingen van Mammillaria densispina, M. marksiana, M. beiselii en M. esperan- 
zaensis. Roziers bespreekt Aloinopsis spaulata.
Wijnants beschrijft 1 5 Sempervivum soorten, alle inheems in Europa.
In zijn serie over Cochemiea bespreekt Beukelaers C. balei
Pluemer beschrijft in een breedvoerig artikel zijn bezoek aan het eiland Cerralvo in de Golf van 
Californië. Hier groeien Ferocactus diguetii, Peniocereus johnstonii en de Mammillaria's 
evermanniana en cerralboa. En passant beschrijft hij hoe een Californische cactusclub(l) de 
type-vindplaats van Echinocereus lindsayi uitroeide.
Besloten wordt met Mammillaria karwinskiana.

C actusflora jrg . 7, mei 1 9 8 3
Beschrijvingen van Mammillaria swinglei, M. ritteriana, M. gracilis, M. microhelia en het 
geslacht Amphibolia Het verzorgen van succulenten in juni en juli krijgt aandacht. Wijnants sluit 
zijn relaas over Sempervivum-Jovibarba af met de bespreking van 4 Sempervivum-soorten, 4 
Jovibarba-soorten, 1 9 tuinhybriden en de vermeerdering van deze planten.
C actusflora jrg . 7 juni 1 9 8 3
Hoste gaat in op de cultuur, vermeerdering en bloei van Euphorbia's De verzorging van succu
lenten in augustus en september wordt uit de doeken gedaan. Roziers belicht het geslacht Eber- 
ianzia

C actusflora jrg . 8  nr. 1 (19 8 3 )
Roziers bespreekt het geslacht Faucaria Korte beschrijvingen met cultuur-aanwijzingen van Co-
piapoa barquitensis, Gymnocatycium baldianum, Parodia elegans en Pseudolobivia durispi- 
na Een artikeltje over Carnegiea gigantea

C actusflora jrg . 8  nr. 2 (19 8 3 )
Korte artikeltjes over Monadenium, Turbinicarpus, Pelecyphora, Solisia pectinata, Obregonia 
denegrii en Ariocarpus trigonus

C actusflora jrg . 8  nr. 3 (1 9 8 3 )
Roziers bespreekt het geslacht Fenestraria Korte aandacht voor Echeveria, Astrophytum aste- 
rias, Leuchtenbergia, Aztekium, Roseocactus kotschoubeyanus en Epithelantha

C actusflora jrg . 8 nr. 4  (1 9 8 3 )
Kleine stukjes over een 7-tal cactusgeslachten.
Kaktusy jrg . 1 9  nr. 4 (19 8 3 )
Gloser bespreekt de taxonomische status van de Cubaanse cactusvormen rond Melocactus har- 
low ii op basis van standplaatsbevindingen. Riha stelt voor het geslacht Discocactus onder te 
verdelen in 8 groepen, geeft de soorten in deze groepen en de karakterisering der groepen. 
Chvastek bediscussieert wat Thelocactus krainzianus is en komt tot de overtuiging dat deze sy
noniem is met T. matudae Aansluitend bespreekt Pechanek uitvoerig de planten die in Tsje- 
choslowakije gaan onder de naam T. krainzianus. Slaba besluit zijn artikel over de planten die 
gerekend worden tot de groep van Gymnocatycium gibbosum  De variëteiten worden middels 
foto's toegelicht. Korte artikelen over insecticiden en Arrojadoa multiflora besluiten dit nummer.

291



Kaktusy jrg . 19 nr. 5 (1 9 8 3 )
De voorplaat toont Mammillaria lenta, die besproken wordt door Riha en Kral. Havelik geeft nog
maals de historie van Gymnocalycium buenekeri. Fenol inventariseert de cactusvegetatie van 
de heuvels ten noorden van Las Cruces (New Mexico). Stuchlik beschouwt Notocactus caram- 
beiense en zijn verwanten, terwijl Riha ingaat op de qua bedoorning variabele Rebutia einsteinii 
var. gonjianii Gymnocalycium weissianum wordt bediscussieerd door Schütz. Coryphantha 
echinus, C. pectinata, C. densispina en C. scolymoides zijn onderwerp van een artikel van Se- 
divy. Kolar stelt Notocactus mammulosus var. arbolitensis n.n. (HU 284) voor.
Vervolgens komt nog aan de orde de botanische tuin van Uberec; B. Schütz wordt gefeliciteerd 
met zijn 80ste verjaardag en Riha en Subik sluiten dit nummer af met een verhandeling over Neo- 
raimondia arequipensis var aticensis

K aktusy jrg . 19 nr. 6 (1 9 8 3 )
Fencl beschrijft de succulente vegetatie van de Sacramento- en de Jarilla Mountains in New Mexi
co.
In een 8 pag. tellend artikel beschrijft en bediscussieert Slaba de Gymno's uit de sectie Loricata 
(G. spegazzinii, G. cardenasianum en G. bayrianum), rijk geïllustreerd.
Korte artikelen over Melocactus loboguerreroi en zijn verschillen t.o.v. de obscure M. obtusipe- 
talus, Ancistrocactus tobuschii, Mammillaria viridiflora met de verschillen t.o.v M. wrightii 
en M. wilcoxii, en Echinocactus platyacanthus en zijn variëteiten 
L. Bercht

Kakteen und andere Sukkulenten 35  - 7, juli 198 4
Op de titelpagina van dit nummer een fraaie afbeelding van een bloem van een Epiphyllum- 
hybride. Rhipsalis capilliformis wordt besproken door K. Liebheit. G. Frank is toe aan deel 2 van 
zijn uitgebreide verhandeling over Echinocereus fasciculatus var. bonkerae W. Rauh zet zijn 
artikelenreeks over de verschillen tussen jeugdvormen en volwassen planten voort met deel 2. 
Brügel schrijft een in memoriam voor Gustavo Aguirre Benavides. W. van Heek en W. Strecker 
vervolgen hun reisverhaal over Brazilië. G. Unger geeft de nieuwbeschrijving van Echinocereus 
subinermis var. aculeatus. Haage schrijft over een ten tijde van Goethe zeer begeerde Melocac
tus.
Kakteen und andere Sukkulenten 35  - 8 , augustus 198 4
De voorplaat van dit nummer wordt gesierd door een foto van een bloeiende Piaranthus pillansii 
Barthlott schrijft over de biogeografie en evolutie van de Neo- en Paleotropische Rhipsalinae. 
Matucana ritteri wordt in woord en beeid voorgesteld door M. Hils. R. Böldern vertelt van zijn 
bezoek aan de standplaats van Strombocactus disciformis en Lophophora diffusa Van de 
hand van P. Braun komt de nieuwbeschrijving van Pilosocereus rosae Mammillaria hubertmul- 
leri is een nieuwe soort, die door Reppenhagen beschreven wordt. A. Lausser en E. Scherer von
den een interessante dwergvorm van Ariocarpus fissuratus en doen hier verslag van hun 
vondst.
P. Braun en E. Esteves Pereira bespreken een aantal Brazilaanse postzegels met cactusmotieven. 
Tenslotte een opstel van D. Swart over Aloë barbadensis en het gebruik dat van stoffen uit deze 
plant gemaakt wordt voor de cosmeticabereiding.

Kakteen und andere Sukkulenten 35 - 9 , september 1984
Op de voorpagina van deze aflevering een foto van Echinocereus triglochidiatus var. inermis. 
In dit nummer twee nieuwbeschrijvingen, n.l. die van Melocactus saxicola Diers et Esteves en 
van Rebutia simoniana Rausch. Een korte bijdrage over Adromischus grandiflorus komt van de 
hand van R. Schmied. Reppenhagen behandelt de mogelijkheden om de cactussen in het wild 
nog te redden. J. Wanie beschrijft zijn wijze van etikettering. Een uitgebreid artikel over de kweek 
van Tacitus bellus m.b.v. weefselcultuur en de mechanismen die leiden tot bloei-inductie bij de
ze soort komt van K. Zimmer. E. Kleiner wijdt een bijdrage aan het gebruik van sierpotten voor 
cactussen. Tenslotte stelt L Rennemann een hem onbekende Lobivia voor met het verzoek er 
een naam bij te leveren.
A.B. Pullen
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INDEX PLANTNAMEN
Vet gedrukte bladnummers verwijzen naar afbeeldingen. 
Vet gedrukte namen stellen nieuwbeschrijvingen voor.

A. Cactussen
Arlocarpus agavioides, 13 
Astrophytum myriostigma, 288

— var. quadricostatum, 288
— var. strongylogunum, 288
— fa. nudum, 288

Austrocephalocereus dolichospermaticus,
152,  1 54

Aylostera albiflora, 265 ,  266 
Aztekium ritteri, 13 
Brasiliparodla alacriportana, 97

— species Tainhas, 141
— uebelmanniana, 97 

Buiningia purpurea, 55, 56, 290 
Cephalocereus senilis, 238 
Cereus giganteus, 62
Copiapoa cinerea, 101, 103, 104, 105, 

106, 107
— columna-alba, 103, 105, 106, 107
— coquimbana, 270, 271, 272, 273
— dealbata, 103, 104, 107
— melanohystrix, 106
— pendula, 273
— pseudocoquimbana, 270, 272, 273

var. chaniarensis, 270 
var. domeykoensis, 270 
var. vulgata, 269 , 270, 271 , 

272
Discocactus araneispinus, 1 79

— boomianus, 1 6
— catingicola, 150, 151
— horstii, 225
— semicampaniflorus, 264 , 265
— silvaticus, 203, 204 , 205
— species HU 604, 204 , 205
— spinosior, 1 50 

Echinocereus conoideus, 1 56
— grandis, 283
— knippelianus, 167
— maritimus, 1 1 9
— neomexicanus, 1 56
— octacanthus, 1 55
— rosei, 155, 156
— triglochidiatus, 1 56 

Echinopsis
— cv 'Haku Jo', 96
— polyancistra, 130, 131
— tubiflora, 130, 131

Eriocereus jusbertii, 94, 95 , 96, 274, 275
— cv 'Drawert', 94, 95, 96 

Eriosyce rodentiophila, 103 
Eulychnia acida, 273

— breviflora, 271, 272
var. taltalensis, 108

Frailea asterioides, 27
— perbella, 27

Ferocactus peninsulae x wislizenii, 93
— townsendianus, 50
— viscainensis, 92
— viscainensis x rectispinus, 92 

Gymnocalycium anisitsii, 43, 45
— buenekeri, 11 4
— chlorostictum, n.n., 82, 85
— chuquisacanum, 7
— damsii, 43, 44 45

var. centrispinum, 43 
var. rotundulum, 43 
var. torulosum, 43 
var. tucavocense, 43

— eurypleurum, 44, 45
— eytianum, 7, 8
— fricianum, 7
— friedrichii, 82, 85

var. albiflorum, 83, 84 
var, bolivianum, n.pr , 85 
var. chacoanum n.pr., 85 
var. mendozaensis n.pr,, 85 
var. moserianum, 83, 84 
var. piraretaense, 83, 84

— griseo-pallidum, 43, 44
— hamatum, 9
— horstii, 114
— karwinskyanum, 7
— knebelii n.pr., 7
— marsoneri, 7, 9
— matoense, 44, 45, 1 14
— megatae, 7, 8, 9, 45
— mesopotamicum, 112, 113, 114
— mihanovichii, 43, 45, 82, 85

var. angustostriatum, 83 
var. filadelfiense, 82 
var. melocactiforme, 83 
var. stenogonum, 82, 84

— onychacanthum, 7
— pungens, 8
— pseudomalacocarpus, 43
— schickendantzii, 7
— stenopleurum, 83
— tudae, 7, 8, 45

var. bolivianum, 7, 8 , 9 
Hymenorebutia kreuzingeri, 129, 130 
Lemaireocereus thurberi var. littoralis, 50 
Leuchtenbergia principis, 245, 246, 247 
Lobivia cachensis, 69

— densispina, 1 30
— emmae, 69
— famatimensis, 62,1 29
— ferriguinea, 253



leucomalia, 1 30
— maximiliana, 143, 229
—  men tosa, 255
—  nealeana, 69, 1 30
—  pectinifera, 1 29
— pentlandii, 143, 144, 229
—  prolifera, 255
— pseudocachensis, 69, 130
—  rebutioides, 1 30
—  recondita, 265
— saltensis, 69
—  schreiteri, 69
—  scoparia, 130
—  silvestrii, 69
—  stilowiana, 69
—  sublimiflora, 130
—  winteriana, 252
—  wrightiana, 252 , 255
— zecheri, 252, 253, 254, 255

var. fungiflora, 253, 254, 255 
Mammillaria albicans, 235

—  angelensis, 235 , 283 , 284
—  arida, 1 9, 21
—  armillata, 235
—  baumii, 1 67
— baxterana, 19, 20, 21 ,22, 49

fa. arida, 1 9, 20, 21
fa. marshalliana, 19, 20, 21,
fa. pacifica, 19, 20, 21, 50

—  beneckei, 167
— blossfeldiana, 119, 235
—  boolii, 55
— brandegeei, 50, 64, 65, 1 1 9

var. gabbii, 92, 93, 1 19 
var. glareosa, 118, 119, 120 
var. lewisiana, 93, 118, 119,

120
var. magdalensis hort., 65

—  bullardiana, 235
—  camptotricha, 170

var. albascens, 1 70
—  capensis, 19, 50, 236
— carretii, 165, 166, 167, 168, 170
—  cerralboa, 236
—  dawsonii, 118, 119
—  decipiens, 170
— dioica, 50, 236 , 256 , 257, 258,

282 , 283 , 284  
fa. angelensis, 283 
fa. estebanensis, 283 
fa. incerta, 257, 258

— egregia, 167, 169
—  estebanensis, 236 , 282 , 283 , 284
— evermanniana, 64, 65
—  gatesii, 49
—  glareosa, 50, 1 1 8
—  goodridgii, 236
—  hahniana, 238
— hutchinsoniana, 236

— insularis, 55, 236
—  longimamma, 1 67

var. uberiformis, 1 67
—  louisiae, 236 , 256
—  magnimamma, 185
—  maritima, 11 9
— marshalliana, 19, 20, 21
—  melaleuca, 167
—  multidigitata, 236
—  neopalmeri, 236 , 258
— pacifica, 1 9, 20, 21
— peninsularis, 49, 50
— petrophila, 49, 64, 65
—  phitauiana, 236
—  poselgeri, 1 9
—  saffordii, 167
— schumannii, 1 9, 54, 55, 236
—  shurlyana, 236
—  slevinii, 236
—  sphaerica, 1 67
—  surculosa, 1 67
—  tayloriorum, 64
— unihamata, 165, 166, 167, 168,

169
—  verhaertiana, 236
—  weingartiana, 165
—  wildii, 62
—  zephyranthoides, 1 67 

Melocactus acispinosus, 191, 192, 193
— albicephalus, 16, 239 , 2 4 0
—  amethystinus, 192, 193
— ammotrophus, 33, 34, 35, 36, 37,

38, 241
—  armatus n.pr., 1 6
—  azureus, 133, 134, 273
— bahiensis, 289, 290
— canudoensis n.pr., 134
—  coccineus, 1 6
—  concinnus, 16, 17, 193
—  conoideus, 16, 17
—  cremnophilus, 17, 18
— diersianus, 289, 290 

depressus, 132, 134
—  disciformis, 1 6
— douradaensis, 1, 3, 4, 5, 6
—  elegans, 1 6
—  ernestii, 239
—  erythracanthus, 16, 17, 18
— ferreophilus, 16, 17
—  giganteus, 192, 193
— glaucescens, 16, 17
—  glaucus n.pr., 1 6 

glauxianus, 55, 56, 57, 58, 59,
66, 290

—  gracilis, 1 6
—  grisoleoviridis, 241
—  horstii n.pr., 1 6
—  jacobinensis n.pr. 191, 193
— krainzianus, 192, 193



— lensselinkianus, 55, 56, 240, 241
— levitestatus, 152 , 154, 289 , 290
— macrodiscus, 192, 193, 290
— melocactoides, 132, 134
—  montanus, 78
—  morrochapensis n.pr., 18
—  mulequensis, 78
—  mundonovensis n.pr., 18
—  neglectus n.n., 56
— neomontanus, 77, 78, 79, 80, 81,

82
—  oreas, 239, 240
— robustispinus, 289 , 290
— rubellus n.pr., 18
—  rubrispinus n.pr., 18
—  salinensis, 1 93
— salvadorensis, 239 , 2 4 0
—  scabraensis, 1 6
—  scabrensis, 1 6
—  species Fruta de Leite, 213, 214
—  species HU 21 4a, 18
—  species HU 21 9a, 18
— species HU 252, 133
— species HU 273, 193
— species HU 387 , 289, 290
— violaceus, 132, 133
—  warasii, 149  151, 155
—  zehntneri, 241

Micranthocereus flaviflorus, 178, 182, 183
— uilianus, 1 78, 1 79, 180, 181,

182, 183
Miqueliopuntia miquelii, 272 
Neoporteria nigrihorrida, 272  
Notocactus arachnitis var. minor, 1 61

—  blaauwianus, 27, 1 64
var. glaber, 1 63

—  concinnus, 1 63, 1 64
—  corynode's,. 138, 139
—  cristatoides, 1 61
—  curvispinus, 161
—  eremiticus, 161, 162, 163, 164
—  erythracanthus, 27
—  ferrugineus, 27
—  harmonianus, 161
—  herteri, 1 63
—  horstii var. purpureiflorus, 1 61
— mammulosus, 138, 139
—  megalanthus, 27, 164
—  paulus, 27
—  permutatus, 161
—  rubropedatus, 1 61
—  roseiflorus, 27
—  scopa, 138, 1 4 0  141
—  schlosseri, 27
—  spinibarbus, 161
—  tabularis, 99

Parodia alacriportana, 98, 100
—  aureicentra, 186, 187, 188, 189,

190, 191

var. albifusca, 187, 188, 189, 
191

var. lateritia, 186
var. omniaurea, 188, 189, 191
var. rubrispina, 1 90

— ayopayana, 139, 186
— borealis, 117
—  brasiliensis, 99
—  brevihamata, 98, 100, 115, 116
— buenekeri, 98, 115
— buxbaumiana, 138, 139
— camblayana, 140, 141
—  challamarcana, 140, 141
—  commutans, 1 86
—  elata, 1 38, 139
—  graessneri, 117
—  heteracantha, 1 91
—  kiliana, 1 91
—  lohaniana, 191
— maassii, 138, 139, 186
— mairanana, 97, 115, 116
—  maxima, 1 86
—  muhrii, 1 90, 1 91
— mutabilis, 138, 140, 141
—  payogastana n.n., 190
— pluricentralis, 140, 142
— prestoensis, 97, 116, 117, 118
— rauschii, 188, 189
—  stuemeri, 186
—  uhligiana, 1 88
—  variicolor, 189, 190, 191

var. robustispina, 189, 190 
Pilosocereus bradei, 274

—  calcisaxicola, 151, 152
—  cuyabensis, 203
— juaruensis, 203 , 204 , 205
—  magnificus, '274
— paraguayensis, 203
—  rosae, 204
— superfloccosus, 152, 154 

Platyopuntia inamoena, 1 53 
Pseudopilocereus parvus, 1 50 
Pyrrhocactus jussieui, 273

—  taltalensis, 105 
Rebutia marsoneri, 47  
Rhipsalis cassytha, 1134, 199

—  cereuscula, 1 9 4
—  madagascarensis, 199, 200
—  minutiflora, 1 94
—  penduliflora, 1 94
—  pilosa, 200
—  prismatica, 1 94 

Sulcorebutia zavaletae, 237 
Thelocactus bicolor, 72

—  hexaedrophorus, 72, 73
var. decipiens, 73 
var. droegeanus, 73 
var. fossulatus, 73 
var. Iloydii, 73



Trichocereus coquimbanus, 272
—  fulvilanus, 105
—  spachianus, 94

Turbinicarpus pseudormacrohele 
var. krainzianus, 217  

—  pseudopectinatus, 21 7 
Uebelmannia pectinifera, 274 , 275



OVERIGE SUCCULENTE PLANTEN

Adansonia species, 199 200 
Adenia firingalavensis, 199 
Alluaudia dumosa, 1 98 
Agave acularis, 208

—  americana, 135, 210
— angustifolia, 226, 228, 259, 277,

278, 279, 280, 281
—  atrovirens, 135
— dasylirioides var. dealbata, 136, 137
— ferdinandi-regis, 135, 137
— filifera, 135, 136
—  grisea, 208
—  harrisii, 208
—  legrelliana, 208
—  longipes, 208
— marginata, 135, 136
—  medio-picta, 135
—  morrisii, 208, 210, 227, 228
—  pumila, 137
—  shaferi, 208
— sisalana, 135, 226, 259, 260,

261, 262, 263
— sobolifera, 208, 209, 210, 211,

212, 226, 227, 228
— toumeyana, 135, 136

—  underwoodii, 208
—  victoriae-reginae, 135 

Aloë albiflora, 1 22
—  bakeri, 1 99
— ballii, 121, 1 22
—  bellatula, 121, 122
—  buchlohii, 199
—  divaricata, 1 99
—  haworthioides, 199
—  humilis, 86
—  longistyla, 86, 87
—  macroclada, 199
— millotii, 184, 199
—  rauhii, 1 99
—  schomeri, 199
—  suzannae, 1 99
— vaombe, 199, 200
—  vaotsanda, 199
—  variegata, 87
—  veracunda, 1 22 

Beaucarnea recurvata, 241, 242 
Ceropegia distincta var. haygarthii, 41

—  haygarthii, 218
— robijnsiana, 218, 219
— sandersonii, 218, 219
—  woodii, 41 

Cissus quadrangularis, 202 
Dudleya gatesii, 93 
Euphorbia decaryi, 202

—  francoisii, 202
—  lophogona, 201

—  milii, 198, 201
— neonumDertii, 200
—  stenoclada, 202 

Gasteria batesiana, 248
—  transvaalensis, 249
—  verrucosa, 249

Haworthia arachnoidea, 230, 233, 234
— herbacea, 230, 231, 233, 234
— margaritifera, 230, 232, 233, 234
—  minima, 230
— pumila, 230, 232, 234 

Jovibarba heuffelii, 215 
Kalanchoe behariensis, 201

—  tubiflora, 201 
Kensitia pillansii, 22, 23 
Khadia acutipetala, 24

—  beswickii, 24
—  borealis, 24
—  carolinensis, 24

Lampranthus, zie opsomming blz. 29 t/m 33 
Lapidaria margaretae, 109, 1 10 
Leipoldtia britteniae, 225

—  jacobseniana, 225
Lithops, zie opsomming op blz. 177 en 223 
Lithops bromfieldii var. insularis, 157

—  glandinae, 157
— herrerae var. geyeri, 157
— karasmontana var. opalina, 224
—  localis, 157
— marmorata, 224

var. elisae, 224
— optica fa. rubra, 159, 173, 175
—  ruschiorum, 174
—  salicola, 221

turbiniformis var. marginata, 224
—  verruculosa, 1 59 

Machairophyllum acuminatum, 287
—  latifolium, 287
—  stayneri, 287 

Orbea ciliata, 88
—  halipedicola ssp. halipedicola, 39

ssp. septentrionalis, 39
—  longidens, 88
—  maculata, 67, 68
—  namaquensis, 40
—  paradoxa, 68, 88
—  prognatha, 68, 88
—  rangea, 67, 68
—  semota, 39, 40
—  umbracula, 39
—  variegata, 40
—  woodii, 39

Orbeanthus conjunctus, 128, 129
— hardyi, 128, 129 

Orbeopsis albo-castanea, 1 1 1
—  caudata, 1 25, 1 27



— gerstneri, 110, 111, 127
— gossweileri, 111, 127
— huillensis, 1 27
— knobeli, 111
— lutea ssp. lutea, 110, 111

ssp. vaga, 110, 111
— melanantha, 11 1
— tsumebensis, 1 27
— valida, 111, 127 

Pachycymbium carnosum, 1 28
— keithii, 88, 1 28 

Pachypodium baronii, 201
— brevicaule, 200 , 201
— densiflorum, 201

— geayi, 1 99
— horombense, 201
— lamerei, 1 9 7 , 199 

Sempervivum arachnoideum, 216
— davisii, 215
— juvanii, 21 5
— leucanthum, 21 5
— minus, 21 5
— tectorum, 215
— wulfeni, 215 

Senecio citriformis, 1 85
— herreanus, 185
— radicans, 185 

Xerosicyos danguy, 202

CATALOGI
ONDERTROUWKAARTEN 
AFFICHES 
PERIODIEKEN 
KRANTEN 
TIJDSCHRIFTEN 
CONTRIBUTIEKAARTEN 
RECLAMEFOLDERS 
BRIEFPAPIER 
VISITEKAARTJES 
ENVELOPPEN 
REKENINGEN 
CONVOCATIEKAARTEN 
CIRCULAIRES 
KALENDERS 
LABELS 
FORMULIEREN 
ADRESKAARTJES 
PROGRAMMABOEKJES 

vraag vrijblijvend advies en offertes aan ENZ. ENZ. ENZ.

DRUKKERIJ VAN SPIJK B.V.
Simon Stevinstraat 9 (Industrieterrein Veegtes)

Tel. 077-16255*
Postbus 210 - 5900 AE VENLO

DE WERELD 
HANGT

VAN DRUKWERK 
AAN ELKAAR.
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