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Beste vriendinnen en vrienden,
Nee, het jaar, dat we net achter ons hebben gelaten, was voor ons als vet
plantenliefhebbers niet het allerbeste. Weet U nog, die winter in het begin 
van '85? Natuurlijk was dat nu juist koren op de molen van een grote groep 
andere liefhebbers, die van het schaatsen. Eindelijk konden zij eens hun hart 
ophalen aan de beroemde elfstedentocht in 'it Heitelan' - het land dat ook in 
het hart van Uw voorzitter een speciaal plekje inneemt.
Maar voor de succulentenliefhebber was het een wintertje dat hem extra 
zorgen baarde: hoe houden we de boel boven nul en wie zal dat betalen? 
En toen dan die winter voorbij was kwam die lekkere, natte en soms wat 
droefgeestige zomer. Bij sommige planten in mijn kas leek het net alsof ze 
het vertikten uit hun diepe winterslaap te komen. Ze bloeiden matig en toon
den weinig groei. Maar er waren ook soorten, bij mij vooral de Gymno's, die 
verrukkelijk gebloeid hebben. Steeds maar weer verschenen er nieuwe knop
pen. Geweldig.
Voor onze vereniging verliep het oude jaar zonder schokkende gebeurtenis
sen. Alleen heeft de verzending van het maandblad bij een aantal leden voor 
wat irritatie gezorgd. Ik hoop echter, dat U ervan overtuigd zult zijn, dat wij 
het minstens zo vervelend vinden als U, als er iets zo mis gaat. Foutloos zal 
het wel nooit allemaal gaan, maar ook wij vinden, dat de zaakjes van onze 
vereniging zo goed mogelijk verzorgd moeten zijn.
Toch wil ik op deze plaats ook weer lof toezwaaien aan al die werkers op de 
achtergrond, die veel van hun vrije tijd, die zij soms ook liever bij hun plantjes 
zouden doorbrengen, besteden om de vereniging in stand te houden.
Ja , het nieuwe jaar is er al weer. Ik hoop, dat het een wat zonniger jaar zal 
worden. Ik hoop ook - elk jaar weer opnieuw! - dat velen van U met goede 
voornemens vervuld zijn. Eens wat actiever deelnemen aan het afdelingsle- 
ven, eens een aardig stukje maken voor Succulenta ('t hoeft echt niet groot 
te zijn), met een groepje eens wat experimenteren met zaaien, bloeitijden of 
wat niet al. Dan wordt het zeker weer een goed jaar voor de liefhebberij.
Ik wens U allen een heel gelukkig 1 986 toe met gezondheid en veel plezier 
met Uw plantjes.

Uw voorzitter,
Herman Koningsveld.

Te uw er inform atie
In het maartnummer van Succulenta 1 985 stelde Etienne Lanssens een 
mogelijk nieuwe Mammillaria voor. Deze soort is ondertussen beschreven 
als Mammillaria perezdelarosae Bravo & Scheinvar in Cactaceas y Suculen
tas Mexicanas 1 985 , nr. 4, p. 7 6. De soort hoort thuis in de Stylothelae- 
groep.

2



Mammillaria series Megastigmatae Neutelings ser. nov.

Th.M.W. NEUTELINGS

Bij de bespreking van de continentale Ancistracanthae werd reeds melding 
gemaakt van een nieuwe serie binnen het geslacht Mammillaria de serie 
Megastigmatae.
In de serie Ancistracanthae zijn in de loop der tijd onder andere een aantal 
soorten ondergebracht waarvan de opvallend grote bloemen typische, grote 
stempels bezitten. Die stempel met zijn lange stempellobben steekt duidelijk 
boven de meeldraden uit en domineert de bloem. De soorten met dit type 
bloem wil ik uit de serie lichten en onderbrengen in een serie met als naam 
Megastigmatae (= met grote stempels). Trouwens, de benaming Ancistra
canthae (= met omgebogen doornpunt) dekt niet alle daarin aanwezige 
soorten. Er komen vormen voor waarbij de doornpunt slechts weinig of ge
heel niet gebogen is. Het is ook een enigszins achterhaald iets om soorten te 
groeperen alleen op grond van hun bedooming.
Soorten zoals M. guelzowiana, M. iongifiora, M. tetrancistra, M. wrightii, 
M. zephyranthoides e.a. die door velen ook tot de Ancistracanthae gere
kend worden, hebben morfologische eigenschappen die bij de Megastigma- 
tae-soorten niet aangetroffen worden; enkele eigenschappen die de ge
noemde soorten bezitten zijn haarfijne randdoorns, weke tuberkels, sterk be- 
wimperde buitenste perianthbladeren en geen grote, lijnvormige stempellob
ben.
Met het creëren van een nieuwe serie heb ik slechts voor ogen de duidelijk
heid in de onderverdeling van het geslacht Mammillaria te verhogen. Aan 
deze duidelijkheid schortte het nogal in de serie Ancistracanthae door het 
steeds maar toevoegen van soorten.

Megastigmatae Neutelings series nova
Plantae, flores maiores, stilus cum 4-9-1 2 stigmatibus radiantis et plus mi- 
nusve linearis, stigmata 3-8 mm longa.
Species typica: Mammillaria microcarpa Engelmann.

Beschrijving:
Planten met relatief grote bloemen, stijl met 4-9-1 2 gespreide en min of 
meer lijnvormige stempellobben, stempellobben 3-8 mm lang.
Typesoort: Mammillaria microcarpa Engelmann.

Binnen de serie Megastigmatae zijn mijns inziens een achttal groepen te on
derscheiden. Hieronder volgt een overzicht van de thans bekende soorten, 
variëteiten en vormen, waarbij een aantal combinaties zijn doorgevoerd.

1.1.0 Mammillaria microcarpa var. microcarpa Engelmann (1 848) 
(Syn. M. milleri (Britton & Rosé (1 923)) Bödeker (1 933))

1.1.0.1 Mammillaria microcarpa var. microcarpa forma auricarpa comb. 
nova
Bas. M. microcarpa var. auricarpa Marshall

1.1.1 Mammillaria microcarpa var. sheidonii comb. nova
Bas. M. sheidonii (Britton & Rosé (1 923)) Bödeker (1 933)
(Syn. M. alamensis Craig (1 945))

1.1.1.1 Mammillaria microcarpa var. sheidonii forma gueldemanniana
comb. nova
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Bas. M. gueldemanniana Backeberg (1941)
(Syn. M. guirocobensis Craig (1 945) en M. pseudoalamensis 
Backeberg (1 953))

1 .1 .1 .2  Mammillaria microcarpa var. she ldon iiforma sw in g le icomb. no-

1.1.2

va
Bas. M. swinglei (Britton & Rosé (1 923)) Bödeker (1 933)
(Syn. M. inaiae Craig (1 939))
Mammillaria m icrocarpa var. grahamii (Engelmann (1 857)) Bac
keberg

1.1.2.1 Mammillaria m icrocarpa var. grahamii forma oliviae comb. nova

1.2.0

Bas. M. oliviae Orcutt (1 902)
M. grahamii var. oliviae (Orcutt) Benson (1 969)
(Syn. M. Marnierana Backeberg (1 952))
Mammillaria mazatlanensis var. mazatlanensis (Rebut (1896)) 
Schumann (1 905)

1.2.0.1
(Syn. M. littoralis K. Brandegee (1907))
Mammillaria mazatlanensis var. mazatlanensis forma patonii 
comb. nova

1.2.1

Bas. M. patonii (Bravo (1 931)) Bödeker (1 933)
M. mazatlanensis var. patonii (Bravo) Craig (1 945)
Mammillaria mazatlanensis var. occidentalis comb. nova

1.2.1.1
Bas. M. occidentalis (Britton & Rosé (1 923)) Bödeker (1 933)
Mammillaria mazatlanensis var. occidentalis forma sina/ensis
comb. nova

1.3
1.4
1.5
1.5.1

Bas. M. occidentalis var. sinalensis Craig (1 945)
M. patonii var. sinalensis (Craig) Backeberg
Mammillaria boo iii Lindsay (1 953)
Mammillaria mainiae K. Brandegee (1 900)
Mammillaria thornberi var. thornberi Orcutt (1 902)
Mammillaria thornberi var. yaquensis comb. nova

1.6.0 
1.6.0.1

Bas. M. yaquensis Craig (1945)
Mammillaria dioica var. dioica K. Brandegee (1 897) 
Mammillaria dioica var. dioica forma incerta  comb. nova
Bas. M. incerta Parish (1 936)
M. dioica var. incerta (Parish) Munz

1.6 .0 .2 Mammillaria dioica var. dioica forma estebanensis comb. nova

1.6 .0 .3
Bas. M. estebanensis Lindsay (1 967)
Mammillaria dioica var. dioica forma angelensis comb. nova
Bas. M. angelensis Craig (1945)

1 .6 .0 .4 Mammillaria dioica var. dioica forma verhaertiana comb. nova 
Bas. M. verhaertiana Bödeker (1912)

1.6 .0 .5 Mammillaria dioica var. dioica forma phitauiana comb. nova
Bas. M. phitauiana (Baxter (1 931)) Werdermann (1931)

1.6.1 Mammillaria dioica var. armillata comb. nova

1.6.2
Bas. M. armillata K. Brandegee (1900)
Mammillaria dioica var. capensis comb. nova
Bas. M. capensis (Gates (1 933)) Craig (1 945)

1.6.3 Mammillaria dioica var. cerraiboa comb. nova

1.6.4
Bas. M. cerraiboa (Britton & Rosé (1 923)) Orcutt (1 926) 
Mammillaria dioica var. neopaimeri comb. nova

1.7
Bas. M. neopaimeri (Coulter (1 894)) Craig (1 945)
Mammillaria goodridg ii var. goodridg ii Scheer emend. Salm- 
Dyck (1850)
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schrijver

Mammillaria microcarpa var. grahamii

1.7.1 Mammillaria goodridg ii var. louisae comb. nova 
Bas. M. louisiae Lindsay (1960)

1.7.2 Mammillaria goodridgii var. hutchinsoniana comb. nova 
Bas. M. hutchinsoniana (Gates (1934)) Bödeker (1 935)

1.7.3 Mammillaria goodridg ii var. bullardiana comb. nova 
Bas. M. bullardiana (Gates (1934)) Bödeker (1 935)

1.7.4 Mammillaria goodridg ii var. blossfeldiana comb. nova 
Bas. M. blossfeldiana Bödeker (1931)

1.7.4.1 Mammillaria goodridgii var. blossfeldiana forma shurlyana 
comb. nova
Bas. M. shurlyana Gates (1941)

1.8 Mammillaria fraileana (Britton & Rosé (1 923)) Bödeker (1 933)
1.9.0 Mammillaria albicans (Britton & Rose (1 923)) Berger (1 929)
1.9.0.1 Mammillaria albicans forma slevin ii comb. nova

Bas. M. slevinii (Britton & Rose (1 923)) Bödeker (1 933)
1.10 Mammillaria schumannii Hildmann (1891)
1.11 Mammillaria insularis Gates (1938)

VE?.SPREIDING50EBIEE_van_de_MEGA5TIGÏ^TAE

Verspreidingsgebied van de 
| Verspreiciingsgebied van de

continentale ^egastigmatae 
peninsulaire Megastigmatae 5



De groepen 1.1 tot en met 1.5 horen tot de continentalen ( = 
vastelanders), voorkomend in de Amerikaanse staten Californië, Arizona, 
Nieuw-Mexico en Texas en de Mexicaanse staten Chihuahua, Sinaloa, So
nora, Nayarit en Colima.
De groepen 1 .6 tot en met 1.11 horen tot de peninsularen (=  schiereilan
den), groeiend op het Mexicaanse schiereiland Neder-Californië.

Hypothetisch ontwikkelingsschema van de Megastigmatae

r
A. Microcarpa-groep 

--------------1--------------- 1
B. mazatlanensis-groep C. mainiae-groep D. boolii-groep

C
0  
N 
T
1
N
E
N

F. goodridgii-groep
M. goodridgii 
M. fraileana

G. albicans-groep
M. albicans

E. dioica-groep H. schumannii-groep
M. schumanii 
M. insularis

P
E
N
I
N
S
U

Een dergelijk schema is en blijft natuurlijk tot op zekere hoogte speculatief. 
Maar in ons verlangen om samenhangen te vinden en ordening te schep
pen probeert men tot een schematische opbouw te komen. Helaas manke
ren echter de historische gegevens, zoals waar, waaruit en wanneer is de 
microcarpa-groep ontstaan. Was die groep wel de eerste (gezien het grote 
verspreidingsgebied ervan zou je dat misschien mogen veronderstellen). 
Ter motivering van het bovenste deel van het schema kan men aanvoeren 
dat een tegenwoordig gangbare theorie inhoudt dat roodbloeiende planten 
de voorouders zijn van lichter bloeiende soortgenoten. Zonder uitzondering 
voldoen de planten uit de groepen A t/m D daaraan.
De ontwikkelingslijn van de boolii-groep naar de schumannii-groep lijkt me 
zeer acceptabel. Veel deskundigen zien ook een nauwe verwantschap tus
sen beide groepen, waarbij sommigen zelfs zo ver gaan zowel M. schuman- 
nii als M. insularis te beschouwen als variëteiten van M. boolii. Dit is zeer 
plausibel. M. boolii komt voor aan de kust van de staat Sonora; dus vóór de 
scheiding tussen Neder-Californië en het vasteland kan de toenmalige M. 
boolii op beide zijden van de breuk voorgekomen zijn.
Dezelfde gedachtengang kan men ook toepassen op de band tussen de 
mazatlanensis-groep en de goodridgii-groep. In de laatste groep zijn de 
roodbloeiende M. goodridgii, M. fraileana en M. blossfeldiana dan de 
oudste. De drie crèmewit bloeiende variëteiten van M. goodridgii moeten 
dan pas ontstaan zijn na de afscheiding van Neder-Californië. Ook de 
albicans-groep zou pas ontstaan moeten zijn na die afscheiding.
De dioica-groep zie ik als ontstaan zijnde uit de goodridgii-groep, dus ook na

6



de afscheiding. De dioica-groep omvat allemaal soorten met crèmewitte 
bloemen. De planten hebben zich door een compactere en kleinere li
chaamsbouw goed aangepast aan de veranderende ecologische omstandig
heden van het schiereiland. Juist vanwege die betere aanpassing zagen de
ze soorten kans op hun beurt geheel Neder-Californië te veroveren. In het 
noorden van het schiereiland komen ze dan weer in contact met de huidige 
vertegenwoordigers van de microcarpa-groep zodat na verloop van vele ja- 
ren de cirkel rond is.
Iets analoogs ontdekken we bij de peninsulare Macrothelae-soonen (zie 
Succulenta 62(1 2)1 983 en 63 (1, 2, 3, 4 en 5) 1 984). Het zijnallemaal 
crèmegeelbloeiende planten, zeer sterk aan elkaar verwant met een rijke va
riatie aan vormen. Om roodbloeiende Macrothelaesoorten te vinden, moe
ten we terug naar het vasteland.
Is bovenstaande ontwikkelingsschets uiteraard arbitrair, het is en blijft niette
min interessant zich in dit deel van de liefhebberij te verdiepen. Het is be
paald indrukwekkend te beseffen dat dergelijke evolutielijnen - ook al zijn ze 
misschien in werkelijkheid anders verlopen - zich over vele miljoenen jaren 
uitstrekken. Besef ook dat deze evolutie nog steeds verder gaat, gesteld dat 
de mens van ons aller moedertje aarde geen al te grote puinhoop maakt. 
In een volgend artikel hoop ik terug te komen op de nu wel zeer gedecimeer
de serie Ancistracanthae K.Sch., die naar mijn inzicht nog steeds een reden 
van voortbestaan heeft (voor bijv. de wrightii-, guelzowiana- en tetrancis- 
fra-groepen) en dan niet alleen ais lof voor het vele werk dat K. Schumann in 
het grijze verleden ten gunste van onze liefhebberij heeft ondernomen.

Galmeidijk 49, 4 706 KL Roosendaal

Het wel en wee van succulenten verzamelen

ANNEMIEKE VAN LING

5 oktober
De zon hangt nu al zo laag, dat mijn planten in de broeibak amper vijf uur per 
dag hiervan kunnen genieten. Daarom maak ik met tempex-dozen een ver
hoogde bodem, zodat ze nu zo'n tien minuten eerder zonnestralen kunnen 
vangen. Voor mijn zolderruimte is de laaghangende zon juist een uitkomst, 
want deze schijnt nu verder naar binnen. Ik kan dus iets meer ruimte daad
werkelijk benutten, wat zo direct een uitkomst is als ik alles vanuit de broei
bak naar binnen moet verplaatsen.

8 oktober
Een collega die blijkbaar op de hoogte is van mijn hobby, komt me vragen 
wat hij moet doen aan "w it uitgeslagen" cactussen. Als een cactus echt wit 
uitgeslagen is van de schimmel lijkt me dat er weinig hoop is. Ik vermoed 
echter dat hij met wolluis te doen heeft en beveel hem een kwastje met spiri
tus aan. Uiteraard is het dan een kwestie van bijhouden.
Vandaag ontdek ik voor het eerst in mijn verzameling een Dtv\za//a-bloempje 
dat niet vijflobbig is. Mijn Duvalia parviflora hybride, die al vanaf begin mei 
aan één stuk door bloeit, viert blijkbaar de mijlpaal van veertig bloempjes 
met één blaadje meer.
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1. Een fraaie Huernia hislopiif?) met zeer spitse 
bloemblaadjes.
2. Ca ra Hu ma dummeri.
3. Caralluma sprengen var. laticorona heeft 
lichte of donkere bloemen. Dit is de lichte 
vorm.
4. Tromotriche (Stape/ia) eng/eriana lijkt door 
de regelmatige groeven en de naar achter ge
bogen blaadjes sprekend op een grammofoon
plaat.
5. Tromotriche (Stape/ia) revoluta.



11 o ktober
Van de vele knopjes die er aan een van mijn Piaranthussen zaten, is er maar 
één overgebleven en dat opent zich vandaag. De geelachtig roze bloem 
heeft in het midden een prachtig felgele bijkroon (corona).

1 4  oktober
Denk ik steeds een echte Luckhoffia beukmanii te bezitten, schrijft mijn En
gelse correspondentievriend dat het niet de goede is. De plant blijkt wel en
kele keren als Luckhoffia beukmanii te zijn gepubliceerd, maar stamt waar
schijnlijk af van een Hoodiopsis triebneri

16  oktober
's Morgens vroeg doe ik in de keuken een bijzondere ontdekking: aan een 
plant met de officieuze naam "Tromotriche (Stapelia) revoluta var. tlgrida" 
zie ik het begin van een zaadpeul. De plant heb ik een week geleden binnen 
gezet om de laatste knoppen nog een kans te geven. Een van mijn Stapelia's 
die twee jaar geleden een zaadpeul had, blijkt ook nu bevrucht te zijn, want 
één bloemstengel zit er na maanden nog aan. Twee andere bloemstelen 
zien er nu na twee weken nog heel fris uit. Waarschijnlijk zullen de zaadpeu- 
len zich pas volgend voorjaar ontwikkelen.

19  oktober
Doordat mijn man een nieuwe plank bij het zolderraam heeft gemaakt, kan ik 
nu meer planten kwijt. Dit is ook hard nodig, als ik zie hoeveel er nog vanuit 
mijn broeibak naar binnen moet. Door de nu laagstaande zon is zo'n extra 
plank ook geen probleem. Volgend jaar bekijk ik of ik hem gedurende het 
groeiseizoen eraf moet halen om de planten eronder uit de schaduw te halen.

2 0  oktober
Huernia leachii is dit jaar letterlijk een laatbloeier. Pas vorige week ontdekte 
ik de knop, die vandaag dank zij het milde herfstzonnetje openbarst.

21 oktober
Vandaag moet ik er toch echt aan geloven, 's Nachts daalt de temperatuur 
zo angstwekkend dicht tot het vriespunt, dat ik mijn laatste planten uit de 
broeibak haal. Dit is ook wel beter zo, want de laagstaande zon weet mijn 
broeibak nog maar gedurende vier uur te bereiken. Maar voordat ik de ver
huizing naar de zolder volbreng, strooi ik in elk potje een beetje Aafleur om te 
voorkomen dat ik ook ongedierte mee naar binnen breng. In de broeibak zelf 
vind ik namelijk volop oorwormen en ook weer een zwarte snuitkever. Een 
deel van mijn Geraniums en Pelargoniums gaat eveneens alvast naar binnen. 
Morgen volgt de rest.

2 4  oktober
Huernia erinacea was aan het begin van het seizoen wat aan het kwakkelen, 
maar is weer zo goed op krachten gekomen, dat ze vandaag voor het eerst 
bloeit, 'a Avonds kan ik mijn ogen niet afhouden van een twintig centimeter 
grote witte bloem aan Epiphyiium oxypetalum. Dit fraaie gezicht is van zeer 
korte duur, want 's morgens vroeg zal de bloem al weer dicht zijn.

2 8  oktober
Het winterse weer zegt me dat het groeiseizoen nu toch echt voorbij is, ook 
al zijn verschillende planten nog in bloei of volop in knop. Verschillende
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knoppen zullen waarschijnlijk verdrogen, want ik kan nog maar spaarzaam 
gieten om een verdere groei van de planten te voorkomen. Anders worden 
ze te sprieterig en dus erg lelijk. Alleen al daarom is een rustperiode noodza
kelijk. Ik verwacht echter nog wel dat Tromotriche (Stapelia) revoluta en 
Huernia barbata spoedig voor het eerst dit jaar zullen bloeien en wellicht zie ik 
zelfs nog Huernia nigeriana en Huernia primuiina voor de allereerste keer in 
bloei.
Een plant die het dit jaar beslist niet goed heeft gedaan, is Tromotriche (Sta
pelia) engleriana, die in 1983 zelfs nog in december een bloem had. Door 
de regelmatige groeven en de naar achter gebogen blaadjes lijkt zo'n bloem 
sprekend op een grammofoonplaat. Caralluma dummeri, Caraiiuma spren
gen en een Huernia hisiopii (?) met zeer spitse blaadjes hebben het om heel 
begrijpelijke redenen laten afweten. Ik heb de planten in het voorjaar ge
scheurd en gestekt, waarna het vaak nog even duurt voordat er bloemen ko
men.
Als ik zo naar al dat groene grut van me op zolder kijk, wordt ik een beetje 
weemoedig bij het idee dat een zeer levendige en boeiende periode weer als 
afgesloten kan worden beschouwd: een tijd van vele wel's en gelukkig maar 
weinig wee's. Wat het laatste betreft, denk ik bij voorbeeld aan mijn grote 
schrik toen ik spint ontdekte. Gelukkig heeft de vloeistof van Aglukon hierte
gen goed gewerkt en zijn nergens meer nieuwe sporen te bespeuren. Ik heb 
er in zoverre wel van geleerd dat ik volgend voorjaar alleen uit oogpunt van 
preventie een paar keer zal sproeien.
Over mijn overgang van aardewerken naar plastic potjes ben ik redelijk tevre
den. Ik heb geen last meer gehad van verdrogingsverschijnselen, maar of ik 
die anders in de voorbije slechte zomer zou hebben gehad, is uiteraard de 
vraag. Een nadeel van plastic potjes is wel dat aasbloemen eerder natrot krij
gen. Het is dan echter meestal niet moeilijk gezonde stekjes te winnen die 
weer kunnen worden beworteld. Enkele Euphorbia's en mijn Caraiiuma bur- 
chardii heb ik in een aardewerken potje gelaten, omdat ze anders vrij gauw 
een spillerige groei vertonen. Ook mijn Trichocaulons en Hoodia's, die ge
voeliger zijn voor nattigheid dan andere aasbloemen, houd ik in aardewerken 
potjes.
Samen met mijn plantjes zal ook ik nu meer rust hebben, wat natuurlijk zijn 
voordelen heeft: ik houd meer tijd over voor andere hobby's, zoals borduren. 
De winterrust die ook ik nu krijg, zal ervoor zorgen dat ik me volgend jaar met 
hernieuwde energie kan wijden aan mijn aasbloemen, Euphorbia's, Epiphyl- 
lums en cactussen. Eén ding staat dan wel vast: ik moet een "plantenstop" 
invoeren. De ruimte bij mijn dakkapelraam op zolder staat zo vol, dat er echt 
niets meer bij kan. Natuurlijk zal er af en toe wel een plaatsje openvallen, 
doordat een plant verloren gaat. Die ruimte is echter hard nodig om de groei 
van mijn planten in het voorjaar op te vangen. Hopelijk hoeft die plantenstop 
niet al te lang te duren. Als het een beetje meezit, heb ik in 1 987 mijn eigen 
kas.
Wadenoi/enlaan 373, 4006 AH Tiel (slot)

Siërra de Calm elli

ETIÉNNE LANSSENS

De streek even ten noorden van El Arco - het gebied op de grens van noorde
lijk en zuidelijk Neder-Californië, Mexico - was voor mij een van de meest bi-



zarre gebieden die ik ooit doorkruiste. Hier doorheen te gaan zonder gids, 
een oerdegelijke wagen, voldoende proviand en genoeg benzine staat gelijk 
aan pure zelfmoord. Voor men aan zo'n trip begint, moet men er zich bij 
voorbaat goed van bewust zijn dat men risico's neemt en er niets aan het 
toeval overgelaten kan worden. Een rally zoals Parijs-Dakar zou in dit gebied 
zeker niet misstaan. We zijn rancho's gepasseerd waar men voor het eerst 
sinds een week weer een mens zag en de laatste auto die voorbijgereden 
was, was een tweetal maanden geleden. Waarvan die mensen daar leven is 
mij tot op heden nog een raadsel.
Het is een licht heuvelachtig gebied, bezaaid met lavabrokken met ertussen 
af en toe enkele vierkante kilometers zandwoestijn. De begroeiing bestaat uit 
sporadisch laag en doornig struikgewas begeleid door zeer veel cactussen 
en andere succulenten. Om er enkele op te noemen zonder aan een opsom
ming te willen doen: Mammillaria brandegeei var. gabbii, M. hutchinsoni- 
ana, M. dioica en M. blossfeldiana vat.shurlyana, Lemaireocereus thurbe- 
ri, Machaerocereus gummosus, Cochemiea setispina en C. maritima, de 
prachtige Cylindropuntia invicta en Ferocactus peninsulae en F. gracilis. 
Het is tevens de meest zuidelijke groeiplaats van idria columnaris, die er 
voorkomt in gezelschap van Pachycereus pringlei. Voor de vetplantenlief
hebbers kunnen genoemd worden Dudleya attenuata en D. pulverulenta, 
die beide veelvuldig voorkomen.
Een van onze doelen was de groeiplaats van Lophocereus schottii var. nic- 
kelianus, die op een zeer beperkt areaal groeit in de buurt van Pozo Aleman. 
Door de verkregen aanwijzingen van een Duitse vriend konden we zonder al 
te veel moeilijkheden de groeiplaats vinden.
Lophocereus schottii var. nickelianus is naar mijn bescheiden mening een 
mutatie van L. schottii; Lindsay onderscheidde nog een andere vorm, die hij 
beschreef als var. monstruosus. Bij beide zijn de ribben knobbels geworden 
en ontbreekt er enige symmetrie. Ze hebben areolen noch doornen. Het eni
ge onderscheid tussen de twee variëteiten is volgens Lindsay dat var. nickeli
anus hoger en slanker is dan de monstrueuze vorm. Om op deze basis varië
teiten te maken lijkt mij nogal twijfelachtig. Wat er ook van zij, we dienen te 
erkennen dat deze planten door hun bizar uiterlijk de aandacht van menig 
cactusliefhebber gevangen houden.
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De Siërra de Calmelli en trouwens het gehele gebied dat gelegen is tussen 
30° en 24° N.Br. kent uitzonderlijk lange droogteperioden, maar anderzijds 
kan de regen soms met bakken uit de hemel vallen. Een vast onderscheid 
tussen regen- en droogteseizoen is er nauwelijks. In de winter en het voor
jaar ligt de gemiddelde temperatuur tussen 1 5° en 20°C en in de zomer en 
het najaar loopt het kwik op tot 30° a 40°C. In de winter bereiken de nacht- 
temperaturen dikwijls het vriespunt, zonder dat men eigenlijk kan spreken 
van vorstschade aan de vegetatie, doordat de stenen dienst doen als accu
mulator.
Het is een ruw onherbergzaam gebied waar menselijke aanwezigheid nau
welijks geduld wordt, maar met een fantastische plantengroei.

Bruggesteenweg 98, 8 0 8 0  Ruiselede

Braziliaanse im pressies (VII)

PIERRE BRAUN

Regentijd in zuidelijk Goias
Wij bevinden ons in het oostelijke deel van Goias en rijden over een 1 30 km 
lange, verregende en dampende modderweg. Normaliter zijn de wegen in 
deze streek goed berijdbaar, maar de enkele dagen geleden begonnen re
gentijd heeft de leemgrond zo doorweekt dat autorijden zeer moeilijk is. De 
weelderige plantengroei is evenwel onder deze omstandigheden bijzonder 
indrukwekkend. Pas na het vallen van de nacht bereiken we een klein stadje, 
waar we een prima onderkomen vinden in een herberg. Doodmoe vallen we 
in bed.
Ook de volgende dag vinden we nauwelijks iets. Dikwijls stappen we uit; er 
zijn echter weinig rotsen en de Campo Cerrado is meestal verwoest. Vaak 
vinden we ideale D/'scocacftzs-groeiplaatsen, waar men vroeger met zeker
heid deze cactussen ook had kunnen aantreffen. Heden ten dage echter 
hebben de koeien alles vertrapt, terwijl weidegras de bodem zo dicht - gelijk 
een tapijt - heeft bedekt dat de cactussen deze concurrentieslag niet konden 
volhouden. Dit constateren we steeds weer en slechts zelden treffen we nog 
een Discocactus aan.
Op deze manier zijn in de afgelopen tientallen jaren een groot aantal Disco- 
cactus-soorten uitgeroeid, zelfs voordat we er ooit kennis van hebben kun
nen nemen. Van vele nieuwe vondsten loont in principe een bewerking en 
nieuwbeschrijving nauwelijks, omdat een volledige vernietiging in vele ge
vallen nabij is. Zo werd kort geleden de onlangs beschreven D. subterranea- 
proliferans Diers et Esteves volledig in de natuur uitgeroeid. Traktoren heb
ben enorme arealen verwoest; grasland is ervoor in de plaats gekomen. Hoe 
dichter we op onze tocht de hoofdstad Goiania naderen, des te meer is het 
natuurlijke landschap vernietigd.
In de vroege ochtend bezichtigen we Goiania. Deze stad telt reeds meer dan 
1 miljoen inwoners en behoort tot de Braziliaanse metropolen. Daar, waar 
50 jaar geleden nog een lieflijk dorpje in de uitgestrekte Campo Cerrado lag, 
staan thans wolkenkrabbers en heerst in de straten een druk zakenleven. 
Het urbanisatie- en industrialisatieproces verloopt in een razend tempo; Goi
ania zou het niet ver verwijderde Brasilia in vele opzichten in belangrijkheid 
reeds overtroffen hebben.



VERENIGINGSNIEUWS JANUARI 1986
"Succulenta” is het verenigingsorgaan van de Nederlands-Belgische vereniging van liefhebbers van cac
tussen en andere vetplanten "Succulenta” .

BESTUUR
Voorzitter: H. Koningsveld, Verl. Emmastraat 34, 6673 XD Andelst. Tel.: 08880-1623.
Vice-voorzitter: M.M.M. Jamin, Jan Oomsstraat 6, 5324 BB Ammerzoden. Tel.: 04199-3856.
Secretaris: P. Melis, Korenbloemstraat 13, 5409 AX Odiliapeel. Tel.: 04132-72911.
2e Secretaris: F. van Leeuwen, Verl. Grensweg 6, 5927 PR Venlo. Tel.: 077-822316.
Penningmeester: J. Vrenken, Elandstraat 1,5408 XC Volkel. Tel.: 04132-72917. Giro-rek.: 680596 t.n.v. Succu
lenta te Volkel, resp. bankrek. 55.32.38.981 bij Algemene Bank Nederland t.n.v. Succulenta te Volkel. Voor 
België: rek.nr. 000-11.41.809-22 van de Belgische postgirodienst t.n.v. Succulenta te Volkel.
Alg. Bestuurslid: Mevr. B. Stortenbeek, Beatrixlaan 1a, 6721 EH Bennekom. Tel.: 08389-17088.
Alg. Bestuurslid: F. Maessen, Kempke 3, 6075 AN Herkenbosch.

LEDENADMINISTRATIE
Administrateur: Fr. van Leeuwen, Verl. Grensweg 6, 5927 PR Venlo. Inlichtingen over en aanmelding van lid
maatschap, tevens propagandafolders. Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland f  35,-, voor leden in 
België Bfrs. 625 en voor leden elders wonende f 45,-. Inschrijfgeld voor nieuwe leden f 7,50/Bfrs. 135.

MAANDBLAD
Hoofdredacteur: C.A.L. Bercht, Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen. Tel.: 03483-2300.
1e Redacteur: Th.M.W. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal. Tel.: 01650-36081.
Foto - redacteur: F.K.A. Noltee, Rotterdamseweg 88, 3332 AK Zwijndrecht. Tel.: 078-124200. 
Rubrieksmedewerkers: H. en R. van Donkelaar, A. Pullen, H. Ruinaard, A. v. Uijen, H. van Wortel, B. Zonne
veld.
Verenigingsnieuws: P. Melis. Sluitingsdatum 15e van de maand vóór het verschijnen.
Vraag en Aanbod en Advertenties: Fr. van Leeuwen, Verl. Grensweg 6, 5927 PR Venlo. Sluitingsdatum: 15e 
van de maand vóór het verschijnen.

ANDERE BELANGRIJKE ADRESSEN
Buiningfonds: M.M.M. Jamin, Jan Oomsstraat 6, 5324 BB Ammerzoden.
Bibliotheek: J. Magnin, Ooievaarstraat 13, 3291 XK Strijen. Katalogus f 1,50 te bestellen op girorek. 
1345616 t.n.v. J. Magnin.
Clichéfonds: J.A. Schraets, Tegelseweg 131, 5912 BD Venlo.
Diatheek: H.M.S. Mevissen, Dinantstraat 13, 4826 LH Breda. Tel.: 076-875076. "Catalogus in het febr. num
mer” .
Ruilen zonder Huilen: H. Leusink, Griftweg 15, 6745 XD Ede. De Klomp. Tel.: 08387-1794.

UITGAVEN BUININGFONDS
1. Het boek Discocactus door A.F.H. Buining

Omvat 224 pag., 60 kleurenfoto’s, 84 zwart/wit fo to ’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
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 t 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 I 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 
f 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, Beatrixlaan 1a, 6721 EH Bennekom.
U kunt volstaan met het vermelden van het aantal en de artikelnummers.
Eventuele informatie wordt U gaarne verstrekt door Trix Stortenbeek, tel. 08389-17088.

N.B. Alle artikelen kunnen tegen vermelde gereduceerde prijzen ook afgehaald worden.

1



AFDELINGSNIEUWS

Afd. Brabant-België:
24 januari : Dialezing van Dhr. Beukelaars.

Plaats. Hoger Rijksinstituut voor Tuinbouw, de Bavaylei 118, 1800 Vilvoor
de. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Gouda:
16 januari Jaarvergadering en lezing door Dhr. P. v.d. Laken.

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

Afd. Den Helder:
8 februari : Een lezing over Curagcao door Dhr. F. Prudon.

Plaats: Kantine van de gemeentelijke plantsoenendienst, Soembastraat 83, 
Den Helder. Aanvang 13.45 uur.

Afd. Hoogeveen:
5 februari : Bijeenkomst in hotel Muller, Paltz 7, Beilen. Aanvang: 19.30 uur

Afd. Nijmegen:
4 februari : Reisverslag over de Westkust van de USA door Dhr. J.R.P. Hoey-Smith uit 

Rotterdam.
Plaats: Rijks Middelbare Tuinbouwschool, Energieweg 19, Nijmegen. Aan
vang 20.00 uur.

Afdeling Tilburg:
11 februari : Discussieavond en dia's van eigen leden.

Plaats: Kasteelhoeve, Hasseltstraat 256, Tilburg. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Rotterdam:
27 januari : Jaarvergadering.

Plaats: Wijkgebouw "Pier 80” , Rösener de Manzstraat 80, Rotterdam. Aan
vang 20.00 uur.

Afd. Utrecht:
10 februari : Planten-kwis verzorgt door Henk van Dijk.

Info: W. Alsemgeest, tel. 03484-1083.

Afd. Zeeland: .
31 januari : Jaarvergadering met foto- en diawedstrijd. Plant van de maand: Lobivia.

Plaats: Thomaskapel, Vrijlandstraat, Middelburg. Aanvang 19.30 uur.
Afd. Zwolle:
23 januari : Jaarvergadering.

Plaats: Gebouw van de N.P.B., Thorbeckegracht 11, Zwolle. Aanvang: 19.30 
uur.

HOVENS cactuskwekerij
Markt 10 5973 NR LOTTUM TEL. 04763-1693

speciale kwekerij voor 
hobbyisten 8 verzamelaars

Geopend: van dinsdag t/m zaterdag
van 9.00 tot 12.00 en van 
13.00 tot 18.00 uur

Ook verzenden is nu mogelijk!

Regelmatig aanvulling van interessante nieuwighe
den. Groot aanbod van zeldzame Braziliaanse soor
ten.
Permanente tentoonstelling grafische werken van 
Carla. Een geïllustreerde plantenlijst wordt U toe
gestuurd na overmaking van f 5.- op giro 2999178.

B L A D K A K T U S

Binnenlandse en buitenlandse 
boeken steeds voorradig.
Wij bestellen graag voor U.

Vraag onze Bladkaktus. een 
lijst met succulente literatuur 
aan.

NATUUR & BOEK Bankastr. 10 
2585 EN 's-Gravenhage 
tel. 070-646277
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EVENEMENTEN

26 april : Bijeenkomst algemene studieclub.
Info: J. Pot, tel.: 075-287844.

24 mei : Tiende Goudse Cactusbeurs.
6 september : Cactusbeurs van de afd. Nijmegen.

Programma van de vereniging GRUSONIA
10 januari : Jaarvergadering en terugblik op 1985 door H. Rosseel.
14 februari : Lezing over het geslacht Gymnocalycium door L. Bercht.
14 maart : Fotografie van cactussen en vetplanten door R. Fonteyne.

Informatie over tijd en plaats bij J. Keirse, Guldensporenstraat 7, B8020 
Oostkamp. Tel.: 050-824660.

Verslag van de Ledenraadsvergadering van 26 oktober 1985.

Mededelingen: Om reclame voor Succulenta te kunnen maken op tentoonstellingen, ruil
beurzen etc. is een reclamebord gekocht. Dit bord wordt gestationeerd bij Mevr. Stortenbeek 
in Bennekom en is voor elk lid van Succulenta kostenloos te leen. Wel moet het bord (twee 
koffers) worden opgehaald en weer teruggebracht.
Nieuwe bestuursleden: De ledenraad gaat akkoord met de voordracht van W. Alsemgeest en 
M. de Bekker. Onze voorzitter, H. Koningsveld treedt in mei af en is niet herkiesbaar. De Le
denraadsleden wordt verzocht uit te kijken naar mogelijke kandidaten voor het voorzitter
schap.
Enquête: Alle punten aangaande het maandblad zullen met de redactie worden besproken. 
Ideeën over interne propaganda zijn door tijdgebrek nog niet verder uitgewerkt.
Het beleidsplan externe propaganda is nog niet gereed gestreefd wordt om het nog voor de 
jaarvergadering gereed te hebben.
De beheerders van de instellingen worden aangesteld voor een periode van drie jaar met mo
gelijkheid van verlenging.
Begroting 1986: Uitgangspunt voor de begroting van 1986 is handhaving van de contributie 
en 11 nummers van het maandblad. De Ledenraad gaat akkoord met de voorgestelde begro
ting.
Statuten: De Ledenraad gaat akkoord met het voorstel tot Statutenwijziging.
Benoeming Ereleden en Leden van Verdienste: De Ledenraad gaat akkoord met een voorstel 
tot wijziging van de voordrachtsprocedure.
Wijziging Huishoudelijk Reglement: De Ledenraad gaat akkoord met het voorstel tot wijzi
ging van het Huishoudelijk Reglement.
Afscheid van P. Dekker en A. de Graaf: De voorzitter nam afscheid van P. Dekker, Ledenad
ministratie en A. de Graaf, Buiningfonds en vele bijdragen aan het maandblad. In een korte 
toespraak memoreerde hij de vele verdiensten van beide heren.
Algemene Vergadering 1986: Deze wordt gehouden op 3 mei 1986 en georganiseerd door de 
afdeling Rijn- en Delfland.
Volgende Ledenraadsvergadering is op 15 maart 1986 in de Reehorst te Ede.

LIEFHEBBERS VAN MESEMS OPGELET!!

Dhr. H.-D. Ihlenfeldt uit Hamburg heeft aangeboden om op woensdagavond 5 maart 
een lezing over mesems te houden. Tijdens deze lezing zal hij dia’s met vindplaatsop
namen tonen. De lezing die in Wageningen zal worden gehouden kan alleen doorgaan 
bij voldoende deelname. De voertaal is Duits. U kunt zich opgeven tot 25 januari 1986 
bij Mevr. B. Stortenbeek, Beatrixlaan 1a, Bennekom. Tel.: 08389-17088.
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RUILEN ZONDER HUILEN 1986

Daar gaan we weer, beste succulentenvriendinnen en -vrienden. Laten we met vele 
liefhebbers van 1986 een goed ruiljaar maken. Ruilen zonder Huilen wil daaraan graag 
meewerken.
Middels een ruillijst, die door ons wordt klaargemaakt en aan de ruilers wordt toe
gestuurd, hopen we de meer gevorderde liefhebbers van dienst te zijn. Die hebben im
mers vaak de mooiste dingen om te ruilen, maar weten meestal niet wie er elders in 
de vereniging interesse voor heeft. Het leggen van zulke contacten om te ruilen, dat is 
precies de bedoeling van de ruillijst.
Maar we gaan ook voor de beginners weer aan de slag. Gaarne ontvangen we van ie
dereen overtollige zaailingen om die onder de deelnemende beginners te kunnen ver
delen. Zo raakt de zaaiende liefhebber (en wie zaait er nu eigenlijk niet??) zijn overtol
lige plantjes op een heel zinvolle manier kwijt - de beginners varen er wel bij!
Wat moet u doen om aan RzH ’86 deel te nemen?
1. Beginners maken f 5,- over op gironummer 3960475 ten name van RzH, Griftweg 

15, De Klomp. Wilt u hierbij vermelden "Beginner RzH ’86” ? Beginners uit België 
gireren Bfrs 100,-. Mocht u voor de instandhouding van RzH iets meer willen gireren, 
dan wordt dat in dank ontvangen. En natuurlijk kunt u het geld ook in een enveloppe 
opsturen aan de Hr. Leusink (zie adres onderaan dit stukje).
Iemand kan niet meer dan 3 jaar meedoen als beginner, maar daarna is het ook 
veel leuker om als ruiler mee te doen. Een beginner, die dit jaar begint te zaaien - 
en kijk eens wat een keus ons Clichéfonds biedt! - heeft over drie jaar heus wel 
leuke dingen om te ruilen.
Als beginner ontvangt u in de loop van het eerste halfjaar een beginnerspakket 
met een zeer gevarieerd aantal plantjes. Wordt u niet direct boos als het pakje niet 
in maart bij u is gearriveerd. Wij moeten in onze vrije tijd meer dan 100 van zulke 
pakjes maken, ’t Kan dus wel eens even duren, maar het komt wel.

2. Ruilers gireren f 2,50 op gironummer 3960475 ten name van RzH, Griftweg 15, De 
Klomp. Daarnaast sturen ze de volgende gegevens aan ons op voor de ruillijst:

Naam, adres, telefoon- en gironummer.
- Welke planten biedt u te ruilen aan?

Welke planten vraagt u?
• Welke drie planten vormen voor u speciale wensen? RzH hoopt namelijk één 

daarvan te kunnen vervullen!
• Stelt u overtollige planten beschikbaar om onder beginners te verdelen?

Alle gegevens en de verschuldigde bijdrage ontvangen wij graag vóór 1 april a.s. 
Doet u allemaal mee? Vooral de groep van de ruilers kan groter worden. Geeft u zich 
ook eens op? Probeer het (nog) eens een keer!
Tot slot een verzoek aan iedereen, die planten aan RzH wil geven voor verdeling: wilt 
u die, zodra u ze kwijt wil, zonder pot en aarde en bij vorstvrij weer aan de heer Leu
sink opsturen (adres onderaan dit stukje)? De onkosten worden vergoed. U kunt de 
planten ook bij de heer Leusink brengen, maar bel eerst even voor de zekerheid. 
Laten we er met elkaar een goed ruiljaar van maken.
Contactadres: H. Leusink, Griftweg 15, De Klomp, post Ede. Tel.: 08387-1794. Giro: 
3960475 t.n.z. RzH.

De medewerkers van RzH

C A C T U S S E N  - S U C C U L E N T E N  K W E K E R IJ
M  VAN DER AUWERA

Tuincenter
150 Reetse steenweg 
2630 Aartselaar (België)

P h y llo  s  E c h e v e r ia 's  Tel.: 3 888 88 16

A .N .  B U L T H U IS
3 9 4 5  B C  C o th e n  - G r o e n e w o u d s e w e g  14

t e l .  0 3 4 3 6  - 1 2 6 7 P la n te n v e rk o o p  e n  b e z o e k  v e rz a m e lin g  P ie rs tra a t

Geopend maandag - zaterdag
9 7 . 2 8 3 8  R e e t (o p  5 0 0  m  v a n  tu in c e n te r )
O p e n  v a n a f  12 m a a r t  to t  o k to b e r  o p  d i.  9 -1 8  en

za  9 -1 7  u u r
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De International Asclepiad Society

De aanstelling van een o ffic ië le  vertegenwoordiger van de International Asclepiad Society 
(I.A.S.) in Nederland is een goede gelegenheid U eens voor te stellen aan deze vereniging. 
Sinds 1974 bestaat er een club die speciaal richt op belangstellenden voor Asclepiadaceae. 
Niet alleen de aasbloemen en de Chinese lantagrnplantjes behoren hier toe, maar ook vele 
niet succulente geslachten.
In eerste instantie  waren het twee clubs, een Engelse en een Amerikaanse, maar al spoedig 
werd besloten er een in ternationale vereniging van te maken. Binnen enkele jaren werd het 
contactorgaan; eerst Asclepiadaceae later Asklepios geheten, de be langrijkste bron van in
form atie voor deze planten. Door het plaatsen van niet alleen wetenschappelijke artikelen 
maar ook populaire verhalen en vele fo to 's  bleef het leesbaar voor iedereen. Naast het blad 
versch ijn t ieder jaar een zaadlijst die gevuld wordt met bijdragen uit vooral A frika en Arabië. 
Totaal onbereikbare soorten kunnen daardoor aan de verzameling toegevoegd worden. 
Tenslotte is er een plantenbank, die stekken tegen m in im ale prijzen aanbiedt, en een b ib lio 
theek (in oprichting).
Als deze in form atie U aanspreekt geeft U dan op (£ 6 ,-  per jaar) of vraag de folder over het 
I.A.S. aan bij de Nederlandse vertegenwoordiger: C. Boele, Schultestraat 68, 9406 NG Assen.

J l VRAAG
e n

^ ^ A A N B O D

Opgaven voor het maart-nummer moeten 
vóór 15 februari bij de heer Fr. van Leeuwen, 
Verl. Grensweg 6, 5927 PR Venlo zijn. Leden 
van Succulenta mogen per jaar éénmaal 
gratis een advertentie zetten in deze ru
briek. Alleen advertenties de hobby betre f
fende worden opgenomen.

Te koop: autom atic water conditioner, merk 
"M a rlin ” , 150 Itr. R.J. Vogelsang, Ko- 
ningsspil 16, 8608 ZL Sneek. Tel. 05150- 
19382.

*  *
★

Bod gevraagd op com pleet ingebonden jaar
gangen Succulenta, 1928, 1930, 1931, 1932, 
1933, 1935, alles in goede staat. J. Slagers, 
Akkerwinde 31, 4102 JK Culemborg.

*  *
*

Te koop: 11 jaargangen van Succulenta, 
1975 to t 1985, f  15,- per jaargang plus por
tokosten. A. de Hoog, Kerkweg 8, 3465 JJ 
Driebrugge. Tel. 03487-1293.

Ruiling van huis en oppas succulentenkas 
gevraagd in Limburg (of België) voor eind 
ju li/begin augustus voor 2 a 3 weken. P.P. 
v.d. Puyl, Texel. Tel. 02220-4083.

*  *
*

Graag had ik con tact met liefhebbers van 
agaven, teneinde in form atie  en/of planten te 
ruilen o f te kopen. N. Geldhof, Tenakker- 
d re e f 73, 8500 K o r tr ijk  B e lg ië . Tel.
056/222939.

★ *
*

Te koop: alum inium  kas, 2,50 x 2,50 m, 300 
planten, w.o. veel obesa’s en faucaria ’s, 
elektr. ventila torkachel met therm ostaat en 
boeken, w.o. Jacobsen Sukkulentenlexikon. 
Alles in één koop. G.W. Schouten, Beetho
venlaan 6, 2912 VL Nieuwerkerk a/d IJssel. 
Tel. 01803-13284.

NIEUWE LEDEN

Klinken L. van, Ruysdaelkade 85-3. Am sterdam  
Nys J.A.H., Dr. de L ie fdestr. 30. Haarlem 
Krom m endijk G.J., G ro testraat 9, Varik 
Vermeer P.J.M., R idderstraat 8, Heenvliet 
W eide H.. Haaksw old 43, Ruinerwold 
Vercauteren An ita, van Langenhovenstraat 84, 

Dendermonde-België
Baes D., St. Hubertuslaan 17. Brugge-België 
Hartman L.. Rem brandtlaan 19. Hoogezand 
W it A. de, K laverweide 34, Kornhoeve
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k a r lh e in z  uh lig  ^  k a k te e n

7053 KERNEN i.R. (Rom m elshausen)
W .-Duitsland LILIENSTR. 5

Nachtrag zur Pflanzenliste 1985/86
DM DM

M am m illa ria  capensis 3 , - -  4 ,-
graessneriana <b 8 ,-
m undtii 3 , - -  4 ,-
nealeana 3,--
petroph ila 20,-
ritte riana 15,-
ruestii 6 , - -  9 ,-
raw lii 6 , - -  8 ,-
tesopacensis
v. long icentra 25,-
v irg in is  v.
robusta 5 ,-

T illands ia  lo liacea, espinosae.
skinneri, o lm osana.
d id is ticha 7 , - - 1 6 , -  ,
rauhii 25,-

NIEUWS VAN DE BOEKENMARKT
Schum ann/G esam tbeschre ibung der Kakteen.
Faksim ile-N eudruck (klein Xerox Reprint),

DM 185,-
Rüm pler-Förster/Handbuch der Cacteenkunde.
1886. Faksim ile-N eudruck (kein Xerox-Reprint),

DM 165,-
Scott, C.L./The Genus H aworth ia. 1985, ca.

DM 145,-
Taylo rdhe  Genus Echinocereus, '85 ca. DM 60,- 
P ilbeam /Sulcorebutia  and W eingartia . 1985. ca.

DM 88,-
Zuccarin i/P lantarum  Novarum Vel Cognitarum ,
1832. 1837 + 1845 illus tr.. Faksim ile-N eudruck 
(kein Xerox) DM 75,-
Vraag nu nog naar onze nieuwe An itquarische 
Liste 12 en onze lite ra tuu r verzam eluitgaven 
Hobby-B ib lio thek 1985 met zéér veel t ite ls  aan.

Der Kakteenladen
Jörg Kopper Lockfinke 7
D 5600 Wuppertal 1 W-Duitsland

ALLE LIEFHEBBERS/STERS 
EEN VOORSPOEDIG EN 

BLOEIRIJK 1986 TOEGEWENST

Voor beginners 20 flinke bloeibare 
planten franco thuis voor f 100,--, na 
storting op giro 22.52.974.
Afgehaald 25 planten voor f 100,--.

CACTUSKWEKERIJ LAKERVELD

Het adres voor zeldzame planten en 
vele crlstaatvormen.

LAKERVELD 89 LEXMOND 
tel. 03474 - 1718

6



Boven:
Discocatus goianus 

Rechts:
Discocactus estevesii 
met knoppen

Foto's van de 
schrijver

Voordat we aan de volgende grote etappe beginnen, serveert Linda Esteves 
ons een van haar fantastische Braziliaanse gerechten. Met een tot aan de 
nok volgeladen terreinwagen vangen we de tocht aan. Al na korte tijd toont 
Eddie Esteves ons de eerste Discocactus-groeiplaatsen. Eddie heeft deze 
planten jaren geleden ontdekt. De steengroeven breiden zich hier steeds ver
der uit en al bijna alle planten zijn verdwenen. Na lang en vergeefs zoeken 
vinden we toch nog een plek waar op enkele vierkante meters wat planten 
groeien. De meeste zijn echter verbrand en door kinderen op een grote hoop 
gesmeten. Het is één stinkende, rottende troep. Hier en daar schuiven enke
le stervende planten nog een laatste bloem uit het cephalium.
Vanaf een hoogte kan men de oprukkende stad zien en overal zijn met paal-
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tjes de plaatsen van nieuwe woonwijken aangegeven.
Na deze frustrerende belevenis gaan we weer verder. In een nabijgelegen 
Serra kunnen we een nog onbekende, mooi blauw berijpte Piptanthocereus 
bestuderen. Ook proeven we hier de zoetzure vruchten van de alom groeien
de cashew-bomen.
Verder gaat het naar de groeiplaats van D. goianus Diers & Esteves. Hier
toe moeten we eerst te voet een beek door en dan nog een dicht struikge
was. Eddie loopt ver vooruit om de juiste plek te vinden. Plotseling roept hij 
luid en opgewonden. Zijn ogen glimmen van vreugde als ik de rotsen bereik 
en hij mij de ontelbaar vele, reusachtige planten van D. goianus aanwijst. 
Waar we ook kijken, overal groeien prachtige exemplaren, ten dele zelfs in 
groepen, altijd onder aan rotsen, tussen rotsspleten en midden in grote zo
den van een Vellozia species. De Disco's groeien bij voorkeur in het verwe- 
ringsgruis van het basische gesteente, waar zich ten dele ook veel humus 
verzameld heeft. Bijzonder indrukwekkend zijn de krachtige, lange, zwarte 
dorens, die wild gebogen zijn en vaak het gehele plantelichaam verhullen. In 
de nieuwgroei zijn de dorens vuurrood. De grootste planten bereiken hier op 
hun groeiplaats een diameter van 35 cm. De epidermis van de planten is 
door de regen van de laatste tijd schoongewassen en ziet er fris uit. Veel 
planten staan op het punt van bloeien. De bloemen zelf zijn niet zo groot; ze 
onderscheiden zich echter door de zeer smalle, spitse perianthblade- 
ren. De vruchten zijn zeer slank cylindrisch en de zaden zijn relatief klein 
voor een Discocactus.



Beide foto's: Discocactus spec. H U  632
Verzameling P. Braun, thans Stadtische Sukkulentensammlung Zürich Foto's: Rogozinsky



Na deze opwindende momenten gaat onze reis meer naar het oosten, naar 
het verspreidingsgebied van D. diersianus Esteves. Spoedig al valt de 
nacht, maar we willen nog een bijzondere groeiplaats opzoeken die verbor
gen ligt in een bergbos. Dank zij de goede terreinkennis van Eddie passeren 
we doelbewust links en rechts vele facienda-poorten en dat gedurende 1 5 
km en in 't donker. Ikzelf zou hier de weg nooit meer teruggevonden heb
ben.
Plotseling stopt Eddie en rent de donkere nacht in. Gewapend met zaklamp 
en flitsapparaat ren ik hem achterna het struikgewas in. Doordat je minder 
vertrouwd bent met de omstandigheden struikel je over van alles. Het foto
toestel blijft achter elke tak haken. Uiteindelijk vinden we gladde, afgeronde 
rotsen waar prachtige Discocactussen groeien. We kunnen ze alleen bestu
deren in het licht van de zaklampen. Deze planten vormen een overgangspo- 
pulatie tussen D. goianus en D. diersianus. De ribben van deze planten zijn 
duidelijk minder gegolfd en geknobbeld dan de ribben van de eerder bestu
deerde D. goianus. Ook hier groeien de planten onder aan rotsen in grond 
met wat humus en ten dele stilstaand water. Dikwijls moet ik glimlachen bij 
de gedachte dat men ons zo in Europa zou kunnen zien: Eddie met de zak
lamp voorop en ik met mijn camera en flitsapparaat erachter, op zoek naar 
fotogenieke Disco's.
In het licht van de heldere maan kruipen we door het bos terug en nu pas 
bemerk ik het oorverdovende nachtelijke lawaai van de schreeuwende en 
brullende dieren evenals het zoemen en schrille tsjerpen van insecten. Op dit 
moment dringt het tot ons door dat zo'n nachtelijke escapade eigenlijk on
verantwoord is.
Tijdens de terugtocht stopt Eddie plotseling en rent zonder iets te zeggen 
weg. Na enkele minuten komt hij terug en laat ons een prachtige, 3 cm lan
ge kever zien, die aan beide zijden een grote, groene lichtgevende vlek bezit. 
Zo beleven we elke keer weer leuke dingen en slechts bij uitzondering is het 
op de lange tochten stil in de wagen.
Na een paar uurtjes slaap gaan we de volgende morgen al bij zonsopgang 
weer op weg, maar... het regent onafgebroken en spoedig ligt er over het 
gehele land een dichte nevelsluier. In een dal vinden we nog een groeiplaats 
van D. goianus en ontdekken we in de bomen een Epiphyllum-soorX met 
lange bloemen.
Voordat we de staat Goias verlaten, bezoeken we nog een mooie groeiplaats 
van D. estevesii Diers, een soort die in het zuidelijk deel van de staat op vele 
plaatsen wijd verbreid voorkomt. Maar ook hier worden de planten door vuur 
en ploeg bedreigd. Uiteindelijk vinden we in de omgeving van een beek nog 
groepen met onbeschadigde planten verscholen tussen struikjes en gras. De 
plantelichamen zijn door de regen al weer goed gezwollen; sommige heb
ben een diameter van 1 8 cm. In de stromende regen, terwijl ook de zon 
schijnt, raken we doorweekt. De planten echter vergoeden veel. Door het 
vocht zien de dikke, krachtige dorens er nog krachtiger en indrukwekkender 
uit. De Disco's groeien uitsluitend in het verweringsgruis van de rotsen. Iets 
ernaast bestaat de bodem tot op meetbare diepte uit aarde en begint het tot 
8 m hoge bos. Dit bos wordt jaarlijks sterk door brand aangetast, zodat ook 
hier duidelijk degeneratieverschijnselen te bespeuren vallen. De weidegras- 
sen kunnen daardoor oprukken en die verdringen ook de Discocactussen. 
We zijn hier in een tijd dat de bomen overal weer uitlopen. Op de grond ont
kiemen de kruidachtige gewassen en de grassen. Waar we ook kijken, alles 
druipt van het vocht. Daardoor maakt de natuur een zeer frisse, groene in
druk. Bij een luchtvochtigheid van bijna 1 00% is de hitte tijdens de middag-



uren vrijwel ondragelijk.
Het is ook de bloeitijd van D. estevesii; overal zien we nieuwe knoppen of 
verwelkte bloemen van de afgelopen nacht. Dit alles zal men waarschijnlijk 
nog maar een paar keer kunnen zien. De groeiplaatsen worden kleiner en 
het aantal planten neemt sterk af. De landbouw rukt in zuidelijk Goias sterk 
op en het zal niet lang meer duren of het natuurlijke landschap is voorgoed 
verdwenen.
Hauptstrasse 83, 5020 Frechen-1, BRD

Vertaling: L. Bercht *  *

Literatuur - een onm isbare bron van in form atie  (II)

C. BOELE

Het eerste deel van dit artikel (Succ. 1 985, p. 141) gaf een algemene inlei
ding over het zoeken naar literatuur. In dit deel wil ik ingaan op tijdschriften die 
geregeld publiceren op het gebied van Asclepiadaceae. Het merendeel van 
deze periodieken bevat ook informatie over Cactaceae en andere succulenten.

1. Periodieken van verenigingen van liefhebbers van succulenten.

NB: Alleen die verenigingen zijn genoemd die geregeld publiceren over As
clepiadaceae.

1 . Kakteen und andere Sukkulenten
Een uitgave van de Deutsche Kakteen-Gesellschaft met regelmatig populaire beschrijvingen van 
Asclepiadaceae, aangevuld met goede foto's en informatie over de kweekwijze. Daarnaast ook 
geregeld reisverhalen.
Prijs: DM 4 5 ,— per jaar.
Verdere informatie: Deutsche Kakteen-Gesellschaft e.v., Geschaftsstelle Klosterkamp 30

D-2860 Osterholz-Scharmbeck, BRD.

2. British Cactus & Succulent Journal
Na de fusie tussen de National Cactus and Succulent Society en de Cactus and Succulent So
ciety of Great Britain ontstond in 1 983 dit blad. De informatie over Asclepiadaceae is, in verge
lijking met de bovengenoemde uitgave, redelijk diepgaand tot semi-wetenschappelijk van aard. 
Naast dit blad verschijnt het jaarboek Bradleya, waarin ook over Asclepiadaceae gepubliceerd 
wordt.
Prijs: £ 6 ,— per jaar.
Verder informatie: Mr. K. Harrow, 23 Linden Leas, West Wickham, Kent BR 4 OSE,

Engeland.

3. Cactus and Succulent Journal
Dit Amerikaanse blad lijkt veel op het bovengenoemde Engelse blad. Ook hier goede informatie 
over Asclepiadaceae met vaak specifieke informatie voor beginners.
Prijs: $ 2 1 ,— per jaar.
Verdere informatie: Abbey Garden Press, Box 3010 , Santa Barbara, CA 93130, USA.

4. Cactus & Succulent Information Exchange
Dit Canadese tijdschrift beoogt een informatiebron voor niet-botanici onder de succulentenlief
hebbers te zijn. Dit houdt in dat de artikelen in eenvoudig Engels gepubliceerd worden. Het ver
schijnt negen keer per jaar.
Prijs: onbekend.
Verdere informatie: Grace Rollerson, 5512, Clinton St., Burnaby B.C. V5J 2L8 Canada.

5. Calandrinia
Een Australisch tijdschrift waarin Asclepiadaceae onregelmatig besproken worden. Helaas is dit 
tijdschrift niet in de Nederlandse bibliotheken aanwezig.



Prijs: onbekend.
Verder informatie: Succulent Publications of South Australia, P.O. Box 354, Elizabeth,

S. Australia.

6. Excelsa
Deze uitgave van de succulentenvereniging in Zimbabwe neemt een bijzondere plaats in temid
den van de andere bladen van soortgelijke verenigingen. Cactussen zijn sterk ondervertegen
woordigd, terwijl Asclepiadaceae, maar ook Aloë's en Mesems, vaak in de belangstelling staan. 
Naast dit blad krijgen de abonnees vier maal per jaar een nieuwsbrief. De inhoud van Excelsa is 
zeer gedegen en meestal voorzien van fraaie kleurenfoto's (helaas op klein formaat).
Prijs: $ 10 ,—  per jaar.
Verdere informatie: The Aloë, Cactus and Succulent Society of Zimbabwe. PO Box

8514, Causeway, Harare, Zimbabwe.

7. Bulletin African Succulent Plant Society
Dit tijdschrift bestaat niet meer, maar in enkele wetenschappelijke bibliotheken ligt het ter inza
ge. G.D. Rowley speelde een belangrijke rol bij deze Engelse club. Speciaal voor beginners zijn 
de populaire beschrijvingen van Afrikaanse succulenten zeer lezenswaardig.

8 Asklepios
Dit tijdschrift is het lijfblad van de ware Asclepiadaceae-liefhebber. Het wordt uitgegeven door 
de International Asclepiad Society. Deze vereniging is opgericht als een Engelse club in 1 974. 
Het doel was "de studie van én de waardering voor alle genera en soorten van Asclepiadaceae 
te bevorderen". Na enkele jaren werd besloten tot fusering met de Amerikaanse gelijkgestem
den en er een internationale club van te maken. Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar en 
geeft zeer veel informatie over met name succulente vertegenwoordigers van deze familie. In
formatie over Hoya's vindt men er zelden, hiervoor bestaat een aparte club (zie 9). Andere facili
teiten die leden verkrijgen zijn een jaarlijkse zaadlijst en de mogelijkheid om tegen lage prijzen 
stekken bij de vereniging te kopen.
Prijs: £ 6 ,—  per jaar.
Verdere informatie: Mrs. M. Thompson, 10 Moorside Terrace, Drighlington, Bradford BD

11 1 HX, England.

9. The Hoyan
De International Hoya Society richt zich alleen op Hoya-liefhebbers, hoewel er ook wel eens een 
knipoog naar Ceropegia's wordt gemaakt. Zowel populaire als (semi)wetenschappelijke artike
len worden gepubliceerd in het vier maal per jaar verschijnende blad.
Prijs: onbekend.
Verdere informatie: Christine M. Burton, PO Box 54721 , Atlanta, Georgia 30308, USA.

10. Hoya Nieuwsbrief
Een uitgave van het Institute for Protection and Propagation of Succulent Plants, een particulier 
instituut van de familie van Donkelaar. Ondanks de titel worden er ook Ceropegia's en andere 
succulenten besproken in dit vier keer per jaar verschijnende tijdschrift.
Prijs: 7 1 5 ,—  per jaar.
Verdere informatie: I.P.P.S., Laantje 1, 4251 EL Werkendam.

1 1 The Exotic Collection
Een uitgave van de familie Lamb, speciaal betrokken op hun grote collectie planten. Elke maand 
verzorgen zij een nieuwsbrief vergezeld van twee referentieplaten in kleur. Deze platen geven 
een afbeelding plus een populaire beschrijving van de plant, waarbij ook de cultuur niet verge
ten wordt. Daarnaast geeft een abonnement recht op maandelijkse plantenlijsten en een aantal 
zaadlijsten.
Prijs: £ 10 ,—  (+  £ 2 ,—  voor de plantenlijsten) per jaar.
Verdere informatie: Brian and Sally Lamb, The Exotic Collection, 1 8 Franklin Road, Wor-

thing, Sussex, NB13 2PQ, England.

II. Plaatwerken

1 Flowering Plants of Africa
Dit tijdschrift, een uitgave van het Ministerie voor Landbouw van Zuid-Afrika, biedt gekleurde 
platen met goede beschrijvingen van (meestal) Afrikaanse planten. Het doel hiervan is ken
nismaking met én bevordering van de studie en de cultuur van deze planten. In totaal bestaat



een aflevering uit 20 platen en per jaar verschijnen er twee afleveringen. Gemiddeld worden per 
aflevering vier leden van de Asclepiadaceae besproken.
Prijs: onbekend.
Verdere informatie: The Department of Agriculture, div. of agricultural information; Priva

te Bag XI 44, Pretoria, Zuid-Afrika (RSA).

2. Curtis' Botanical Magazine
Gelijk van opzet aan het bovengenoemde, alleen bestrijkt dit blad de gehele wereld. Het tweede 
verschil is dat Asclepiadaceae er minder vaak in behandeld worden.
Prijs: £ 2 5 ,— per jaar.
Verder informatie: Curven Books, North Street, Plarstow, London E 139 HJ, England.

3. Hooker's Icones Plantarum
In 1836 werd dit tijdschrift opgericht voor het beschrijven en het illustreren van interessante 
planten uit het Kew Herbarium. Tegenwoordig richt elk deel zich op een speciaal doel (een revi
sie, een serie planten van een bepaald geslacht etc.). Nieuwe delen verschijnen onregelmatig. 
Met name in de oudere delen zijn diverse Asclepiadaceae te vinden.
Prijs: onbekend.
Verdere informatie: The Bentham Moxon Trust, Royal Botanie Gardens, Kew, Richmond,

TW 9 3AB, Surrey, England.

III. Wetenschappelijke periodieken
In diverse wetenschappelijke periodieken op botanisch gebied worden gere
geld Asclepiadaceae besproken. Voor de meeste lezers van Succulenta is 
deze informatie echter niet interessant. Ik volsta dan ook met het noemen 
van Candollea, Kew Bulletin, Bothalia, Blumea en de Journal of South African 
Botany. In vele wetenschappelijke bibliotheken zijn deze periodieken te le
nen.
Schultestraat 68, 9 4 0 6  NG Assen

*  *

A stro loba Uitew.

L.E. GROEN

De leliefamilie (Liliaceae) is met ongeveer 220 geslachten en 3 500 soorten 
een van de grootste families in het plantenrijk. Van deze 220 genera zijn 
Aloë, Astroloba, Gasteria, Haworthia en Sansevieria algemeen bekende 
succulentengeslachten. In een enkel geval gaat de geschiedenis zeer ver te
rug. Een afbeelding van Aloe vera (L.) N.L. Burman staat al in de Codex Ani
ciae Julianae van 51 2 na Christus afgebeeld.
Vanaf het begin van de negentiende eeuw tot nu toe zijn er pogingen gedaan 
tot een goede indeling van de succulente lelieachtigen te komen. Uit recent 
onderzoek is naar voren gekomen dat de indeling op bloemkenmerken die 
door de eerste onderzoekers van deze groep is gehanteerd nog het meest 
verantwoord is. Op grond van deze indeling bestaat er geen reden het 
geslacht Astroloba op te heffen.
De groep Liliaceae die het hier betreft, is afkomstig uit zuidelijk Afrika. De 
eerste soorten komen omstreeks 1 690 naar Europa en worden onder de 
naam Aloë geïntroduceerd en beschreven. Een splitsing in verschillende ge
nera vindt pas na Linnaeus plaats. De eerste soorten waarvan het introduc- 
tiejaar bekend is zijn Aloë succotrina (1 685) en Aloe variegata (1 690). 
H.B. Oldenland (1 663-97), tuinchef van de tuin van de Verenigde Oostindi- 
sche Compagnie in de Kaapprovincie, stelde een "Kruidboek" samen 
waarin ondermeer 380 Kaapse plantensoorten vermeld zijn. Het werk van 
Oldenland bevat een lijst van 28 Aloë's, die afgedrukt werden in Valetijns 
"Beschrijwinge van der Kaap der Goede Hoop" in 1 726 en in een appendix 
bij "Thesaurus Zeylanicus" van Johannus Burman (1 737). Aloë's van deze



lijsten werden echter voor het eerst letterlijk weergegeven door Caspar Com- 
melin in deel II van "Horti Medici Amstelodamensis Rariorum Plantarum" 
(1701).
Bayer (1 982) identificeerde 4 van deze beschrijvingen als Haworthiasoor- 
ten. In 1703 publiceerde Caspar Commelin in "Praeludia Botanica" nog 
eens 4 beschrijvingen die als Haworthiasoorten geïdentificeerd kunnen wor
den. Caspar Commelin beschreef in "Praeludia Botanica" ook een "Aloe Afri
cana erecta rotunda, folio parvo & in acumen rigidissimum exuente", het
geen dezelfde omschrijving is als no. 28 van Oldenland.
In de Moninckx Atlas, deel 6 t. 1 5 (1 702), staat een afbeelding van deze 
"A loë". Wijnands (1 983) herleidde deze plant tot Astroloba spiralis (L.) 
Uitewaal op grond van de bloemen afgebeeld door Dillen (1 732). Deze door 
Linnaeus (1 753) als Aloe spiralis beschreven soort is hiermee de eerst be
schreven Astroloba
Linnaeus beschreef alleen /4/oe-soorten en zag geen reden om een onder
verdeling te maken. De eerste poging om Aloë op te splitsen in kleinere ge
nera was van Friedrich Kasimir Medicus (1 768). Zijn indeling is echter niet 
geaccepteerd. Thunberg (1 794-1 800) was succesvoller, hij splitste Sanse- 
vieria als nu nog bestaand geslacht af van Aloë hoewel Sansevieria nu op 
het punt staat in Dracaena ten onder te gaan.
In 1 804 kwam Haworth met een nieuwe indeling van Aloë, dat hij verdeel
de in drie secties: Parviflorae, Curviflorae en Grandiflorae. Het huidige 
geslacht Aloë komt in de sectie Grandiflorae.
Duval (1 809) verhief de Parviflorae tot het geslacht Haworthia en de Curvi
florae tot het geslacht Gasteria. Het geslacht Haworthia heeft volgens Duval 
de volgende kenmerken: Kelk bloembladachtig, recht, naar boven toe in 
twee teruggebogen lippen eindigend. Willdenow (1811) was niet op de 
hoogte van het werk van Duval en beschreef Aprica Willdenow op dezelfde 
gronden. Hierdoor is Aprica Willdenow helaas een synoniem van Haworthia 
Duval. Een zestal soorten van Aprica Willdenow zijn evenwel als elementen 
van Astroloba te identificeren.
In 1812 deelde Haworth in zijn "Synopsis plantarum Succulentarum" Ha
worthia in 4 secties in; deze indeling berust op generatieve en vegetatieve 
kenmerken.
De vierde sectie is hier van bijzonder belang; zij bevat met uitzondering van 
H. aspera planten die wij nu in het geslacht Astroloba plaatsen. Dit zijn de 
soorten Astroloba spiralis, A. pentagona en A. foliolosa. Haworth gaf van 
deze sectie de volgende bloemkenmerken: "Kroon cylindrisch, wat opge
richt: zoom bijna regelmatig. Een goed geslacht?"
In 1819 publiceerde Haworth inderdaad deze sectie als apart geslacht, 
Aprica, inclusief A. aspera. Aprica Haworth is echter een later illegitiem ho
moniem van Aprica Willdenow. Later blijkt dat Haworth voor 1819 met H. 
aspera niet Astroloba aspera (Haw.) Uitew. heeft bedoeld maar zeer waar
schijnlijk Haworthia nigra (Haw.) Baker (Roberts Reinecke, 1 965 (ongepu
bliceerd); Bayer, 1 982).

Afbeelding pag. 2 1
J.J. Dillen, Hortus Elthamensis: 16 t.13 (1732); Links fig. 13 Haworthia viscosa (L.) Haw.; Rechts fig. 14 Astroloba 
spiralis (L.) Uitew., het lectotype van Aloe spiralis L.
Afd. Speciale collecties, Centrale Bibliotheek van de Landbouwhogeschool te Wageningen.
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Stearn ondernam in 1939 een mislukte poging om Aprica Haworth te con
serveren (Rickett, 1 958). De bekende Nederlandse ZtsfAo/oóa-specialist, 
A.J.A. Uitewaal (1 947a) hakte de knoop door en beschreef om verwarring 
te voorkomen het genus Aprica opnieuw en gaf hieraan de naam Astroloba 
Uitewaal. De naam is samengesteld uit de Griekse namen astron ( = ster) en 
lobos ( = lob). Deze naam is gekozen omdat de regelmatige bloemkroon met 
korte bloemslippen het belangrijkste verschilpunt is met Haworthia, dat ge
kenmerkt wordt door een tweelippige bloemkroon met langere bloemslip
pen. Dit kenmerk is niet altijd even duidelijk; de Haworthia-soorXen behoren
de tot het subgenus Robustipedunculares Uitew. ex Bayer (1971) hebben 
ook vrijwel actinomorfe bloemen en korte bloemslippen. Een ander verschil
punt tussen Haworthia en Astroloba is de bladstand. Eerstgenoemd 
geslacht bezit een drierijige bladstand in tegenstelling tot de vijfrijige 
bladstand van Astroloba
De status van Astroloba, gebaseerd op bloemkenmerken, is niet onomstre
den. De verwantschap met Haworthia is zo groot dat tot nog niet zo lang ge
leden (Parr, 1971), pogingen zijn gedaan om Astroloba bij Haworthia on
der te brengen. Na Haworth was Uitewaal (1947b) de tweede auteur die 
Haworthia en verwanten indeelde op bloemkenmerken (Roberts, 1 983). 
Uitewaal onderscheidde op grond van de bloemverschillen twee onder- 
geslachten in Haworthia Triangulares en Hexangulares. Laatstgenoemd 
subgenus werd door Uitewaal in twee secties onderverdeeld: Gracilipedun- 
culatae en Robustipedunculatae. Parr was op grond van het geringe verschil 
tussen de bloemen van de Robustipedunculatae en Astroloba van mening 
dat Astroloba niet als apart genus gehandhaafd kon blijven. Omdat de vijfriji
ge bladstand van Astroloba binnen Haworthia niet voorkomt, creëerde Parr 
voor Astroloba de nieuwe sectie Quinquefariae Parr binnen Haworthia 
Bayer (1 972) en Wijnands (1 983) deelden de opvattingen van Parr niet. 
Bayer stelde ondermeer dat revisie van geslachten, wanneer de soorten 
daarin slecht gedefinieerd blijven, voorbarig is. Bestaande geslachten geven 
natuurlijke groepen weer, ook al zijn morfologische en andere criteria niet al
tijd duidelijk.
Astroloba is endemisch in de Kaapprovincie in Zuid-Afrika. Het geslacht is in 
de achttiende en negentiende eeuw voornamelijk bewerkt door Europese on
derzoekers zonder veel veldonderzoek. Herbariummateriaal uit deze periode 
is zeer zeldzaam.
Veldgegevens blijven schaars tot 1 965, toen de Zuidafrikaanse Roberts Rei- 
necke een studie aan Astroloba voltooide. Haar werk is alleen als interne pu- 
blikatie gepubliceerd; er komt duidelijk uit naar voren dat een revisie van het 
geslacht wenselijk is. Door gebruik te maken van de op de Flevohof te Bid- 
dinghuizen bewaard gebleven Astroloba-coWecX\e van Uitewaal is genoeg 
materiaal beschikbaar om een studie van Astroloba te voltooien.
In een volgend artikel zal nader op de soorten worden ingegaan met een sa
menvatting van de opvattingen van Roberts Reinecke, Uitewaal, Bayer en 
Pilbeam over Astroloba
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Geprogram m eerd zaaien

LUDWIG BERCHT

In ons Mexicaanse zusterblad Cactaceas y Suculentas Mexicanas nr. 3 van 
september 1 985 las ik een kort artikel over zaaien. De daarin beschreven 
methode is zo aardig dat ik het hier vrij vertaald voor u weergeef, te zamen 
met enkele aanvullingen mijnerzijds.
Een probleem bij het laten ontkiemen van cactuszaad is niet het substraat of 
de vochtigheid maar de temperatuur waarbij dat dient te geschieden. Als 
voorbeeld: Parodia-zaad ontkiemt het best bij een temperatuur van rond 
1 6 °C, Echinocactus horizonthalonius daarentegen prefereert temperaturen 
van boven de 4 0 °C.
De werkwijze is als volgt:
De potjes met de te kiemen zaden worden in een bak gezet en gedurende 
een week gehouden op een temperatuur van ongeveer 1 5°C. De soorten 
die een lage kiemtemperatuur prefereren, zullen ontkiemen; de andere za
den zullen enkel opzwellen. Na een week wordt de temperatuur verhoogd tot 
20°C. Binnen een dag of vier zullen weer een aantal soorten kiemen. De 
reeds ontkiemde zaden ondervinden geen hinder van de hogere tempera
tuur, ze zullen er eerder goed van gaan groeien.
Na een dag of vijf wordt de temperatuur verhoogd tot 3 0 °C.
Binnen een dag of drie zullen dan de meeste van de tot nu toe nog onge
kiemde soorten kiemen. De verkregen resultaten waren volgens het artikel 
90-95%.

Het lijkt me een uitstekende methode. Ik permiteer me twee opmerkingen. 
Ten eerste, ik heb goede ervaringen met de procedure om tijdens het kie
men de temperatuur 's nachts terug te laten lopen tot zo'n 1 0°C.
De andere opmerking betreft de zaden met een harde zaadwand, zoals 
Opuntia- en vele Cereuszaden, alsook de bovengenoemde E. horizontha
lonius. Om deze zaden te laten kiemen moet men ze bijna kraken door ze 
overdag temperaturen van rond de 4 0 °C te geven en s nachts terug te 
gaan tot 1 0°C.
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BO EKBESPREKING
G ym nocalycium , O verzichts- en synonym ielijst van het geslacht.
Uitgave van de werkgroep Gymnovriend van de vereniging Grusonia. 49 pagina's.

Elf jaar na het verschijnen van de laatste soorten- en synoniemielijst van het geslacht Gymno
calycium (Putnam/Schütz) hebben een aantal Belgische liefhebbers van dit geslacht de litera
tuur doorgeplozen op alle namen die in verband met dit geslacht genoemd worden. Het resul
taat vindt u terug in dit boekje.
Bij elke naam wordt opgegeven waar deze beschreven staat, de eventuele nieuwe combinatie 
en de huidige opvatting omtrent de taxonomische status van de species.
Afgezien van een enkele schrijffout (hardnekkig is ook hier de verschrijving van ragonesei tot 
ragonesii) heb ik geen missers ontdekt. Wel is het jammer dat bij veel namen enkel vermeld 
staat "Kataloognaam" zonder aan te geven waar, bijv. lijst Fric, zaadlijst Uhlig, Köhres, Knize. 
Ook zou een lijst met Gymno-veldnummers een zinvolle aanvulling zijn geweest. Al met al een 
boekje dat elke rechtgeaarde Gymno-liefhebber behoort te bezitten. Het boekje is te bestellen 
door 145 Bfrs (incl. porto) over te maken op het Belgische gironummer 000-1052713-69  
t.n.v. E. Crombez, Ardooisesteenweg 361, 8800 Roeselaere.

L. Bercht

T IJD S C H R IF T E N

The Journal o f the M am m illa ria  Society 2 4  (6), 1 9 8 4
Na de redactionele inleiding opent J. Ede dit nummer met een lang artikel over zijn kaservarin
gen. J. Pilbeam bespreekt Mammillaria species from Ba/a California Hij houdt het voor een 
rechtdoornige vorm van M. fraileana Dezelfde schrijver geeft een viertal planteportretten, met 
van elk een zwartwit foto, van M. fraileana, M. haageana fa. schmollii, M. rekoi var. leptacan- 
tha en M. varieaculeata. Natuurlijk komen daarbij nog andere soorten aan de orde. Hoe hij experi
menteerde met licht, in het bijzonder met kunstlicht, doet E. Hand uit de doeken.

The Journal of the M am m illaria  Society, 2 5  (3), 1 9 8 5
Na de gebruikelijke inleiding van de redacteur staat de voorzitter, David Hunt, even stil bij het 2 5- 
jarig bestaan van de vereniging en draagt ideeën aan voor de toekomst. D. Speirs houdt zich be
zig met het voorkomen van Coryphantha (Escobaria) vivipara in het zuidelijk deel van de Cana
dese provincie Alberta. R. Harbour schrijft over afwijkende zaadbesvormen, aangetroffen op een 
exemplaar van Mammillaria pennispinosa J. Ede geeft enkele ideeën en kaservaringen. Resul
taten met aanvullend kunstlicht ter stimulering van bloei bij Mammillaria's is een onderwerp van 
E. Hand. P. Nance doet zijn ervaringen met de "schoorsteenzwart-ziekte" bij enige Fero's uit de 
doeken. Tot slot heeft P. Forster het over de kleur van de zaadbes van Mammillaria senilis

British Cactus & Succulent Journal 3 (2). June 1 9 8 5
L. en L. Jeffries bezochten een schitterende openlucht-cactusverzameling op het eiland Mallor- 
ca, getuige ook de bij het artikel afgedrukte foto's. R. Starling en R. Lester beschrijven de moge
lijkheden van classificatie van cactussen per computer. P. Halliday stelt Kleinia saginata voor, 
welke hij in 1983 beschreef; deze soort werd in 1979 in Dhofar (Zuid-Arabië) voor het eerst 
aangetroffen. Over winterharde cactussen schrijft G. Sydow. P. Chapman geeft een miniportret 
van Opuntia cantabrigiensis S. Cooper stelt een predator voor de beschrijding van de wolluis 
voor: Cryptolaemus montrouzieri. G. Rowley vertelt welke instrumenten hij in zijn kas hanteert. 
H. Broogh wijdt een artikeltje aan Euphorbia groenewaldii D. Speirs vraagt aandacht voor Ha- 
worthia cymbiformis forma planifolia D. Cole brengt een, mede historisch, gedocumenteerd 
artikel over Lithops localis L. Bustard vertelt over enige ervaringen uit Kew Garden. W. Tjaden 
brengt een planteportret van Crassula falcata Voor de prille liefhebber geeft J. Mullard 
de nodige wenken bij de opzet van een cactus- en succulentenverzameling. Het is opvallend 
dat bij onze Engelse zusterorganisatie steeds een behoorlijk aantal reacties van lezers binnen
komt.
Theo Neutelings
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IU IE U W B E S C H R IJV IN G

M elocactus lanssensianus P.J Braun species nova - een 
nieuwe soort uit Pernam buco, Brazilië

PIERRE BRAUN

Planta solitaria, applanate-globosa, interdum ± conoidea, glauco- ad griseoviridis, deinde 
claro-viridis, ad 1 4 cm crassa et 8 cm alta; radix ramosa.
Costae ca. 1 2, ad perpendiculum decurrunt, ± 2 ,5-3 ,0 cm altae, in partibus superioribus 
1,1 -1,5 cm latae, in partibus inferioribus ad 4 cm latae et applanatae, sulci ad perpendiculum 
decurrunt.
Areolae ± submersae et orbiculares, 5,0-6 ,0 mm diam., primum tomento cremeo-griseo, 
deinde glabrae; in costa 4-5 areolae, ca. 1,3 cm inter se distant.
Spinae roseo- ad cremeogriseae, acuminibus corneolis ad atro-brunneis, longae et tenues, for
tes, non flexibiles. Spinae marginales 7-8, una in parte infima areolae, 3 ,5 -4 ,0  cm longa, 1,5 
mm crassa, orbiculata, declivis, in parte superiore ad corpus inflexa; 6 spinae marginales bre
viores et paulo crassiores, ad corpus curvatae ad dextram et ad sinistram, orbiculatae, max. ad 
3,7 cm longae, omnes in basi crassatae; super has interdum in utrasque partes una spina mar
ginalis ad 2,2 cm longa. Spina centralis 1, 3 ,0 -3 ,5  cm longa, in basi 1,5-2,0 mm crassa, or
biculata, ad cephalium curvata.
Cephalium: ad 7 cm latum et 2,5 cm altum, lana alba, multis saetis brevis, salmonicoloratis 
ad claro-rubris.
Cleistogamiflorus.
Fructus clavatus et cylindratus, glaber, nitidus, omnibus locis perviolaceoroseus, in sectione 
transversali rotundus in parte superiore et applanatus ad inferiorem partem, ad 1 7 mm longus 
et 6 mm latus.
Semina plusminusve globosa ad galeriformia, nigra, 1,1 mm longa et 0,9 mm lata; testa cel
lulis irregulariter curvatis et convexis. Regio hili basalis, leviter demersa, continet cicatricem fu
niculi et zonam micropylae. Embryo oviforme, cotyledones breves vix vel non discernuntur; pe- 
rispermium deest.
Habitat: Brasilia/Pernambuco, in altitudine ca. 900 m.
Holotypus et designatio loci accurate descripta, ubi invenitur, in Herbario Collectionis Planta
rum Succulentarum Municipali, Helvetia sub no. HU 474 (ZSS-AA-58-55; ZSS-TP-58-35).

Beschrijving:
Lichaam enkelvoudig, plat bolvormig, naar het cephalium toe licht conisch, 
epidermis blauw-grijsgroen, bij het ouder worden mat lichtgroen, tot 1 4 
cm diameter en tot 8 cm hoog.
Wortels vertakt.
Ribben ca. 1 2, recht aflopend, relatief scherpkantig, 2,5-3 cm hoog, nabij 
het cephalium 1,1-1,5 cm breed, aan de basis van de plant tot 4 cm 
breed en daar zonder duidelijke dwarsgroeven; dwarsgroeven altijd recht. 
Areolen licht in de rib verzonken, rond, 5-6 mm diameter, met weinig 
beige-grijze wol, later kaal. Per rib 4-5 areolen, ca. 1,3 cm van elkaar. 
Dorens alle rosegrijs tot beige, met een iets donkerder lichtbruine of hoorn- 
kleurige punt, relatief lang en dun, hard en niet buigzaam.
Randdorens 7-8; de onderste doren 3,5-4 cm lang, 1,5 mm dik, rond en 
soms bovenop iets afgeplat, schuin (omlaaggericht) van het lichaam af
staand en met een licht naar onder gebogen punt; daarboven 3 dorenparen 
zijwaarts en enigszins naar de plant toe gebogen, het onderste paar tot 3,7 
cm lang, de beide andere paren iets korter, alle met verdikte basis, iets dik
ker dan de onderste doren, rond en niet afgeplat, meestal reikend tot aan 
of iets over de bovenkant van de naastliggende rib; op de bovenkant van 
de areool soms een kleinere, tot 2,2 cm lange, doren.
Middendoren 1, 3-3,5 cm lang, aan de basis 1,5-2 mm dik, rond,'in een 
grote boog naar boven gebogen.
Cephalium tot 7 cm breed en tot 2,5 cm hoog, met witte wol en zalmkleu-

26



rige tot bleekrode, zeer zachte borstels, die maar net boven de wol uitste
ken.
Bloei cleistogaam, zie opmerkingen.
Vrucht cylindervormig tot zwak knotsvormig, glad, glanzend, in doorsnee 
boven rond en onder afgeplat, krachtig violetrose, 1,7 cm lang en 0,6 cm 
breed, met eraan vast de voor de anthese verdroogde, 6 mm lange, beige- 
rose knop; per vrucht 18-32 zaden.
Zaad zwart, 1,1 mm lang, 0,9 mm breed, bol- tot helmvormig, enigszins 
verlengde testacellen met een zeer onregelmatige vorm, met gedraaide, af
geronde, enigszins verzonken antiklinaalgrenzen; in het midden van de cel
len een ronde, tot 0,05 mm hoge knobbel; naar het hilum en de rugkam 
toe worden de cellen iets kleiner, meer gelijkmatig van afmetingen; alle cel
len vijf- tot zeshoekig; cuticulairpatroon in dicht naast elkaar liggende, 
enigszins gekronkelde lijnen, die zowel in de antiklinaalgrenzen als op de 
knobbels doorlopen, celhoeken niet duidelijk verdiept; hilum basaal, iets 
verzonken, de plaats waar de funiculus is afgebroken en de micropyle-zone 
omvattend. Embryo eivormig, kiembladen zeer kort, nauwelijks of helemaal 
niet te onderscheiden; perispermzak leeg.
Groeiplaats in het zuidoosten van de staat Pernambuco, Brazilië, 9°Z.Br., 
37°W .L., op circa 900 m boven de zeespiegel, in een grof verwerings- 
substraat van sterk metamorfe gneisen, graniet en migmatieten. De precie- 
se vindplaats is ter bescherming van de natuurlijke populatie te zamen met 
het herbariummateriaal gedeponeerd.
Holotype gedeponeerd in het herbarium van de Stadtische Sukkulenten- 
sammlung van Zürich onder het nummer HU 474 (ZSS-AA-58-55, ZSS- 
TP-58-35).

Beschouwingen bij de taxonomische indeling.

De hier beschreven soort (HU 474) werd reeds in 1 977 door mijn vriend 
Leopoldo Horst in de Braziliaanse staat Pernambuco ontdekt. Deze zuiver 
toevallig gevonden planten zijn herkenbaar aan hun platronde groeivorm en 
de matte, blauwige tot (later) lichtgroene epidermis als ook aan de lange en 
dunne, maar toch krachtige bedoorning. De planten laten zich derhalve ge
makkelijk van M. zehntneri onderscheiden. M. zehntneri komt in noordoost 
Brazilië zeer wijd verspreid voor in variërende populaties en eco-lijnen en 
eventueel ook samengroeiend met M. lanssensianus 
Rizzini (1982) vermeldt voor het betreffende gebied ook de aanwezigheid 
van M. macrodiscus Werd., waarbij hij, in tegenstelling tot Taylor (1 980), 
M. macrodiscus en M. zehntneri als twee aparte soorten ziet. Het is dus 
ook noodzakelijk om M. lanssensianus met M. macrodiscus te vergelijken. 
Evenals M. lanssensianus vertoont ook M. macrodiscus een plat bolvormi
ge groeivorm en een relatief vlakblijvend cephalium, terwijl het cephalium 
van M. zehntneri duidelijk in de hoogte groeit. Ten opzichte van M. macro
discus zijn er echter verschillen wat betreft het aantal areolen per rib, de 
bedoorning, de bloemontwikkeling, de vruchten en waarschijnlijk ook het 
zaad. Over het laatste vermeldt de literatuur echter zeer tegenstrijdige ge
gevens voor M. macrodiscus; volgens Werdermann is het zaad 1 mm 
groot en bezit het krachtige, afgeronde knobbels, volgens Bercht en Brede- 
roo is het 1,4 mm groot en Rizzini geeft als lengte 1,0-1,2(1,5) mm en als 
breedte 1,0-1,2 mm aan.
Rizzini refereert voor zijn M. macrodiscus aan plantmateriaal dat verzameld 
werd in de staten Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Piaui, Ceara, Pa-
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R.E.M. Opnamen van zaad van Melocactus lanssensianus (Apert. 140/im , 30 kV)
1. aanzicht
2. apika te zijde
3. testacellen in het apikale gebied
4. testacellen in het hilum-zoomgebied
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raiba en Rio Grande do Norte. Het valt echter te vrezen dat hier een in zich 
al heterogene groep van populaties en taxa samengevoegd is en het is jam
mer, dat bij de vele, zeer waardevolle variatiebeschrijvingen van de plan
tendelen geen verwijzingen naar de betreffende populatie of groeiplaats zijn 
aangegeven. Zeer algemeen kan men vaststellen dat M. macrodiscus sen
su Rizzini hoger (1 2-20 cm) dan M. lanssensianus wordt, dat er meestal 
meer (7-1 2) areolen per rib aanwezig zijn en dat de dorens duidelijk korter 
zijn. Alhoewel Rizzini de vruchten algemeen als "peculiar violaceo-palida 
ou róseo-violaceo-clara, na base menos intense"* aanduidt, onderkent hij 
wel een afwijkende populatie uit Pernambuco, waarvan hij zegt ” em certas 
formas... a cor é róseo-violaceo-intensa" * *. Deze omschrijving past goed op 
de eveneens intensief gekleurde, eenkleurige vrucht van M. lanssensianus; 
evenwel behoren deze door Rizzini als "macrodiscus" aangemerkte plan
ten vanwege hun habitus, cephalium en bloei niet tot dezelfde species als 
M. lanssensianus. Wel zou het kunnen zijn, dat het door het echtpaar Köh- 
res in 1 984 verzamelde Melocactus-materiaal identiek is met de door Rizzi
ni onderzochte planten.
Na bestudering van de door Bercht en Brederoo (1 985) gepubliceerde 
aantekeningen van Buining over M. macrodiscus HU 269 moet veron
dersteld worden dat Buining en Horst niet de echte M. macrodiscus (sensu 
Werdermann) gevonden hebben. Een gelijke groeiplaats is op zich in deze 
aan Melocactussen rijke omgeving geen voldoende bewijs. Zo te zien is de 
op pag. 57 afgebeelde plant een vorm van M. robustispinus Buin. & Bred. 
(1 977). Ook de beschrijving van HU 269 komt vrijwel volledig met die van 
M. robustispinus HU 403 overeen. Precies dezelfde planten (als op pag. 
57) werden door mij tijdens mijn Brazilië-reizen op zeer veel plaatsen in 
zuidelijk Bahia en noordelijk Minas Gerais gevonden; op 90% van de vind
plaatsen groeien zij te zamen met andere Melocactus-soorten. Alleen op de 
type-vindplaats van M. robustispinus, die ik te zamen met Horst in 1983 
bezocht, vonden we geen andere Melo's. Deze kleine Melo's zijn altijd zeer 
gemakkelijk te identificeren; hun habitus is over het algemeen bijzonder 
uniform. Enkele afwijkende vormen werden door mij van de volgende veld- 
nummers voorzien: Br 82 (Mato Verde, MG), Br -401 (Caitité, Ba.), Br 
402 (Licinio de Almeida, Ba.), Br 408 (zuidelijk Rio Gaviao, Ba.), Br 414 
(oostelijke hellingen van de Serra do Espinhaco, MG.), Br 422 (Mato Ver
de, MG.) en Br 427 (Janauba, MG.).
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Al deze vormen van M. robustispinus zijn niet groter dan 1 4 cm in door
snee, meestal iets blauwig en met in de regel minder dan 1 0 ribben; de do
rens zijn dik, grijs en ca. 2 cm lang (middendorens tot 1,5 cm); de bloem 
variëert enigszins per groeiplaats; de vruchten zijn zeer typisch klein (korter 
dan 2 cm), rolrond en lichtrose; de zaden variëren iets naar gelang de 
groeiplaats. In 't bijzonder aan de hand van de kleine, typische vruchten 
zijn de planten op de vele groeiplaatsen goed te onderscheiden van de an
dere daar groeiende Melo's.
Beschouwt men nu de afbeelding van Werdermann's M. macrodiscus in 
Krainz (1 964) dan constateert men dat de afgebeelde plant meer vlakrond 
dan bolvormig is. Hij wordt bovendien breder, is niet blauwig, heeft ten
minste 1 1 ribben, de dorens zijn iets langer en elk areool draagt meer do
rens.
Indien toekomstig veldonderzoek zou uitwijzen, dat ondanks al deze ver
schillen M. macrodiscus en M. robustispinus toch hetzelfde zijn, dan wordt 
de naam M. robustispinus een synoniem.
Andere nauwe verwanten waarvan de taxonomische plaats in deze samen
hang diepgaand dient nagegaan te worden, zijn M. axiniphorus Buin. & 
Bred. uit zuidoost-Bahia (HU 450), M. spec. Br 60 (Morro de Chapeu, Ba- 
hia), M. paucispinus Heimen & Paul (Seabra, centraal Bahia) en M. spec. 
Br 410; de laatste behoort zonder twijfel tot M. paucispinus, maar is door 
Horst en mij enkele honderden kilometers zuidelijker, in het grensgebied 
van Bahia en Minas Gerais, gevonden.

*  karakteristiek zwak violet of licht violetrose, aan de basis minder sterk.

*  *  bij verschillende vormen..... is de kleur intensief roseviolet.

(slot volgt)

Hauptstrasse 83, 5 0 2 0  Frechen-1, BRD 

Vertaling: L. Bercht

Disocactus alatus (Swartz) Kimn.

FRANK SÜPPLIE

De titelplant werd in 1 788 door Swartz beschreven als Cactus alatus. In 
1920 richtten Britton en Rosé het geslacht Pseudorhipsalis op; C. alatus 
werd daarvan het type en heette toen dus Pseudorhipsalis alata (Swartz) Br. 
& R. In 1 979 degradeerde Kimnach (C. & S. J. (U.S.) 1 979, p. 1 70) het 
geslacht Pseudorhipsalis tot een ondergeslacht van Disocactus. Ook P. ala
ta bracht hij daarbij onder bij Disocactus.
D. alatus lijkt qua uiterlijk veel op Rhipsalis. De tot schijnbladeren afgeplatte 
takken zijn tamelijk dun en vlezig; die takken kunnen tot 40 cm lang en onge
veer 4 tot 6 cm breed worden. De takken bezitten een vrij dikke middennerf. 
De bloemen verschijnen opzij van de takken en staan meestal alleen. De 
bloem is ongeveer 1 5 mm lang, heeft een korte maar duidelijk herkenbare 
bloembuis en is geelwit. De vrucht, een bes, is eivormig, ongeveer 1 5 mm 
lang en geelgroen. Deze soort groeit op rotsen en in boomtoppen op het ei
land Jamaica.
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D isocactus alatus
Een tak m et bloem
en een bloemdoorsnede,
overgenom en uit
Britton & Rosé , The Cactaceae
deel IV  p. 2 1 4 .

De cultuur van Disocactus en aanverwante geslachten - Chiapasia, Wittia, 
e.d. - is niet gemakkelijk. De aarde moet lichtvochtig gehouden worden 
maar niet te nat, daar anders de wortels wegrotten. .De planten bloeien in de 
herfst. De temperatuur in de winter mag niet onder de 1 5 °C  komen. Half
schaduw is ook een noodzaak, anders verbranden de takken in de zon.
Het opkweken uit zaad is moeilijk. De zaailingen groeien bijzonder slecht en 
het duurt jaren voordat men een bloeibare plant heeft. Ook de vermeerdering 
via stek geeft een matig resultaat; de meeste stekken krijgt men nauwelijks 
beworteld. Een betere manier van vegetatieve vermeerdering is door middel 
van spleetenting in bijv. Selenicereus. Binnen enkele jaren groeit de ent dan 
uit tot een bloeibare plant.

Weg langs het kerkhof 1, 6 0 4 5  AN  Roerm ond

Doet U ook mee aan Ruilen zonder Huilen!
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Galapagos

WILLIAM PLUEMER

Galapagos! Welke naam zou een natuurliefhebber, het moge dan een 
beroeps-ornitholoog, -geoloog, -zoöloog, -ichtyoloog, -botanicus, of, zoals 
ik, een "man van de praktijk" en cactofiel, zijn, meer in vervoering kunnen 
brengen dan deze?
Als een heel kleine dreumes, zo vertelde mijn moeder mij, kwam ik eens 
thuis met een handvol aardwormen om deze aan mijn van afschuw vervulde 
familie te tonen. Na dit veelbelovend begin ging ik verder met het verzame
len van vlinders, rupsen en andere insekten, padden, wilde bloemen, slan
gen, bloedzuigers, salamanders en ander kruipend gedierte. Eén mijner dier
baarste tiener-herinneringen had te maken met de biologie-les op de middel
bare school. Hier kreeg ik toestemming mijn potloodtekeningen en water- 
verfschilderijen van mijn "ontdekkingen" ten toon te stellen terwijl we kik
kers ontleedden en de meisjes van streek brachten met lompe opmerkingen 
over onze vondsten...
William Beebe* was mijn held tijdens deze periode. Zijn boeken werden ge
lezen en herlezen en dikwijls zat ik te mijmeren over het geluk van hen die 
dergelijke prachtige ontdekkingsreizen konden ondernemen. Beebe's "Gala
pagos - World's End" verscheen in 1 924. Toen ik dit boek in handen kreeg 
stond mijn besluit vast deze eilanden ooit eens te bezoeken; daarvoor diende 
ik echter zo'n vijftig jaar geduld te oefenen.
De Galapagos Eilanden die zo'n 950 km ten westen van Ecuador (waarvan 
ze deel uitmaken) liggen, brachten een zekere mate van bekendheid voor 
Charles Darwin. In ruil schiep hij een nog steeds voortdurende betovering 
voor deze eilanden op het publiek. De aantrekkingskracht van de eilanden 
lokte steeds grotere aantallen toeristen, zozeer zelfs dat de Ecuadoriaanse 
regering nu hun jaarlijks aantal heeft beperkt. De 7812 km2 beslaande ar
chipel wordt konstant bewaakt. Privé-vaartuigen die zonder voorafgaande 
toestemming de eilanden trachten te bereiken, wacht geen erg hoffelijk ont
haal. Er mag helemaal niets aangeraakt noch verstoord worden; onze gidsen 
waren onvermurwbaar wat het reglement betrof. Toen we terug aan boord 
gingen werd ons zelfs gevraagd alle aarde van ons schoeisel te spoelen uit 
angst zaden van het ene eiland naar het andere over te brengen.
Eind januari 1 983 verliet ik Tucson en nam in Los Angeles de nachtvlucht 
met bestemming Quito. Mijn voornaamste doel was: goede dia's te maken 
van de reusachtige landhagedissen en van de mooie Brachycereus welke al
leen op de lavarotsen voorkomt. De landschappen, de vogels, zeeleeuwen, 
schildpadden, hagedissen, andere cactussen, enz. zouden het geheel com
pleteren als we van het ene eiland naar het andere trokken. Helaas, het 
noodlot zorgde ervoor dat we op de eilanden aankwamen tijdens het ergste 
"El Nino"-effekt* * sinds jaren. Aanhoudende regens hadden de naakte la
varotsen herschapen in weelderige groene landschappen. De temperatuur 
van het zeewater was enkele graden gestegen waardoor de zo nodige voed
selvoorraad wegdreef zodat de voedselketen waarop de zeevogels, zee
leeuwen en andere dieren teerden, onderbroken werd.
Het dikke, weelderige kreupelhout dat de bodem bedekte belette de op de 
grond nestelende vogels normaal te broeden en ze waren in onnoemelijke 
aantallen verdwenen. Het beeld dat ik mij vooraf had gevormd van wat ik er 
te zien zou krijgen, kreeg een opdoffer. We zagen en fotografeerden de in
heemse zeevogels op hun eentje of met z'n tweetjes waar ze normaal met
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1. Jasminocereus galapagensis
2. Brachycereus thouarsii
3. Jasminocereus galapagensis
4. Opuntia galapageia var. gigantea
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honderden en misschien zelfs met duizenden te zien zouden moeten zijn. 
We werden misselijk bij het zien van een jonge zeeleeuw die nabij het strand 
lag te kreperen van de honger. (Toevallig werd "El Nino”  van 1 983 ook bij
na een ramp voor de bewoners langs onze twee, normaal uitgedroogde, ri
vieren hier thuis in Tucson).
Cactussen kunnen bijna elke plaag overleven, uitgezonderd de mens, en ik 
wist dat ze er zouden zijn. Eén van de meest fotogenieke groepen van de 
reuzen-opuntia, Opuntia galapageia var. gigantea, troffen we aan langs het 
pad dat leidt naar het wetenschappelijk station Charles Darwin op het eiland 
Santa Cruz. De hoogte en de afmetingen van deze planten zijn merkwaardig. 
Ik had nooit gedacht ooit nog mijn nek te moeten uitrekken om de top van 
een Opuntia, met een stam zo massief als die van onze inheemse 
Carnegiea's, te kunnen zien; hier in Tucson buig ik mij voorover om 
Opuntia's te bekijken!
Ons reisgezelschap bestond uit een zeventigtal personen, die verdeeld wer
den in vier groepen, elk vergezeld van een gids. Terwijl wij tijd hadden om 
even te pauzeren en de omgeving te bewonderen, spanden de gidsen zich in 
om de groepen langs de paden in beweging te houden. Het duurde dan ook 
niet lang voor ik te horen kreeg: "Meneer Pluemer, opschieten alstublieft". 
Van een koppeltje hoorde ik toevallig: "W at zie t hij nou feitelijk in die vrese
lijke cactusplant?".
Jasminocereus galapagensis valt in de kategorie van de typisch cereoïde 
planten: zuilvormig, vertakt en tamelijk hoog. De meeste kolonies die van 
een afstand er fotogeniek uitzagen waren te vinden op de heuvelachtige uit
steeksels, te ver van onze paden vandaan. Van op zo'n afstand leken ze op 
de Pachycereus pecten-aboriginum uit Mexico. Toen ik er op mijn eentje 
eens tussenuit kneep, struikelde ik over een groep zaailingen van ongeveer 
1 meter hoog. Deze waren zeer mooi en, als ze in Mexico hadden gestaan, 
danjiad er zeker eentje zijn weg naar Tucson gevonden.
Hier in Tucson hebben we minstens 340 dagen zonneschijn per jaar. Ook 
hebben we één van de hoogste huidkankerpercentages in de USA. Mijn kaki 
pantalon en dito hemd met lange mouwen onderscheidden mij daarom van 
de meeste anderen, die gekleed gingen in wat een zonaanbidder voor het 
minimum houdt. Ik mag dan al eens wat last hebben gehad van de warmte 
en de vochtigheid, ik was in staat om zonder veel kleerscheuren langs de ru
we lavarotsen af te dalen en te fotograferen wat ik mij had voorgenomen. 
Gedurende vier dagen viel ik onze gids lastig over de groeiplaats van de Bra- 
chycereus (Brachycereus thouarsii) tot hij mij korzelig begon aan te kijken. 
Op de vijfde dag, op het eiland Fernandina, kreeg ik mijn prooi in zicht. Deze 
planten komen hier enkel op de gestolde lavastromen voor, met, naar het 
zich laat aanzien, erg weinig mogelijkheden om hun kostje op te scharrelen. 
Het felle contrast tussen de glanzend gouden zuilen en de zwarte kronkels 
van de pahoehoe-lava is een zeldzaam gezicht. Wachtend tot mijn groep 
een eindje verder was, klauterde ik over de lava, pikte er een prachtexem
plaar uit en begon, steunend op de knieën en ellebogen, te fotograferen. 
Eén doel was bereikt, hoewel ik later tot de orde werd geroepen omdat ik de 
groep had opgehouden.
De zeehagedissen vormden interessante studieobjekten. Veel kleiner dan ik 
verwacht had, vormden ze geen kontrast met de lavarotsen wanneer ze 
daarop lagen te zonnebaden. Zwart op zwart op foto vastleggen is moeilijk. 
Daarentegen is de reuze-landhagedis (Conolophus subcrista tus) een zeer 
kleurrijke knaap, voo.rél van voorpoten tot neus. Wat het ook mocht kosten, 
ik moest en zou hem portretteren. De ontmoeting op ooghoogte gebeurde
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Cono/ophus

subcristatus

Foto ’s van 

de schrijver

op de tiende dag op het eiland South Plaza. Wegtrekkend van de landings
baan beklommen we traagjes een rotskam en dadelijk kregen we deze grote 
reptielen te zien die zich te goed deden aan de bodembegroeiing. Vanwege 
de regens was de bodem volledig bedekt met wat leek op een soort sleutel
bloem. Om het even wat deze bloem ook was, de hagedissen waren er ver
zot op. Hier koos ik er een uit niet te ver van het pad, liet mijn groep verder 
gaan, ging op mijn buik liggen en prevelde een schietgebedje voor enige me
dewerking. Mijn onderwerp stelde mij niet teleur; een prachtige kleurvergro- 
ting van dit "beestje" siert nu mijn studeerkamer. Opdracht volbracht.
De volgende morgen vlogen we van het eiland Baltra naar Guayaquil waar 
we die dag bleven. De dag daarna vertrokken we daar 's middags om bij 
zonsondergang te landen in Los Angeles. Ik kon het moeilijk geloven dat 
mijn langverbeid avontuur voorbij was. Voor diegenen onder u die meer dan 
een voorbijgaande interesse voor deze eilanden aan de dag leggen, beveel ik 
van harte Tui De Roy Moore's "Galapagos - Islands Lost in Time” , Viking 
Press, New York, 1 980, aan. Zij is geboren in Brussel en heeft een groot 
deel van haar kinderjaren en de beginjaren van haar volwassenheid doorge
bracht op de Galapagos Eilanden. Haar foto's, evenals de tekst, zijn gewoon 
schitterend. Ik smaakte het genoegen haar aan boord te ontmoeten in de 
Academy Baai, waaraan ze, samen met haar echtgenoot, een kort bezoek 
bracht.

Vertaling: F. Lampo Wi/liam A. P/uemer

Overgenomen u it Cactus jrg. 17 ,nr. 1119851 Tucson. Arizona

*  Beebe, Charles William (Brooklyn 29 .6 .1877  - Trinidad 4.6.1 962), Amerikaans bioloog, 
curator voor ornithologie aan de Zoological Society, New York. Leidde tussen 1 899 en 1 929 
wetenschappelijke expedities naar Zuid-Amerika, Borneo en Trinidad. Maakte tussen 1 930 en 
1 934, samen met Otis Barton, meer dan 30 duiken met een bathysfeer, waarbij ze een diepte 
van 1009 meter bereikten. Schreef verscheidene boeken.

* * "El Nino". De Humboldtstroom, die zo belangrijk is voor het klimaat van de Galapagos Ei
landen, neemt nabij de evenaar een richting naar het westen en passeert dan de eilanden. Aan 
het einde van het jaar komt een warme stroom vanuit het noorden en voert warm water aan 
met een lager zoutgehalte. Deze stroom noemt men "el nino", het kerstkindje, omdat dit ge
beuren omstreeks Kerstmis plaatsvindt. Dan begint de regenperiode met een maandelijkse re
genval van 2,5 tot 1 5 cm, welke duurt tot in het voorjaar. Het effekt van deze botsing tussen 
de koude Humboldtstroom en de warme stroom uit het noorden kan van jaar tot jaar enorm ver
schillen; 1 983 was een rampjaar voor de eilanden.
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AFDELINGSNIEUWS

Afd. Achterhoek:
20 februari : Lezing met dia’s over Notocacteeën.
13 maart : Zaaien en verspenen. Plant van de maand: Epiphyllum.

Plaats: Restaurant ” Den Helder” , Mr. ten Houtenlaan 4, Winterswijk. Aan
vang: 20.00 uur.

Afd. Arnhem:
13 maart : Avond verzorgd door de eigen leden.

Plaats: Zaal van de speeltuinvereniging "Tuindorp” , achter het pand Flora- 
laan 18, Wageningen. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Brabant-België:
28 februari : Dhr. G. Vervoort met een lezing over Alpenplanten.

Plaats: Hoger Rijksinstituut voor Tuinbouw, de Bavaylei 118, 1800 Vilvoor
de. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Dordrecht:
6 maart : Lezing over het kweken en verzorgen van Gymnocalyciums door dhr. L.

Bercht. Inlichtingen: Dhr. G. Meyer, tel. 078-162978.

Afd. Gorlnchem-Den Bosch:
17 februari : Lezing door dhr. J. de Visser over het fotograferen van planten en bloemen.

Plaats: Zaal ” De Gentel” , t.o. het station in Getdermalsen. Aanvang 20.00 
uur.

10 maart : Lezing van dhr. Prestlé over notocacteeën.
Plaats: Herberg ” De Prins” , Hoogstraat 50, Berlicum. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Gouda:
20 februari : Lezing door de heren H. en R. Donkelaar over Mesems.

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

Afd. Den Helder:
8 maart : Quiz van dhr. B. Gasseling.

Plaats: Kantine van de gemeentelijke plantsoenendienst, Soembastraat 83,
Den Helder. Aanvang 13.45 uur.

SUCCULENTENTUIN

LIEFHEBBERS/STERS OPGELET F A M .  V A N  D O N K E L A A R

De maand maart komt er weer aan
hetgeen betekent dat onze dierbare 
planten weer ontwaken.
Kom daarom eens gauw langs op on
ze kwekerij. U vindt bij ons ±  2000
verschillende cacteeën, vele cristaat-

Z a a d lijs t 1986, m et ve le  c a c tu s - en andere 
s u k k u le n te  zaden g ra tis  op  aanvraag b ij:

SUKKULENTENTUIN van DONKELAAR,
vormen, Euphorbia’s etc., tegen be
taalbare prijzen.

P ostus  15, L a an tje  1, 4250 DA W erkendam

Dit alles keihard gekweekt.
CACTUSKWEKERIJ LAKERVELD
Lakerveld 89 Lexmond AANBIEDING: 10 ve rs c h ille n d e  soo rten  CO-
tel. 03474 -1718. Geop. zat. 8-18 uur, 
ma. t/m vr. alleen na tel. afspraak.

NO PHYTYM , voo r f  2 5 , -  th u is g e s tu u rd  na
s to r tin g  op  g iro  1509830,
t.n .v. H. van D onke laa r, W erkendam .
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Afd. Hoeksche Waard:
13 maart : Een nog onbekende spreker gaat deze avond verzorgen.

Plaats: Natuurcentrum bij de Rijkshaven te Numansdorp. Aanvang: 20.00 
uur.

Afd. Hoogeveen:
5 maart : Bijeenkomst in hotel Muller, Paltz 7, Beilen. Aanvang: 19.30 uur

Afd. Nijmegen:
4 maart : Avond verzorgd door een van de eigen leden. Plant van de maand: Notocac-

tus magnificus.
Plaats: "Trianon” , Berg en Dalseweg 33, Nijmegen. Aanvang 20.00 uur.

Afd. Rotterdam:
24 februari : Dhr. J. Kortenhoeven: "Plantenverzameling Diergaarde Blijdorp” .

Plaats: Wijkgebouw "Pier 80” , Rösener de Manzstraat 80, Rotterdam. Aan
vang: 20.00 uur.

Afd. Tilburg:
11 maart : Lezing van dhr. Th. Neutelings over Mammillaria’s.

Plaats: "Kasteelhoeve” , Hasseltstraat 256, Tilburg. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Utrecht:
10 maart : Lezing door dhr. F. Vandenbroek. Ini.: W. Alsemgeest, tel. 03484-1083.

Afd. West-Brabant:
22 februari : Het fotograferen van planten en bloemen. Aansluitend een discussie over 

zaaien.
Plaats: Café-Restaurant ” De Linden” , Markt 82, Etten-Leur. Aanvang: 14.00 
uur.

Afd. IJsselstreek:
28 februari : Dhr. L. Bercht met een dialezing over Curacao.

Plaats: Zutphen in het DKW gebouw.

Afd. Zeeland:
28 februari : Alles over zaaien door Dhr. Wondergem. Plant van de maand "Pachypo- 

dium” door dhr. Ras.
Plaats: Thomaskapel, Vrijlandstraat, Middelburg. Aanvang 19.30 uur.

Afd. Zwolle:
27 februari : Praatavond over "zaaien” .

Plaats: Gebouw van de NPB, Thorbeckegracht 11, Zwolle. Aanvang: 19.30
uur.

HOVENS cactuskwekerij
Markt 10 5973 NR LOTTUM TEL. 04763-1693

speciale kwekerij voor 
hobbyisten 8 verzamelaars

Geopend: van dinsdag t/m zaterdag
van 9.00 tot 12.00 en van 
13.00 tot 18.00 uur.

Ook verzenden is nu mogelijk!

Regelmatig aanvulling van interessante nieuwighe
den. Groot aanbod van zeldzame Braziliaanse soor
ten.
Permanente tentoonstelling grafische werken van 
Carla. Een geïllustreerde plantenlijst wordt U toe
gestuurd na overmaking van f 5,-- op giro 2999178.

B L A D K A K T U S

Binnenlandse en buitenlandse 
boeken steeds voorradig.
Wij bestellen graag voor U.

Vraag onze Bladkaktus, een 
lijs t met succulente literatuur 
aan.

NATUUR & BOEK Bankastr. 10 
2585 EN ’s-Gravenhage 
tel. 070-646277
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EVENEMENTEN

12-20 april

26 april 
8 mei 

24 mei 
6 september

: Internationale Orchideeëntentoonstelling in de plantentuin van de Rijks
universiteit te Gent. Info: 091-227821 (België).

: Bijeenkomst algemene studieclub. Info: J. Pot, tel.: 075-287844.
: Cactusbeurs te Winterswijk. Info: 05430-12013.
: Tiende Goudse Cactusbeurs.
: Cactusbeurs van de afd. Nijmegen.

INTERNOTO, NOTOPHILEN OPGELET!

Voor vele, vooral jongere leden van Succulenta zal de naam Internoto nog geen begrip zijn, 
want het is alweer enige tijd geleden dat er in ons tijdschrift aandacht werd gevraagd voor de
ze internationale vereniging voor liefhebbers van het geslacht Notocactus in brede zin.
De vereniging werd in 1980 opgericht te Deurne (Noord-Brabant), waar een twintigtal notolief- 
hebbers uit Nederland, Duitsland en België tot nadere samenwerking besloot. Een van de 
doelstellingen was en is het aanhalen van de contacten met gelijkgezinden.
Om dit te bereiken werd besloten tot uitgave van een tijdschrift onder de naam INTERNOTO. 
Dit tijdschrift verschijnt 4x per jaar
Naast het tijdschrift wordt in het voorjaar een plantenactie georganiseerd, waarbij de leden 
hun overtolloge planten via een ruillijst aan hun medeleden aanbieden. De uitwisseling vindt 
probleemloos via de post plaats.
In het najaar wordt op dezelfde manier een zaadactie gehouden.
De voertaal binnen de vereniging is duits, omdat het merendeel van de leden deze taal als 
moedertaal heeft.
Eenmaal per jaar vindt een algemene ledenvergadering plaats, verleden jaar in Houthalen (B), 
dit jaar in Muggensturm (BRD). Bij zulke verre reizen is het al gebruikelijk geworden om geza
menlijk in 1 auto te rijden.
Wie kennis wil maken met onze vereniging kan informatie inwinnen bij:
Gerard Schneider, Hyacinthstraat 10, 3135 XH Vlaardingen.
Indien U nu al lid wilt worden kan dat door f 45,- (DM 35 plus DM 10 inschrijfgeld) te storten op 
giro 2083226 van de penningmeester van Internoto te Arnhem. Wilt U alleen een abonnement 
op het tijdschrift, dan dient U f  33,75 op hetzelfde nummer over te maken.

Drs. J.C.M. Theunissen

Het boek WAT BETEKENT DIE NAAM.

Een alfabetische lijst van botanische namen van succulente en aanverwante planten 
met hun verklaringen. 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 op girorekening 2845908 
t.n.v. Succulenta Buiningfonds te Ammerzoden, onder vermelding:
"WAT BETEKENT DIE NAAM".
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Hebt u zich al opgegeven voor RUILEN ZONDER HUILEN??? Het Kan nog!!! Zie het 
januarinummer van Succulenta.

Personalia:
Tot secretaris van de afd. Zuid-Limburg is gekozen: Dhr. J. Essers, Hokkelenbergstraat 8, 6444 
AG Brunssum.

CACTUSBEURS TE WINTERSWIJK

Afdeling "De Achterhoek” organiseert op Hemelvaartsdag, 8 mei a.s. een beurs en ten
toonstelling, welke weer wordt gehouden in hotel-restaurant "Den Helder” , Mr. ten Houten
laan 4, Winterswijk. Opening 10.00 uur. Toegang is gratis. Er wordt gezorgd voor een beweg
wijzering. Nadere inlichtingen bij het secretariaat: Merelstraat 44, 7102 AN Winterswijk. Tel.: 
05430-12013.

WERKGROEP
SUCCULENTEN
BESCHERMING

SUCCULENTENLIEFHEBBERS KWEKEN BEDREIGDE SOORTEN.

Als de WSB bij de afdelingen haar lezing houdt, wordt er meestal enthousiast gereageerd en 
gevraagd hoe men kan helpen. Het antwoord is dan simpel: koop geen importen! Maar meer 
aktief: kweek zelf bedreigde soorten!
Dit doen veel liefhebbers ook wel, maar het is ook niet nodig dat de gekweekte planten ver
spreid worden, wil de kweek een serieus alternatief voor het importeren zijn. Ook moet voor
komen worden dat een bepaalde soort erg veel, en een andere juist te weinig gekweekt 
wordt. Kortom, er moet het één en ander aan gekoördineerd worden. Omdat de WSB maar 
een klein werkgroepje is, zoeken we mensen die niet alleen willen kweken, maar er ook aan 
willen meewerken, dat dit landelijk in goede banen wordt geleid. Wilt u hieraan meedoen, 
neem dan even kontakt met ons op. We kunnen dan met een klein groepje enthousiastelin
gen beginnen dit kweekprojekt op poten te zetten.
WSB, Bekkerstraat 137, 3572 SG Utrecht, 030-732313.

Inmiddels is gebleken dat een beperkt aantal leden niet in het december-nummer heb
ben aangetroffen:
- de gebruikelijke gele inlegvellen;
- de zaadaanbiedingen van het clichéfonds;
- de jaarindex.
Wie deze leden zijn is helaas niet bekend.
Na een telefonische mededeling zal het ontbrekende alsnog worden nagestuurd.

Frans van Leeuwen, 
tel. 077-822316.
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JAARVERSLAG DIATHEEK 1985

Gedurende het jaar 1985 zijn totaal 20 aanvragen verzorgd. Een aangevulde inhoudsopgave 
is gepubliceerd in het februarinummer van Succulenta. Dankzij de belangeloze schenkingen 
van de volgende leden: Bercht, Harmelen; Engels, Puttershoek; v. Goorden, Roosendaal; v. 
Hoey-Smit, Rotterdam; Lont, Westerland; Theunissen, Oud-Gastel; en Vrenken, Volkel is het 
bestand aan dia’s weer toegenomen. Een aantal cactusgeslachten is met medewerking van 
enkele leden op de naamstelling gecontroleerd. De uitgaven van de diatheek a f 113,85 zijn 
binnen de begroting gebleven.

De Diathecaris: H. Mevissen.

CLICHÉFONDS

Hoewel de medewerkers van het Clichéfonds tot op heden reeds ca. 25.000 porties zaden heb
ben verzonden, zijn er van een groot aantal soorten toch nog vrij veel porties in voorraad. Daar
om in dit nummer van Succulenta een overzicht van de soorten waarvan naar onze schatting 
bij het uitkomen van het februarinummer nog vrij veel voorraad zal zijn. Al deze soorten zijn nu 
ook te bestellen per vijf poties voor de prijs van 4 porties. Ook de soorten van f 2,-- ($) per por
tie zijn nu te verkrijgen per vijf porties voor de prijs van 4 porties. U kunt bestellen via het twee
de bestelformulier uit het Decembernummer.
Eventueel kunt U ook een briefje sturen met daarop het gewenste.
Denkt U wel aan f  1,- Portokosten bij een bestelling beneden t  25,-.
Van de volgende soorten kunt U nog zaden bestellen:
ACA 3; ANC 1, 3; ARE 1 t/m 3; ARR 1 t/m 3; AST 1 t/m 3, 7, 8, 10,11, 13; AUS 1 t/m 3; BAR 1; BRI 
1; BUI 1, 2; CAC 1; CEC 1; CER 1; OLE 1 t/m 7; COA 4; COE 1; OOP 1,2, 4 t/m 21; COY 2 t/m 8,10, 
16 t/m 18; DIS 2 t/m 5; DOL 1, 2; ECO 1 t/m 7,10,11,16 t/m 19, 21 t/m 35, 37 t/m 39, 41; EOF 2 t/m 
6' ERC 1 t/m 5; ERI 1 t/m 8; ESC 1,4; ESP 1; EUL 1; FER 4 t/m 6, 8; FRA 1 t/m 3; GYM 4, 5,12 t/m 
16, 18 t/m 22, 28, 32, 34 t/m 38, 48 t/m 52, 56,61, 63; HAA 1; HAM 1; HEL 1; HOM 1; HOR 1 t/m 3; 
ISL 1, 3, 4; KRA 1, 3, 4; LOB 2 t/m 15,19, 20, 22, 24 t/m 30; LOP 2, 3; MAC 1; MAL 1 t/m 6, 10 t/m 
23, 25 t/m 28, 30, 31,33 t/m 35, 37 t/m 46, 48 t/m 51; 53 t/m 60, 62 t/m 72, 74 t/m 89, 91 t/m 101,103 
t/m 141; MAM 1; MAT 2, 4, 5; MEL 1, 2, 4 t/m 13, 15, 17 t/m 26, 28, 29; MIA 1 t/m 4; NCH 1 t/m 5, 
20, 21; NEL 1; NEP 1 t/m 8,10 t/m 12; NOR 1, 3; NOT 1, 3 t/m 5, 8 t/m 11,14; ORE 1 t/m 5; ORO 1 
t/m 6; PAC 1; PAR 1 t/m 9,11 t/m 19, 22 t/m 24, 26 t/m 40; PEN 1; PFE 1; PIL 1 t/m 6; PSL 1,2; PYR 
1,4; REB 2, 5, 7, 9 t/m 13, 15 t/m 17; RHO 1; ROA 1; SOE 1;STE 1; STO 1; SUB 1 t/m 7; SUL 4,11; 
THE 2 t/m 4, 6, 7, 9,11,14; THR 1 t/m 3; TRI 1 t/m 4; AG 2, 3, 5; AN 1, 2; CO 1; DA 1 ; LI 1; ME 1; TA 
1.

Denk eraan: de navolgende soorten kosten f  2,- per portie of f 8 ,- per 5 porties: OOP 11, 15; 
COA 1; SOE 1.

Namens het Clichéfonds, 
J.A. Schraets, Tegelseweg 131, 5912 BD Venlo

Heeft U de contributie over 1986 al betaald?

Nee, doe het dan snel het kan nog tot 1 maart. Daarna wordt f 7,50 administratie
kosten extra gerekend.

CACTUSSEN - SUCCULENTEN KWEKERIJ

A.N. BULTHUIS
3945 BC Cothen - Groenewoudseweg 14 

tel. 03436-1267

Geopend maandag - zaterdag

M  V AN  DER AUW ERA
—  Tuincenter

150 Reetse steenweg 
2630 Aartselaar (België)

Phyllo's Echeveria's Tel.: 3 888 88 16 
Plantenverkoop en bezoek verzameling Pierstraat 
97, 2838 Reet (op 500 m van tuincenter)
Open vanaf 12 maart tot oktober op di. 9-18 en 
za. 9-17 uur.
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JAARVERSLAG BIBLIOTHEEK 1985

Het gebruik van de bibliotheek is in 1985 sterk toegenomen. Ongeveer 530 tijdschriften zijn 
uitgeleend tegen ca. 210 in 1984. Ruim 70 lezers hebben 143 keer boeken geleeend tegen 90 
uitleningen in 1984. Hieronder waren 40 nieuwe lezers.
Ook in 1985 werden de boeken geregeld in Strijen afgehaald en meegenomen naar vergade
ringen. Bovendien werden bijna 300 fotocopieën van 77 verschillende artikelen uit oude en 
nieuwe tijdschriften verstuurd.
Zes nieuwe boeken werden aangeschaft, alsmede de jaarboeken uit 1983 en 1984 van de En
gelse Cactusvereniging. Ook de ingebonden jaargangen 1983 en 1984 van Ashintonia zijn 
nieuw in de bibliotheek. Verder werden de tijdschriften zo goed mogelijk aangevuld.

De Bibliothecaris: J.C.A. Magnin

Welke echte cactusliefhebber wil van half 
juni tot half juli 1986 zijn vakantie doorbren
gen in Drente? Gratis wonen en gratis ge
bruik van gas, water en licht, mits bereid 
mijn cactussen goed te verzorgen. Vrij huis, 
grote tuin, bosrijke omgeving. Tel. overdag: 
05214-1293, ’s avonds 05215-334.

★ **
Opgaven voor het april-nummer moeten 
vóór 15 maart bij de heer Fr. van Leeuwen, 
Verl. Grensweg 6, 5927 PR Venlo zijn. Leden 
van Succulenta mogen per jaar éénmaal 
gratis een advertentie zetten in deze ru
briek. Alleen advertenties de hobby betref
fende worden opgenomen.

Gezocht: te koop of te leen, lektuur foto’s, 
etc. mbt kweken van Hoya’s, (wasbloem). 
Aanb. aan Postbus 30220, 6803 AE Arnhem.* **

Gevraagd I.O.S. Bulletin, vol. III, no. 3 (foto- 
kopij ook welkom). J. Lamberts, Passenda- 
lestraat 84, B-8698 Zonnebeke België. Tel.: 
051.77.88.99. * **

DER KAKTEENLADEN
Verzendhandel hobbybenodigdheden

boeken
Aktuela aanbieding voor de cactusliefhebber:
1: Zaaien 85/86, onze nieuwe bijzondere uitgave met 
vermelding van vele toebehoren voor het zaaien van 
cactussen en andere succulenten (ook vierkante pot
ten en schalen).
2: Hobby-bibliotheek cactussen-succulenten, onze li
teratuurlijst met ruim 190 uitgebreid beschreven vak
boeken tegen gunstige leveringsvoorwaarden.
3: Antiquarische cactus- en succulentenliteratuur, 
lijs t 12 van onze nieuwste aanbiedingen weer op
nieuw verkrijgbare zeldzame boeken, tijdschriften en 
originele grafieken (ook Nederlandse boeken!!)
ALLE INLICHTINGEN OP AANVRAAG KOSTELOOS 
VERKRIJGBAAR!!!
Jörg Kopper Lockfinke 7 D-5600 Wuppertal 1

West-Duitsland

In Memoriam 

JOHANNES WOLTERSEN

Op 16 januari 1986 overleed op de leeftijd van 72 jaar ons me
delid en ere-voorzitter. Vanaf de (her)oprichting van onze af
deling in 1948 heeft hij zich steeds met volle overgave inge
zet voor onze afdeling.
Als een vriendelijk en de afdeling toegewijde persoon zal hij 
in onze gedachte blijven voortbestaan.
Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte.

Succulenta afdeling Utrecht 
L. Bercht, voorzitter
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GROTE INTERN. RUIL- EN VERKOOPBEURS.

10 mei 1986, van 11-17 uur, Marktplein LOTTUM.
Grote intern, ruil- en verkoopbeurs van cactussen, andere succulenten, tillansia’s en orchi
deeën.
Deelnemersprijs f 15,-- per meter tafel.
Voor deze gelegenheid wordt een grote moderne tent geplaatst. Dit evenement vindt plaats 
direct nabij de kwekerij HOVENS, die op die dag, zoals normaal op zaterdag, is geopend. 
NADERE INFORMATIE: 04763 -1693.

AFDELINGSBESTUREN

Art. 23 van het Huishoudelijk Reglement bepaalt dat vóór 1 april de verslagen van het voor
gaande jaar van de secretaris, penningmeester en de kascommissie van de afdeling, aan de 
secretaris van de vereniging moeten worden toegezonden.
U wordt verzocht hieraan tijdig te voldoen.
Tevens verzoekt het secretariaat van de vereniging U, de ledenlijst van de afdeling bij te voe
gen, waaruit tevens blijkt wie deel uitmaakt van het bestuur en in welke functie.

P. Melis, Korenbloemstraat 13, 
5409 AX Odiliapeel (secr.)

NIEUWE LEDEN

Stienen W., W. v. Oranjestraat 45, 6371 ET Schaesberg 
Lenaers Alain, Vildevoordelaan 138, B 1930 Zaventem (B) 
Derkinderen Gaston, Parmentierlaan 80, B 1150 Brussel 

(B)
Hoek-Wegers M.G., W. Vrijlandtstraat 19, 3262 GN Oud- 

Beijerland
Meijer-Brouwer A.J., Goeman Borgesiusstraat 39, 4384 JM 

Vlissingen
Schanzlek P., Loosduinse Hoofdstraat 209, 2552 AC Den 

Haag
Roeters Th., Petuniastraat 26, 5151 TW Drunen 
Stuivenberg E., Engwerd 44, 9202 AR Drachten 
Koopman-Kreijger S., Loet 45, 1741 BP Schagen 
Dedeyne Dr. R.C., Herentalsebaan 719, B 2220 Wommelgen 

(B)
Rodriguez-de Miranda E., Lange Dwarsstraat 43, 2801 EH 

Gouda
Everaertz Albert, De Linden 39, B 2240 Zandhoven (B)
Gertel Willie, Rheinstrasse 46, 6507 Ingelheim (BRD) 
Klein-Karssen P.T., Boshamerstraat 31, 3314 XA Dordrecht 
Klein L., Boshamerstraat 31, 3314 XA Dordrecht (gezinslid) 
Werf van der C., Populierenstraat 369, 1185 SP Amstel

veen
Seggelen van F.G., Kolk 12, 2374 AE Oud Ade 
Kloosterman, Schrijvertje 39, 7423 HS Deventer 
Dijken van T.A.P., Gisbert Bromlaan 42, 3571 AK Utrecht 
Jong de-Beusekom v. J.M., Duindoornstraat 13, 4191 KS 

Geldermalsen
Maes Fons, Asterlaan 1, B 1950 Kaainen (B)
Hoekstein C.S.D., Singel 99, 3311 PB Dordrecht 
Meij van der L.M., Pascalstraat 14b, 3112 WL Schiedam 
Thielemens J., Lenterik 11, B 1800 Vilvoorde (B)
Jannink A.J., Nieuwland 13, 7983 LC Wapse 
Popelier Jan, De Paallanden 49, B 8310 Brugge (B)
Bosma L.G., Goudsbloemweg 21, 9765 HP Paterswolde 
Wit de W., Klaverweide 34, 9864 PP Kornhorn 
Boerman W.J., Emmerikseweg 56, 7204 SN Zutphen 
Baan-van Schelt M.J., Reeweg-oost 100, 3312 CT Dordrecht 
•Gubbels J.A., Heijmansstraat 110, 5927 NS Venlo 
Meijer de B.J.J.A., Eikenlaan 123d, 3203 BJ Spijkenissen 
Hartog Jan Pieter, Kon. Wilhelminastraat 23, 1271 PG 

Huizen (jeugdlid)
Groen de F., Oosteinde 33, 1531 KB Wormer 
Synave Bob, Adolf Baeyensstraat 5, B 9110 St. Amands- 

berg (B)

Bakker de A., Meeuwenwetering 11, 3193 LL Hoogvliet 
Berg van de H.A., Loosduinsekade 44, 2571 BN Den Haag 
Boelaars H., Kamperfoeli 45, 2671 NJ Naaldwijk 
Boer de T.H., Hobbemaplein 82, 2526 JD Den Haag 
Dekeling J.E.F., Nassaulaan 17, 2264 CR Leidschendam 
Groeneveld C., Spinozalaan 225, 2273 XH Voorburg 
Hermsen-Verhoef G.T.M., J.C. v.d. Lansstraat 13, 2552 HM 

Den Haag
Lispet W.G., Melis Stockzijde 152, 2543 GJ Den Haag 
Man-Rogge de C., Candidaschouw 21, 2726 KC Zoetermeer 
Muilman P.H., Arubastraat 14, 2612 GV Delft 
Naafs J., Tramstraat 60, 2551 TW Den Haag 
Noor A., Bovenburen 37, 9675 HA Winschoten 
Poorter J. Mevr., van Aerssenstraat 31g, 2582 JE Den 

Haag
Ruiter de J.H., Salamanderpad 11, 2623 WZ Delft 
Schalkwijk G.G.A., Ledenhoef 16, 2641 MC Pijnacker 
Theunis H.F., Middenstede 155, 2543 TH Den Haag 
Vernee J., Fazantlaan 7, 2675 XS Honselersdijk
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Agave shaw ii

ETIÉNNE LANSSENS

In Neder-Californië komen ongeveer 20 verschillende Agave-soorten voor. 
De meeste zijn bij ons weinig bekend; daarenboven zijn ze voor onze verza
melingen weinig interessant daar ze snel groeien en veel ruimte innemen. 
Een uitzondering is de traaggroeiende Agave shawii.
De vele, grote, glanzend groene bladeren van Agave shawii zijn sappig en 
met korte, stevige stekels bezet. Ze vormen een rozet en kunnen een lengte 
van 50 cm bereiken. Deze agaven groeien zoals gezegd erg traag, maar 
plots gebruikt de plant al haar energie om uit de rozet een bloemstengel te la
ten uitgroeien die tot 4 m hoog kan worden. Deze bloemstengel is bezet met 
schitterende, groen-gele tot oranje bloemen die naar de top toe dichter bij
een staan. De planten bloeien van september tot mei. Daarna sterven ze af. 
We troffen de planten aan vanaf de woestijnvlakten van centraal Neder- 
Californië tot geheel noordelijk bij Tijuana, zowel op de kustrotsen als op la- 
vaheuvels in het binnenland. Deze agave was in vroeger tijden één van de 
belangrijkste voedselbronnen van de Indianen. Ze had verschillende voorde
len: zo was ze in overvloed aanwezig, ook tijdens de droogteperiodes wan
neer er verder weinig eetbaars te vinden was. Juist voordat de bloemstengel 
uit het rozet kwam, werd deze ontdaan van zijn bladeren. De jonge, sappige 
bloemstengel, die er dan uitziet als een soort grote asperge, werd ge
roosterd. De belangrijkste voedselbron is de eigenlijke basis van de plant, het 
stuk tussen de wortels en de bladeren. Men verwijdert alle bladeren en wor
tels en de overgebleven basiskroon wordt geroosterd in een kuil. Volgens 
zeggen smaken ze naar sappige, niet erg zoete aardappelen.



Foto's van de schrijver

De bladeren vormen verder de. basisgrondstof voor tequila en mezcal. De 
houtskool van de verbrande agaven wordt gebruikt als taoeëermiddel. De 
zaden worden fijngestampt tot bloem en verwerkt tot gebak.
De agavebloemen bevatten veel nectar die door de Indianen verzameld 
wordt. Dit schijnt een ware lekkernij te zijn.
Zoals u ziet, een plant die niet alleen decoratief is, maar daarenboven van le
vensbelang was voor de Indianen in vroeger tijden.

Bruggesteenweg 98, 8080 Ruise/ede
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De Chileens-Peruaanse kustw oestijn  
plantenecologisch beschouwd (III)

F. VANDENBROECK

Ten oosten van Iquique, in de Pampa del Tamarugal, treft men het zonder
linge verschijnsel aan van grote massieve bomen in een overigens vegetatie- 
loos gebied. De bomen worden plaatselijk ''tamarugo's'' genoemd en doen, 
wat bladvorm en bedoorning betreft, sterk aan Acacia's denken. Het gebied 
ligt oostelijk van de nevelzone en de bomen betrekken hun vocht uit onder
grondse waterlagen afkomstig van de Andes.
Ten zuiden van de belangrijke havenstad Antofagasta neemt de plantengroei 
weer toe. We betreden nu een gebied waar de groei der Cactaceae, zowel 
wat hun aantal als hun vorm betreft, werkelijk sensationele proporties aan
neemt. Het zijn hoofdzakelijk de geslachten Eulychnia en Copiapoa en in 
mindere mate Pyrrhocactus die hier de vegetatie bepalen. Typisch is dat Eu
lychnia massaal voorkomt in de hoofdnevelzone. Een interessante soort uit 
het gebied onmiddellijk ten zuiden van Antofagasta is Copiapoa solaris 
(Ritt.) Ritt., een plant die op latere leeftijd grote bolvormige hopen vormt die 
tot een meter hoogte kunnen reiken. De soort wordt door Ritter onderge
bracht in een apart subgenus Piiocopiapoa omdat de bloembuis, in tegen
stelling tot die der andere Copiapoa-soorten, behaard is, een bijkomende be
scherming tegen uitdroging. Ritter geeft enkele eigenaardige beschouwin
gen bij deze plantesoort. Volgens hem zou deze plant zich het best ontwik
kelen boven de grens van de eigenlijke nevelzone, d.w.z. in een gebied waar 
er meestal zonneschijn is en de nevels slechts bij uitzondering doordringen. 
De soortnaam "solaris" die hij de plant meegaf wijst trouwens op het zon- 
neminnende karakter van de plant. Deze stelling wordt door sommigen bestre
den. Ik wil hier in het kort mijn eigen waarnemingen weergeven. De planten 
groeien nabij Blanco Encalada op zeeniveau in kleine groepen die er fris en 
gezond uitzien. Meer oostelijk, van de kust verwijderd en op grotere hoogte, 
worden de plantenhopen aanmerkelijk groter, doch zeer duidelijk hebben de 
planten hier te lijden van de hevige zon. Bij alle groepen was de naar het 
noorden gerichte zijde (dus de zonzijde) flink gehavend. Nog hoger waren 
de meeste planten, klaarblijkelijk ooit indrukwekkende groepen, verdord. Het 
is wel duidelijk dat het gunstigste groeigebied van Copiapoa solaris ooit ta
melijk hoog (rond 700 m) heeft gelegen. De omvang der plantengroepen 
wijst hierop. Dat deze planten echter oorspronkelijk boven de nevelzone 
groeiden is weinig aannemelijk. Boven deze zone is normaal geen plantaar
dig leven meer mogelijk en de stelling van Ritter dat op die hoogte met lange 
tussenpozen schaarse regenval zou plaatsvinden (vgl. Kakteen in Südameri- 
ka III p. 1051-1052) lijkt weinig waarschijnlijk op grond van het quasi ont
breken van begeleidende vegetatie. Klimatologisch heeft men echter reeds 
enige tijd vastgesteld dat het al zo uitgesproken woestijnkarakter van het 
noordelijke Atacama-gebied geleidelijk aan steeds extremer wordt. Door het 
steeds droger worden van het klimaat in deze gebieden en bijgevolg het 
steeds minder optreden van nevelvorming, kunnen de planten mettertijd in 
een zone terechtgekomen zijn waar nog slechts weinig vocht doordrong. Dit 
zou de beschadigingen en het massale afsterven der planten verklaren. In 
hetzelfde gebied treft men Pyrrhocactus glaucescens Ritt. en Copiapoa bo- 
liviana (Pfeiff.) Ritt. aan. Ook van P. glaucescens vindt men talrijke dode 
exemplaren. C. boliviana daarentegen schijnt nog het best weerstand te

39



Copiapoa solaris nabij 
Blanco Encalada op zeeniveau 
fNoord-Chili)
Copiapoa boliviana ten oosten van 
El Cobre (Noord-Chili). De naam 
van de plant herinnert aan de tijd 
toen dit gebied Boliviaans bezit was 
Islaya copiapoides ten noorden 
van Camana IZuid-Peru) groeiend 
in een poederachtige, gipshoudende 
woestijnbodem

Foto's 
van de 
schrijver

kunnen bieden aan de extreme klimaatsomstandigheden in deze randzone 
van het nevelgebied. Het is niet denkbeeldig dat, indien de vastgestelde kli- 
maatsevolutie aanhoudt, verschillende plantensoorten van het gebied in hun 
bestaan worden bedreigd. De thans aanwezige soorten zouden in de optiek 
van sommige onderzoekers niet meer zijn dan relicten van een in vroeger 
tijden veel rijkere botanische verscheidenheid.

Van Akenstraat 66, 1850 Grimbergen (slot volgt)
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Bemesting van succulenten

LUDWIG BERCHT

Het bemesten van succulenten is een onderwerp dat in liefhebberskringen 
enigszins wordt doodgezwegen. "Succulenten behoeven geen mest", is de 
opvatting van velen en "zeker niet als je hard gekweekte planten wilt heb
ben". Niets is echter minder waar. Ook succulenten hebben de noodzakelij
ke bouwstoffen nodig om te groeien en groei is nodig, al zou het alleen maar 
zijn vanwege het feit dat vele succulenten bloeien vanuit de nieuwgroei. 
Over de hoeveelheid mest lopen de meningen natuurlijk ook uiteen. Laten 
we alvorens iets te zeggen over hoeveelheden en manieren van toediening 
eerst eens kijken hoe het in de natuur zelf is. Het plantegedeelte dat zich bij 
uitstek leent voor de opname van voedingsstoffen is het wortelgestel. Het 
wortelgestel van een plant, o.a. de vorm en omvang ervan, is het (evolutie) 
produkt van de wisselwerking tussen planten en de bodemgesteldheid inclu
sief de bodemvochtigheid. Op de vele typen van wortelstelsels zal hier niet 
verder worden ingegaan. Het opnemen van voedingsstoffen kunnen de wor
tels alleen als deze stoffen in een in water opgeloste vorm worden aangebo
den. Voor de ene groep van planten zal dit meer stootsgewijs gaan dan voor 
andere. Planten die periodes van lange droogte moeten doorstaan, krijgen 
na een regenbui een ruim aanbod van voedingsstoffen te consumeren. Bij 
planten in een vochtige omgeving (en dan vooral de grond) zal het voedsel
aanbod meestal laag (maar constant) zijn.
Elke plant heeft voor een goede groei een bepaalde hoeveelheid voe
dingsstoffen in een bepaalde onderlinge verhouding nodig. U weet het zelf 
wel, bijv. te veel stikstof geeft een slappe, uit zijn voegen gegroeide of opge
blazen plant. Ook sporenelementen - stoffen die maar in geringe hoeveelhe
den nodig zijn - zijn belangrijk. Neem bijvoorbeeld ijzer, dat nodig is voor het 
bladgroen of borium dat koprot bij bieten voorkomt. De drie hoofdelementen 
N, P en K (stikstof, fosfor en kalium) zijn grofweg gezegd van belang voor 
resp. celstrekking (groei), wortelvorming en bloei, en stevigheid.
Bij het kweken en verzorgen van onze succulenten thuis op de vensterbank, 
in de platte bak, onder een afdak buiten of in een kas trachten we een mid
denweg te vinden tussen de natuurlijke groeiomstandigheden en de ge
kunsteldheid in een pot of vollegrond tablet. Een ieder zal via vallen en weer 
opstaan langzaam of snel leren wat voor zijn omstandigheden de beste 
kweekmethode is. Probeer nooit een ander te imiteren, maar tracht wel uit 
zijn methode dat te halen wat voor u geschikt is!
De vorm waarin we de voedingsstoffen aan de plant aanbieden is afhankelijk 
van het soort substraat. De substraten zijn in twee groepen te verdelen:
a. Substraten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit organisch materiaal (bijv. 

potgrond, turf).
b. Inerte substraten (lava, steenwol, water).
De twee groepen zullen we apart gaan bekijken.

A. Substraten met organisch materiaal

Bij een goede behandeling zal in een substraat met organisch materiaal bac- 
terieleven aanwezig zijn. Dit bacterieleven zorgt ervoor dat het organisch 
materiaal omgezet wordt in voor de plant opneembare vormen. De hoeveel
heden die daardoor vrijkomen zijn natuurlijk afhankelijk van de kwantiteit en 
kwaliteit van het organische materiaal. Als deze voedselbron uitgeput raakt
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of van een zeer eenzijdige samenstelling is, moet men bijmesten. Gekozen 
kan dan worden uit het toevoegen van direct opneembare voedingsstoffen 
of van voedingsstoffen die eerst nog in het substraat omgezet moeten wor
den. Zonder ook maar te willen proberen een volledige lijst van mogelijkhe
den te geven, zullen hier een aantal meststoffen genoemd worden.
1 . Gedroogde koemest. Deze mest zal, voordat de plant hem kan opne

men, eerst door bacteriën bewerkt moeten worden. De beste toepassing 
is de mest vooraf door de potgrond te mengen. Alhoewel er kwaliteitsver
schillen zijn, kan in 't algemeen wel gezegd worden dat het stikstofgehal- 
te relatief laag is.

2 Bloedmeel. Ook deze mest moet eerst door bacteriën onder handen ge
nomen worden. De meest plezierige toepassing van deze meststof met 
een hoog stikstofgehalte is het vermengen door de potgrond. Dan heeft 
men ook minder last van de enigszins onaangename lucht die het mate
riaal verspreidt als het nat wordt.

3 Kunstmestkorrels met gedoseerde afgifte Deze kunstmest is te be
schouwen als een overgang tussen de vorige twee meststoffen en de 
hiernavolgende. De korrels zijn omgeven door een kunstharslaagje. Dit 
manteltje laat vocht naar binnen toe, de aanwezige meststoffen lossen op 
en treden naar buiten. De werkingsduur van de korrels is ongeveer een 
half jaar bij een temperatuur van 21 °C en een normale vochtigheid. In de 
rustperiode die wij onze succulenten geven zullen de omstandigheden zo 
zijn dat er geen afgifte plaatsvindt. De korrels zullen bij ons dan ook veel 
langer meegaan.
Een goed mengsel, dat echter geen sporenelementen bevat, is Osmocote 
9 + 9 + 22; ook Osmocote 9 + 1 4 + 1 9 + 3MgO + Fe is zeer geschikt. 
Toepassing 4 kg per m3. De beste werking verkrijgt men als de korrels 
door de grond gewerkt worden of tenminste door de bovenste laag pot
grond.

4 Oplosbare kunstm eststoffen. Voor de kweek in substraten waarin bac- 
terieleven aanwezig is hebben verschillende firma's volledig oplosbare 
kunstmeststoffen ontwikkeld, waarin vaak een gedeelte van de stikstof is 
vastgelegd in ureum. De ureum-stikstof komt pas beschikbaar voor de 
plant na omzetting tot nitraat. De meststoffen zijn vaak chloride-vrij en 
sulfaat-arm. Al de hier te noemen produkten bevatten alle sporenelemen
ten. Toepassingen 0,5-1 g per liter en naar behoefte 1 tot 4 keer per jaar. 
Geschikt voor succulenten zijn: Nutrifol 1 8 + 1 8 + 1 8  (10% nitraat-N, 
8% ammoniak-N); Peters 20 + 20 + 20; Plant-Prod 20 + 20 + 20; 
Kristalon Speciaal 1 8 + 1 8 + 1 8  (5,3% nitraat-N, 3,6%  ammoniak-N).

B. Inerte substraten

Plet assortiment kant-en-klare meststoffen voor planten op inerte substraten 
is niet zo groot. Voor commerciële toepassingen in de kasteelt zijn voor vele 
gewassen redelijk optimale samenstellingen uitgedokterd. Voor cactussen is 
de Steiner-samenstelling bekend. In elk geval moeten alle elementen in di
rect opneembare vorm aangeboden worden. Dat betekent dat stikstof in de 
nitraat-vorm aanwezig moet zijn (ammoniak-stikstof wordt ook rechtstreeks 
opgenomen maar veroorzaakt een meer opgeblazen plantelichaam) en dat 
vele sporenelementen in de chelaat-vorm gebonden moeten zijn.
Plet Steiner-recept wordt goed benaderd door Nutriflora-t. De oplossing hier
van moet gemengd worden met een calciumnitraat-oplossing om de juiste 
verhouding te krijgen; per liter oplossing 0,83 g Nutriflora-t en 1,2 cal-
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ciumnitraat. Enig ijzerchelaat toevoegen is zinvol, êvenals een verhoging van 
het fosfor-gehalte door middel van fosforzuur.
Ook Plant-Prod brengt een speciale meststof in de handel voor teelt op inerte 
substraten.

De verkrijgbaarheid van al deze produkten is geen probleem. Grote land- en 
tuinbouwcentra zullen het u kunnen leveren. Bij alle veilingen zijn winkels 
aanwezig die de meeste van deze meststoffen in voorraad hebben.
Wel een probleem zijn de hoeveelheden. De meeste produkten zijn slechts 
verkrijgbaar in verpakkingen van 2 5 kg: Het gezamenlijk inkopen via de afde
ling is dan een mogelijke oplossing.
Het gebruiken van één van deze meststoffen garandeert geenszins een pro
bleemloze en goede groei. U als verzorger moet blijven nadenken; vooral 
echter moet u opletten hoe de planten reageren op wat u doet. Naast de 
meststoffen zelf is ook de zuurgraad van belang, evenals verse lucht en 
aangepaste temperaturen.
Ik wens u veel succes in een nieuw groei- en bloeiseizoen.

M aurtishof 124, 3481 VN Harmelen

De indeling der cactussoorten (I)

E. CROMBEZ

1. De veelheid der soorten
Als we ons afvragen: "Hoeveel cactussoorten bestaan er nu eigenlijk?", 
dan is dat geen gemakkelijke vraag, want wat is een soort en wat is haar be
grenzing? Een juist antwoord is ook moeilijk te geven omdat er ieder jaar nog 
soorten bijkomen. Dit is niet te verwonderen, wanneer je, zoals blijkt uit de 
reisverslagen van verscheidene cactusjagers, de uitgestrektheid en ontoe
gankelijkheid van deze streken beziet, iets wat wij ons nauwelijks kunnen 
voorstellen. De eerste cactussoorten die in Europa bekend raakten, in de 
■tweede helft van de zestiende eeuw, waren planten ontdekt langs de kusten 
(Melocactus op de Westindische eilanden) of opvallende soorten (Opuntia 
en Cereus) op goed bereikbare plaatsen in het binnenland.
Indien we de literatuur zouden napluizen en alle beschreven soorten zouden 
optellen, hetgeen W. Barthlott deed, dan komen we tot het verbazingwek
kende aantal van zo'n 1 4 .000 ooit gepubliceerde soorten c.q. soortnamen. 
Zoveel soorten zijn er echter niet; geschat wordt dat er zo'n 2 .000 a 3.000 
zijn. Dit was echter niet steeds zo. Laten we daarom dit aantal bekende 
soorten volgen vanaf het begin, nl. de ontdekking van de Nieuwe Wereld. 
Alhoewel Amerika ontdekt werd in 1 492, duurde het nog zo'n kleine hon
derd jaar voor deze stekelige planten bij enkele Europeanen bekend werden 
en ze in kruidenboeken werden beschreven. Hoewel reeds enkele soorten 
werden beschreven in de 1 6e en 1 7e eeuw (1 500-1 700) is het pas de 
grote Zweedse plantkundige Carl von Linné (Carolus Linnaeus) die alle toen 
bekende planten bundelt in zijn grote werk "Species plantarum". Hierin 
rangschikt hij alles in zijn systeem met de ons nu bekende binaire of tweele
dige naamgeving, nl. geslachtsnaam en soortaanduiding. Hij beschreef in
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zijn werk (1 753) 22 cactussoorten, samengevat in één geslacht, CACTUS. 
Het aantal beschreven cactussoorten is in de ruim 200 jaar die ons van Lin- 
naeus scheiden, aanzienlijk gestegen tengevolge van talrijke expedities en 
het toegankelijk worden van afgelegen, onherbergzame streken. In de vol
gende tabel en grafiek wordt de ontwikkeling van het soortenaantal ge
schetst:
1 753 
1 799 
1 828 
1 837 
1 849 
1 865 
1 898 
1 923 
1 937 
1 963 
1 967

Von Linné
Willdenow
De Candolle
Pfeiffer
Salm-Dyck
Haage
Schumann
Britton/Rose
Borg
Backeberg
Hunt

22 soorten 
29 soorten 

1 62 soorten 
345 soorten 
800 soorten 

1 1 20 soorten
67 2 soorten geldig + 550 twijfelachtige 

1 235 soorten 
1 7 52 soorten 
3000  soorten 
21 00 soorten

Wanneer men het aantal soorten bekijkt, dan ziet men in de grafiek twee 
pieken, nl. 1850-1870 en 1940 tot heden. Deze maxima vallen samen 
met perioden van hoogconjunctuur in de cactusliefhebberij. Uit het laagte- 
punt rond 1 900 zou men abusievelijk kunnen afleiden dat het aantal soorten 
was afgenomen. De reden hiervoor is echter dat Schumann, die in zijn boek 
een balans opmaakte van de toen bekende soorten, niet alle beschreven 
soorten als geldig aanvaardde. Hij klasseerde vele namen als synoniemen of 
maakte ze tot variëteiten van andere soorten. Hij was, wat men noemt, een 
"lumper” , een samenvoeger, iemand die wijde grenzen aanneemt voor de 
afbakening van het begrip species (= soort). Bij de traaggroeiende cactus
sen is het verre van gemakkelijk steeds onmiddellijk de juiste soort aan te ge
ven waartoe een plant hoort, aangezien de vorm van het plantelichaam en 
zeker de bedoorning nogal eens kunnen verschillen afhankelijk van plaatselij
ke groeiomstandigheden (iets wat je ook ziet in je kas, afhankelijk van de
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kultuurvoorwaarden, de standplaats van de planten, enz...). Zo kan een ge
ring verschil in bedoorning of bloemkleur reeds voldoende zijn om de 
(nieuw) gevonden plant tot een nieuwe soort te verheffen, vooral voor au
teurs die een veel nauwere afbakening toepassen voor wat zij een soort noe
men. Zij behoren tot de "splitters", de splitsers, zoals Britton & Rosé, Backe- 
berg en heden ten dage ook Ritter. Curt Backeberg is wel de grootste splitter 
van deze eeuw. Hij is in grote mate verantwoordelijk voor de veelheid van 
soorten (en ook geslachten: zie volgende aflevering), waarvan vele ten on
rechte die status verkregen. Niettemin is Curt Backeberg van uitzonderlijk 
belang geweest voor de cactuskennis, omdat hij na Schumann en Britton & 
Rosé de laatste was die een omvangrijk en allesomvattend werk schreef 
over cactussen: "Die Cactaceae l-VI” .
De splitters worden in hun ijver om nieuwe soorten te maken zeker aange- 
moedigd en gevolgd door commerciële handelaars, waar zaad en planten 
van (zogenaamde) nieuwe soorten als zoete broodjes van de hand gaan. U 
weet wel, nieuwe mesjes snijden het best, wat ook geldt in de cactushobby. 
Tegenwoordig is de trend eerder naar het samenvoegen van soorten. David 
Hunt (Engeland) is hiervan een lichtend voorbeeld. Als "lum per" aanvaardt 
hij 'slechts' zo'n 2100 soorten.
Als je bedenkt dat in de literatuur in totaal zo'n 1 4 .000 soortnamen bekend 
zijn voor amper 2000 a 3000 soorten, dan merk je dat elke soort in de loop 
van de geschiedenis gemiddeld 5 a  7 namen gekregen heeft, meestal door 
nieuwe, dubbele benaming van een reeds beschreven soort. Een record
houder op dit punt is Melocactus macrocanthos, die maar eventjes beschre
ven werd onder ongeveer 80 verschillende namen.
Met zo'n 2000 a 3000 verschillende soorten is het logisch dat men, om 
wijs te worden uit deze veelheid, deze soorten gaat rangschikken in eenhe
den die alle soorten omvatten met enigszins overeenkomstige kenmerken: 
de geslachten. Daarover volgende maal meer, wanneer we de evolutie van 
het aantal geslachten volgen in de loop der laatste twee eeuwen.

(Wordt vervolgd)

Ardooisesteenweg 361, 8800 Roese/are

Literatuur: Zie einde tweede aflevering.

BOEKBESPREKING

The genus Echinocereus, door N.P. Taylor. 160 pp. (gebonden) + index, 12 platen met 
aquarellen, 29 pentekeningen, 6 verspreidingskaarten, 2 determineersleutels, Engelse tekst 
Collingridge Books, Middlesex, UK. ISBN 0 600 35885 2, 1985. Prijs £ 14.95.
Eindelijk is er dan een monografie verschenen over Echinocereus, een cactusgeslacht dat ge
roemd wordt om zijn fraaie bloemen, maar waarvan we een aantal soorten vrijwel nooit in vol
wassen toestand in collecties aantreffen vanwege de afmetingen die ze kunnen aannemen. In 
de cactusliteratuur treffen we min of meer uitgebreide verhandelingen aan over deze planten
groep (bijv. bij Britton en Rosé en Backeberg), maar die zijn doorgaans sterk verouderd. Dit 
boek zal bij de liefhebber van dit genus dan ook duidelijk in een behoefte voorzien.
De auteur, Nigel Taylor, werkzaam bij de Royal Botanie Gardens te Kew, Engeland, is bekend 
van zijn publikaties in o.a. Curtis' Botanical Magazine, The Kew Magazine, Bradleya en zijn 
werk voor het I.O.S.-periodiek Repertorium Plantarum Succulentarum. Meer dan twee jaren li
teratuuronderzoek en de studie van in Groot-Brittannië aanwezige gedocumenteerde exempla
ren gingen aan deze publicatie vooraf.
Het boek bestaat uit drie hoofdstukken. Het eerste - korte - hoofdstuk behandelt de historie 
van het genus, terwijl het tweede de cultuuraspekten van Echinocereussen belicht (water, 
substraat, potten, verwarming, ziekten/plagen, vermeerdering). Aangezien de kweek van Echi
nocereussen grotendeels overeenkomt met die van de meeste cactussen, zal de lezer - die 
waarschijnlijk tot de groep van zich specialiserende verzamelaars behoort - hier niet zoveel
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nieuws uit halen. De meer specifieke kultuureisen van een aantal soorten, vermeld in het taxo- 
nomisch gedeelte, lijken mij waardevoller.
Het derde en meest belangwekkende deel is gewijd aan de taxonomie. Hierin komen de positie 
van het genus binnen de Cactaceae, alsmede de verwantschappen binnen het genus, belang
rijk geachte criteria voor onderverdeling en de geografische verspreiding van de soortgroepen 
aan de orde. Na de diagnose van het genus en een determineersleutel worden de verschillende 
soorten, ingedeeld in secties en soortgroepen, behandeld.
Taylor's klassifikatie is primair gebaseerd op bloemkenmerken. Het zal dan ook geen verwon
dering wekken dat aanzienlijke verschillen bestaan tussen de hier gepresenteerde indeling en 
die van Schumann (en andere, die afgeleiden daarvan zijn), waarbij de nadruk op vegetatieve 
kenmerken werd gelegd. Een voordeel van het laatste systeem is dat vegetatieve kenmerken 
het gehele jaar door waargenomen kunnen worden; in de praktijk blijkt dat een dergelijke inde
ling echter in hoge mate kunstmatig aandoet indien andere eigenschappen beschouwd wor
den.
In het huidige werk wordt het genus verdeeld in de secties Morangaya, Erecti, Triglochidia- 
tus, Echinocereus, Reichenbachii, Wilcoxia en Pulchellus, waarvan de eerste en de laatste 
drie nieuw zijn. De meeste secties worden weer onderverdeeld in soortgroepen.
In totaal worden 44 soorten en 55 variëteiten erkend. Van elke soort wordt de geschiedenis 
belicht en wordt ingegaan op de verspreiding, relaties met andere taxa en synoniemen. Enige 
taxa die tot dusver als aparte soorten werden erkend zijn tot de rang van variëteit terugge
bracht E. delaetii v. freudenbergeri, E. ferreirianus v. lindsayi, E. maritimus v. hancockii, E. 
pentalophus v leonensis, E. reichenbachii v. baileyi, E. sciurus v. floresii en E. viereckii v. 
morricallii. Een nieuwe naam voor Wilcoxia albiflora is Echinocereus leucanthus De onder 
E. bristoiii in kuituur zijnde planten worden als een nieuwe variëteit beschouwd en E. bristolii 
v. pseudopectinatus genoemd. Een verrassing zal zijn dat E. pectinatus in de sectie Erecti bij 
de E. fendleri-groep wordt ingedeeld (dus niet samen met andere kamvormig bedoornde plan
ten), terwijl E. rigidissimus (weer als aparte soort) met var. rubispinus in sectie Reichenbachii 
terecht komt vanwege - inderdaad - verschillen in bloembouw.
Een nadelig punt van het gevolgde klassifikatiesysteem is dat, wanneer men de argumenten 
van de auteur op hun juiste waarde wil schatten, men over bloemen dient te beschikken. Tay- 
lor ondervond dit zelf ook: bij E. papillosus is een voetnoot ingevoegd waarin wordt erkend dat 
na bestudering van bloemen, vlak voor het ter perse gaan, is gebleken dat de soort in een ver
keerde sectie is ingedeeld.
Op de determineersleutels is wel het één en ander aan te merken. In de sleutel voor Echinoce
reus en verwante genera vinden we Peniocereus sensu stricto, alsmede met inbegrip van Cuii- 
mannia en Neoevansia Op de laatste mogelijkheid komt men na geopteerd te hebben voor 
helder gekleurde bloemen, aangepast voor bestuiving overdag. De enige soort van Neoevan
sia, N. diguettii, is echter een strikte nachtbloeier met witte tot rosegekleurde bloemen.
In de sleutel voor de soorten vinden we een aantal species eveneens tweemaal opgevoerd. 
Naar mijn mening behoort in een goede sleutel elke soort slechts eenmaal te worden ge
noemd. Voorts komen hierin drie variëteiten voor. Zouden deze met de gehanteerde criteria 
niet beter als afzonderlijke soorten beschouwd kunnen worden? Naar mijn ervaring is het prak
tisch gebruik van determineersleutels overigens niet erg populair; de meeste mensen determi
neren door vergelijking met afgebeeld materiaal, waarna de beschrijving wordt bestudeerd. 
Typografisch is het boek zeer verzorgd en zetfouten zijn praktisch niet te vinden. De aquarellen 
van Christabel King zijn van uitzonderlijke klasse. Dergelijke afbeeldingen zijn te prefereren bo
ven foto's vanwege een grotere detailrijkdom. De pentekeningen zijn eveneens uitmuntend. 
Concluderend kan gesteld worden dat dit boek voor de Echinocereus-liefhebber verplichte kost 
is, maar voor een beginnend cactusverzamelaar te specialistisch. De prijs van E 14.95 geldt 
alleen voor Groot-Brittannië.
Bij bestelling in Engeland moet men rekening houden met bijkomende kosten, waardoor het 
boek ± f  8 5 ,-  gaat kosten. Het is echter de vraag of het boek via de Nederlandse boekhan
del goedkoper is.

Bert Jonkers, Marshallplein 85, 2286 LJ Rijswijk

T IJD S C H R IF T E N

The Journal of the M am m illa ria  Society 25  15), 1 9 8 5 .
Na het gebruikelijke voorwoord van de redacteur volgt een uitgebreid relaas over de kaservarin
gen van S. Woolcock. J. Pilbeam behandelt een aantal soorten uit het geslacht Escobaria P. 
Nance geeft een verslag over.de resultaten van het uitzaaien van het zaad dat de lezers in 1 983 
werd aangeboden. W. Tjaden verhaalt over Mammillaria-soorten die een bijzondere indruk op 
hem maken.

Theo Neutelings
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Cactaceas y Suculentas Mexicanas jrg. 30 nr. 1 (1985)
Meyran en Otero berichten over het vinden van een zeer noordelijk gelegen Echinocereus-popu- 
latie, die zij identificeerden als E. pulchellus var. amoenus
Scheinvar identificeert een cultuurplant in de botanische tuin van Mexico als Hylocereus napole- 
onis, een in de 1 9e eeuw beschreven soort die verder onbekend bleef. Foto's en een determina- 
tiesleutel worden gegeven.
Bravo en Sanchez Mejorada beschrijven in de achtste aflevering over de Middenamerikaanse 
cactussen de soorten uit het geslacht Epiphyllum, dat 9 soorten en verschillende variëteiten om
vat.

Cactaceas y Suculentas Mexicanas jrg. 30 nr. 2 (1985).
Het geslacht Manfreda is het onderwerp van een artikel van Pina; hij geeft de karakteristieken 
van het geslacht, de verschillen t.o.v. andere geslachten binnen de familie der Agavaceae en een 
overzicht van de 21 soorten binnen dit geslacht.
Mrinskii geeft een overzicht van de geschiedenis van het kweken van cactussen in Rusland. 
Bravo en Sanchez Mejorada vervolgen hun bespreking van de Middenamerikaanse cactussoor
ten met nog 4 soorten uit het geslacht Epiphyllum [E. catagense, E. thomasianum, E. pumilus 
èn E. oxypetalum ) en de 2 soorten uit het geslacht Eccremocactus [ E. imitans en E. bradei)

Cactaceas y Suculentas Mexicanas jrg. 30 nr. 3 (1986).
Cota paste een tetrazolium test toe op zaden van Ferocactus latispinus en bericht daarover. Met 
deze test kan men het percentage kiemkrachtige zaden bepalen.
Pina vervolgt zijn artikel over het geslacht Manfreda Hij geeft een determinatiesleutel en 
bespreekt vervolgens de soorten M. virginica, M. potosina, M. brunnea, M. variegata, M. sile
ri, M. maculosa en M. longiflora.
Mrinskii beschrijft een zaaimethode waarbij de temperatuur trapsgewijs opgevoerd wordt na een 
aantal dagen.
Bravo en Sanchez Mejorada zijn toe aan hun 1 Oe aflevering over de Middenamerikaanse cactus
sen, deze keer het geslacht Nopalxochia met de soorten N. macdougallii, N. phyllanthoides, N. 
horichii en /V. ackermannii

Cactusflora jaargang 9 (1984 /1985).
Nr. 1 . Roziers start met een arikel over enten. Wijnants geeft enkele nuttige wenken over bestrij- 

.dingsmiddelen.
Nr. 2. Rozi ers vervolgt zijn artikel over enten met een beschouwing van geschikte onderstam
men.
Nr. 3. Roziers vervolgt zijn artikel over enten en onderstammen. In "Even voorstellen" Mammil
laria longiflora, M. goldii, M. saboae en M. haudeana
Nr. 4. Als inleiding op de toekomstige besprekingen van cactusgeslachten bespreekt Stassen de 
plantenonderdelen. Roziers besluit zijn artikel over enten en onderstammen. Plant van de maand:
Zygocactus
Nr. 5. Naar aanleiding van een lezing van Vandenbroeck stelt Danhieu een zestal kleinblijvende 
Aloë's voor: A. albiflora, A. bakeri, A. bellatula, A. calcairophila, A. descoingsiier\A. hawor- 
thioides Stassen begint met de bespreking van de meest voorkomende ziekten en gebreken bij 
cactussen en vetplanten. Wijnants stipt kort een vijftal Mammillaria's aan.
Nr. 6. Danhieu beëindigt zijn artikel over kleinblijvende A loë ’s uit Madagascar met een korte 
bespreking van 4 soorten: A. millotii, A. parvula, A. rauhii en A. boiteaui. Stassen vervolgt zijn 
artikel met bespreking van gebreksziekten en schimmelziekten. Laenen schenkt aandacht aan de 
andere succulenten.
Nr. 7. Stassen vervolgt zijn artikel over dierlijke bedreigingen van onze planten. Korte stukjes 
over Encephalocarpus strobiliformis, Peireskiopsis, andere succulenten en het herkennen van 
Notocactussen
Nr. 8. Stassen gaat in op de aanduidingen op de verpakkingen van vergiften en hoe men dient 
om te gaan met deze stoffen. Een kort artikeltje over Leuchtenbergia principis. Laenen vervolgt 
zijn artikel over andere succulenten.
Nr. 9. Stassen geeft voor een aantal vergiften aan of ze al of niet nadelig zijn voor bepaalde suc
culenten. Langendries beschrijft de levenscyclus van paddestoelen. Kort artikel over Adenia 
glauca
Nr. 10. Stassen besluit zijn serie over ziekten en de bestrijding ervan. Wijnants geeft een lijst van 
planten die de wintertemperatuur in zijn kas (tot -1 1 °C) hebben overleefd en een lijst van plan
ten die het niet gehaald hebben.
Laenen vervolgt zijn artikel over andere succulenten. Langendries sluit zijn artikel over pad
destoelen af.
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Kaktus-Hanau.
Kaktus is het orgaan van de Verein der Kakteenfreunde Hanau und Umgebung. 
Nummer winter 1984.
Dutiné stelt Notocactus buinigii voor. Baumgartner geeft een uitvoerige beschrijving van het 
geslacht The/ocactus en zijn soorten. Stoppelbein gaat in op de activiteiten in het voorjaar. 
Rauh wijdt 8 pagina's aan Madagascar; het artikel is onderverdeeld naar de verschillende vegeta- 
tiegebieden. Dutiné bespreekt Crassula argentea, Motschenbach en Coester stellen Epiphyllum  
chrysocardium  voor en Kleiner sluit het nummer af met een beschouwing over de Paascactus

Nummer lente 1984.
De eerste pagina's bevatten de openingswoorden tot de Weltkakteenschau en het IOS-congres 
in 1 984 .
Zecher bespreekt de oudste in cultuur zijnde succulent, Fockea crispa, aan de orde komen histo
rie, verzorging en nakomelingen.
Kleiner schenkt aandacht aan Cylindropuntia's Straka vertelt vele bijzonderheden over Zuidafri- 
kaanse Mesems Een kort artikel over Trichocereus schickendantzii geeft Eckert.

Kaktus-Hanau 1985.
Nr. 1 . Het nummer opent met winterse geluiden: succulenten die bij ons in de winter bloeien en 
winterharde cactussen, de laatste met een uitgebreide literatuurlijst.
Kleiner bespreekt een aantal aasbloemen. Neirinck en Lanssens geven een overzicht van de ce- 
phaliumdragende cactussen van Brazilië.
Nr. 2. Weskamp behandelt uitvoerig de problematiek rond Parodia subterranea en P. culpinen- 
sis  Meier geeft in een zeer uitvoerig artikel nieuwe tendensen in de kweek van Phyllocactussen, 
tegenwoordige richtingen in de hybrideteelt zijn geelbloeiers, miniatuurbloeiers en gevuldbloemi- 
gen.
Krietsch geeft cultuurtips voor Tillandsia's. Fiedler vraagt zich af wat Mammillaria melispina is.
Aztekia 1984, nr. 1-2
John gaat in op CITES. Riha en Sedivy bespreken het geslacht Turbinicarpus en de 1 8 soorten 
en variëteiten van dit geslacht.
Korte artikeltjes over Echinom astus mariposensis en Agave utahensis Sedivy geeft een over
zicht van de nieuwigheden bij Coryphantha na 1 965 . Mazel vermeldt enkele historische gege
vens over cactussen [Opuntia's).

Kaktus jrg. 19 nr. 4 (1984)
Broogh stelt Gymnocalycium ragonesei voor en belicht ook kort Lopbophora. Johanssen vertelt 
iets over de botanische tuin van La Mortola (It.). Arne geeft een lijst met synoniemen van cactus
geslachtsnamen, waarin verschillende aperte fouten zitten.
Nissen stelt in woord en beeld een aantal Agaven voor. Sydow vervolgt zijn lijst met winterharde 
cactussoorten. Holm sluit dit nummer af met een stukje over Echinocactus horizonthalonius.

Ludwig Bercht

Asklepios nr. 35, september 1985.
Het eerste nummer van Asklepios in het nieuwe verenigingsjaar van de International Asclepiad 
Society is een gevarieerde uitgave geworden. Van het artikel over Hoodia currorii (F.K A. Noltee 
en A. de Graaf, Succulenta 6 2 .2 :2 6 -2 9 ) vindt u een Engelse vertaling voorafgegaan door een 
overdruk van de originele beschrijving. C.C. Walker geeft een inleiding over Dischidia, een nauw 
aan de Hoya's verwant geslacht; als illustratie dient een kleurenfoto met tekst van Les Wood (f) 
opgenomen. Ken Harold stelt de lezer Orbea semota voor, ook voorzien van een overdruk van de 
originele beschrijving. L. Newton en K. Harold geven commentaar op de terminologie van stuif
meelklompjes (zie Taxon 3 3 .4 :6 1 9 -6 2 1 ; 1984). Tevens geeft L. Newton wat opmerkingen 
over Arabische Ceropegia's, aangevuld door J . Bishop en K. Harold. R. Knowles doet verslag 
van zijn bestuivingsexperimenten en Neil Oakman tenslotte geeft de nieuwste lijst van stekken 
die bij het I.A .S . voor leden verkrijgbaar zijn.
C. Boete
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M am m illaria-reeksen nader bekeken - A n cistracanth ae
TH.M.W. NEUTELINGS

Zoals u hebt kunnen lezen (Succulenta jan. 1 986) is de oorspronkelijke 
reeks Ancistracanthae Sch. qua soorten behoorlijk gedecimeerd door de 
opstelling van de reeks Megastigmatae*. Deze laatste reeks kenmerkt zich 
door de grootte van de stempellobben. De afsplitsing achtte ik zeer wense
lijk mede omdat de omschrijving van de eerstvermelde reeks te vaag en te 
vrijblijvend was, nl.:
"Bloemen meestal groot, trechtervormig, purperroze, cremegeel of wit; de 
bloembuis betrekkelijk kort; vruchtbes uitpuilend; plantelichaam vaak slank 
zuilvormig, of cylindrisch en sterk spruitend, met betrekkelijk flinke, harde 
tuberkels; een of meer middendoorns aan de punt omgebogen, maar bij 
sommige soorten met een rechte punt; zaden zwart".
Bij een nadere beschouwing zal men moeten constateren, dat hier geen 
sprake is van een ondubbelzinnige reeks-typering en bijgevolg evenmin van 
een behoorlijke determinatiesteun.
Een nadere omschrijving van de serie Ancistracanthae is wenselijk. Een emen- 
dering van deze serie met als basiskenmerken weekvlezige tuberkels, 1-4 
(soms 6) middendoorns waarvan 1 -4 aan de punt omgebogen en bewimper- 
de buitenste bloembladen lijkt een goede mogelijkheid. Als typering van de se
rie zou M. barbata Eng. in aanmerking komen.

Zo kan de door Schumann gecreëerde reeksnaam in alle zuiverheid behou
den blijven. Immers, de naam betekent "van haakdoorns voorzien". Alhoe
wel dit aspect niet meer het belangrijkste accent heeft in de typering van 
de reeks, gaat het wel op voor alle soorten die men tot deze reeks kan en 
wil rekenen.
De soorten die tot de huidige reeks gerekend moeten worden, zijn de vol
gende (met erachter het verspreidingsgebied, waarbij achter de staten aan
gegeven wordt tot welk land deze behoren (MX = Verenigde Staten van
Mexico, US = Verenigde Staten van Amerika)):
2.1 . M. barbata Chihuahua (MX)
2 .2 . M. viridiflora Arizona (US), Nieuw-Mexico (US)
2 .3 . M. wrightii Chihuahua (MX), Nieuw-Mexico (US), Texas 

(US)
2 .3 .0 .1 . M. wrightii 

fa. wolfii Chihuahua (MX)
2 .4 . M. wilcoxii Sonora (MX), Arizona (US), Nieuw-Mexico 

(US)
2 .5 . M. tetrancistra Sonora (MX), Neder-Californië (MX), Califor- 

nië (US), Arizona (US), Utah (US), Nevada 
(US)

2.6. M. guelzowiana Chihuahua (MX)

De genoemde staten vormen een aaneengesloten gebied (zie ook het kaart
je). Bij vergelijking met het verspreidingsgebied van de tot de Megastigma
tae te rekenen soorten kan men constateren dat het groeigebied van de bo
vengenoemde Ancistracanthae valt binnen dat van de Megastigmatae. 
Veel verder zuidelijk komen nog twee soorten voor die tot de Ancistracan
thae gerekend kunnen worden:
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2.7. M. zephyran
thoides Oaxaca, Puebla, Hidalgo, 

Queretaro (alle MX)
2.8. M. heidiae Puebla (MX)

Zoals gebruikelijk zullen de soorten apart beschreven worden.

(wordt vervolgd)

Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal

* In het artikel Mammillaria series Megastigmatae Neutelmgs zitten nomenclatorische onvolkomenheden In het mei-nummer zullen 
deze rechtgezet worden en zullen de reacties van lezers gepubliceerd worden.

Reeks Ancistracanthae (K. Sch.) emend.:
ba = M. barbata; gu = M. guelzowiana; te = M. tetrancistra; vi = M. viridiflora; wi = M. 
wrightii var. wilcoxii; wr = M. wrightii var. wrightii.
Longifloragroep: lo = M. longiflora; st = M. longiflora fa. stampferi. 
Zephyranthoidesgroep: he = M. heidiae; ze = M. zephyranthoides.
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IM IEU W B ESC H R IJV IN G

Sulcorebutia vizcarrae var. laui Brederoo & Donald var. nov.

A.J. BREDEROO en J.D. DONALD

Sulcorebutia vizcarrae var. laui Foto J.D. Donald

Corpus copiose caespitosum circa basin, caespites multicephalos formans, capitulum singula
re ad 60 mm diametiens et 50 mm altum, epidermi obscure griseoviridi ad perviridi, radicibus 
fusiformibus crassatis duabus vel pluribus saepius quam una radice palari.
Costae ad 1 8, aliquo spiratim vel ad perpendiculum decurrentes, in tubercula prominentia py
ramidalia basi rhomboidali resolutae ad 1 5 mm longa (axe maiora), 7 mm lata (axe minore) et 
5 mm alta, oblique in linea posita.
Areolae longae, angustae, tomento albo vel suggriseo instructae, 6-8 mm longae, 1,3 mm la
tae sed dilatantes ad 2,5 mm in parte suprema, in margine supremo tuberculi positae in sulco 
qui extendit a sulco decurrenti a duobus tuberculis vicinis superioribus.
Spinae subporrectae vel pectinatae, radiales ad 1 8 dispositae in paribus lateralibus 3-1 1 mm 
longis, aliquo curvatae, flexibiles et subulatae, albae ad pallide flavae saepe acumine brunneo; 
2-4 centrales 10-15 mm longae, ceterum ut radiales sed interdum omnino brunneae. 
Gemmae conicae perpurpureae squamulis viridescentibus instructae quae nudae videntur sed 
in quarum axillis pili nonnulli saetosi absconditi sunt.
Flores 20 mm longi et circa 24 mm lati, submagentei; pericarpellum 3,5 mm longum et la
tum, squamulis parvis obtusus ovalibus viridibus in quibus nonnulli pili albi tenues et saetae 
nonnullae breves subtiles; receptaculum 7 mm longum et 8-9 mm latum squamulis latis obtu
sis ovalibus 4,5-1 1 mm longis, 2,5-3 mm latis, viridibus; folia perianthii exteriora spathulata, 
ca 7 mm lata, 1 6 mm longa, dente parvo apicali, magentea acumine obscuriore, basi pallidio
re; interiora 1 4 mm longa et 6 mm lata, ceterum ut exteriora; stylus 9 mm longus et 0,8 mm 
diametiens, pallide flavus ad albus, 5 stigmatibus 2 mm longis pallide flavis ad albis instructus; 
stamina in 5 coronis in pariete receptaculi, primaria 3 mm longa: pallide flava, antheris flavis 
1,8 mm longis, secundaria 3,5 mm longa, pallide flava, antheris flavis 2 mm longis; nectari- 
um apertum in basis receptaculi stylo emergenti non occlusum.
Fructus pallide viridescens-flavus, bacca applanata crassoparietalis, 5-7 mm diametiens, 
squamulis parvis ovalibus in quarum axillis interdum saetae tenues.
Semen galeriforme testa verrucosa perbrunnea ad atra, saepe partim brunneo arillo obtecta; 
hilum irregulariter ovale, flavescens-album et paulo depressum; umbilicus effectus hoc semen 
in grege ''Steinbachii" disponit.
Habitat prope ad Arani in altitudine 3700  m. praeter viam in Mizque in loco altissimo; solum 
ibi lapidosum est.
Holotypus depositus in Herbario Kewensis sub Nr. Lau 324.
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Beschrijving:
Plantelichaam: rijkelijk spruitend aan de voet, daardoor meerkoppige groe
pen vormend, afzonderlijke koppen tot 60 mm in doorsnede en 50 mm 
hoog, opperhuid dof griis-groen tot donkergroen. De beworteling is spoel- 
vormig met twee verdikte wortels, vaak ook meer.
Ribben: tot 1 8, zwak spiraalvormig tot vertikaal aflopend, verdeeld in naar 
voren gerichte pyramidale, aan de voet ruitvormige knobbels, tot 1 5 mm 
lang (hoofdas), 7 mm breed (zijas) en 5 mm hoog, geplaatst in rijen. 
Areolen: lang, smal, met wit of grijs vilt, 6-8 mm lang, 1,3 mm breed, 
naar boven toe breder wordend tot 2,5 mm. De areool bevindt zich op de 
bovenkant van de knobbel in een groef, die het verlengde is van de plooi 
tussen de twee hoger aangrenzende knobbels.
Dorens: tot 1 8 randdorens, afstaand of kamvormig, gerangschikt in zijde
lingse paren, 3-1 1 mm lang, zwak gebogen, buigzaam en naaldvormig, 
wit of lichtgeel, dikwijls met bruine punt; 2-4 middendorens, 10-15 mm 
lang, gelijkend op de randdorens maar soms geheel bruin.
Bloemknop: kegelvormig, donker purper met duidelijk naakte, groenachtige 
schubben, in de schuboksels enige borstelige haartjes.
Bloem: 20 mm lang en ca. 24 mm breed, licht lila-rood; vruchtbeginsel 
3,5 mm lang en breed, met kleine stomp-ovale groene schubjes, in de ok
sels enkele dunne haartjes en enkele korte fijne borsteltjes; bloembuis 7 
mm lang en 8-9 mm breed met brede stomp-ovale schubben, 4,5-1 1 mm 
lang en 2,5-3 mm breed, groen; buitenste bloembladen spatelvormig, ca. 
7 mm breed en 1 6 mm lang, met een klein tandje aan de punt, lila-rood, 
naar de punt toe donkerder en aan de voet lichter van kleur, binnenste 
bloembladen 14 mm lang en 6 mm breed, in vorm en kleur gelijk aan de 
buitenste bloembladen; stijl 9 mm lang en 0,8 mm in doorsnede, bleek 
geel tot wit, met 5 stempellobben, deze zijn 2 mm lang en bleekgeel tot 
wit; de 5 meeldraadkransen ontstaan uit de bloembuis, primaire meeldra
den 3 mm lang en bleekgeel van kleur, helmhokjes 1,8 mm lang, secun
daire meeldraden 3,5 mm lang en met 2 mm lange helmhokjes; de nektar- 
kamer wordt niet afgesloten door de oprijzende stamper.
Vrucht: enigszins platte bes met dikke wand, bleek groenachtig geel, 5-7 
mm in doorsnede, met kleine ovale schubjes, in de schuboksels fijne witte 
haartjes en soms fijne borsteltjes.
Zaad: mutsvormig, met een wratachtige donkerbruine tot zwarte buitenste 
zaadhuid, dikwijls bedekt met een deels bruine arillushuid; hilum onregel
matig ovaal, geelachtig-wit en enigszins verdiept. Door het aanwezig zijn 
van de funiculus-stomp behoort het zaad tot de "steinbachii"-groep (zie 
Brederoo, Succulenta 64-4; p. 74-77, april 1985).
Groeiplaats: dicht bij Arani, dept. Cochabamba, Bolivia op 3700 m hoog
te, op het hoogste punt van de weg naar Mizque, in steenachtige grond. 
De planten werden gevonden door Alfred Lau op zijn tweede reis door Boli
via in 1970 en voorzien van zijn veldnummer L 324.

Dit taxon behoort tot een nauw aan elkaar verwante groep planten die ten wes
ten van Aiquile tussen de Rio Mizque en de Rio Caine verder westwaarts in de 
richting van Mizque en Arani en de Reika Pampa voorkomen. De nauwe 
verwantschap met Sulcorebutia vizcarrae berust op de zaadvorm; de 
laatstgenoemde behoort ook tot de ''steinbachii'' zaadgroep. Oppervlakkig 
lijkt ze ook in enige opzichten op Sulcorebutia torotorensis (Card.) Bred. & 
Don. Deze soort groeit in een gebied ten zuiden van Arani; ze behoort 
evenwel tot de ''mentosa''- of ''kruegeri''-zaadgroep.
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(L 324)

Verklaring bij de tekeningen:
A bloemdoorsnede en perianthb/aderen 
B zaden
B ", rechts: buikzijde, links: rugzijde 
B2 zaaddoorsnede, h zaad huid, f  funiculus, m micropy/e 
B3 hilum 
B4 hilumprofiel
C dorenbundel, voor- en zij-aanzicht.

54



S. torotorensis kan niet verward worden met S. purpurea (Don.) Bred. & 
Don. noch met de onlangs beschreven S. cochabambma Rausch. De 
eerste is groter en heeft een afgeplatte habitus met dikkere en krachtigere 
dorens en een kortere bloembuis, terwijl de laatste veel kleiner is met korte
re, witte of zwarte, kamvormige dorens en bloemen met lichtpaarse meel
draden.
In een tabel zijn de kenmerken van S. vizcarrae var. vizcarrae, S. vizcarrae 
var. laui en S. torotorensis naast elkaar gezet.
Vergelijkingstabel:
S. vizcarrae v. laui
Lichaam: afgeplat bolvormig 
tot bolvormig, ca. 60 mm <b 
en 40 mm hoog, rijkelijk 
spruitend, grijsgroen tot 
groen.
Ribben: tot 18, verdeeld in 
ellipsvormige knobbels, deze 
tot 1 5 mm lang, 7 mm 
breed en 5mm hoog.
Areolen: 6 mm lang, 1 ,3 
mm breed, met wit tot grijs 
vilt, zeer smal, 10 mm van 
elkaar verwijderd.
Dorens: 1 8 randdorens, 3- 
1 1 mm lang, kamvormig, 
licht gebogen, buigzaam; 
max. 2 middendorens, tot 1 1 
mm lang, naaldvormig, licht
bruin tot grijsbruin, vanuit de 
areool nooit vertikale bundel
tjes vormend.
Bloem: 20 mm lang, 24 mm 
breed, licht lilarood tot violet, 
met brede groene schubben 
en zeer fijne borstelachtige 
haartjes in de schuboksels.

Meeldraden: bleekgeel.

Stijl: bleekgeel, 9 mm lang;
5 stempellobben, 2 mm lang, 
geelwit.
Vrucht: afgeplatte bes, geel 
tot bruin, 5-7 mm <b, met fij
ne haartjes in de schuboksels.

Zaad: dofbruin, mutsvormig,
1 mm lang en breed, beho
rend tot de steinbachii-groep.

Groeiplaats: tussen Arani en 
Mizque op 3700  m hoogte.
Veldnummers: L 324.

S. vizcarrae v. vizcarrae

bol- tot cylindervormig, 40- 
55 mm <b, 30-35 mm hoog, 
weinig spruitend, grijsgroen 
tot groen.
tot 18, verdeeld in ellipsvor
mige knobbels, deze tot 1 5 
mm lang, 10 mm breed en 4 
mm hoog.
4-6 mm lang, 2,5 mm 
breed, met wit of grijs vilt, 
smal, 10 mm van elkaar ver
wijderd.
1 7 randdorens, 4-8 mm 
lang, kamvormig en recht; 2- 
3 middendorens, 8-1 1 mm 
lang, geel tot bruin, dikwijls 
vanuit de areool vertikale 
bundeltjes vormend.

35 mm lang en breed, licht 
tot donker lilarood, zelden 
bleekrose of wit, met licht
groene schubben en zeer fijne 
borstelachtige haartjes in de 
schuboksels. 
licht roserood.

wit, 14 mm lang; 5 stempel
lobben, 2 mm lang, geelwit.

groenachtig rode, afgeplatte 
bes, 5-6 mm <b, met haart|es 
in de schuboksels.

zwart, mutsvormig, 1,5 mm 
lang en 1 mm breed, beho
rend tot de steinbachii-groep.

bij Mizque op 2000 m hoog
te.
Cardenas 6316 , WR 464, 
HS 44/44a.

S. torotorensis

afgeplat bolvormig tot bolvor
mig, tot 100 mm <f> en 70 
mm hoog, in het algemeen 
niet spruitend, grasgroen, 
tot 20, verdeeld in ellipsvor
mige knobbels, deze tot 1 5 
mm lang, 10 mm breed en 
1 0 mm hoog.
6-8 mm lang, 3-4 mm 
breed, met wit vilt, ovaal,
10-1 5 mm van elkaar verwij
derd.
18-20 randdorens, 3-15 mm 
lang, kamvormig tot horizon
taal afstaand; 2-6 middendo
rens, tot 20 mm lang, wit tot 
geel, dikwijls vanuit de 
areool vertikale bundeltjes 
vormend.

35 mm lang en breed, licht 
tot donker lilarood of twee
kleurig oranje/karmijn met 
lichtgroene schubben en fijne 
witte haartjes in de schubok
sels.
roserood, naar beneden toe 
witachtig of karmijnrood, 
wit, 1 7 mm lang; 5-7 stem
pellobben, 5 mm lang, wit.

groenachtige of oranje, afge
platte bes, 6-7 mm b, met 
witte haartjes in de schubok
sels.
zwart, helmvormig, 1,5 mm 
lang, 1 mm breed, behorend 
tot de kruegeri/mentosa- 
groep.
bij Torotoro op 2000 m.

Cardenas 6328 , WR 464b, 
Lau 327, KK 1 593.

Sulcorebutia vizcarrae var. laui is gemakkelijk te 
zeer smalle areolen, de kleinere knobbels op de 
men en haar afwijkende dorenontwikkeling.
Diagn. Lat.: J. Theunissen.

onderscheiden door haar 
ribben, de kleinere bloe-

(wordt vervolgd)

Gillis Steltmanstraat 38, 1076 NP Amsterdam

29 George V Avenue, Worthing, West Sussex, BN 11 5SE, Engeland
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Braziliaanse M elo cactussen  met een HU-num m er (slot)

GEERT EERKENS 

HU 1 50A
Bij het doorzoeken van de diacollectie van wijlen de heer Buining stuitte Bercht 
op een dia met genoemd veldnummer en dus op een ''vergeten”  Melocac- 
tus, die dan ook geheel onbekend gebleven is. Deze soort werd reeds op 
1 6.1 2.1 966 ontdekt tussen Monte Azul en Espinosa. Het is een plant met 
roodbruine naaldvormige bedoorning, waarvan de onderste randdoorn de 
langste is en naar beneden wijst. Een vrij klein blijvende soort. Het lijkt er 
sterk op, dat één van mijn onbekende soorten deze plant is. Dat is tevens ook 
reeds één van mijn oudste planten van een 1 4 jaar geleden. Nieuw materiaal 
moet weer gezocht worden. Deze plant kan ook niet geïdentificeerd wor
den met Melo's van Ritter.

Tot zover de gegevens die ik bezit omtrent Melocactusssen met een HU- 
nummer. De HU-nummers 1-469 stammen van reizen van Horst, voorna
melijk te zamen met Buining. Na het overlijden van Buining werden een aantal 
tochten ondernomen die eveneens HU-nummers opleverden. De nummers 
HU 470-483 zijn het resultaat van een reis van Uebelmann in 1 978/79. He
laas is - zoals u bemerkt hebt - geen enkele van deze planten naar behoren 
beschreven. In 1 982 hebben Horst en Uebelmann, naar ik vernomen heb, 
19 soorten Melocactussen gevonden. Hieronder zullen zeker enkele oude 
bekenden zijn, maar laten we hopen dat de werkelijk nieuwe soorten binnen 
afzienbare tijd beschreven zullen worden. In 1 983 hebben Horst, Esteves 
Pereira en Braun een gezamenlijke tocht gemaakt. Voor hun vondsten ge
bruikten zij eveneens HU-nummers, die daarmee thans tot rond 600 geko
men zijn.

Alhoewel niet direct passend onder de titel van deze serie wil ik de serie 
besluiten met nog een drietal door Buining beschreven Melo's en enkele 
andere gegevens.
Buining heeft voor een klein aantal gevonden planten de aanduiding AB en 
een getal gebruikt. Hieronder zijn 3 Melocactussen.

AB 1 001
Onder de naam Melocactus brederooianus Buin. is deze plant gepubliceerd 
in Succulenta 1 972, p. 28-33. De bedoorning is bruinachtig, ongeveer 2 a 
2,5 cm lang, recht en hard. Vooral jonge planten zijn hieraan onmiddellijk te 
herkennen. De habitat is gelegen bij Andorinha, Bahia op 500 m hoogte.

A B 1003
Melocactus inconcinnus Buin. & Bred. is beschreven in K.u.a.S. 1 975, p.
1 93-1 95. Het is een grove soort met een hoogte van 20 cm en een diame
ter van 1 5 cm, cylindervormig en grijsgroen van kleur. Jonge planten zijn iets 
plat-bolvormig. De planten bezitten een zeer harde, donker ivoorkleurige be
doorning die praktisch niet verweert. De habitat is bij Brumado aan de Rio 
Sao Joao.
Ritter stelde zijn nomen provisorum M. permutabilis synoniem aan M. incon
cinnus Bij mijn planten zie ik echter de volgende verschillen:
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M. inconcinnus
cylindervormig, grijsachtig groen, 
harde en langere doorns, die niet 
verweren
cephalium wat kleiner met minder 
dichte beborsteling 
vrucht naar beneden toe iets 
lichter van kleur.

M. permutabilis
platrond tot rond, grasgroen, 
iets kortere doorns, die snel 
verweren naar pikzwart 
cephalium veel breder met dichte 
rode beborsteling 
vrucht egaal licht karmijnrood.

A B 1005
Dit is Melocactus schulzianus Buin. & Bred., gepubliceerd in Succulenta 
1 974, p. 86-92. Deze soort groeit in Suriname, dat echter biogeografisch 
bij Brazilië behoort. Ze groeien enigszins plat-bolvormig meteen nogal harde, 
lichtgebogen, ivoorkleurige bedoorning. Het vruchtje is glanzend lichtviolet- 
roze ("zuurstang" kleur). De habitat is het Voltz-gebergte en aangrenzende 
bergen, terwijl hij ook aangetroffen is op de Sipaliwini-savanne, zo'n 300 
km zuidelijker, dicht tegen de Braziliaanse grens aan. Een nader bericht ver
meldt dat ook op de rotsplateau's in het Toemak-Hoemak gebergte op de 
grens van Suriname en Brazilië een Melocactus groeit. Of het een nieuwe 
soort betreft of dat het M. schulzianus is, zal nog bekeken moeten worden. 
Er kon nog geen materiaal verkregen worden.
Kort na terugkeer van zijn laatste Brazilië-reis in 1 974 kreeg Buining brief
contact met Eddie Esteves Pereira. Ook ontving hij de eerste vondsten van 
Esteves, die zijn planten aanduidt met de letter E. Hieronder waren ook 
Melo's die verder onbekend gebleven zijn. Van één van deze soorten heb ik 3 
exemplaren in mijn verzameling. Het zijn blauwgroene planten met kromme 
donkere doorns, die veel gelijkenis hebben met M. macrodiscus Werd. Eddie 
Esteves Pereira en Rudy Buenecker maken nog steeds reizen door Brazilië. 
De resultaten komen via Prof. Diers binnen. De laatste Melo die gepubliceerd 
werd was M. warasii.
Dan zijn er ook nog Melo's die een HB-nummer dragen. Dat zijn planten die 
Heimen en Braun vonden op hun tocht in 1 980. Hierop sloot de reis aan die 
Heimen, Heek, Hovens, Paul en Strecker in 1981 ondernamen. Hun 
vondsten dragen de aanduidingen 81/...
Zij tenslotte vermeld dat ik in mijn verzameling een 25-tal niet nader te identi
ficeren Melocactussen heb, die vrijwel alle uit Brazilië afkomstig zijn.

Tamanredjo, d is tr ic t  C om m ew ijne , S urinam e

Mesembryanthemaceae (LI)

F. NOLTEE en A. DE GRAAF

79. Mitrophyllum Schwantes
(Afgeleid van het Griekse woord mitra = bisschopsmuts en phyllon = blad.)

Degene die de uitzonderlijke planten uit dit geslacht bekijkt, verwondert 
zich steeds opnieuw over de 'vernuftige' eigenschappen die zij bezitten. 
Eigenschappen die de planten in staat stellen zich onder de meest extreme 
klimatologische omstandigheden te handhaven. Evenals het eerder bespro
ken geslacht Meyerophytum  (september 1 985, p. 186 e.v.), vormen de
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planten, al naar gelang het jaargetijde, twee totaal van elkaar verschillende 
bladparen. Dit verschijnsel noemt men dimorfisme of ook wel heterofyllie. 
Bij Mitrophyllum vormen zich evenwel geen bolvormige bladparen zoals bij 
Meyerophytum. In de rustperiode bestaat het bladpaar uit twee dicht tegen 
elkaar aan liggende bladeren. De vorm is dan min of meer spoelvormig en 
het geheel is omgeven door een papierdunne huid, afkomstig van het eraan 
voorafgaande mijtervormige bladpaar.
Aan het begin van de vegetatieperiode zwellen de afzonderlijke bladeren 
van het bladpaar op en door de druk van binnenuit barst het dunne huidje 
open. Er heeft zich dan ook al een begin van de afwijkende bladvorm ge
vormd. Na enige tijd gapen de oude bladeren steeds verder en is het be
ginstadium van de -later- mijtervormige bladeren te zien. In de daarop vol
gende fase vertonen de laatstgenoemde bladeren al enigszins de uiteindelij
ke vorm. De oorspronkelijke bladeren dragen nu nog slechts restanten van 
het vliesvormige omhulsel. De mijter is nu nog erg mager, maar zal in de 
volgende weken nog aanzienlijk in dikte toenemen. Het oude bladpaar gaat 
dan zo langzamerhand rimpelen en tenslotte verschrompelen tot harde, 
verdroogde bladresten.
Het mijtervormige blad heeft nu zijn vorm gekregen waaraan het geslacht 
zijn naam dankt.
De plant is nu bloeirijp en in de natuur verschijnen dan de witte, roze of ge
le bloemen. Zo gaat dat in de natuur. Verwacht u echter in de cultuur niet 
direct bloemen! Een andere, niet zo leuke, bijzondere eigenschap van Mi
trophyllum is namelijk dat de planten onder geen beding ertoe te brengen 
zijn het groeiritme dat zij in hun vaderland hebben, te wijzigen. De vegeta
tieperiode valt in onze herfst/winter en de rusttijd in onze lente/zomer. De 
korte daglengte en het geringe aantal zonnige dagen, plus de geringe in
tensiteit van de zonneschijn, zijn niet in staat onze planten tot bloeien te 
bewegen. Helemaal onmogelijk is bloei evenwel niet. Prof. Dr. G. Schwan- 
tes schrijft in zijn boek "Flowering Stones and Mid-day Flowers" dat in de 
botanische tuin Conophyllum (Mitrophyllum) grande gebloeid heeft.
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Voor de cultuur verwijzen we naar hetgeen bij het geslacht Meyerophytum 
geschreven is, waarbij de planten vrijwel de gehele zomer droog kunnen 
blijven staan. Het zaaien levert geen moeilijkheden op. Het zaad kiemt ge
makkelijk en merkwaardigerwijs verloopt het opgroeien van de zaailingen 
het eerste jaar zonder problemen. Wat is namelijk het geval. Indien in het 
vroege voorjaar gezaaid wordt, blijken de zaailingen in de daarop volgende 
zomer gewoon door te groeien. Ook in de dan aansluitende herfst en winter 
blijven zij groeien en pas in het tweede levensjaar nemen ze hun oorspron
kelijke groeiritme aan. De zaailingen groeien dus eigenlijk drie seizoenen 
achter elkaar; een niet gering voordeel! Daarna is het echter afgelopen en 
niets is in staat de planten te dwingen de bij ons gebruikelijke vegetatie- 
kalender te volgen.
Het geslacht Mitrophyllum is zeer nauw verwant aan Conophyllum. De bo
tanische verschillen zijn slechts gering en hebben betrekking op de bouw 
van de zaaddozen. Deze verschillen zijn echter zó klein dat door velen Co
nophyllum als een synoniem van Mitrophyllum wordt beschouwd. Eens zijn 
de botanici het ook in dit geval niet. Herre, zowel als Schwantes, twee au
toriteiten op het gebied van Mesems, naar wie wij ons in deze artikelenreeks 
voornamelijk richten, vinden dat Mitrophyllum  en Conophyllum, evenals 
Mimetophytum, aparte geslachten zijn.
De planten vormen op latere leeftijd korte stammetjes die omgeven zijn 
door de verdroogde, harde resten van de oude bladeren. Ook vertakken zij 
zich dan en er ontstaan lage, gedrongen struikjes. De planten hebben dan 
inmiddels wel een respectabele leeftijd bereikt.
Nog een andere bijzonderheid bij het geslacht Mitrophyllum is dat - in hun 
vaderland - de zaaddozen soms jaren achtereen op de plant achterblijven, 
ook al zijn deze leeg en daardoor dus van geen nut meer voor de voortplan
ting. Een merkwaardig verschijnsel dat ook wel voorkomt bij de geslachten
Pleiospilos en Ruschia
Het verspreidingsgebied van Mitrophyllum is zeer klein en beperkt zich tot 
het Richtersveld, Klein Namaqualand, Kaapprovincie. Aan hun standplaats 
in het woongebied stellen zij strenge eisen. Ze geven namelijk de voorkeur 
aan enigszins beschaduwde plaatsen, meestal op de zuid- of zuidoost- 
hellingen. Dergelijke plaatsen zijn te vergelijken met de relatief koele en 
vochtige noordhellingen van onze duinen. De planten bevinden zich op ta
melijk grote hoogte, al naar gelang de hoogte waarop gewoonlijk de vor
ming van wolken en mist begint. In dit extreem droge gebied, met een ge
middelde jaarlijkse neerslaghoeveelheid van 58 mm (I), moeten zij het heb
ben van dauw, wolken en mist om te voorzien in hun behoefte aan vocht. 
Volgens de inzichten van Herre en Schwantes omvat het geslacht slechts 2 
soorten, te weten M. mitratum  en M. pillansii. Jacobsen noemt in zijn 
"Haridbook of Succulent Plants”  daarbij nog M. affine, M. conradii, M. 
karachabense en M. tenuifolium Bij al deze namen plaatst hij vraagtekens 
om aan te geven dat hij er niet zeker van is dat dit echte soorten zijn. In zijn 
"Lexikon" komt hij op 29 soorten en 2 variëteiten. Daarbij zijn evenwel al
le soorten opgenomen die hij voordien tot Conophyllum rekende.

Rotterdamseweg 88, 3332 AK Zwijndrecht 

Finlandplein 5, 3244 AE Nieuwe Tonge
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Formaat 15,5 x 21,5 cm, 164 pagina’s. Prijs per exemplaar f  12,50 + /  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
002 Bewaarbanden voor Uw tijdschriften. (Een jaargang per band). Prijs I  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 
f  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, Beatrixlaan 1a, 6721 EH Bennekom.
U kunt volstaan met het vermelden van het aantal en de artikelnummers.
Eventuele informatie wordt U gaarne verstrekt door Trix Stortenbeek, tel. 08389-17088.

N.B. Alle artikelen kunnen tegen vermelde gereduceerde prijzen ook afgehaald worden.

15



AFDELINGSNIEUWS

Afd. Achterhoek:
17 april : Dhr. Scholten vertelt over zijn hobby met dia’s van zijn verzameling. Plant

van de maand: Mamillaria.
Plaats: Restaurant ” Den Helder” , Mr. ten Houtenlaan 4, Winterswijk.

Afd. Amersfoort:
Zie onder afd. Flevozoom.

Afd. Arnhem:
16 april : Voorjaarsverloting en dia’s van eigen leden.

Plaats: Zaal van de speeltuinvereniging "Tuindorp” , achter het pand Flora- 
laan 18, Wageningen. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Brabant-België:
28 maart : Dhr. Gregory Vervoort met een lezing over Alpenplanten.

Plaats: Hoger Rijksinstituut voor Tuinbouw, de Bavaylei 118, 1800 Vilvoor
de. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Dordrecht:
2 april : Bijeenkomst in Hervormd Centrum ” De Rank” , Dubbelsteijnlaan 70, Dor

drecht. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Flevozoom:
17 maart : Dhr. de Ruiter vertelt over - en demonstreert stereofotografie. Dhr. de Groot 

vertelt over Wigginsia’s. Plant van de maand: Wigginsia.
Plaats: Groen van Prinsterer-school, Verkeersweg 51, Harderwijk.

19 april . Onderling kasbezoek in Nijkerk en Amersfoort.

Afd. Gorinchem-Den Bosch:
14 april : Bijeenkomst in zaal ”Zie De Winden” , Sprang Capelle. Aanvang: 20.00 uur.
Informatie: M. Jamin, tel. 04199-3856.

Afd. Gouda:
20 maart : Lezing door Dhr. Goossens over Chili.
17 april : Praatavond met onderlinge ruilbeurs en plantenkeuring.

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

Afd. Groningen:
20 maart : Onderlinge ruilbeurs en een praatje door Dhr. van Veen over afstamming 

van cactussen.
17 april : Mevr. Meems met een diaprogramma over haar en onze hobby.

Afd. Den Helder:
12 april : Zaairesultaten n.a.v. uitgedeeld zaad.

Plaats: Kantine van de gemeentelijke plantsoenendienst, Soembastraat 83, 
Den Helder. Aanvang 13.45 uur.

y  V A N  DER AUW ERA
Tuincenter
150 Reetse steenweg 
2630 Aartselaar (België)

S U C C U L E N T E N T U IN

FAM. VAN DONKELAAR

Phyllo ’s Echeveria 's Tel..’ 3 888 88 16 Z a a d l i j s t  1 98 6 , m e t  v e le  c a c tu s -  e n  a n d e r e

Plantenver-koop en bezoek verzam eling Pierstraat s u k k u le n te  z a d e n  g r a t i s  o p  a a n v ra a g  b i j :

97, 2838 Reet (op 500 m van tu incenter) S U K K U L E N T E N T U IN  v a n  D O N K E L A A R ,
Open vanaf 12 m aart to t oktober op di. 9-18 en 
za. 9-17 uur.

P o s tu s  15 , L a a n t je  1, 4 2 5 0  D A  W e rk e n d a m
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Afd. Hoeksche Waard:
10 april : Dhr. G. Cools houdt een lezing over Mamillaria’s.

Plaats: Natuurcentrum bij de Rijkshaven te Numansdorp. Aanvang: 20.00 
uur.

Afd. Hoogeveen:
2 april : Bijeenkomst in hotel Muller, Paltz 7, Beilen. Aanvang: 19.30 uur

Afd. Rotterdam:
24 maart : Dhr. J.R.P. van Hoey-Smit met een lezing over ”Zuid-Afrika” .

Plaats: Wijkgebouw ” Pier 80” , Rösener de Manzstraat 80, Rotterdam. Aan
vang: 20.00 uur.

Afd. Utrecht:
14 april : Lezing van F. Noltee over Jemen.

Inlichtingen W. Alsemgeest, tel. 03484-1083.

Afd. IJsselstreek:
21 maart : Dialezing door Dhr. Braamhaar. Samenvatting van zijn reizen naar Brazilië,

Equador en Mexico.
Plaats: Zaal de "Klokkenkamp” , Goor.

Afd. Zeeland:
21 maart : Bijeenkomst met ruil- en verkoopbeurs. Plant van de maand: Epithelantha 

door Dhr. J. Minnaars.
Plaats: Zaaltje 'van de Thomaskapel, Vrijlandstraat, Middelburg. Aanvang 
19.30 uur.

Afd. Zwolle:
27 maart : Dhr. W. Alsemgeest geeft een verslag van zijn reis door Mexico.

Plaats: Gebouw van ” De Nederlandse Protestanten Bond” , Thorbecke- 
gracht 11, Zwolle. Aanvang: 19.30 uur.

CACTUSSEN - SUCCULENTEN KWEKERIJ

A.N. BULTHUIS
3945 BC Cothen - Groenewoudseweg 14 

tel. 03436-1267

Geopend maandag - zaterdag

Int. Ruil & Verkoopbeurs
Op 10 mei a.s. organiseren wij een 
internationale ruil- en verkoop
beurs op het schilderachtige 
marktplein in Lottum. 
Deelnameprijs: f 15,-- per meter ta
fel.
Tijdig aanmelden s.v.p.
Onze plantencatalogus wordt U 
omgaand toegestuurd na ont
vangst van t 5,-- in briefomslag.

HOVENS cactuskwekerij
Markt 10, 5973 NR LOTTUM/Holl.
Tel. 00314763-1693

B L A D K A K T U S

Binnenlandse en buitenlandse 
boeken steeds voorradig.
Wij bestellen graag voor U.

Vraag onze Bladkaktus, een 
lijst met succulente literatuur 
aan.

NATUUR & BOEK Bankastr. 10 
2585 EN ’s-Gravenhage 
tel. 070-646277
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EVENEMENTEN

22 maart

19-20 april

12-20 april

26 april 
8 mei 

10 mei

24 mei 
7 juni

21 juni 
28 juni 
30 augustus 
6 september

: Cactusbeurs afdeling Fryslan in Restaurant "Prins” Frieslandhal, Leeu
warden.

: 1e Europese Gymnocalycium bijeenkomst in Duren. Info in het maart
nummer.

: Internationale Orchideententoonstelling in de plantentuin van de Rijksu
niversiteit te Gent. Info: 091-27821 (België).

: Bijeenkomst van de Alg. Studieclub. Info: J. Pot, tel. 075-287844.
: Cactusbeurs te Winterswijk. Info: 05430-12013 en in het februarinummer.
: Grote Internationale Ruil- en Verkoopbeurs in Lottum. Info in het febr. 

nummer en tel. 04763-1693.
: Tiende Goudse Cactusbeurs.
: Nationale Cactus- en Vetplantenbeurs afd. Tilburg. Info: H. Kiesebrink, 

tel 013-350197 en in het maartnummer.
: Plantenbeurs afd. Dordrecht. Info: 078-311191, b.g.g. 078-147931.
: Ruilbeurs afd. Amsterdam.
: Cactusbeurs afd. IJsselstreek.
: Cactusbeurs van de afd. Nijmegen.

PERSONALIA

Tot secretaris van de afd. Amsterdam is gekozen: J.P. Betlem, Stadhouderskade 152-1, 1074 
BC Amsterdam, tel. 020-790738.
Tot secretaris van de afd. Brabant-België is gekozen: W. van Ransbeek, Merchtemsebaan 9, 
B-1700 Asse. Tel.: 09-322-452917.
Tot voorzitter van de afd. Tilburg is gekozen: C. van Herpt, Ohmstraat 30, 5021 NJ Tilburg. 
Tel.: 013-436467.
Tot secretaris van de afd. Tilburg is gekozen: H. Kiesebrink, Bukskinstraat 7, 5046 CP Til
burg. Tel.: 013-554677.
Tot penningmeester van de afd. Tilburg is gekozen: N. Stout, Nonnenveld 14, 4901 ZR Oos- 
terhout. Tel.: 01620-22357.

NAAMSWIJZIGING.

Op de jaarvergadering van de afd. Amersfoort is besloten dat deze afd. voortaan afd. Flevo- 
zoom zal heten.

VOOR DE LIEFHEBBERS/STERS.
Rond 1 april komt een zeer zeldzame 
collectie cactussen bij ons binnen. 
ALLE PLANTEN, w.o. Disco's, Melo’s, 
Uebeimannia’s, Roseocactussen en 
Philo's, zijn op Lava gekweekt.
Het zijn importplanten die inmiddels al 
zeven jaar in cultuur zijn. De beworte- 
ling is uitstekend.
CACTUSKWEKERIJ LAKERVELD 
Lakerveld 89, Lexmond, tel. 03474-1718. 
Geopend: zat. 8-18 uur, ma. t/m vr.

alleen na tel. afspraak.

DER KAKTEENLADEN
Verzendhandel hobbybenodigdheden

boeken
Aktuela aanbieding voor de cactusliefhebber:
1: Zaaien 85/86, onze nieuwe bijzondere uitgave met 
vermelding van vele toebehoren voor het zaaien van 
cactussen en andere succulenten (ook vierkante pot
ten en schalen).
2: Hobby-bibliotheek cactussen-succulenten, onze li
teratuurlijst met ruim 190 uitgebreid beschreven vak
boeken tegen gunstige leveringsvoorwaarden.
3: Antiquarische cactus- en succulenteniiteratuur, 
lijst 12 van onze nieuwste aanbiedingen weer op
nieuw verkrijgbare zeldzame boeken, tijdschriften en 
originele grafieken (ook Nederlandse boeken!!)
ALLE INLICHTINGEN OP AANVRAAG KOSTELOOS 
VERKRIJGBAAR!!!
Jörg Kopper Lockfinke 7 D-5600 Wuppertal 1

West-Duitsland
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RUILEN ZONDER HUILEN.

Wie helpt R.Z.H. aan plantjes voor beginners?
Heeft u ook wel eens plantjes over? Geef ze weg, doe er andere mensen (beginners) een ple
zier mee via R.Z.H.
Wilt u plantjes afstaan? Neem dan even contact op met H. Leusink, tel.: 08387-1794.

NATIONALE CACTUSSEN- EN VETPLANTENBEURS AFD. TILBURG.

Op zaterdag 7 juni organiseert de afd. Tilburg haar eerste "Openbare Succulentenbeurs” . 
Deze beurs wordt gehouden in het wijkcentrum ” De Kasteelhoeve” , Hasseltstraat 256, Til
burg.
Openingstijden: van 10.00 tot 16.00 uur voor bezoekers en van 09.00 tot 16.00 uur voor deel
nemers.
Tafelbuur wordt niet gevraagd en u kunt zich opgeven bij: H. Kiesebrink, Bukskinstraat 7, 
5046 CP Tilburg. Tel.: 013-350197.

CACTUSBEURS AFD. FRYSLAN.

zaterdag 22 maart
Aanvang ’s morgens 10 uur ■ Toegang vrij

eaetusbeurs
Restaurant Prins, Frieslandhal Leeuwarden

JAARVERSLAG RUILEN ZONDER HUILEN 1985

Totaal telde R.Z.H. in 1985 106 leden. Namelijk 82 beginners en 24 gevorderden, met zoveel 
beginners is de vraag naar plantjes voor de beginnerspakketjes groot. Ook in 1985 was het 
weer een probleem deze plantjes bij elkaar te krijgen, eenmaal zijn er een aantal opgehaald 
in Zeeland.
Ook nu weer wordt iedereen die plantjes aan R.Z.H. heeft geschonken hartelijk bedankt. 
Financieel werd het jaar afgesloten met f 116,28 in kas.

De Beheerder van R.Z.H., H. Leusink

SUCCULENTENBEURS, AFD. HAARLEM.

De afdeling Haarlem houdt op zaterdag 3 en zondag 4 mei weer haar jaarlijkse Succulenten
beurs en -tentoonstelling. Dit jaar in de aula van de dr. A. van Voorthuysenschool, prof. Eyk- 
manlaan 1, Haarlem-Boerhavewijk. U bent welkom van 10.00 tot 16.00 uur. De school ligt vlak 
bij het Elisabeth Gasthuis.
Kosten: f 5,- per tafel per dag. Inlichtingen: H.J. Bertram, 023-360365.
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EERSTE EUROPESE GYMNOCALYCIUM BIJEENKOMST.

Uitnodiging voor de 1e Europese Gymnocalycium bijeenkomst op 19 en 20 april in Duren, 
Duitsland.
Plaats van samenkomst: Hotel "Zur Post” , Monschauer Strasse 170, 5160 Duren.

Programma: 
zaterdag 19 april
tot 10.00 uur 
10.15 uur
10.30 uur 
12.00-13.00 uur :
13.00 uur

14.30 uur
16.00 uur
19.00 uur

Zondag 20 april.
10.00 uur : Jorg Piltz, het Gymnocalycium-complex in het Pipanaco-bekken.
11.30 uur : Detlev Metzing, Gymnocalycium vatteri-moserianum.

Arbeitsgruppe Gymnocalycium. Ludwig Bercht, Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen. Tel.: 
03483-2300.

Binnenkomst van de deelnemers.
Begroeting.
Ludwig Bercht, De Mihanovichiana in Paraguay.
Middagpauze.
Hans Till, wat is G. multiflorum (Hook) Br. en R. en hoe kan men hem on
derscheiden van G. monvillei (Lem.) Br. en R.
Franz Strigi, onbekende Fechser-importen.
Bezoek aan de verzameling van Piltz.
Gezellig samenzijn.

Opgaven voor het mei-nummer moeten vóór 
15 april bij de heer Fr. van Leeuwen, Verl. 
Grensweg 6, 5927 PR Venlo zijn. Leden van 
Succulenta mogen per jaar éénmaal gratis 
een advertentie zetten in deze rubriek. Al
leen advertenties de hobby betreffende wor
den opgenomen.

Ruiling van ons huis en oppas succulenten
kas gevraagd in Friesland, Groningen of 
Drente, eind juli begin augustus, voor 2 tot 3 
weken. S. Helmons, Hogendijk 28, 4681 RM 
Nieuw-Vossemeer, tel. 01676-2902.

*  *
*

Te koop gevraagd jaargangen van Succulen
ta van 1960 tot 1970, 1972 en 1974, nr. 12- 
1971 en nr. 12-1973, jaargangen Kakteen 
und andere Sukkulenten. P. Bartelson, Tra- 
gel West 17, 4507 JD Schoondijke.

*  *
*

Te koop gevraagd of in bruikleen: het boekje 
Astrophytums, geschreven door Sadovsky- 
Schütz. C.H. Veerman, Oostrandpark 110, 
8212 AT Lelystad, tel. 03200-31531 (na 18 
uur).

*  *
*

Open-deur-dagen 12 en 13 april a.s., bij Wal- 
ter Dams, Atheneumstraat 28, 3970 
Leopoldsburg-België, tel. 011-345349.

*  *
*

Gevraagd plantje of stek van Euphorbis 
grandicornis. Joh. v.d. Velden, Postbus 571, 
2800 AN Gouda, tel. 01820-13088, na 17 uur.

*  *
*
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M elocactus lanssensianus P.J. Braun species nova - een 
nieuw e soort uit Pernam buco, Brazilië (slot)

PIERRE BRAUN

Melocactus lanssensianus: cephalium met vruchten, de laatste met de verdroogde, nog ongeopende knop

Naast de eerdergenoemde kenmerken bezit M. lanssensianus nog een ka
rakteristiek kenmerk. De bevruchting wordt nog in het knopstadium door di
recte overdracht van de eigen stuifmeelkorrels bewerkstelligd. Tot de ei
genlijke anthese van de bloem komt het niet meer. Als cleistogame zelf- 
bestuiver past de plant zich daardoor goed aan het droge, aan bestuivers 
waarschijnlijk arme biotoop aan. De planten in cultuur ontwikkelen rijkelijk 
vruchten, waaraan steeds de nog gesloten, maar wel ingedroogde knop 
vastzit. Bijna altijd zijn deze vóór de anthese verdroogde knoppen nog 
enigszins rood gekleurd, in tegenstelling tot de bloemresten bij andere soor
ten die meestal zwart, bruinig of totaal verweerd zijn.
Sedert 1 978 werden verschillende exemplaren geobserveerd, maar een 
overgaan van autogamie (zelfbestuiving, bijv. chasmogame en cleistogame 
bloei bij Viola resp. Frailea) naar allogamie (kruisbestuiving) kon niet waar
genomen worden. Ook aan andere HU 474-planten, zoals in de Stadtische 
Sukkulentensammlung Zürich, zijn naar mijn weten geen open bloemen ge
zien.
Op aanraden van Dr. B. Leuenberger (Berlijn) werden enkele verdroogde 
knoppen van de rijpe vruchten afgehaald, in water opgekookt en vervol
gens voorzichtig geprepareerd, hetgeen door de nog niet verstoorde orde
ning van de perianthbladeren eenvoudig was. Het bleek, dat alle bloemon- 
derdelen nog relatief goed te herkennen waren evenals de oorspronkelijke 
opbouw; bij vergelijkend onderzoek van bloeiresten van andere Melo's was 
dat veel minder het geval.
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Melocactus 
lanssensianus in 
de verzameling van 
Lanssens

Foto's van de 
schrijver

De stamper van de geprepareerde knoppen is roodachtig bruin en 6 mm 
lang, de stempellobben zijn kopvormig samengekleefd, roodbruin en ca. 
0,6 mm lang. De ca. 1 mm lange helmdraden staan in ca. 6 kransen, zijn 
zeer dun en witachtig. Alle meeldraden zijn naar de. stempel toe gericht. De 
helmknoppen zijn rond tot licht ovaal, ca. 0,8 mm lang en geel van kleur. 
Helmknoppen en stempel zijn sterk door stuifmeel aan elkaar gekleefd.
In dit verband moet tevens vermeld worden dat Sanger (Zwitserland) enke
le jaren geleden een importplant met het nummer HU 474 in bloei kon fo
tograferen. Voor zover het uit de mij toen vriendelijk ter beschikking gestel
de en inmiddels gepubliceerde opname (Succulenta nov. 1 985) valt op te 
maken, is de gefotografeerde plant inderdaad M. lanssensianus. De bloem 
is krachtig rosé, en direct boven het cephalium ca. 5 mm geopend. De pe- 
rianthbladeren zijn lancetvormig en de witte stempel steekt boven de gele 
helmknoppen uit. Opvallend was verder dat de afgebeelde plant nog een 
jong cephalium bezat. Het vermoeden bestaat, dat deze soort in het begin 
van de generatieve fase normale bloemen vormt en daarmee, althans tij
delijk, een kruisbestuiving toelaat. Op deze wijze zou de populatie op de 
groeiplaats zich van het op peil houden van de genetische variatie verzeke
ren en zo een mogelijke inteelt tegengaan. Of dit het geval is en zo ja of het 
fakultatief of obligaat is zal in de komende jaren bij de nakweek aan zaailin
gen onderzocht moeten worden. Het exemplaar uit de verzameling van 
Sanger leeft helaas niet meer. In elk geval kunnen we er dan van uit gaan, 
dat bij M. lanssensianus geen gesloten genetisch recombinatiesysteem 
aanwezig is.
Ook in de collectie van Kopper (Wuppertal) was een plant aanwezig onder 
het nummer HU 474 die elk jaar normale open bloemen tentoonspreidde. 
Gedetailleerd onderzoek van habitus, vruchten en zaad wees echter uit dat 
deze plant niet overeenkomt met M. lanssensianus.
Naast M. lanssensianus kennen we in onze verzamelingen nog een cleisto- 
gaam bloeiende Melocactus, die sedert vele jaren onder een foutieve naam
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[M. neryi, soms ook M. bahiensis) door handelaren aangeboden wordt. 
De laatste jaren worden deze planten, getooid met een cephalium, geïm
porteerd van de Canarische Eilanden. In Brazilië zijn deze planten tot nu toe 
niet (terug) gevonden. Waarschijnlijk betreft het een cultuurhybride.
Daar M. lanssensianus een zeer karakteristieke habitus heeft en ook in ge
neratief opzicht een hogere ontwikkelingsgraad schijnt in te nemen, wordt 
hier gekozen voor de beschrijving als zelfstandige soort.
Ik vernoem dit taxon naar mijn vriend, de ijverige secretaris van Cactacea 
brugensis, Etienne Lanssens (Ruiselede, België). Sedert vele jaren houdt hij 
zich bezig met de cultuur van Braziliaanse Melocactussen; in menig opzicht 
kon hij mij bij mijn studie van het geslacht helpen. Hem en mijn vriend Leo- 
poldo Horst betuig ik in verband met deze nieuwbeschrijving mijn speciale 
dank. F. Fuschillo dank ik voor de lichtmicroscopische zaadopnamen en L. 
Bercht voor de vertaling van het manuscript.

Enkele gegevens over de eco log ie  van de b io toop .

Dank zij een onderzoek van A. van Wambeke (SMSS Technical Monograph 
2, New York 1981) zijn van de naaste omgeving van de vindplaats van M. 
lanssensianus enkele gegevens over het bodemklimaat bekend. Deze data 
moeten evenwel met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden daar zij 
betrekking hebben op goed drainerende grond. Bij rotsige of stenige stand
plaatsen, waar het water snel kan wegvloeien, zullen een grotere droogte 
en hogere bodemtemperaturen heersen.
De bodemtemperatuur bedraagt gemiddeld 22°C met een verschil tussen 
zomer en winter van minder dan 5°C. De gemiddelde bodemtemperatuur 
is in de zomer 23,8°C , in de winter 21,3°C  en over het gehele jaar 
22,9 °C.
De bodemvochtigheid en -temperatuur is zodanig dat per jaar een vegeta- 
tieperiode van tenminste 1 0 maanden aanwezig is. Maximale aantal cumu
latieve dagen per jaar met:
- absolute bodemdroogte........................................................................ 0
- matige bodemvochtigheid....................................................................  ■ °0
- goede vochtigheid...................................................................................  ^80

Het aantal achtereenvolgende dagen per jaar met:
- vochtigheid op 50 cm diepte en een temperatuur daar van tenmin

ste 8 °C ......................................................
- droogte na het zomer-zonnekeerpunt.....
- vochtigheid na het winter-zonnekeerpunt
- goede vochtigheid in de zomer...............
- goede vochtigheid in de w inter...............

Deze gegevens geven ons enig inzicht in de eisen die deze planten aan het 
substraat stellen en maken ons ook duidelijk waarom deze planten zo lastig 
zijn en importplanten nagenoeg niet te houden zijn.

0  U U

0
1 20 
105

Summary: A cleistogamous new species of Melocactus (Cactaceae) is described in detail and 
it is named for Etienne Lanssens, a well known collector of Brazilian melocacti. The species 
was discovered by L. Horst in 1977 during a collecting trip through Pernambuco/NE-Brazil. 
Relatives seem to be Melocactus zehntneri (Britton et Rosé) Werdermann and Melocactus ma- 
crodiscus Werdermann, both growing sympatric with Melocactus lanssensianus P.J. Braun 
spec. nov. Differences and affinities are outlined, several taxonomie problems are discussed, 
pedo-climatic characteristics of the habitat are presented.
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Zusammenfassung: Eine kleistogame neue Art aus der Gattung Melocactus (Cactaceae) wird 
im Detail beschrieben und zu Ehren von E. Lanssens, einem interessierten Liebhaber brasiliani- 
scher Melocacteen, benannt. Die Art wurde 1 977 von L. Horst wahrend einer Sammelreise 
durch Pernambuco/NO-Brasilien entdeckt. Als nahere Verwandte werden die, eventuell auch 
sympatrisch wachsenden, Arten M. zehntneri (Br. & R.) Werd. und M. macrodiscus Werd. er- 
kannt. Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten werden herausgestellt, verschiedene taxonomi- 
sche Probleme werden diskutiert, pedoklimatische Besonderheiten des Standortes werden er- 
lautert.

Beschreibung:
Pflanze: einzeln, flachrund, zum Cephalium hin ganz leicht konisch. Epidermis blau-graugrün, 
im Alter matt hellgrün, bis 1 4 cm im Durchmesser und bis 8 cm hoch. Wurzeln verzweigt! 
Rippen: ca. 1 2, gerade nach unten verlaufend, relativ scharfkantig, 2,5-3 cm hoch, nahe des 
Cephaliums 1,1-1,5 cm breit, an der Pflanzenbasis bis 4 cm breit, dort auch keine deutlich 
versenkten Trennfurchen; Trennfurchen immer gerade verlaufend. Areolen: leicht in der Rippe 
versenkt, rund, 5-6 mm im Durchmesser, mit wenig beige-grauem Filz, spater ganz nackt. Pro 
Rippe 4-5 Areolen, ca. 1,3 cm voneinander entfernt. Dornen: alle rosagrau bis beige, mit et- 
was dunkleren hellbraunen oder hornfarbenen Spitzen, relativ lang und dünn, aber hart und 
nicht biegsam; 7-8 Randdornen: der untersten Dom 3,5-4 cm lang, 1,5 mm dick, orbikulat 
und manchmal mit leichter Oberkante, nach unten von dem Pflanzenkörper abspreizend und 
mit leicht nach unten umgekrümmter Spitze, darüber 3 Dornenpaare, jeweils nach links und 
rechts seitlich zur Pflanze hin gekrümmt und schwach gebogen, das untere Dornenpaar bis 
3,7 cm lang, die oberen Paare etwas kürzer, alle mit verdickter Basis, etwas dicker als der un- 
terste Dorn, orbikulat und ohne Oberkante; meist bis oder über die nachste Rippenoberkante 
reichend, gelegentlich aus dem oberen Areolenteil ein weiterer kleiner, bis 2,2 cm langer 
Dorn; 1 Mitteldorn pro Areole, 3-3 ,5 cm lang, an der Basis 1,5-2 mm dick, orbikulat, in ei
nem groften Bogen nach oben gebogen. Cephalium: bis 7 cm breit, bis 2,5 cm hoch, mit 
weiBer Wolle und weichen lachsfarbenen bis blaft-rötlichen, sehr weichen Borsten, die nur 
ganz minimal aus der Wolle herausragen, Blüte: cleistogam. Frucht: walzenförmig, schwach 
keulig, glatt, glanzend, im Querschnitt oben rund, unten abgeflacht; kraftig violettrosa; 1,7 cm 
lang, 0,6 cm breit; mit anhaftender, vor der Anthese vertrockneter, 6 mm langer, beige-rosa 
Knospe; pro Frucht 1 8-32 Samen. Samen: schwarz, 1,1 mm lang, 0,9 mm breit, kugelig bis 
helmförmig, ± elongierte Testazellen von sehr unregelmaftiger Gestalt, mit gewundenen, ab- 
gerundeten, leicht versenkten Antiklinalgrenzen; im mittleren Teil der Zeilen ein abgerundeter, 
bis 0 ,05 mm hoher Hoeker; zum Hilumbereich und zum Rückenkamm hin werden die Zeilen 
etwas kleiner, mehr isodiametrisch; alle Zeilen penta- bis hexagonal; Cuticularfaltungsmuster in 
dicht nebeneinander liegenden leicht geschlangelten Linien, die über die Antiklinalgrenzen und 
auch die Hoeker hinwegziehen, Zellecken nicht deutlich vertieft; Hilum basal, leicht versenkt, 
die FuniculusabriSstelle und die Micropylarzone umfassend. Embryo eiförmig, Keimblatter sehr 
kurz, kaum oder gar nicht zu erkennen; Perispermsack leer.
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Hauptstrade 83, D -502 0  Frechen 1, Duitsland 
Vertaling: L. Bercht

H et gebruik van een hom e-com puter bij onze hobby

JOHAN POT

Een aardige combinatie van hobby's is het kweken van planten en het ge
bruik van de home-computer. Hierbij denk ik aan bestanden van gegevens.
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Je kunt in de computer bijvoorbeeld invoeren welke planten je hebt. Als je 
zaden wilt bestellen uit een zaadcatalogus, weet je met een oogopslag of je 
van de te bestellen soort al een of meer exemplaren hebt. Dit geldt ook als 
je op een beurs of bij een handelaar komt. Natuurlijk moet dan wel het 
bestand afgedrukt staan op papier. Onzin, hoor ik al iemand zeggen. Je 
kunt evengoed in een notitieboekje opschrijven, welke planten je hebt. Dat 
is natuurlijk waar, maar de computer kan steeds een geordend beeld ge
ven. Er wordt niet doorgestreept, alles staat in de volgorde die men op dat 
moment wil.
Ik heb in de afgelopen maanden een eenvoudig programma in BASIC ge
schreven voor een Commodore-64 computer. Het gebruik ervan bevalt mij 
zo goed, dat ik het u wil aanbieden. In het programma worden ingevoerd: 
de naam van de plant, het veldnummer, de vorm waarin de plant is gekre
gen, de herkomst, het jaar en het aantal. Tijdens het gebruik kan nog inge
voerd worden, waar een dia van de plant te vinden is.
Als het programma in werking wordt gesteld, staan op het beeldscherm 
een aantal opties, b.v. "Invoer". Door het nummer dat voor "Invoer" staat 
in te tikken kan er een bestaand of een nieuw bestand ingevoerd worden. 
Stel, dat ik een nieuw bestand wil maken. De naam van de plant wordt ge
heel ingevoerd. Als er geen veldnummer bekend is, wordt deze "input" 
overgeslagen door middel van de returntoets. De vorm waarin de plant ver
kregen is kan zijn: zaad, stek of plant. Alleen de eerste letter wordt inge
voerd; de computer verwerkt de letter tot het gewenste woord. De her
komst is de naam van de vorige eigenaar. Om die invoer te vereenvoudi
gen, heb ik de namen van enkele veel voorkomende leveranciers afgekort. 
Wordt deze afkorting ingetypt, dan wordt de bijbehorende naam ingevoerd. 
Van het jaartal noem ik alleen de laatste twee cijfers. Als het programma in 
het jaar 2000 nog gebruikt wordt, krijg ik moeilijkheden, maar zover is het 
nog lang niet. Tenslotte tik ik het aantal in. Tijdens de invoer wordt het 
bestand onmiddellijk op naam gealfabetiseerd. Na het invoeren is het ver
standig het bestand te bewaren op schijf of cassetteband. Als ik later het 
bestand wil vergroten, werkt dat op bovenstaande manier.
Het kan zijn, dat ik bepaalde gegevens wil zien of wil corrigeren. Daarvoor 
kies ik de optie "Zoeken". Ik tik de eerste letter(s) van de naam, veldnum
mer, herkomst of jaartal in. In een bestand van 320 namen duurt het maxi
maal 2 seconden totdat een mogelijke naam met toebehoren gevonden is. 
Is dit niet de gewenste naam, dan tik ik een willekeurige toets in en komt 
de volgende naam, die aan mijn opdracht voldoet. Ik kan nu corrigeren. Ik 
tik dan over de bestaande tekst heen en druk op de returntoets. Wil ik niet 
veranderen, dan druk ik alleen op de returntoets. Als het item "Aantal" de 
waarde nul krijgt, wordt de plant uit het bestand verwijderd. Dit wordt b.v. 
gebruikt als een plant een andere naam krijgt. Ik had b.v. een plant onder 
de naam "Sulcorebutia seinoiana v. Arani", veldnummer WR 275. De 
planten onder dit veldnummer moeten volgens Rausch nu heten "Sulcore
butia cochabambina". De eerstgenoemde naam wordt uitgevoerd door 
aantal O, de tweede naam wordt daarna ingevoerd. Deze manier van wer
ken is nodig, omdat anders het namenbestand niet meer alfabetisch zou 
zijn, wat daarna problemen bij het zoeken zou opleveren.
Bij het corrigeren kan ook ingevoerd worden in welke doos en onder welk 
nummer een dia van de plant wordt bewaard.
Zeer wenselijk is het gebruik van een printer. Wil ik een overzicht hebben 
van het bestand, dan raadpleeg ik een uitdraai. Ik kies de optie "Printen". 
Hier zijn de volgende mogelijkheden aanwezig. Het gehele bestand kan
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worden afgedrukt. Ik kan ook kiezen voor een deelbestand. Ik wil b.v. de 
gegevens van de planten die ik uit zaden van Köhres heb opgekweekt. Of ik 
kies voor de gegevens van de soorten die ik in 1 984 in de vorm van plan
ten van persoon X heb verkregen. Als de naam van een plant gelijk is aan 
de vorige, wordt hij niet opnieuw afgedrukt, maar de rest van de gegevens 
wel. Is de naam gelijk, maar de variëteit niet, dan wordt alleen de varië- 
teitsnaam afgedrukt. Het aantal verschillende namen wordt geteld. Ook is 
wenselijk een overzicht van de veldnummers te krijgen. Als ik hiervoor kies, 
dan tik ik b.v. "K K " in. In de volgorde van nummering verschijnen dan de 
gegevens van de planten onder de veldnummers ''KK ...". Dit laatste kan 
interessant zijn, omdat planten onder dezelfde naam met verschillende 
veldnummers nog wel eens verschillen, b.v. WR 295 en LAU 1004 dra
gen beide de naam "Lobivia quiabayensis", maar zijn niet van dezelfde 
vindplaats. Anderszijds zullen planten met verschillende namen en gelijke 
veldnummers wel tot dezelfde populatie horen en heeft het wellicht geen 
zin twee verschillende "nam en" met veldnummer WR 275 aan te schaf
fen. Daar een home-computer een niet te grote geheugenruimte heeft, is 
het verstandig per geslacht een bestand te maken. Ik leg me vooral toe op 
het verzamelen van Sulcorebutia's. Ik heb nu 320 keer gegevens inge
voerd. Bij dit aantal ga ik me soms ergeren aan de traagheid bij het alfabeti
seren.
Als u belangstelling hebt voor dit programma, dan zal ik het u graag toestu
ren. U kunt mij een oiskette toesturen, waarop ik het programma kopieer of 
u vraagt een " lis t"  en tikt het zelf in. Met kopieën op een cassettebandje 
heb ik te veel negatieve ervaringen om u dit aan te bevelen. Degene die 
met een ander merk home-computer werkt zal hier en daar moeten aan
passen. Wie met een data-recorder werkt, zal ook een paar regels moeten 
veranderen. Zorgt u wel voor voldoende frankering voor retourzending?
Gagarinstraat 17, 1562 TA Krommenie. Tel. 0 7 5 -2 8 7 8 4 4

Naschrift van de redactie: U dient de schrijver ook op te geven of uw systeem draait onder MSDOS (meest voorkomende) of 
onder CP/M Dit voorkomt bij voorbaat teleurstellingen

De Chiieens-Peruaanse kustwoestijn  
plantenecologisch beschouw d (slot)

F. VANDENBROECK

Iets zuidelijker, nabij Paposo tot voorbij Taltal, komt men in een gebied te
recht waar het genus Copiapoa een merkwaardige ontplooiing kent. De 
stranden en lagere kustheuvels zijn nabij Paposo bezaaid met de geweldige 
exemplaren van Copiapoa gigantea var. haseltoniana (Backbg.) Ritt.. De 
reusachtige, wit berijpte, met oranje wollige koppen getooide planten vor
men kleine groepen. Oudere koppen bereiken gemakkelijk anderhalve meter 
lengte. Naarmate men, vanuit Paposo, meer noordelijk langs de kustzone 
trekt, verandert het uiterlijk der planten zienderogen. Aanvankelijk vermin
dert hun aantal niet, doch het is ontstellend te zien hoe de planten massaal 
kwijnen en afsterven. Wellicht is ook hier toenemende droogte de oorzaak. 
Oostelijk van Paposo, op grotere hoogte waar dichtere nevels hangen, ko
men reusachtige plantenhopen voor van C. gigantea Backbg. samen met 
talrijke groepen van de zuilcactus Eulychnia breviflora Phil.. Begleidende 
flora vormen Pyrrhocactus paucicostatus (Ritt.) Ritt. en P. neohankeanus 
Ritt. alsmede verschillende xerofytische bromeliaceeën. Nog hogerop naar
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de rand toe van de nevelzone, vindt men nog als enige vegetatie C. eremo- 
phila Ritt., een plant die in haar groeigebied, zoals de soortnaam het uit
drukt, als "eremiet" een bestaan vindt. Verder oostelijker is er slechts de to
tale leegte.
Taltal, zuidelijk van Paposo, is het centrum van het verspreidingsgebied van 
C. cinerea (Philr) Br. et R.. Zuidelijk daarbij aansluitend ligt het groeigebied 
van Copiapoa-soorten als C. columna-alba Ritt., C. cinerascens (S.-D.) Br. 
& R., C. rupestris Rit., C. desertorum Ritt., C. longistaminea Ritt. en C. 
dealbata Ritt.. Enkele van deze soorten zijn merkwaardig vanwege de grijze 
waslaag op de epidermis, zoals C. cinerea, C. coiumna-aiba, C. dealbata 
en C. longistaminea. C. dealbata gaat door voor de sterkst berijpte soort 
van het genus. Zoals bekend biedt deze grijze waslaag de plant een bijko
mende bescherming tegen intense zonnestraling. Merkwaardig is wel dat de 
zgn. "groene”  en "grijze" soorten in sommige gebieden samen voorko
men. Enige specifieke klimaatsgebondenheid van planten met een grijze epi
dermis bestaat dus niet.
Het gebied rond de steden Copiapo en Caldera is zowat de zuidelijke grens 
van de Atacama-woestijn. Elke kilometer die men van hieruit zuidelijker trekt 
betekent een toename aan vocht. De woestijn zal dan ook van hieraf lang
zaam overgaan in een droog steppegebied dat, bij wat neerslag, een uiterst 
vergankelijke doch aantrekkelijke groene vegetatie vertoont. De kustnevels 
maken hier steeds meer plaats voor echte neerslag.

Betekenisvol is wel dat bijvoorbeeld in La Serena (330 km ten zuiden van 
Copiapo) reeds een jaarlijkse neerslag van 1 1 8 mm wordt opgetekend te
genover 9,7 mm in Antofagasta dat in het centrum van Atacama ligt. Het 
gebied Vallenar-La Serena-Coquimbo is dan ook een echt steppegebied met 
veel xerofytische struiken. Ook treft men er, in het gepaste seizoen, heel wat 
eenjarige planten aan met een korte groeicyclus. Onder de cactussen kun
nen als meest opvallende worden vermeld Copiapoa coquimbana (Ruempl.) 
Ritt., C. pseudocoquimbana Ritt., C. vallenarensis Ritt., Miqueliopuntia en 
grote bestanden Eulychnia In het gebied van Huasco en Freirina vindt men 
vertegenwoordigers van het genus Thelocephala, kleine bruingrauwe, diep 
in de grond zittende plantjes met een minuscule bedoorning en een lange 
penwortel. Bij Coquimbo begint het groeigebied van Neoporteria litoralis 
Ritt., een soort die via de vorm of variëteit intermedia verder zuidelijk in /V. 
subgibbosa (Haw.) Br. et R. overgaat.

De zone tussen Coquimbo en Valparaiso (ter hoogte van Santiago gelegen) 
laat ons de overgang zien van een droogtegebied naar streken met een, zo 
zouden we althans kunnen stellen, ideaal klimaat. Botanisch krijgen we lang
zamerhand een grote rijkdom aan planten. Het is het gebied bij uitstek van 
de zuilcactussen. Trichocereus chilensis (Colla) Br. en R., T. litoralis (Jo- 
how) Looser en T. skottsbergii Backbg. zijn typische landschapselementen, 
terwijl het groeigebied van Eulychnia hier ten einde loopt. Vooral T. skotts
bergii kent in sommige streken een overweldigende verspreiding. Wanneer 
men het gebied doorreist is het opvallend dat sommige zuilen bezet zijn met 
een helderrode gloed. Nader onderzoek leert dat het hier gaat om een rood- 
bloeiende parasiet (Phrygilanthus aphyllus) die zich bij voorkeur op zuilcac
tussen schijnt te nestelen. Onder de hier voorkomende meer bolvormige 
soorten kunnen worden vermeld Pyrrhocactus chilensis (Hildm.) Ritt. en P. 
horridus (Remy) Backbg.. Hier en daar daalt Neoporteria nigrihorrida 
(Backbg.) Backbg. af tot bij de kust.
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7 . Trichocereus skottsbergii nabij Ovatie bezet met de parasiet Phrygilanthus aphyllus <roodbloeiend)
2. Copiapoa gigantea var. haseltoniana nabij Paposo (noord-Chili). Het zijn de grootst wordende planten 

van het geslacht
3. Copiapoa desertorum, een groepenvormende plant met als groeigebied een stenige woestijnzone tus

sen Las Breas en de baai van Cifuncho In oord-ChiliI
4. Copiapoa cinerascens ten noorden van Chanazal (noord-Chili)



Pyrrhocactus
neohankesnus nabij Paposo

Foto's van de 
schrijver

Copiapoa vallenarensis oostelijk 
van Huasco. De woestijn gaat 
hier over in een steppegebied.

Hiermee zijn we dan in het centrale deel van Chili aangekomen, het gebied 
met een aangenaam mediterraan klimaat en de grootste bevolkingsconcen
tratie. Verder zuidelijk wordt het klimaat al spoedig frisser en vochtiger met 
bijvoorbeeld ter hoogte van de stad Valdivia (850 km ten zuiden van Santia
go) een jaarlijkse neerslag van 2500 mm, wat het gebied tot een der regen
rijkste ter wereld maakt. Van contrasten gesproken!

Van Aken straat 66, 1850 Grimbergen

De correcte citering van Aloe vera en Aloë succotrina

D.0. WIJNANDS

Bij het informatieve artikel van H. Busser, 'Een succulent in farmacie en 
kosmetiek', in Succulenta 64 (10): 21 8-222, wil ik enkele nomenclato- 
rische opmerkingen maken.
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Het lectotype van Aloë succotrina Allioni, in Commelin, Hortus Amstelodamensis vol. 1 t. 48  (1697).



De synonymie van twee van de door Busser genoemde soorten, Aloe vera 
"L ."  en Aloë succotrina "Lam .” , is als volgt:

Aloe vera (L.) N.L. Burman, Flora Indica p. 83 (1 768)
Aloe perfoliata L. var. vera L., Species plantarum p. 320 (1 753) 
Aloë barbadensis Miller, The gardeners dictionary ed. 8 (1 768). 

Deze soort komt oorspronkelijk vermoedelijk uit Arabië.

Aloë succotrina Allioni, Auct. syn. stirp. horti Taur. p. 1 3 (1 773)
Aloë vera Miller, The gardeners dictionary ed. 8 (1768), niet N.L. 
Burman (1 768)
Aloë succotrina Lamarck, Encycl. méth. 1 (1): 87 (1 783).

Deze soort komt voor in de Kaapprovincie.

Wie na het lezen van de bijdrage van Busser verder geïnteresseerd is in de 
samenstelling van Aloe-sap kan ik de artikelen van T. Reynolds aanbevelen. 
Het sap blijkt vooral rijk te zijn aan anthrachinonen en anthron C- 
glycosiden; talloze nog niet geïdentificeerde verbindingen konden met dun- 
nelaagchromatografie onderscheiden worden. Naast Aloë vera (die hij 
Aloë barbadensis noemt) onderzocht Reynolds 240 andere Aloe-soorten, 
zodat voor de systematiek van Aloë relevante conclusies kunnen worden 
getrokken.

Literatuur:
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Reynolds, T. 1985. Observations on the phytochemistry of the Aloë leaf-exudate compounds. Bot. J. Lmn. Soc. 90  (3): 
179-199
Webb, D A 1980. Aloe L in: Flora Europaea vol. 5.
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Botanische Tuinen van de Landbouwhogeschool, postbus 8010, 6700 ED Wageningen

TIJDSCHRIFTEN  

Epiphytes vol 9 (1985).
Nr. 33. Een nacht in het oerwoud wordt beschreven door R. Warren. R. Caldera roept de leden 
van de EPSG op om alle informatie over Schlumbergera hybriden aan hem op te sturen. A. 
McMillan stelt de nieuwe Schlumbergera x reginae 'Bristol Queen’ met een kleurenfoto en een 
korte beschrijving voor R. Caldera schrijft over Epiphyllums en doelt hiermee vooral op de hybri
den. G. Rowley bespreekt de namen van lidcactussen.
Nr. 34. C I nnes vertelt iets over de andere succulente epifyten. J. Emery schrijft over TiHand- 
sia's (met tekeningen). K. Mann gaat in op de Aporophyllums In het artikel van W. Tjaden 
wordt de Schlumbergera 'Le Vesuve' behandeld. J. Horobins artikel gaat over de goede econo
mische toekomst van Schlumbergera x reginae C. Dawson schrijft over de groeiplaats van epi
fyten.
Nr. 35. R. Callison schrijft een kort artikel over etiketten. Een eerder verschenen artikel van E. 
Meier over Schlumbergera 'Gold Charm' werd vertaald door A. Westwood. K. Petersen stelt 
Disochia 'Marzsonne' en Disocactus 'Frühlingsanfang' voor m.b.v. 2 kleurenfoto's. R. Calde
ra geeft antwoord op vragen die betrekking hebben op Rhipsalidopsis Mevrouw Whittaker 
schrijft over haar epifytische cactussen. J. Horobin zet enkele gedachten over de 
Schlumbergera-hybride 'Le Vésuve' op papier

F. Süpplie
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Kakteen und andere Sukkulenten 36-6, juni 1985.
De titelpagina van dit nummer wordt gesierd door een opname van Mammillaria la u ifa. subduc
ta De vormengroep rond M. laui wordt besproken door F. Krahenbuhl. Epiphyllum lepidocar- 
pum  is het onderwerp van een bijdrage van C. Horich. R. Boos beschrijft, hoe bij zijn Wilcoxia 
poselgeri uit het vruchtbeginsel van een uitgebloeide bloem een nieuwe knop tevoorschijn 
kwam.
P Braun geeft de nieuwbeschrijving van Arrojadoa rhodantha var. occibahiensis Echinoce- 
reus spinigemmatus en de plaats van deze soort binnen het genus vormt het onderwerp van een 
zeer goed gedocumenteerde bijdrage van G. Frank. W. Cullmann wordt geëerd n.a.v. zijn tach
tigste verjaardag.
Rebutia albopectinata wordt door G. Gröner voor het voetlicht gehaald. J. Donald geeft com
mentaar op deze bijdrage.
De (uitneembare) cactuscartotheek bevat deze keer Cleistocactus tupizensis, Ferocactus for- 
dii, Mammillaria hahniana en Euphorbia valida.

Kakteen und andere Sukkulenten 36-7, juli 1985.
Op de omslag van deze aflevering prijkt een kleurenfoto van de bloemen van Disocatus nelsonii. 
H. Sibernagel beschrijft zijn ervaringen met het vrij uitplanten van cactussen. Het vóórkomen van 
rudimentaire doorns bij Astrophytum myriostigma wordt behandeld door W. Klaus.
E. Meier stelt Hylocereus stenopterus in woord en beeld voor. Hij gaat tevens uitvoerig in op de 
verschillen tussen de diverse geslachten binnen de subtribus Hyiocereinae 
Thelocactus hastifer wordt besproken door R. Haas.
K, Augustin wijdt een bijdrage aan de Sulcorebutia's en Weingartia's die onder HS- 
veldnummers in omloop zijn. W. Rauh geeft de nieuwbeschrijving van Kalanchoe dinklagei In 
de cactuscartotheek deze maal Gymnocatycium mihanovichii en Melocactus glaucescens

Kakteen und andere Sukkulenten 36-8, augustus 1985. .
Lithops werneri siert de voorplaat van deze aflevering. Een bijdrage van G. Rowley handelt over 
de levensvormen van succulente planten. J. Lüthy wijdt een bijdrage aan de Canadese cactusflo
ra.
Mammillaria duwei, een nieuwe soort uit Guanajuato/Mexico, wordt voorgesteld en beschreven 
door H. Rogozinski en P. Braun.
Lithops pseudotruncatella var. riehmerae wordt besproken door G. Seifert. Over het beworte- 
len van cactus-stekken in hydrocultuur schrijft B. Potocki-Roth. H. Schönfelder behandelt de ste- 
reoskopie, een fotografische methode.
In de cactuscartotheek deze maal Echinocereus pectinatus, Rebutia marsoneri, Thelocactus 
bicolor en Aloe humilis.

Kakteen und andere Sukkulenten 36-9, september 1985.
Een natuuropname van Espostoa lanata siert de omslag van dit nummer. Gymnocatycium me- 
sopotamicum  is het onderwerp van de bijdrage van G. Isselbacher. J. Riha bespreekt Turbini- 
carpus schmiedickeanus met zijn variëteiten.
De Trichocereus-hybride 'Sonnenglut' wordt in woord en beeld voorgesteld door K. Eckert. 
Submatucana KK 1638 "m am m illaris" wordt door A. Hetzenecker voor het voetlicht gehaald. 
W. Höch wordt gecomplimenteerd met zijn 85ste verjaardag.
H. Schlosser en A.J. Brederoo geven de nieuwbeschrijving van Notocactus erythacanthus. 
Ceropegia barklyi is het onderwerp van een bijdrage van K. Jahne.
M. Hils levert een korte bijdrage over Weingartia trollii. P. Braun publiceert een reisverhaal uit de 
Braziliaanse deelstaat Goias. Hoe in sommige midden-amerikaanse landen de cactussen gebruikt 
worden als sierbeplanting in tuinen laat C. Horich zien.
Deze keer in de cactuscartotheek Parodia chrysacanthion en Huernia primuHna.

A.B. Pullen
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IM IEU W B ESC H R IJV IN G

Rebutia (Aylostera) sum ayana Rausch spec. nov.

W. RAUSCH

Simplex vel paulum proliferans, globosa ad oviformis, ad 20 mm diametiens, laete-viridis, radi
cibus carnosis; costis ca. 1 6, paulum tortis, in tubercula verrucosa, 2-3 mm longa divisis; are
olis rotundis vel paulum ovalibus, 1 mm longis, albo- ad fusco-tomentosis; aculeis marginalibus 
9-1 1-13, accumbentibus ad divaricatis, inter se contextis, setosis, albis (vel fuscis), 2-3 mm 
longis; aculeo centrali 0-1, id est uno superiore sursum directo, ad 4 mm longo, albo (vel fusco 
ad nigro). Floribus 30 mm longis et 25 mm diametientibus, ovario et receptaculo ochraceo- 
albido, squamis ochraceis, lana et setis albis tecto; phyllis perigonii exterioribus et interioribus 
aurantiacis; fauce 10-1 2 mm longa, ventricoso-arcuata, paululum cum stylo connata, albido- 
rosea, filamentis albis, basi roseis, stylo ad 1 8 mm longo, tenui, viridulo, stigmatibus 6, tenui
bus, viridulo-albis. Fructu globoso, spadiceo, lana et setis albis tecto. Seminibus globoso- 
elongatis, 1 mm longis, pallide-nigris, hilo magno recto.
Patria; Bolivia, Cinti australis, prope Sumaya, 3200 m ait. Typus: Rausch 738, depositus in 
Collectione Plantarum Succulentarum Municipali Turicensi, Flelvetia.

Beschrijving:
Lichaam enkelvoudig of spruitend en dan groepen vormend, bolvormig tot 
ovaal, tot 20 mm in doorsnede, lichtgroen; wortelsysteem vlezig.
Ribben ca. 1 6, enigszins gedraaid, verdeeld in knobbeltjes van 2-3 mm. 
Areolen rond of iets ovaal, 1 mm lang, met wit (tot ook wel bruin) vilt. 
Randdorens 9-11-13, aanliggend tot spreidend, met elkaar vervlochten, 
borstelig, wit (ook bruin), 2-3 mm lang; middendoorn 0-1 of, meer correct, 
een bovenste doren naar voren staand, tot 4 mm lang, wit (of bruin tot 
zwart).
Bloem 30 mm lang en 25 mm breed; vruchtbeginsel en bloembuis zeer 
licht oker, met okerkleurige schubben, witte wol en lange borstels; buitenste 
en binnenste bloembladen oranjerood; keel 10-12 mm lang, buikig gebo
gen, slechts weinig met de stamper vergroeid, witachtig rosé; helmdraden 
wit met rosé basis; stamper tot 1 8 mm lang, dun, groenig; stempel met 6 
dunne, groenachtig-witte lobben.
Vrucht bolvormig, roodbruin, met witte wol en borstels.
Zaad enigszins gestrekt bolvormig, 1 mm lang, matzwart, met grote, rechte 
navel.
Groeiplaats Bolivia, ten zuiden van Cinti in de omgeving van Sumaya op een 
hoogte van 3200 m.
Holotype Rausch 738, gedeponeerd in de Stadtische Sukkulentensamm- 
lung van Zürich.

De planten van deze soort zijn zo variabel, dat er geen twee hetzelfde zijn. 
De afstand tussen de areolen kan zeer gering tot relatief groot zijn. De be- 
doorning kan zowel kort als lang zijn, waarbij de kleur nog varieert van wit 
tot bruin of zwart. De bloembladen kunnen rond tot spits uitlopen.

In 1 963 beschreef Ritter Rebutia tuberosa, een species die uit dezelfde 
omgeving komt. Daar hij van deze species geen variatiebreedte opgeeft, 
was ik in het begin in de veronderstelling dat species R 738 tot deze soort 
behoorde. Er kon evenwel vastgesteld worden dat R. tuberosa, ook in de na
komelingen, bij alle planten een duidelijk langere bedoorning als ook een 
meer gestrekt lichaam tentoonspreidt.
Derhalve heb ik besloten, deze lichter groene, meer bolvormig groeiende 
planten uit de omgeving van Sumaya als een aparte soort te beschrijven.
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Körper einzeln oder in kleinen Gruppen, kugelig bis-oval, bis 20 mm Durchmesser, frischgrün 
und mit fleischigen Wurzelsystem; Rippen ca. 1 6 leicht gedreht und in 2-3 mm warzige Höc- 
kerchen aufgelöst; Areolen rund oder etwas oval, 1 mm lang, weilSfilzig (oder auch bis braun); 
Randdornen 9-1 1-13, anliegend bis spreizend, miteinander verdochten, borstig, weili (oder 
auch braun), 2-3 mm lang; Mitteldornen 0-1, oder besser gesagt ein oberer nach oben ste- 
hend, bis 4 mm lang, weiB (oder braun bis schwarz). Blüte 30 mm lang und 25 mm Durch
messer; Fruchtknoten und Röhre ocker-weiBlich mit ockerfarbigen Schuppen, weiBer Wolle 
und langen Borsten; auBere und innere Blütenblatter orangerot; Schlund 1 0-1 2 mm lang, bau- 
chig gebogen, nur wenig mit dem Griffel verwachsen, weiBlich-rosa, Staubfaden weiB mit rosa 
Basis, Griffel bis 18 mm lang, dünn, grünlich, Narben 6, dünn, grünlich-weiB. Frucht kugelig, 
rotbraun mit weiBer Wolle und Borsten. Same kugelig-gestreckt, 1 mm lang, matt-schwarz mit 
groBen, geraden Nabel.

Enzianweg 35, 1224 Wien-Aspern, Oostenrijk Vert L Bercht

W erkgroepen

JOHAN POT

In de vele jaren van het bestaan van onze vereniging is menige werkgroep 
opgericht en na korte of langere tijd weer ter ziele gegaan. Toch z-ijn juist 
de bijeenkomsten van dat soort werkgroepen belangrijk. In een klein gezel
schap van geïnteresseerden kan men diepgaand één of enkele onderwer
pen behandelen. Ook bij u in de buurt is zo'n groep bijeen te krijgen, als 
tenminste één persoon het initiatief wil nemen en de motor draaiende wil 
houden.
Om u een inzicht te geven wat op zulke bijeenkomsten besproken kan wor
den, zal ik hier de onderwerpen behandelen die op de laatste samenkomst 
van de "Algemene werkgroep" aan de orde zijn geweest.

Cristaten
Het vormen van cristaten - hierbij is het groeipunt overgegaan in een 
groeistreep - komt bij vele planten voor, ook bij succulenten. De inleider 
van dit onderwerp, de heer Rubingh, laat als ondersteuning van de pro
bleemstelling over het ontstaan van cristaten een groot aantal cristaatvor- 
men zien. Ontstaan cristaten spontaan, bestaat er vererving en zo ja, hoe 
groot is die of heeft het iets met de voeding te maken zoals Backeberg ver
onderstelde? De verwondering over cristaten is niet nieuw; reeds in 1938 
deed Verbeek Wolthuys een boekje verschijnen onder de titel "Het raadsel 
van het ontstaan van monstruositeiten en cristaten bij de succulenten".
In de natuur worden, behalve op enkele plaatsen, zelden cristaten aange
troffen. Maar in kwekerijen in het Westland is het geen uitzondering als 1 
op de 5000 zaailingen een cristaat is. Ook bij enten op Pereskiopsis komen 
veel cristaatvormingen voor.
Een mogelijkheid voor het ontstaan kan zijn een lichte beschadiging van het 
groeipunt, bijv. door insecten. Door middel van een behandeling met col- 
chicine, waarbij de genetische informatie van de plant beschadigd wordt, 
kan men cristaten "m aken".
Toevoeging van de hoofdredacteur; Op Curagao heb ik een Ritterocereus 
griseus gezien, waarvan alle takken - de plant vertakt aan de basis - op on
geveer 2 m hoogte gerekend vanaf de vertakking overgaan in een cristatoi- 
de kop. De bloemen op welk gedeelte van de plant dan ook waren normaal 
alhoewel de plant ten opzichte van normale soortgenoten zeer weinig bloe
men voortbracht. De plant is goed te observeren en is beschermd dank zij 
het feit dat hij op een particulier terrein staat.
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Matucana
Enkele personen uit de werkgroep houden zich apart bezig met het samen
brengen van alle informatie over het geslacht Matucana. Het groepje is be
gonnen met het verzamelen van literatuur. Daarnaast is gestart met onder
zoek aan plantmateriaal.
Een eerste vraag was, hoe het geslacht begrensd moet worden, of anders 
gezegd wat zijn de kenmerken van het geslacht Matucana. Er is onderzoek 
verricht aan de bloemen en het zaad. Een geslachtsonderscheidend ken
merk zou kunnen zijn of het diafragma de nektarkamer al dan niet geheel 
afsluit. Een behaarde bloembuis is volgens hen geen criterium voor uitslui
ting. De geslachten Submatucana en Eomatucana kunnen naar hun oor
deel dan ook vervallen, alhoewel de bloem- en zaadvorm van Eomatucana 
oreodoxa wel afwijkt van de andere soorten.
Op basis van het zaadonderzoek zijn binnen het geslacht Matucana vier 
groepen te onderscheiden: de paucicostata-groep, de intertexta-groep, de 
aurantiaca-groep en de haynei-groep. De bloembouw ondersteunt deze 
opsplitsing, evenals de geografische verspreiding.
Uit fylogenetisch onderzoek heeft men geconstateerd dat uit de oer- 
Borzicactus zich twee takken hebben ontwikkeld: de andine tak (Matucana) 
en de pacifische tak (Seticereus en Borzicactus). De oorsprong zou gelegen 
hebben bij Lima. De Matucana-tak heeft zich naar het noorden verspreid 
via verschillende dalen, waarbij sommige ontwikkelingslijnen elkaar weer 
kruisten. Binnenkort zal de Matucana-groep zijn bevindingen neerleggen in 
een aantal artikelen.
Lobivia
De begrenzing van het geslacht Lobivia is moeilijk vast te leggen. Kenners 
als Backeberg, Rausch en Ritter hadden elk hun eigen criteria.
Backeberg kwam op grond van zijn werkwijze tot een groot aantal soorten 
en variëteiten. Rausch heeft door zijn veldwerk een groot inzicht gekregen 
in de vormenrijkdom binnen het geslacht; vele Backebergse namen ver
wees hij naar de synoniemie zoals de vele opsplitsingen rond L. pentlandii. 
Op basis van zaadonderzoek komt Ritter - ook voorzien van een gedegen 
veldkennis met betrekking tot Lobivia - tot de conclusie, dat wat wij onder 
Lobivia rekenen deels is ontstaan uit Trichocereus en deels uit Echinopsis. 
De geslachten Hymenorebutia en Cinnabarinea omvatten ''Lobivia''- 
soorten met een Echinopsis-afstamming.
De Hymenolobivia's, zoals L. jajoiana, hebben prachtig gekleurde bloemen, 
volgens sommigen wel de mooiste van alle cactussen. Kenmerkend is het 
hymen, een verdikte ring, die de basis is voor de buitenste rand meeldra
den. Ook in dit ondergeslacht - of groep - blijkt een groot aantal soorten 
te bestaan die enkel afgescheiden zijn op grond van de bloemkleur. Men 
kan hierbij grote vraagtekens zetten. Uit een zaaisel blijken planten met ver
schillende bloemkleuren te ontwikkelen. Waren de zaden van hybride her
komst of hebben de planten in de natuur al een brede kleurenvariatie? 
Een reden om de koffers te pakken en er heen te gaan.
Soortsbegrip
Aan de hand van een aantal met een computer ontworpen tekeningen van 
planten behorende tot één soort, wordt gediscussieerd over het soortsbe
grip. Bepaalde detailafwijkingen krijgen bij de ene onderzoeker meer ge
wicht dan bij de andere. Aan de hand van de variabiliteit van Sulcorebutia 
steinbachii wordt het probleem toegelicht. Een gedegen kennis van de 
planten op hun natuurlijke groeiplaats, de gehele variatiebreedte binnen een 
populatie, is een eerste vereiste voordat planten met bepaalde kenmerken 
als een aparte soort of variëteit worden beschreven.
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Als u na dit gelezen te hebben denkt dat zo'n bijeenkomst van een werk
groep een diep theoretisch gebeuren is, dan valt dat in de praktijk hard 
mee. Het is een gezellige en ongedwongen sfeer, wel met de bedoeling te 
leren van elkaar. Hebt u interesse in de "Algemene werkgroep", die op za
terdag 26 april weer samenkomt, neemt u dan contact op met de schrijver 
van dit artikel.
Gagarinstraat 17, 1562 TA Krommenie; tel. 075-287844

Met toestemming van de auteur is het oorspronkelijke verslag van de werkgroep Algemeen door de redactie bewerkt.

For love of a caudex

GORDON D. ROWLEY

Men moet van bizarre vormen en geometrische patronen houden om cac
tussen te kunnen waarderen. Als men ook andere succulenten in de verza
meling opneemt, neemt deze verscheidenheid van vormen enorm toe. Er 
zijn stamsucculenten met vaak geribde, groene stammen en regelmatige 
rijen takken boven elkaar en bladsucculenten, vaak voorzien van rozetten 
die in afmetingen uiteenlopen van minuscuul tot reusachtig zoals bij agaves 
en aloë's. Verder zijn er planten die we pachycaul noemen*. Dit zijn planten 
met een gezwollen naar onderen verdikte stam die eruit ziet alsof iemand te 
royaal met meststof is geweest, b.v., Cyphostemma, Tylecodon, Pachycor- 
mus en enige soorten Pachypodium Tenslotte is er de heterogene groep 
van buitenbeentjes die gekenmerkt zijn door het bezit van een caudex (knol- 
voet) d.w.z. een vlezige, gezwollen, overblijvende knol voor de opslag van 
water en voedsel waaruit slanke, gewoonlijk eenjarige, takken met dunne, 
aan het einde van de groeiperiode, afvallende bladeren spruiten. De begelei
dende illustraties laten typische voorbeelden hiervan zien.

77



De meest bekende is de beroemde "Schildpadplant" of "Olifantspoot” , 
Dioscorea (Testudinaria) elephantipes. Bij deze plant kan de caudex zeer 
groot worden en is deze gesierd met karakteristieke, kurkachtige, veelhoe
kige tuberkels. Dioscorea elephantipes geniet al lang een grote populariteit 
in de kuituur en is gemakkelijk uit zaad te kweken, zodat er geen excuus is 
voor het verder leeghalen van de groeiplaatsen door het uitgraven van in 
het wild groeiende exemplaren. Zij kan vrij oud worden en is vrijwel winter
hard. (Opm. red.: Hierbij moet u wel bedenken dat de schrijver in het zui
den van Engeland woont waar een betrekkelijk mild klimaat heerst). Net als 
vele andere caudiciforme planten heeft zij nietige bloemetjes en is zij twee- 
huizig, d.w.z. men heeft twee planten nodig om zaad te kunnen winnen,
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1. Pachycormus discolor, de Olifantsboom uit Neder-Californië is een prachtige bonsai in jeugdige toestand.
2. Raphionacme f/anaganii is goed uitgerust om droogte en grasbranden te overleven.
3. De Oljfantspoot en nauwe verwanten uit het geslacht Dioscorea. Bovenste rij vlnr.: D. sylvatica, D. hemicrypta, D. 

sylvatica x elephantipes; onderste rij vlnr.: D. sylvatica en D. sylvatica var. paniculata.
4. Stephania rotunda uit India, een van de gemakkelijkste caudiciformen. De linker plant is gekweekt uit een takent 

van de rechtse plant.
5. Zehneria punctata uit de komkommerfamilie, Cucurbitaceae. Deze familie is het rijkst aan caudiciforme soorten, ver

deeld over ruim 20 geslachten.
6. Kedrostis spec. in de collectie van Drude de Looze, Heerde, tonende de schoonheid van een caudex.
7. Jatropha berlandieri uit Texas en Mexico is een geofiet, alleen zichtbaar boven de grond in zijn groeiperiode.
8. Pyrenacantha malvifolia, een reus uit oostelijk Afrika, waarvan de vormloze bovengrondse caudex een diameter van 

3 m kan bereiken.
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een mannelijke plant met meeldraden en een vrouwelijke voor vruchtzet- 
ting. Er zijn tenminste vier soorten uit het geslacht Dioscorea die voor de 
succulentenverzamelaar van belang zijn alsmede een aantal hybriden. De 
overige soorten van dit grote geslacht hebben een ondergrondse knol; een 
voorbeeld uit deze groep vormt de eetbare yam.
In de natuur zitten de meeste caudexen tenminste gedeeltelijk onder het 
aardoppervlak, en de planten kunnen daardoor onopvallend en moeilijk te 
vinden zijn. Toen ik in 1971 in Natal was zag ik grote gebieden vlak gras
land dat kort tevoren was omgeploegd voor akkerbouw. De grond was be
zaaid met bollen en caudexen - een verbazingwekkende verscheidenheid 
van kleuren, vormen en afmetingen, sommige meer dan 30 cm in doorsne
de.
Caudiciformen met lange, slappe, slingerende of klimmende takken zoals 
Zehneria (Melothria) groeien onder struikgewas of bomen waarvan ze af
hankelijk zijn voor steun. Sommige ontwikkelen ranken om zich aan de tak
ken vast te klampen. Andere soorten vormen korte, stijve scheuten of 
bloeiwijzen op maaiveldhoogte; sommige hebben zelfs alleen maar een ro
zet van bladeren direkt bovenop de caudex (Lewisia, Pachypodium brevi- 
caule).
Planten waarbij de caudex geheel onder het aardoppervlak verscholen is en 
waarbij ook de (blad)knoppen onder de grond zitten worden geofyten ge
noemd. Het komt minder vaak voor dat de caudex volledig of vrijwel volle
dig zichtbaar is, zoals bij de reeds genoemde "Olifantspoot" en Pyrena- 
cantha Maar zelfs deze worden in de vrije natuur min of meer aan het oog 
onttrokken door rotsen en struikgewas en de overblijfselen van afgestorven 
bladeren en scheuten.
De levenswijze van de caudiciform is een buitengewoon goede aanpassing 
om te kunnen groeien en overleven in hete, droge klimaten waar korte peri
oden van regenval afgewisseld worden door langdurige perioden van 
droogte. Tijdens de droogteperioden sterft het groen af en kan de caudex 
zeer sterke uitdroging verdragen zoals dat ook bij bolgewassen het geval is. 
De geofyten, zoals Brachystelma, Raphionacme en de knol-ceropegia's 
zijn tevens uitstekend beschermd tegen branden die zich van tijd tot tijd 
voordoen in de graslandgebieden waar ze groeien. Bescherming tegen gra
zende dieren wordt geboden door een taaie, bepantserde of bestekelde bui
tenkant (Dioscorea, Adenia globosa) of door alkaloïden of andere giftige 
stoffen in de plant. Een aantal soorten zijn echter eetbaar, rauw dan wel na 
koken waardoor het gif zijn werking verliest.
Wat de kuituur betreft komen we uitersten tegen variërend van zeer ge
makkelijk te houden soorten tot soorten die zeldzaam en zeer moeilijk te 
houden zijn. De eerste categorie is aantrekkelijk voor de beginner terwijl de 
tweede een uitdaging vormt voor de kenner en hen die het behoud van de 
natuur ter harte gaat. De meest winterharde van alle succulenten is waar
schijnlijk de in de noordelijke poolstreken voorkomende Sedum roseum 
(Fthodiola rosea) met een zich vertakkende caudex en na de groei afster
vende scheuten. Daarentegen moeten sommige caudiciformen uit tropisch 
Afrika en Madagascar het hele jaar door in zeer warme ruimten gekweekt 
worden. Handig is het feit dat caudiciformen zelf aangeven wanneer men 
water moet geven door te gaan uitlopen uit de in rust zijnde caudex. Na de 
bloei of wanneer de bladeren beginnen te verwelken is de tijd aangebroken 
om de watergift te verminderen en uiteindelijk de grond volledig te laten uit
drogen totdat de caudex weer tekenen van leven vertoont. Men moet niet 
proberen de planten het hele jaar door aan de groei te houden. De groene
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scheuten verlangen volle zon; de caudex kan overleven in volledige duister
nis. Ze worden allemaal normaliter boven de grond geplant, al dan niet in 
overeenstemm ng met de natuurlijke groeiwijze, teneinde het gevaar van 
rotten te verkleinen. Een aantal is gemakkelijk te vermeerderen door stek
ken van de bovengrondse uitlopers. De Stephania uit India vind ik het aller
gemakkelijkst; een stengelstek geeft binnen een paar maanden een nieuwe 
caudex aan de voet van de stek. Er zijn er ook die tot dusver alleen uit zaad 
gekweekt zijn. Op dit terrein valt er nog veel te experimenteren en moet 
nog heel wat uitgezocht worden. Ik ben er b.v. achter gekomen dat Pachy- 
podium bispinosum uit stengelstekken beworteld kan worden; de erop lij
kende P. succulentum doet dit niet, maar kan worden vermeerderd uit 
stukken van de vlezige zijwortels. Misschien dat andere soorten op dezelfde 
manier vermeerderd kunnen worden.
Het verzamelen van caudiciformen is een fascinerende hobby die steeds 
meer aanhangers wint. Er is in Amerika al haast sprake van een cultus op 
dit gebied en een flinke Adenia of Fockea beschouwt men als hét status
symbool om een zonnige patio op te sieren bij wijze van sculptuur. Het is 
inderdaad zo dat de aantrekkelijkheid van caudiciformen wat hun sculptuur
achtig voorkomen betreft zijn weerga niet kent onder de succulenten.
Ook liefhebbers van bonsai vinden hier iets van hun gading; caudiciformen 
hebben echter het belangrijke voordeel dat men ze niet dagelijks water 
hoeft te geven en dat uitgebreid snoeien en leiden van de takken niet nodig is. 
Binnenkort komt er een boek uit over caudiciformen - het eerste in zijn 
soort - bij de Strawberry Press of California. Ik hoop dat dit er toe zal leiden 
dat er meer mensen enthousiast worden voor deze - ten onrechte - ver
waarloosde tak van onze succulentenhobby.
Ramsbury Drive, Teading RG 6 2 RT, Engeland Vert.: R. v.d. Pols

Een w onderlijke geboorte

D.M.G. GRÉGOIRE

Al vele jaren had ik gezocht naar de soort Mammillaria melaleuca. Telkens 
draaide het op een teleurstelling uit, want in het gunstigste geval bleek de 
verworven melaleuca toch weer een vorm van M. longimamma of een M. 
sphaerica te zijn!
Nu is melaleuca zeer wel van haar naaste familieleden te onderscheiden. 
Behalve dat de tuberkels korter en stomper zijn, valt het echte onderscheid 
te bespeuren in de duidelijk tweekleurige bedoorning. Meer bepaald, de on
derste helft van de straalvormig ingeplante doorns is wit, terwijl de bo
venste opvallend bruinzwart getint is. Het "handelsmerk" voor deze soort 
derhalve! Trouwens, aan dit uiterlijk feit dankt de plant haar soortaandui
ding, die "zwart-w it" betekent (Gr. melos = zwart, leukos = wit). 
Alwaar ik ook kwam, op cactusbeurzen, bij kwekers of liefhebbers, geen 
melaleuca, althans niet de echte. Tot ik op een dag min of meer bij toeval 
bij een liefhebber geraakte wiens belangstelling overwegend naar Zuidame- 
rikaanse cactusgeslachten uitging. In een zogeheten resthoek van diens kas 
stonden enkele Mexicaanse soorten, welke hij vanwege de schoonheid, on
danks zijn inmiddels ver doorgevoerde specialisatie, niet van de hand 
wenste te doen. Het was daar dat ik dan opeens met een levende melaleu
ca kennis maakte. Zoveel foto's en kleurenplaatwerk had ik al onder ogen 
gehad, dat ik onmiddellijk zeker van de zaak was.

81



Allez, het is eigenlijk wel wat naïef om zo te reageren, maar nog weet ik 
goed, hoe een soort van emotie door mij heen trok. Mammillaria melaleu- 
cal! Het was een veelkoppig exemplaar, schoon uitgestoeld in een vrij wij
de schaal. Dichterbij gekomen bukte ik mij behoedzaam om het steekkaart- 
je te kunnen lezen. "Dolichothele species, 1 9 6 0 ”  stond erop vermeld. De 
bedoorning beantwoordde exact aan de beschrijving!
Mijn gastheer wist inderdaad niet de juiste soortnaam van deze plant, wel
ke ik hem thans zonder omwegen vertellen kon. En passant verhaalde ik 
hem voorts over mijn inspanningen om in het bezit van juist die soort te ge
raken. Zijn antwoord was dat hij nimmer het snijmes placht te zetten in 
weekvlezige cactussen. Vermits een onzichtbaar zwamspoortje voldoende 
is om de hele plant in een korte spanne tijds te laten hemelen. Maar toch 
moet ik zeker hem een goed verhaal verteld hebben. "Voor u maak ik dan 
een eenmalige exceptie!”  De man had ik bijna uit pure reactie de hand ge
schud.
En zo bekwam ik dan mijn melaleucastek. En als u, waarde lezer, nu dacht 
dat het daarmee afgelopen was, dan moet ik u toch anders informeren. 
Want het was alsof de duvel ermee speelde. Na zo'n week of drie was er 
nog geen behoorlijke callus op het snijvlak gevormd. Erger nog, het bleek 
dat de vaatbundels behoorlijk aangetast waren, zodanig dat de tuberkels 
gemakkelijk van elkaar te scheiden waren. Zo was ik weer terug bij af, tot
dat ik mij plotsklaps herinnerde in Succulenta ooit gelezen te hebben, dat 
ook met losse tuberkels gestekt zou kunnen worden. Helaas, de meeste 
waren er beroerd aan toe. Eén tuberkel bleek, na grondig gekuist te zijn, 
een onaangetast vatenbundeltje te hebben, hetgeen bevestigd werd bij een 
onderzoek onder een vergrootglas.
Ik vulde een plastic doosje met zilverzand dat ik van tevoren verhit had en 
plaatste de tuberkel erin. Na een week zat er een vlies op de wond. De tu
berkel zelf was wat gegroefd en ingeklonken. In het doosje plaatste ik een 
dot katoen die ik met water doordrenkt had. Door zakelijke bezigheden en 
ook vanwege een ondefinieerbaar ongeloof in het toch beoogde mirakel, 
vergat ik het tuberkelstekje min of meer. Maar zo'n slordige vier a vijf we
ken daarop schoot me het hele voorval weer te binnen, zocht het doosje 
op, opende het en... ja, het bestond nog, frisgroen en zelfs iets glanzend. 
Met een potlood beroerde ik het. Het was waar! Een stomp worteltje, met 
echte, haardunne wortelhaartjes. Niet te geloven!
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Onverwijld pootte ik het "plantje" in een potje van 5 cm doormeter, gevuld 
met een luchtig, lemig substraat. En zie, het werd allengs dikker en dikker. 
Eind augustus verloor ik het geloof dat het ooit een spruit zou gaan vor
men. Waar ergens? Uit het areool? Maar daar zat geen enkele beginnende 
verandering in. Evenwel, al mijn wachten werd de week daarop beloond. 
Het was als een overrijpe vrucht zijdelings opengebarsten. Drie kleine, 
doornloze tuberkeltjes gluurden naar buiten. Het was gelijk een echte ge
boorte, anders vermag ik het niet te omschrijven. In een vrij rap tempo 
volgden er meer tuberkeltjes voorzien van enige dunne witte doorns. De le
zer moge ik ter afsluiting van dit verhaal verwijzen naar de fotoreproduktie 
bij deze tekst.
Het laat zich verstaan dat ik de gulle gever van destijds telefonisch mijn re
laas deed. Lachend reageerde hij met de woorden: "Awel; het is dat gij ge
luk heb gehad, vermits ik geen tweede maal een tweede gat in de mijne 
uwentwille gemaakt zou hebben!". En gelijk had hij, immers ik heb er nu 
een en dat nog wel dank zij een unieke hergeboorte!
St. Pierre-lez-Geer *

De Notocactussen van de Aparados da Serra

D.J. VAN VLIET, LID I.O.S.

De Aparados da Serra, vertaald uit het Portugees "de aanrechten van het 
gebergte", zijn de uitlopers van de beide hoogvlakten Planalto Meridional in 
Rio Grande do Sul en Planalto Basaltico in Santa Catarina. Deze hoogvlak
ten gaan over in een min of meer smalle kuststrook aan de Atlantische 
Oceaan. Vanaf deze kuststrook zien de Aparados da Serra er uit als een 
ontzaglijk gebergte. Volgt men nu de weinige wegen omhoog langs diepe 
kloven, ravijnen en afzonderlijk staande bergen, dan bevindt men zich na 
zo'n 1000-1 500 meter stijgen - al naar gelang welke weg men gekozen

Maaiveld
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1. Brasilicactus graessneri forma
2. Brasiliparodia brevihamata HU 43 nabij Je- 
quirana
3. A rauca ria bos op de zuid flank van de Rio 
Pelotas, groeiplaats van Brasiliparodia catari- 
nensis HU 40
4. Brasiliparodia chrysocoma HU 45 op 
1130-1140 m



VERENIGINGSNIEUWS APRIL 1986
"Succulenta”  is het verenigingsorgaan van de Nederlands-Belgische vereniging van liefhebbers van cac
tussen en andere vetplanten "Succulenta” .

BESTUUR
Voorzitter: H. Koningsveld, Verl. Emmastraat 34, 6673 XD Andelst. Tel.: 08880-1623.
Vice-voorzitter: M.M.M. Jamin, Jan Oomsstraat 6, 5324 BB Ammerzoden. Tel.: 04199 -3856.
Secretaris: P. Melis, Korenbloemstraat 13, 5409 AX Odiliapeel. Tel.: 04132 -72911.
2e Secretaris: F. van Leeuwen, Romer 6, 5971 PD Grubbenvorst. Tel.: 077-822316.
Penningmeester: J. Vrenken, Elandstraat 1,5408 XC Volkel. Tel.: 04132-72917. Giro-rek.: 680596 t.n.v. Succu
lenta te Volkel, resp. bankrek. 55.32.38.981 bij Algemene Bank Nederland t.n.v. Succulenta te Volkel. Voor 
België: rek.nr. 000-11.41.809-22 van de Belgische postgirodienst t.n.v. Succulenta te Volkel.
Alg. Bestuurslid: Mevr. B. Stortenbeek, Beatrixlaan 1a, 6721 EH Bennekom. Tel.: 08389-17088.
Alg. Bestuurslid: F. Maessen, Kempke 3, 6075 AN Herkenbosch.

LEDENADMINISTRATIE
Administrateur: Fr. van Leeuwen, Postbus 2706, 5902 MA Venlo. Inlichtingen over en aanmelding van lid
maatschap, tevens propagandafolders. Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland f  35,--, voor leden in 
België Bfrs. 625 en voor leden elders wonende f  45,-. Inschrijfgeld voor nieuwe leden f  7,50/Bfrs. 135.

Mededeling aan de besturen van de afdelingen i.v.m. de op 3 mei a.s. te houden 
ALGEMENE LEDENVERGADERING.

artikel 39 van het Huishoudelijk Reglement.
De geloofsbrieven van de afdeling, bevattende de door de afdeling gekozen afgevaar
digde worden door de voorzitter en de secretaris van de afdeling, of indien een van 
hen afgevaardigde is, door diens plaatsvervanger, ondertekend en tenminste 8 dagen 
vóór de Algemene Ledenvergadering bij het Bestuur ingediend.
Indien de geloofsbrieven niet tijdig zijn ingediend, heeft de afdeling geen stemrecht.

P. Melis, secr.

karlheinz uhlig • kakteen^P
7053 KERNEN i.R. (Romm elshausen) 1 7

W .-Duitsland LILIENSTR. 5 J s .

Voorbeelden uit onze plantenlijst:
Echinopsis cochabam bensis

DM DM
3,--- 7 ,-

M elocactus azureus 40,- - 50,-
gruberi 45 ,- -
schatzlii 45,-

Rh ipsalis hou lle tiana 6 ,-
rauhiorum 6 , - -  7 ,-

The locactus tu lens is 5 , - -  8 ,-
W igg insia  hors tii 12,- -1 8 ,-

pro life ra 7 , - -1 4 , -
A lluaud ia  procera 7 , - -  8 ,-
Ceropegia wood ii 4 , - -  6 ,-

d ichotom a 6 ,- -  8 ,-
Euphorbia bup leu rifo lia  x 
subm am m illa ris 5 , - -  8 ,-

O thonna que rc ifo lia 7 .- -  8 ,-

De afdeling Zuid-Limburg houdt op 
24- en 25 mei a.s. (10-18 uur) een 
cactus- en vetplantententoonstel
ling met plantenruil.
Plaats: Scholengemeenschap ” Sa- 
velbos” , Kampweg 37 te Gronsveld. 
Nadere informatie mogelijk bij de 
secretaris van de afdeling:
J. Essers, Hokkelenbergstraat 8, 
6444 AG Brunssum. Tel.: 045-251191

NIEUW NIEUW

cactuskwekerij
J. FOKKER
Haarpad 38, Vleuten
Duizenden cactussen 

wachten op U.
Geopend: alleen op zaterdag 

van 10 tot 17 uur.
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AFDELINGSNIEUWS

Afd. Achterhoek:
15 mei : Dia’s en napraten tentoonstelling.

Plaats: Restaurant ” Den Helder” , Mr. ten Houtenlaan 4, Winterswijk.

Afd. Amersfoort:
Zié onder afd. Flevozoom.

Afd. Arnhem:
15 mei : Plantennaamgeving. Planten zonder naam kunnen zo mogelijk weer van

een naam worden voorzien. Uitdelen van stekken voor de stekwedstrijd. 
Plaats: Zaal van de speeltuinvereniging "Tuindorp” , achter het pand Flora- 
laan 18, Wageningen. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Brabant-België:
25 april : Lezing door dhr. Oreye over Echinopsis.

Plaats: Hoger Rijksinstituut voor Tuinbouw, de Bavaylei 118, 1800 Vilvoor
de. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Dordrecht:
7 mei : Ruilbeursbespreking en quiz.

Plaats: Hervormd Centrum ” De Rank” , Dubbelsteijnlaan 70, Dordrecht. 
Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Eindhoven:
5 mei : Een lezing met dia’s over Gymnocalycium door dhr. L. Bercht.

Plaats: Gemeenschapshuis ” De Schalm” , O.L. Vrouwendijk 31, Veldhoven. 
Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Flevozoom:
28 april : Dhr. N. Uittenbroek met zijn lezing "Gringo’s Trail” , handelend over zijn reis

door het Z-W van de USA met meer dan alleen cactussen.
Plaats: Groen van Prinsterer-school, Verkeersweg 51, Harderwijk.

Afd. Gorinchem-Den Bosch:
12 mei : Bijeenkomst in zaal ” De Gentel” , t.o. station te Geldermalsen. Aanvang:

20.00 uur.
Informatie: M. Jamin, tel. 04199-3856.

Int. Ruil & Verkoopbeurs
Op 10 mei a s. organiseren wij een 
internationale ruil- en verkoop
beurs op het schilderachtige 
marktplein in Lottum. 
Deelnameprijs: f 15,- per meter ta
fel.
Tijdig aanmelden s.v.p.
Onze plantencatalogus wordt U 
omgaand toegestuurd na ont
vangst van f 5,-- in briefomslag.

HOVENS cactuskwekerij
Markt 10, 5973 NR LOTTUM/Holl.
Tel. 00314763-1693

B L A D K A K T U S

Binnenlandse en buitenlandse 
boeken steeds voorradig.
Wij bestellen graag voor U.

Vraag onze Bladkaktus, een 
lijst met succulente literatuur 
aan.

NATUUR & BOEK Bankastr. 10 
2585 EN ’s-Gravenhage 
tel. 070-646277
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Afd. Gouda:
17 april : Praatavond met onderlinge ruilbeurs en plantenkeuring.
15 mei : Lezing door Dhr. N. Uittenbroek over "Gringo’s Hobby” .

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

Afd. Groningen:
17 april : Mevr. Meems met een diaprogramma over haar en onze hobby.
15 mei : Algemene contactavond. Onderwerpen: Boekbespreking, Probleemplanten

en tenaamstelling.
Plaats: Bovenzaal van de Hortus te Haren. Aanvang 19.30 uur.

Afd. Den Helder:
3 mei : Excursie.

Plaats: Kantine van de gemeentelijke plantsoenendienst, Soembastraat 83, 
Den Helder. Aanvang 13.45 uur.

Afd. Hoeksche Waard:
15 mei : Quiz-avond en ruilbeurs.

Plaats: Natuurcentrum bij de Rijkshaven te Numansdorp. Aanvang: 20.00 
uur.

Afd. Hoogeveen:
2 april : Bijeenkomst in hotel Muller, Paltz 7, Beilen. Aanvang: 19.30 uur

Afd. Rotterdam:
28 april : Dhr. F. Noltee met een lezing over Jemen.

Plaats: Wijkgebouw "Pier 80” , Rösener de Manzstraat 80, Rotterdam. Aan
vang: 20.00 uur.

Afd. Tilburg:
8 mei : Lezing met dia's door Dhr. J. Hovens over Brazilië.

Plaats: "Kasteelhoeve” , Hasseltstraat 256, Tilburg. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Utrecht:
12 mei : Onderlinge plantenverkoop en plantenkeuring.

Inlichtingen W. Alsemgeest, tel. 03484-1083.

Afd. West-Brabant:
19 april : Interne ruilbeurs, plantenkeuring en plantenverloting.

Plaats: Café-rest. ” De Linden” , Markt 82, Etten-Leur. Aanvang: 14.00 uur.

Afd. IJsselstreek:
25 april : Discussieavond over succulenten uit Mexico geleid door Dhr. H. Masman.

Plaats: Zaal de "Klokkenkamp” , Goor.
I

Bijzondere botanische planten, speciaal
cactussen en andere Succulenten.

KWEKERIJ PIETERS, Hamweg 6, 
9623 PB Lageland (tussen Groningen 
en Slochteren). Tel.: 05981-204. 
Geopend: van ma. t/m za.

CACTUSSEN - SUCCULENTEN KWEKERIJ

A.N. BULTHUIS
3945 BC Cothen Groenewoudseweg 14

tel. 03436-1267

Geopend maandag - zaterdag
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Afd. Zeeland:
25 april

Afd. Zwolle:
24 april

: Bijeenkomst met Notocactus als plant van de maand een lezing over ma
crofotografie door Dhr. Antheunisse.
Plaats: Zaaltje van de Thomaskapel, Vrijlandstraat, Middelburg. Aanvang 
19.30 uur.

: Dhr. H. Kouwenhoven houdt een lezing over fotograferen met betrekking 
tot onze hobby.
Plaats: Gebouw van "De Nederlandse Protestanten Bond” , Thorbecke- 
gracht 11, Zwolle. Aanvang: 19.30 uur.

EVENEMENTEN

19-20 april

12-20 april

26 april 
3-4 mei

3 mei 
10 mei

16, 17, 18, 19 mei:

24 mei 
24-25 mei

24-25 mei

24-25 mei

31 mei - 1 juni 

7 juni

21 juni

22 juni 
28 juni 
28-29 juni

30 augustus 
6 september 

20-21 september :

1e Europese Gymnocalycium bijeenkomst in Duren. Info in het maart
nummer.
Internationale Orchideeententoonstelling in de plantentuin van de Rijk
suniversiteit te Gent. Info: 091-227821 (België).
Bijeenkomst van de Alg. Studieclub. Info: J. Pot, tel. 075-287844. 
Opendeurdagen bij M. Maurits, St.wg. op Oosthoven 39; F. Cuypers, Fon- 
teinstr. 18; A. Moeskops, Steenbakkerslaan 21; L. v. Tuiden, Mei- 
bloemstr. 10 en L. Maes, Maasstr. 8. Allen te Turnhout, België. 
Algemene ledenvergadering in Den Haag. Info: In het aprilnummer. 
Grote Internationale Ruil- en Verkoopbeurs in Lottum. Info in het febr. 
nummer en tel. 04763-1693.
4e tentoonstelling van de Belgische ver. "Cactussen en Vetplanten” . In
fo in het aprilnr.
Tiende Goudse Cactusbeurs.
Opendeurdagen Hoger Rijksinstituut voor Tuinbouw. De Bavaylei 118, 
Vilvoorde België.
Cactus- en vetplantententoonstelling met ruilbeurs van de afd. Zuid- 
Limburg. Plaats Scholengemeenschap "Savelbos” , Kampweg 37, Grons- 
veld.
Tentoonstelling met medewerking van het W.W.F. door de cactusver. 
Leuchtenbergia in het dienstencentrum, Schoolstr. 44, Smilde België. 
9.00 tot 20.00 uur. Info in het aprilnr.
Cactustentoonstelling en -beurs te Winterswijk. Info 05430-12013 en in 
het aprilnummer.
Nationale Cactus- en Vetplantenbeurs afd. Tilburg. Info: H. Kiesebrink, 
tel. 013-350197 en in het maartnummer.
Plantenbeurs afd. Dordrecht. Info: 078-311191. b.g.g. 078-147931 en in 
het aprilnummer.
Contactdag liefhebbers van Asclepiadaceae.. Info in het aprilnummer. 
Ruilbeurs afd. Amsterdam
Tentoonstelling van de Belgische ver. "Cactussen en Vetplanten” . Info 
in het aprilnummer.
Cactusbeurs afd. IJsselstreek 
Cactusbeurs van de afd. Nijmegen 
Hortusdagen te Haren in Groningen

( / • ■ / - ■ r r - f - L H  A n m i  hobbybenodigdheden/boekenKAKTEfcN L A U b N  Verzendhandel
Wij starten dit voorjaar met bijzondere aanbiedingen voor de cactusliefhebber. Ons "Informatieblad voorjaar’86”, 
vermeldt scherp geprijsde artikelen, zoals voorjaarsbakken, balconkistjes, potten, containers, schalen, bewaterings- 
materiaal, gietgereedschap, autom. vensteropeners, aan- en afzuigventilatoren, regelapparatuur, scherminrichtin- 
gen, mest- en bestrijdingsmiddelen, enz. enz. Vraag nu gratis "Infoblatt Frühjahr ’86” aan.
Verdere aktuele aanbiedingen: (kosteloos en zonder verplichting) Hobby-Bibliotek Kakteen-Sukkulenten 1986, met 
ruim 190 vakboeken. Antiquarische Kakteen- und Sukkulentenliteratur, Liste 12, met veel zeldzame boeken en tijd
schriften, ook uit Nederland.
Jörg Kopper Lockfinke7 D-5600 Wuppertal 1 W-Duitsland
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28 september : Int. Succulentenbeurs van de cactusver. Leuchtenbergia in het diensten
centrum, Schoolstr. 44, Smilde België. Aanvang 14.00 uur

29 september : Internationale Succulentenbeurs van de ver. "Leuchtenbergia” . Info in
het aprilnummer.

4 oktober : Ruilbeurs van het Noorden in Zuidlaren.

TIENDE GOUDSE CACTUSBEURS 24 mei 1986

Ook deze keer wordt de beurs gehouden in de grote zaal van "Kunstmin” aan de Boelekade 
67 te Gouda. Er is ruime Parkeergelegenheid en de afstand naar het station is 7 min. lopen. 
De beurs wordt gehouden van 10.00 tot 15.00 uur.
De plantententoonstelling wordt in een nieuwe vorm gegoten en we hopen een doorlopende 
dia-vertoning te kunnen organiseren. Bovendien zal de Goudse aquariumver. enkele aquaria 
presenteren.
Voor het uitstallen van uw planten heeft eenieder 1,50 mtr. tafellengte gratis ter beschik
king. Voor f 10,- kan nogmaals over max. 1.50 mtr. worden beschikt.
De toegang is gratis!
De verkoop van natuurimporten wordt door ons niet toegestaan.
Namens de afd. Gouda, C.A. van der Burg-Boere, tel. 03486-2568.

CACTUSBEURS AFDELING DORDRECHT

Voor de 7e maal organiseert de afd. Dordrecht weer haar jaarlijkse plantenbeurs.
Deze zal worden gehouden op 21 juni a.s. in het Hervormd Centrum ” De Rank” , Dubbel- 
steijnlaan 70, Dordrecht, van 10.00 tot 16.00 uur.
” De Rank" is te vinden in wijk 9 (Dubbeldam). Buslijn 2 tot halte bejaardencentrum Graven
horst. Er is ruime parkeergelegenheid. In wijk 9 zal voor wegwijzers worden gezorgd.
Ook nu zal er weer veel te zien zijn: een show van cactussen en vetplanten vele in volle 
bloei; stands met cactussen, vetplanten, succulente Pelargoniums, Fuchsia’s enz.; een 
stand met boeken van Natuur en Boek uit den Haag, verschillende cactuskwekers en een 
stand van het K.M.T.P.
De tafelhuur is f 3,50 per strekkende meter. U kunt reserveren door overmaking van het be
drag op rek. nr. 161193013 RABO DORDRECHT t.n.v. Plantenbeurscommissie Dordrecht, 
t.a.v. Mevr. S. Bouma, Verhulststr. 6, Dordrecht. Onder vermelding van het gewenste aantal 
meters (max. 4, uitzonderingen mogelijk) en uw naam, adres en woonplaats. Voor meer info. 
te. 078-311191 b.g.g. 078-147931.
Namens de afd. Dordrecht, Mevr. M. Baan van Schelt.

CONTACTDAG ASCLEPIADACEAE

Na het succes van vorig jaar is besloten ook in 1986 een contactdag voor liefhebbers van 
Asclepiadaceae te organiseren. Dit evenement zal plaatsvinden op 22 juni a.s. in motel 
"Zwijndrecht” (v.d. Valk), P. Zeemanstraat 47, Zwijndrecht. Dit motel is gelegen langs de 
rijksweg Dordrecht-Rotterdam, op enkele min. lopen van station NS. Het programma ziet er 
als volgt uit.
09.30- 10.00 Ontvangst en koffie
10.00-10.50* Het geslacht Echinopsis door Kees Boele
10.50-11.40* Naamgeving van Dischidia en Hoya door Ruurd van Donkerlaar
11.40-11.55 Koffiepauze
11.55-12.45* Resultaten van 2e reis naar Noord-Jemen door Frans Noltee.
13.30- 14.45 Gelegenheid tot ruil en verkoop.
‘ Inclusief 10 min. discussie en beantwoording vragen.
Hierna is gelegenheid tot kasbezoek bij Piet Kooymans en Frans Noltee in Zwijndrecht.
De totale kosten inclusief lunch en koffie zullen max. f 17,50 bedragen. Voor personen die 
op 21 juni tevens de plantenbeurs in Dordrecht willen bezoeken is er een (beperkte) mogelijk
heid tot overnachten in de omgeving.
Aanmelden en nadere inlichtingen bij Frans Noltee, tel. 078-124200.
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CACTUSTENTOONSTELLING EN -BEURS TE WINTERSWIJK

Door omstandigheden gaat de tentoonstelling en beurs op 8 mei a.s. niet door. Deze wordt 
gehouden op 31 mei en 1 juni 1986 in Hotel-Restaurant ” Den Helder” , Mr. ten Houtenlaan 4 
te Winterswijk. Opening: Zaterdag 31 mei 14.00 uur. Zondag 1 juni 10.00 uur.
Inlichtingen bij het secr. Merelstr. 44, 7102 AN Winterswijk, tel. 05430-12013.

TENTOONSTELLING VERENIGING "CACTUSSEN EN VETPLANTEN” v.z.w.

Voor de vierde maal wordt onze Belgische zustervereniging een tentoonstelling gehouden
op 16-17-18 en 19 mei 1986. .
De tentoonstelling wordt gehouden ten huize van Dhr. E. van Hoofstadt, Kasteellei l i l ,  u- 
2110 Wijnegem. Er worden meer dan 25.000 planten tentoongesteld waarvan een deel in de 
openlucht is aangeplant.
Zes weken later, op 28 en 29 juni, kunt u nogmaals komen kijken. Dit maal spec. naar de 
planten die buiten staan.
De entree is gratis en de openingstijden zijn 10.00 tot 21.00 uur.

TENTOONSTELLING VERENIGING "LEUCHTENBERGIA” v.z.w.

De Belgische vereniging "Leuchtenbergia” organiseert opnieuw twee evenementen in 1986.
1. De tentoonstelling met medewerking van het "World Life Fund” op 24 en 25 mei 1986, tel
kens van 09.00 tot 20.00 uur.
2. De internationale Succulentenbeurs op 29 september, aanvang 14.00 uur.
Beide evenementen worden gehouden in het "Dienstencentrum” , Schoolstr. 44, te B-2230
Schilde. . __
Deelnemers aan de beurs zijn welkom vanaf 13.00 uur. Tafelhuur is 100 BF per meter.

ALGEMENE LEDENVERGADERING 1986

Zaterdag 3 mei a.s. vindt in de vergaderzaal van sporthal "Zuidhaghe” , gelegen aan de Melis 
Stokelaan 1201, Den Haag, de Algemene Ledenvergadering 1986 plaats.
De zaal is gelegen in Den Haag Zuid-West, niet ver van Schaatscentrum "De Uithof” en be
reikbaar via tramlijnen 8 en 9 en buslijn 129.

Door ”60 JAAR GEORGANISEERDE SUCCULENTENLIEFHEBBERIJ IN DEN HAAG” wordt u 
het volgende programma aangeboden: 
v.a. 09.45 Ontvangst in de zaal.

10.15 Excursie met eigen auto’s naar een verzameling en een kwekerij 
12.30-13.30 Lunch
13.45-15.45 Algemene Ledenvergadering 
16.00-17.30 Lezing met dia’s.

De kosten van de lunch bedragen f  12,50 per persoon. Indien u van deze lunch gebruik 
wenst te maken dient u het verschuldigde bedrag zo spoedig mogelijk over te maken op gi- 
ronr. 655000 t.n.v. Succulenta Den Haag.

Drs. P. v.d. Weerd, Oude Haagweg 685, Den Haag.

AGENDA van de Algemene Ledenvergadering.
1 Opening (om 13.45 uur)
2 Notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering
3 Mededelingen en binnengekomen stukken
4 Jaarverslag van de secretaris
5 Financieel verslag en verslag van de Kascommissie 

Benoemen nieuwe Kascommissie
6 Begroting 1986
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7 Voorstel statutenwijziging
8 Jaarverslagen van de Instellingen
9 Voorstel om Dhr. Rubingh te benoemen tot Lid Van Verdienste. De afd. Gorinchem/Den 

Bosch heeft een voorstel ingediend om Dhr. Rubingh te benoemen tot Lid van Verdienste
10 Nieuwe Bestuursleden.

Aftredend en niet herkiesbaar zijn: M. Jamin, H. Koningsveld (voorzitter) en F. Maessen 
Door het bestuur worden de volgende kandidaten voorgesteld: W. Alsemgeest, M. de 
Bekker en H. Masman (voorzitter)

11 Rondvraag
12 Vaststelling datum volgende Algemene Vergadering
13 Sluiting

Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op zaterdag 4 mei in Werkendam.

1 Om 14 uur opent de voorzitter de vergadering en feliciteert de afd. Gorinchem/Den 
Bosch met haar 25-jarig jubileum.

2 De notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering worden ongewijzigd goedge
keurd.

3 Er waren geen mededelingen of binnengekomen stukken.
4 Er werden geen vragen gesteld naar aanleiding van het jaarverslag van de secretaris.
5 Financieel verslag 1984 en verslag van de Kascommissie.

De Kascommissie heeft alles in orde bevonden en de voorzitter dankt de heren L.L. 
Tholen en C.H. Veerman.
Uit het financieel verslag van de penningmeester blijkt dat de grootste verliezen zijn ge
leden op het tijdschrift (f 5.500,-) en het Buiningfonds (t 3.000,-). De laatste door de on
verkoopbare Discoboeken in de Engelse en Duitse taal.
Gevraagd wordt of deze Discoboeken ter beschikking van de afdelingen kunnen komen. 
Als dit aan de orde komt zal het worden overwogen.
De nieuwe kascommissie zal worden gevormd door de afd. Eindhoven.

6 Begroting 1985.
Indien de tendens van het dalende ledenbestand zich doorzet zal voor het komende jaar 
de contributie moeten worden verhoogd dan wel drastisch op het maandblad worden 
bezuinigd. Gevraagd wordt wat over dit punt de enqueteuitslag was. Uit de enquete 
bleek dat de meerderheid voor contributieverhoging was.
Voorgesteld wordt om over te gaan op 6 dubbele nummers per jaar om portokosten te 
besparen. Nadeel is echter dan in dat geval minder contact met de leden wordt onder
houden.
Hierna wordt de begroting goedgekeurd. Er is geen voorstel tot contributieverhoging. 
Wel wordt toestemming gevraagd, en verleend, om ingeval de ontwikkelingen dat nood
zakelijk maken de contributie met max. f  5,- te verhogen.

7 Nieuwe bestuursleden.
Als nieuwe Bestuursleden worden verwelkomd en aangenomen. Mevr. B. Stortenbeek 
alg. Bestuurslid, dhr. F. van Leeuwen alg. Bestuurslid en dhr. J. Vrenken penning
meester.
Daarna nam de voorzitter afscheid van de aftredende bestuursleden: Mevr. J. Smit- 
Reesink alg. bestuurslid, dhr. G. Leive penningmeester en dhr. J. Schraets alg. 
Bestuurslid.
In zijn afscheidsspeech memoreerde de voorzitter de vele verdiensten van de scheiden
de bestuursleden voor de vereniging.

8 Jaarverslagen van de Instellingen.
De jaarverslagen worden goedgekeurd en de Beheerders worden hartelijk bedankt voor 
hun inspanningen van het afgelopen jaar. Ten aanzien van het maandblad wordt opge
merkt dat de artikelen van dhr. Brand controversieel zijn.

9 Dhr. van Kampen lid van verdienste.
Nadat de voorzitter uitvoerig is ingegaan op de grote verdiensten van dhr. van Kampen 
voor de Vereniging, (dankzij dhr. van Kampen bleef de continuïteit binnen de vereniging 
bestaan tijdens een crisissituatie), wordt hij onder luid applaus tot Lid Van Verdienste 
benoemd.

27



10 Rondvraag
a. Kan er worden gezorgd voor een universele determinatietabel. Dhr. Tholen heeft een 

voorstel hierover aan het Bestuur gericht.
b. Het maandblad komt nog steeds beschadigd in de bus. Verder zit de adresband 

nogal eens vastgeplakt.
Beschadigingen aan het maandblad worden veroorzaakt door de plaatselijke P.T.T. 
Het beste kan men een klacht indienen. Wat betreft de tweede klacht, hierover zal 
contact met de drukker worden opgenomen.

11 Als datum voor de volgende Algemene Vergadering wordt voorlopig nog de keus gela
ten uit 3 en 10 mei 1986 met een voorkeur voor 3 mei.
De afd. Rijn- en Delfland heeft toegezegd de volgende Algemene Vergadering te organi
seren.

P. Melis sec.

Financieel verslag:

BALANS OVER 1985

1985 1984
001 Kas, bank, giro 29.341,93 45.800,00
002 Spaarrekening 62.004,23 38.224,00
003 Te ontv. rente 1.460,00 —
004 Effecten — 3.932,00
005 Clichéfonds 18.049,08 19.368,00
006 K.B.G. Verkopen 1.822,80 5.894,00
007 Voorr. Verkopen 12.827,70 9.120,00
008 Vorderingen 332,50 3.408,00
009 Schrijfmachine 968,00 1.210,00
010 Contr. 1985
011 Voorz. bibl.
012 Nog te betalen
013 Vermogen 

batig/nadelig saldo 
Totaal

1985

35.634,49

85.913,00 
+ 5.258,75 
91.171,75

1984

26.632.00 
33,00

14.378.00
98.678.00 

-42.765,00
85.913.00

126.806,24 126.956,00 126.806,24 126.956,00

VERLIES- EN WINSTREKENING
baten en lasten begroting ’85 begroting’86

101 Contributie 100.164,56 98.000,00 97.000,00
102 Inschrijfgeld 1.672,10 1.500,00 1.000,00
103 Verkopen 4.793,85 2.500,00 3.000,00
104 Advertenties 2.260,00 5.500,00 4.000,00
105 Clichéfonds 8.142,97 8.000,00 8.000,00
106 Rente 3.857,72 1.500,00 4.000,00
201 Tijdschrift 101.054,85 99.000,00 100.670,00
202 Bibliotheek 1.505,66 1.500,00 1.500,00
203 Bank/porto/incasso 3.214,73 6.000,00 5.000,00
204 Materialen 407,40 1.000,00 1.000,00
205 Vergader/reisk. 6.012,96 4.000,00 5.000,00
206 Propaganda 2.857,51 4.000,00 2.500,00
207 Diatheek 113,85 300,00 300,00
208 Diversen 465,49 1.000,00 1.000,00

Saldo +/- + 5.258,75 + 200,00 + 30,00
120.891,20 120.891,20 117.000,00 117.000,00 117.000,00 117.000,00
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Ad. 201 Tijdschrift
kosten’85 begroot’85 begroot’86

Drukwerk 61.143,50 59.565,00 59.004,00
Gele pagina’s 9.423,00 9.735,00 9.196,00
Adresseren 3.243,41 2.255,00 3.498,00
Porto 12.569,30 8.965,00 12.001,00
Adresbanden 1.376,01 1.320,00 3.861,00
Reiskosten redactie 1.669.70 2.156,00 2.002,00
Lythokosten 11.674,93 15.004,00 11.110,00

101.099,85 99.000,00 100.672,00

Verkoop Succulenta’s 45,00
101.054,85 Verlies op begroting:

Statutenwijziging

Het Bestuur meent met een voorstel tot wijziging van de Statuten te moeten komen - 
waarom?
Het Bestuur is van mening, dat het houden van drie vergaderingen per jaar op landelijk ni
veau (dus twee Ledenraads- en een Algemene Ledenvergadering) niet zo zinvol is. De prak
tijk heeft geleerd dat de twee vergaderingen van de Ledenraad voor het ontwikkelen van een 
beleid in onze vereniging zeer zinvol zijn. Daar vindt goed overleg en goede besluitvorming 
plaats. De Algemene Ledenvergadering bleek echter goeddeels een duplicaat van wat al op 
de Ledenraadsvergaderingen was besloten, een soort formele vaststelling van de besluiten. 
Dat ligt ook besloten in art. 12 lid 4: Alle punten voor de Algemene Vergadering moeten van 
tevoren in de Ledenraad worden behandeld en goedgekeurd.
In deze situatie wil het Bestuur graag verandering brengen. Het voorstel daartoe luidt heel in 
het kort aldus: De twee halfjaarlijkse vergaderingen van de Ledenraad worden omgezet in 
twee Algemene Vergaderingen met volledige beslissingsbevoegdheid en de bestaande Alge
mene Vergadering wordt afgeschaft.
De consequenties hiervan voor de Statuten zijn in het navolgende uitgeschreven.

Artikel 8, lid 1
Wordt gewijzigd in: De vereniging wordt bestuurd door een Bestuur dat verantwoording 
schuldig is aan de Algemene Vergadering.

Artikel 8, lid 5
Wordt gewijzigd in: Een Bestuurslid kan door de Algemene Vergadering worden geschorst of 
ontslagen.

Artikel 8, lid 6
Wordt gewijzigd in: Bestuursleden kunnen niet als afgevaardigde op de Algemene Vergade
ring optreden.

Artikel 11
Komt in zijn geheel te vervallen.

Artikel 12
Komt in zijn geheel te vervallen.

Artikel 13, lid 3
Wordt gewijzigd in: Bestuursleden van de vereniging kunnen niet als afgevaardigde funge
ren.

Artikel 13, lid 6
Wordt gewijzigd in: Aan de Algemene Vergadering komen in de vereniging alle bevoegd
heden toe die niet door de wet of door de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
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Artikel 14, lid 1
Wordt gewijzigd in: Jaarlijks worden minstens twee Algemene Vergaderingen gehouden. 
Een in de maanden april/mei en een in de maanden oktober/november.

Artikel 14, lid 2
Wordt gewijzigd in: Op de voorjaarsvergadering worden de jaarverslagen uitgebracht van se
cretaris, penningmeester, kascommissie en instellingen. Op de najaarsvergadering wordt de 
begroting voor het volgend jaar en de hoogte van de contributie vastgesteld.

Artikel 14, lid 3
Wordt gewijzigd in: De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door het Bestuur met 
inachtneming van een termijn van minstens zes weken, door mededeling in het verenigings- 
orgaan, waarin tevens de agenda en eventuele bestuursvoorstellen worden bekendgemaakt.

Artikel 14, lid 4
Wordt gewijzigd in: Eventuele voorstellen van de leden dienen minimaal vijf dagen voor de 
Algemene Vergadering bij de secretaris te worden ingediend.

Artikel 14, lid 5
Wordt gewijzigd in: De Algemene Vergadering behandelt de beroepszaken welke tegen de 
beslissingen van het Bestuur aanhangig worden gemaakt.

Artikel 15
Wordt gewijzigd in: De voorzitter van de vereniging leidt de Algemene Vergadering. Bij zijn 
afwezigheid wordt zij geleid door de vice-voorzitter.

Het Bestuur stelt ook nog de volgende kleine wijziging voor.

Artikel 3, lid 3b
Wordt gewijzigd in: Jeugdleden zijn natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaar nog 
niet bereikt hebben.

Artikel 3, lid 3c
Wordt gewijzigd in: Gezinsleden zijn echtgenoten van leden, alsmede inwonende kinderen 
van leden.

Er zijn in het verleden aanvragen geweest van mensen jonger dan vijftien jaar om lid te wor
den. Het Bestuur acht weigering van zulke aanvragen niet te verdedigen.

Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement.

Wijzigingen in verband met de gewijzigde opzet van de landelijke vergaderingen. Argumenta
tie: Zie onder statutenwijziging.

Algemeen
Overal de term "Algemene Ledenvergadering” vervangen door "Algemene Vergadering” .

Artikel 8
Wordt gewijzigd in: jaarlijks, in de Algemene Vergadering in het najaar, waarin de begroting 
voor het volgend jaar wordt vastgesteld, doet het Bestuur voorstellen inzake de hoogte van 
de contributie.

Artikel 20
Wordt gewijzigd in: In de Algemene ledenvergadering van de afdeling wordt uit en door de 
leden, de afgevaardigde voor de Algemene Vergadering gekozen voor een periode van drie 
jaar. Na afloop van die periode is zij/hij terstond herkiesbaar.

Artikel 34
Komt te vervallen.
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Artikel 35
Komt te vervallen.

Artikel 36
Komt te vervallen.

Artikel 39
Wordt vervangen door: De geloofsbrieven van de afdeling, bevattende de door de afdeling 
gekozen afgevaardigde worden door de voorzitter en de secretaris van de afdeling, of indien 
een van hen afgevaardigde is, door diens plaatsvervanger, ondertekend kunnen tot aanvang 
van de Algemene Vergadering bij het Bestuur worden ingediend.

In het Huishoudelijk Reglement komen onder het hoofd "Instellingen” een aantal zaken voor 
die niet (meer) in overeenstemming zijn met de werkelijkheid. De navolgende wijzigings
voorstellen beogen hierin verbetering te brengen.

Artikel 45
Wordt gewijzigd in: Instellingen staan onder een door het Bestuur aangestelde beheerder, 
eventueel bijgestaan door enige leden. Beheerders worden aangesteld voor een periode van 
drie jaar. Deze aanstelling kan telkens met drie jaar worden verlengd. Het Bestuur kan de be
heerder ontslaan. Wenst een beheerder van zijn taak te worden ontheven, dan deelt hij dit zo 
vroeg aan het Bestuur mede, dat tijdig voor een vervanger kan worden gezorgd. De beheer
der brengt eenmaal per jaar verslag uit aan het Bestuur. Dit verslag gaat eventueel vergezeld 
van een financiële verantwoording.

Artikel 46
Wordt gewijzigd in: Maandblad. De vereniging geeft een maandblad uit, genaamd "Succu
lenta” . Dit maandblad wordt aan alle leden met uitzondering van de gezinsleden. Kosteloos 
toegezonden. De artikelen dienen zoveel mogelijk in het Nederlands te zijn gesteld. De lei
ding van het blad berust bij een driehoofdige redactie, bestaande uit een hoofdredacteur, 
eerste redacteur en fotoredacteur, allen benoemd en eventueel ontslagen door het Bestuur. 
De redactie wordt bijgestaan door een eveneens door het Bestuur benoemde groep ru- 
brieksmedewerkers. De redactie is ten aanzien van haar beleid verantwoording schuldig aan 
het Bestuur. De hoofdredacteur woont, op uitnodiging van de voorzitter, de vergaderingen 
van het Bestuur bij.

Artikel 52
Komt te vervallen.

Het Bestuur heeft zich gebogen over de vraag welke criteria moeten gelden voor de benoe
ming van ereleden en leden van verdienste van Succulenta. Het bestuur meent dat voorstel
len tot benoeming van iemand tot lid van verdienste niet uit zijn midden, maar uit de kring 
van de leden moet komen. Immers wanneer het bestuur zelf in deze voorstellen zou mogen 
doen, dan ziet het zich steeds weer geplaatst voor de vraag: "waarom die wel en die niet” . 
Dit zou betekenen dat het bestuur over duidelijk geformuleerde criteria zou dienen te be
schikken. Het Bestuur acht dergelijke criteria echter onmogelijk en vindt een procedure zo
als hierna volgend de beste oplossing.
Bij het erelidmaatschap ligt de zaak wat eenvoudiger. Hier is een redelijk duidelijk criterium 
voorhanden. Verdiensten voor de (inter)nationale wereld van succulentenliefhebbers. Daar
om is hier voorgesteld dat ook het bestuur kandidaten kan voordragen.

Artikel 3
Wordt gewijzigd in: De voordracht tot benoeming van een lid van verdienste, dient voldoende 
gemotiveerd bij het Bestuur te worden ingediend. Deze voordracht dient door minimaal vijf
entwintig leden van Succulenta te zijn ondertekend. Het Bestuur legt de voordracht voorzien 
van zijn advies, voor aan de eerstvolgende Algemene Vergadering.
Voor het erelidmaatschap dient een kandidaat zich uitzonderlijk verdienstelijk te hebben ge-
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maakt voor de (inter)nationale wereld van succulentenliefhebbers van succulente planten. 
De benoemingsprocedure is gelijk aan die voor het lid van verdienste. Ook het bestuur kan 
kandidaten voor het erelidmaatschap voordragen.

P. Melis, secretaris

VOORLOPIG PROGRAMMA EUROPESE LANDEN KONFERENTIE 1986 

Dit jaar de 20e E.L.K.!!!
Op zaterdag 20 en zondag 21 september 1986, en zoals gewoonlijk in het Domein "Hengel- 
hoef”  te Houthalen in België.
Er zullen lezingen worden verzorgd door o.a. de heren Krönlein, Klein, Liekens, Noltee en 
Muller Valdez; alsmede mevr. Haugg.
Er wordt tevens een plantenbeurs gehouden en belangstellenden daarvoor kunnen informa
tie inwinnen bij de heer E. Lanssens, Bruggesteenweg 98, B 8080, te Ruislede in België, tel. 
051-688858.
Kosten voor volwassen deelnemers: f 85,00.
(Het hele weekend, dus 1 overnachting en 3 maaltijden).
Voor kinderen gelden speciale tarieven. Het is ook mogelijk een gedeelte van het program
ma bij te wonen.
Opgave tot uiterlijk 1 september 1986 bij de secretaresse van de E.L.K.
Mevr. E.M.S. Koerten, Min. Talmalaan 160, 2285 EK Rijswijk (ZH), tel. 070-941097.
Haar gironummer is 792390. Bij opgave vermelden E.L.K. en het aantal deelnemende perso
nen.
Reserveer dit weekeind!!!
Nergens in Europa komen zoveel liefhebbers bij elkaar en is zoveel vraag en aanbod. 
Namens de E.L.K. commissie:
P. Dekker, Noordweg 476, 4333 KM Middelburg, tel. 01180-14726 (voor nadere informatie).

Opgaven voor het mei-nummer moeten vóór 
20 april bij de heer Fr. van Leeuwen, Romer 
6, 5971 PD Grubbenvorst zijn. Leden van 
Succulenta mogen per jaar éénmaal gratis 
een advertentie zetten in deze rubriek. Al
leen advertenties de hobby betreffende wor
den opgenomen.

Te koop: enkele Agave celsii, -albinatus. 
Volwassen planten. Zeldzaam. Geerlofs, tel. 
01104-362.

*  *
★

Gevraagd: Aluminium kasje, af, 3x2x1,5 m. 
Mag ook zonder glas zijn. Tel. 03435-72293.

*  *
*

Frans en Maria de Locht, Raaftuinweg 15, 
2380 Ravels (B) houden óp zat. 3 en zond. 4 
mei Open Deur.

25 mei a.s. "Open Dag” van 10-17 uur. 
Naast de 'normale’ cactussen kunt U bij ons 
ook Phyllocactussen en andere epiphyti- 
sche soorten bekijken. F. Süpplie, Weg 
langs het kerkhof 1, Roermond. Tel.: 04750- 
19389.

*
*

*

M  VAN DER AUWERA
m r a v  Tuincenter

150 Reetse steenweg 
2630 Aartselaar (België)

Phyllo's Echeveria’s Tel.: 3 888 88 16 
Plantenverkoop en bezoek verzameling Pierstraat 
97, 2838 Reet (op 500 m van tuincenter)
Open vanaf 12 maart tot oktober op di. 9-18 en 
za. 9-17 uur.
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heeft - plotseling op de tamelijk vlakke hoogvlakten die boven genoemd 
zijn. Draait men zich nu om, dan opent zich het schitterende panorama van 
deze Aparados da Serra met aan de horizon de Atlantische Oceaan, een 
werkelijk uniek schouwspel.
Deze tussen de 1 200 en 1 500 meter boven zeeniveau gelegen hoogvlak
ten hebben een heel eigen klimaat, ik zou haast zeggen: extreem toendra
achtig. Nog ongeveer 300 jaar geleden was dit gebied begroeid met enor
me wouden van Araucaria angustifolia, terwijl de rotspartijen die van deze 
begroeiing vrij bleven een cactusvegetatie konden herbergen. Kónden her
bergen, ja, want in dit enorme gebied van zo'n 200 x 300 km zijn voor zo
ver mij bekend maar zo'n 1 5 standplaatsen te vinden van de cactussen 
waarover dit artikel handelt.
Door zijn hoogte is dit gebied het gehele jaar door tamelijk vochtig, 's Zo
mers kan het er overdag bloedheet zijn, terwijl de nevels die gedurende de 
nacht van de nabij gelegen oceaan binnen komen drijven, ervoor zorgen 
dat 's morgens de hele vegetatie drijfnat is. De zon en de bijna voortdurend 
aanwezige wind zorgen ervoor, dat in elk geval het oppervlak weer snel op
droogt. 's Winters valt er rijkelijk regen en sneeuw, terwijl ook nachtvorsten 
tot — 10°C geen uitzondering zijn. Zelfs blijft een enkele maal de dagtem
peratuur onder nul, maar ook dan zorgt de zon weer voor het drogende ef
fect. Bezoekers uit Europa konden hun ogen nauwelijks geloven toen ze za
gen hoe vochtig en koud de omstandigheden zijn waarin ook cactussen in 
dit gebied de winter doorbrengen. Voor mijzelf is dit gegeven een reden om 
vraagtekens te zetten bij de uitspraak, dat cactussen succulent zijn om lan
gere droogteperioden te kunnen overbruggen.
Overgaande naar de planten die onze speciale interesse hebben, de Noto- 
cactussen, dan moet mij van het hart, dat de alhier groeiende planten wel 
een héél ongelukkige naam hebben meegekregen van Friedrich Ritter. Hij 
heeft de in dit gebied voorkomende planten de geslachtsnaam Brasiliparo- 
dia gegeven, maar wanneer we de bloemen, vruchten en zaden van deze 
planten bekijken, zien we al snel, dat er niet alleen sprake is van een grote 
verwantschap met het geslacht Notocactus, maar dat het zelfs Notocactus- 
sen zijn! Ze horen waarschijnlijk zelfs tot de oudere vertegenwoordigers van 
dit geslacht. Immers indien het waar is, dat een grotere hoeveelheid zaad 
per bes een teken is van hogere ouderdom in de evolutiegeschiedenis, dan 
stel ik vast, dat de Eriocactussen al zeer oud moeten zijn, waarbij zij op de 
voet gevolgd worden door deze Brasiliparodia's. Bekijken we daarentegen 
de vruchten van de Wigginsia's, dan blijkt dat deze nog zeer jong zijn, met 
zeer weinig zaad per vrucht.
Iemand zou kunnen aanvoeren: "Maar het aanzien van deze planten met 
hun haakdoorns doet toch direct denken aan het geslacht Parodia?" Hoe
zo? Hebben alle Parodia's dan haakdoorns? Hebben alle Brasiliparodia's 
haakdoorns? Is Notocactus minimus met zijn haakdoorns dan ook een Pa
rodia? En wat denkt men van Parodia comarapana ten opzichte van Noto
cactus horstii?
Het zal duidelijk zijn dat ik niet gelukkig ben met een naam die verwijst naar 
een geslacht waarmee deze planten net zo min iets te maken hebben als 
met Astrophytum. Ook de door Havlicek voorgestelde naam Notobrasilia 
vind ik niet erg gelukkig. Weliswaar wordt verwezen naar Notocactus, maar 
lang niet alle Notocactussen in Brazilië kun je onder deze naam vangen. 
Persoonlijk voel ik veel meer voor een naamgeving die verwijst naar de her
komst van deze planten. Of men deze groep als eigen geslacht of als on
dergeslacht beschouwt is een kwestie van gevoel, emotie en persoonlijke
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motieven. Een nauwelijks van belang zijnde menselijke grap, die niets af
doet aan de schoonheid van de planten en die wat mij betreft dagelijks mag 
veranderen. Wanneer ik verder over deze planten spreek zal ik gebruik ma
ken van de naam Aparadoa.
De Aparadoa's groeien onder dezelfde omstandigheden als Brasilicactus 
graessneri. Op de groeiplaatsen kan men vaak waarnemen, dat er bomen 
tussen de rotspartijen groeien die de planten van schaduw voorzien. In het 
algemeen kan gesproken worden van een rotsachtige bodem, waarop 
plaatselijk een zeer goed doorlatende, zwarte, humusachtige grond ligt met 
een zuurgraad van omstreeks pH 5. Deze grond vormt ook een prima voe
dingsbodem voor mossoorten, zodat de Aparadoa's rondom in het mos 
groeien, dat zowel de flanken als de wortels van de planten voortdurend 
vochtig houdt. Het is overbodig te zeggen, dat een en ander uitstekend ge
draineerd is.
Wat Brasilicactus betreft is het interessant te weten, dat er geelbedoornde 
haselbergii's en witbedoornde graessneri's zijn. Brasilicactus graessneri 
groeit nabij Brasiiiparodia (Aparadoa) buenekeri, brevihamata en 
alacriportana* en hun variëteiten, terwijl B. haselbergii meer landinwaarts 
groeit, achter de lijn Vacaria-Caxia, te zamen met Eriocactus leninghausii. 
Nog weer verder landinwaarts groeien E. magnificus en E. claviceps. Toch 
vond ik graessneri zelfs nog nabij Lajes.
Gezien de omstandigheden op de groeiplaatsen verdragen Aparadoa's 
goed koude. Daarbij moeten we niet vergeten, dat de omringende begroei
ing een goede beschutting biedt. Zonder kou vormen deze planten geen 
knoppen. Nadat ik enkele jaren geleden een aantal planten ter plaatse in de 
winter had verzameld, zette ik ze in Holambra in zwarte blikken met zeer 
goed gevolg. Het eerste jaar bloeiden ze ook, maar toen hadden de planten 
hun knoppen al op de natuurlijke standplaats gevormd. Holambra ligt ruim 
1 000 km ten noorden van deze standplaatsen en op een hoogte van onge
veer 600 m. Zelfs in het hartje van de winter is het in Holambra nog aan
genaam, de nachtelijke temperatuur bedraagt dan ongeveer 8°C, terwijl 
overdag toch al snel de 20 graden bereikt wordt. Het gevolg van deze gro
te overgang was dan ook, dat mijn Aparadoa's na het eerste jaar niet meer 
bloeiden.
Het is verrassend hoe variabel de doornkleur van deze planten op de stand
plaats is. Een uitzondering op deze variabiliteit vormt Brasiiiparodia rechen- 
sis. Ik verzamelde deze soort op twee in eikaars nabijheid gelegen plaatsen 
en kon geen verschillen vaststellen. Vreemd genoeg bloeit déze soort bij 
mij wél, zij het niet overdadig. Haar groeiplaats is ook zeer geïsoleerd van 
de andere soorten en ligt op grote afstand daarvan. B. brevihamata, B. bue
nekeri en B. alacriportana groeien meer kustwaarts, B. rechensis nabij het 
plaatsje Ana Rech dichtbij Caxia do Sul.
Wat de cultuur van de Aparadoa's betreft zou men in het algemeen voor 
Europa kunnen zeggen, dat zij 's zomers beter in platte bakken gekweekt 
kunnen worden omdat de kas dan te warm is. Zelfs in de winter zijn de 
kassen nog aan de warme kant, maar dit geldt eigenlijk ook voor de andere 
Notocactussen. Stilstaande lucht is voor deze planten funest; men zal dan 
snel kunnen constateren dat zich op de uitgerijpte vruchten schimmels ont
wikkelen met alle gevolgen van dien. In de natuur staan deze planten de 
hele dag bloot aan drogende factoren, zon en wind, en dit zou men ook in 
de kas moeten kunnen geven. De beste methode lijkt het kweken onder 
een afdak, dat bij langdurige regenval gesloten kan worden. Wat betreft de 
benadering van de natuurlijke omstandigheden leent het klimaat in Europa
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zich beter voor het kweken van Noto's dan dat hier in mijn woonplaats, 
want door de grote warmte hier zowel in de zomer als in de winter worden 
zowel de bedoorning als de knopvorming van zeer vele Notocactussen in 
nadelige zin beïnvloed: in het algemeen zal een Noto in Europa rijker bloei
en en fraaier bedoornd zijn dan dezelfde soort in Holambra.
Wat betreft de begeleidende cactusflora van de Aparadoa's vond ik, begin
nend aan de kust, waar de Aparadoa's groeien, in hun onmiddellijke nabij
heid slechts Brasilicactus graessneri, zoals boven reeds vermeld werd. On
geveer 50 a 100 km landinwaarts vinden we dan de eerste Notocactus 
linkii, die zich op zijn beurt weer verderop verspreidt tot ver landinwaarts. 
Over deze linkii's hoop ik in een volgend artikel het een en ander uit de 
doeken te doen. Op de lage kuststrook, soms slechts enkele kilometers in 
vogelvlucht van de op de hoogvlakte groeiende Aparadoa's verwijderd, 
vindt men Notocactus ottonis. Merkwaardigerwijs vond ik de laatste verte
genwoordigers van deze soort op ongeveer 50 km ten noorden van Torres 
in een duinachtig terrein.
Wanneer U bij een andere onderzoeker andere gegevens vindt met betrek
king tot de standplaatsen van deze planten gelieve U te bedenken, dat ik 
lang niet alles gezien heb en ook niet alles weet van dit enorme land. Wél 
is het zo, dat ik deze gebieden in alle jaargetijden bezocht heb, hetgeen ik 
een voorwaarde voor serieus veldonderzoek vind. Uit de vele studietochten 
die ik tot nu toe ondernomen heb kan ik met zekerheid dit zeggen: de na
tuur alhier heeft nog ontzettend veel voor ons in petto!

* Noot van de Red.: Hoe ongelukkig de auteur ook is met de geslachtsnaam Brasiliparodia, bij 
het gebruik van de Latijnse namen van de planten mag hij Brasiliparodia niet vervangen door 
Aparadoa. Van redactiewege is derhalve de naamgeving overeenkomstig aangepast.

C.P. 50 Holambra, Jaguariuna S.P., Brazilië
* *

Sukkelen in succulenten!

P.P. VAN DE PUYL

Eerste week januari 1986
Na een paar jaar heel weinig gezaaid te hebben ga ik, omdat er wat ruimte 
in de kas kwam, dit jaar het zaaien weer eens proberen.
Dit geeft me een hoop denk- en speurwerk vooraf, welke soorten zal ik 
bestellen en bij wie? Ik ben geen specialist op een bepaald geslacht maar 
mijn voorkeur gaat uit naar mesems (vooral Lithops, Conophytum en der
gelijke hoogsucculenten); verder Agaven, Crassula's, Astrophytums, Dis
co's en Neoporteria's Na dagen uitzoeken in zaadlijsten en naslaan van 
oude jaargangen van Succulenta en geleende tijdschriften uit de bibliotheek 
van Succulenta heb ik dan een keus gemaakt die natuurlijk weer veel te 
groot is, maar ik zie wel! Je moet toch immers ook rekening houden met 
het niet opkomen van zaad, verliezen e.d. en verder is het prettig als er wat 
ruilmateriaal is voor de afdelingsbijeenkomsten in Den Helder.
In de kas heb ik een aquarium van 40x20x20 cm waarin ik ongeveer 10 
cm water doe, een verwarming van 50 watt erin met thermostaat, daarbo
ven een plaatje perspex en bovenop een afdekruit. Ziezo, stekker in het 
stopkontakt en de thermostaat op ongeveer 25°C; na een paar dagen pro
beren is de lucht bovenin zo'n 20 graden.
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Het zaaien doe ik in plastic potjes van 5,5 cm doorsnee die ik eerst goed 
schoonmaak met heet water en zeep, dan jiffy-schijfjes erin en die met 
warm water laten opzwellen. Na enige tijd zijn ze volgezogen en wordt er 
Superol overheen gesproeid. Het oppervlak wordt in vieren verdeeld m.b.v. 
strookjes afgeknipte etiketten.
Zo, ik kan nu zo'n 4x20 soorten zaaien!

Tweede week januari
Fijn, de eerste bestelde zaden zijn er, van het Clichéfonds en ik heb precies 
gekregen wat ik bestelde. Dan begint het gepeuter met de soms stoffijne 
zaden, hoe krijgen ze die in vredesnaam uitgezocht en geteld? Ik heb er 
soms de grootste moeite mee ze allemaal uit de zakjes te krijgen, want ze 
zijn soms nauwelijks te zien. Toch wel interessant hoor om de grote ver
schillen te zien in grootte van de zaden, zoals b.v. Astrophytum met zijn 
grote holle zaden en de stoffijne zaden van Lithops en Aztekium.
Nu begint het spannende; elke dag als ik van mijn werk thuiskom loop ik de 
kas in om in het aquarium te kijken!
Na zo'n twee dagen zie ik waarachtig de Astrophytums al ontkiemen. Iede
re dag sproei ik Superol over de potjes tegen schimmels en wachten maar 
weer.

Derde week januari
Het wordt al dringen: aan het ontkiemen zijn nu b.v. Leuchtenbergia (heel 
hoge kiemplantjes), Normanbokea (lage smalle kiemplantjes), Turbinicar- 
pus (kleine ronde bolletjes) en Ariocarpus (ovale plantjes).
Geen enkele kieming valt te bespeuren bij Trichocereus (voor 
entstammen), Arrojadoa en Aztekium.
De echt warmteminnende soorten zoals Disco's en Melo's zaai ik pas in 
april/mei; dan is het in de kas ook veel warmer.
Wat me ook opvalt is het verschil in kleur van de kiemplantjes, meestal fris
groen, maar soms ook lichtgeel tot bijna wit. Deze week heb ik enkele 
macro-opnamen gemaakt van diverse kiemplantjes.

Vierde week januari
Stand van zaken nu bij de zaaisels van het Clichéfonds (Clf. nr.: aantal op
gekomen zaailingen); Leu. 1 : 9; Roe. 5: 4; Obr. 1 : 7 ;  Nor. 1 : 6; Nor. 2: 
1 ; Nor. 3: 6; Azt. 1 : 0; Tur. 5; 0, Tur. 7: 6; Tur. 1 1 ; 2. Enorme verschil
len dus.

Vijfde week januari
Het gaat nog steeds goed met de zaailingen, alleen van Ag. 1 met zijn lan
ge sprieten van zo'n 4 cm vallen er een paar om. Luchten dus!
De eerste knoppen van dit jaar heb ik in de kas alweer ontdekt, zoals altijd 
gaat Aeonium lindleyi weer het eerst bloeien, ook Greenovia aurea staat 
in knop. Deze laatste heb ik zo'n drie jaar geleden als een rozetje van 1 cm 
gekregen; zij heeft al tientallen uitlopertjes gevormd maar tot nu toe geen 
bloemen, ik ben dus benieuwd. Verder knopvorming in Crassula barbata 
en Haworthia retusa.
Bij Martine Bos heb ik een verspeentableau op de kop getikt, dus volgende 
week kan ik gaan verspenen!

Vloedlijn 19, 1791 HJ Den Burg
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Sulcorebutia vizcarrae var. laui Bred. & Don. var. nova (II)

A.J. BREDEROO en J.D. DONALD

Toelichting:
De groeiplaats van S. vizcarrae var. laui is niet ver verwijderd van die van 
5. vizcarrae var. vizcarrae, S. torotorensis, S. cylindrica en S. purpurea, 
maar is wel de meest noordelijke van de vijf verspreidingsgebieden.
De zaadvorm van S. vizcarrae var. laui en S. vizcarrae WR 464 en 464a 
komt overeen met de vorm van Bredroo's "steinbachii'' zaadgroep, terwijl 
die van S. torotorensis en S. purpurea tot de "kruegeri/mentosa-groep be
horen. Dit is in overeenstemming met de geografische verspreiding, waar
bij men de Rio Mizque als scheidingslijn kan zien tussen de twee zaadgroe- 
pen; de Rio Mizque stroomt ongeveer west-oost en vloeit samen met de 
Rio Grande.
Ten noorden van de Rio Mizque groeien hoofdzakelijk populaties met het 
''steinbachii''-zaadtype, terwijl zuidelijk van de Rio Mizque alleen "mento- 
sa''-zaadtypen groeien. De ''mentosa''-zaadgroep maakt echter deel uit 
van de grotere "kruegeri''-zaadgroep, die haar verspreiding heeft ten noor
den van de stad Cochabamba en westelijk ervan tot Ayopaya. De "kruege- 
ri” -zaadgroep is rond Cochabamba sympatrisch met de ''steinbachii"- 
zaadgroep, d.w.z. dat in een zelfde gebied en zelfs op de zelfde stand
plaats twee of meer verwante soorten voorkomen; verder in oostelijke rich
ting komt de ''kruegeri''-groep pas weer voor nabij Epizana, maar dan in 
de vorm van de ''mentosa"-sectie. Ten zuiden van Epizana tot aan Totora 
en ook ten zuiden daarvan groeit S. oenantha, terwijl tussen Totora en Ai- 
quile, noordelijk van de Rio Mizque, een andere nauwverwante soort groeit, 
n.l. S. pampagrandensis.
S. oenantha en S. pampagrandensis behoren tot de ''mentosa''-sectie. S. 
mentosa zelf is wijd verspreid in het gebied ten zuiden van de Rio Mizque, 
oostelijk en zuidelijk van Aiquile en heeft zich ontwikkeld in een aantal uit
eenlopende variaties zowel in kleur als dorenpatronen; enkele van deze vor
men zijn zelfs beschreven als soorten, hetgeen zeker een te hoge rangorde 
is. S. vizcarrae en haar var. laui groeien ten noorden van de Rio Mizque en

Sulcorebutia 
vizcarrae 
var. vizcarrae

Foto J. Donald
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S.spes. L32 4  S.VIZCARRflE-CflRD.

S .V IZC ARRAE R404/l

S.VIZCARRAE R464«
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linksonder:
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zaaddoorsnede 
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en hilum  
halve bloem 
doornareool

tekeningen: A.J. Brederoo

westelijk van Aiquile, terwijl S. torotorensis en S. purpurea eveneens ten 
westen van Aiquile groeien, maar dan zuidelijk van de Rio Mizque.
Martin Cardenas beschreef S. vizcarrae oorspronkelijk als een Hebutia en 
S. torotorensis als een Weingartia. De duidelijkste verschillen in de ken
merken die Cardenas gebruikte om de twee geslachten te onderscheiden 
waren de lengte-breedte verhouding van de korte, brede, trechtervormige 
bloemen van Weingartia en de lange, smalle, trechtervormige bloemen van 
Rebutia in combinatie met de vorm van de planten: grote afgeplatte planten 
bij Weingartia en kleine bolvormige planten bij Rebutia. Deze twee kenmer
ken onderscheiden W. torotorensis gemakkelijk van R. vizcarrae. Carde
nas constateerde evenwel, dat volgens hem er zeer weinig verschil was 
tussen beide geslachten, omdat de splitsing van beide gebaseerd was op 
zeer enge begrippen die toen gangbaar waren bij de Cactaceae. 
Tegenwoordig wordt de klok weer teruggedraaid en veel van deze kleinere 
en afgesplitste geslachten zullen misschien spoedig worden samengevat in 
een kleiner aantal, meer omvattende geslachten, waardoor de Cactaceae 
meer op één lijn worden gebracht met andere plantenfamilies. Als gevolg 
hiervan zullen de Sulcorebutia's dan weer worden opgenomen in de Rebu- 
tia's, terwijl van de Rebutia's weer een deel bij Echinopsis zal worden on
dergebracht en een ander deel bij Lobivia; sommige autoriteiten willen Lo- 
bivia te zamen met Trichocereus, enz. onderbrengen in het ene super- 
geslacht Echinopsis.
De moeilijkheid bij deze rationalisatie en consolidatie is, is dat ze dikwijls in 
gedeelten wordt uitgevoerd. Dat leidt tot een zeer verwarrende en wankele 
taxonomie, die als verbijsterend en als dubbelzinnig bij de liefhebber over
komt. Deze wordt zodoende geconfronteerd met een oververzadiging van 
elkaar beconcurrerende klassificatiesystemen en kan daardoor kiezen uit 
een aantal verschillende legitieme namen en combinaties voor zijn planten. 
Voor de leunstoel- of studeerkamer-taxonoom is het simpel nieuwe combi-
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naties te bedenken, taxa te verschuiven van rang naar rang en geslacht 
naar geslacht. Dit is echter niet de bedoeling van de Internationale Code 
voor Botanische Nomenclatuur, die gericht is op evenwicht in en ondubbel
zinnigheid van plantennamen, waarbij taxonomen alleen die veranderingen 
behoren aan te brengen die noodzakelijk zijn om dat te bereiken. Dus, het 
onderbrengen van alle Sulcorebutia's en mogelijk enige Weingartia's bij de 
Rebutia's of de Rebutia's bij de Lobivia's zal geen enkel probleem oplos
sen, noch de dubbelzinnigheid wegnemen, noch klaarheid of evenwichtig
heid tot stand brengen.

, , (slot volgt)
*

Enige opmerkingen bij de beschrijving van twee nieuwe 
Sulcorebutia's

RUDOLF OESER

In Succulenta 64 (6), p. 1 32-1 33 (1 985) en Succulenta 64 (7), p. 1 52- 
1 53 (1 985), beschreef Walter Rausch twee Sulcorebutia's, n.l. S. un- 
guispina Rausch en S. cochabambina Rausch, die hij op zijn reizen in 
Bolivia in de jaren 1 963 tot 1 965 verzamelde. Bij deze beide nieuwbe- 
schrijvingen wil ik enige opmerkingen en vragen plaatsen.
In zijn verzameling toonde de schrijver mij de schaal waarin de planten 
stonden onder zijn verzamelnummer WR 731 . Ik maakte hiervan enige fo
to's. Hij deelde mij mee, dat ze van Molineros (beter is Molinera) afkomstig 
waren en was het met mij eens, dat het bij deze planten om een bijzonder 
krachtig bedoornde vorm van S. purpurea (Don. & Lau) Don. & Bred. ging. 
De planten vertoonden ook de typische donkerviolette kleur tussen de 
knobbels, welke in zekere mate bij alle purpurea's voorkomt.
In zijn beschrijving vermeldt Rausch nu een totaal andere vindplaats dan 
Molinero, n.l. Rumimokho in de omgeving van Mizque. Hiervoor zijn slechts 
twee verklaringen mogelijk: of de heer Rausch heeft zich tijdens het 
gesprek met mij en enige andere bezoekers bij hem thuis in de vindplaats 
van zijn WR 731 vergist en ons daardoor een verkeerd veldnummer gege
ven, of de nu opgegeven vindplaats is niet juist.
Zonder twijfel is de beschreven plant nauw verwant met S. purpurea. 
Rausch maakt geen gewag van het feit dat Weingartia purpurea Don. et 
Lau door Donald en Brederoo is ondergebracht bij Sulcorebutia. Deze com
binatie is onder vermelding van de motieven die daartoe geleid hebben - 
geldig gepubliceerd. (Sulcorebutia purpurea (Don. et Lau) Don. et Bred.). 
Wanneer hij dat had gedaan, zou de laatste regel in zijn beschrijving: "Zo
lang de mens in zijn streven naar orde...", totaal elke zin missen en was 
het mijns inziens beter geweest dit taxon als Sulcorebutia purpurea (Don. 
& Lau.) Don. & Bred. var. unguispina Rausch te beschrijven.
Over het zuiver technische van de beschrijving de volgende opmerking: Het 
is weliswaar zeer gemakkelijk, maar onaanvaardbaar, de kenmerken van 
een ander taxon van gelijke rang daarin te verwerken. Wanneer men dat 
echter toch doet, dan moet men ook een nauwkeurige literatuurverwijzing 
geven van de beschrijving van het taxon waar naar verwezen wordt, zodat 
een ieder geïnformeerd is. Voorts zou een tabellarisch overzicht van de ei
genschappen van de nieuwe soort in vergelijking met verwante soorten 
zeer wenselijk zijn; dat zou de waarde van een beschrijving wezenlijk ver
hogen.
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Een en ander geldt, zij het in mindere mate ook voor de beschrijving van 
Sulcorebutia cochabambina Rausch. Wel wil ik stellen dat ik het volstrekt 
met Rausch eens ben dat dit een goede soort is.
Deze planten staan sedert vele jaren onder de nummers WR 27 5 of M 
27 5 in onze verzamelingen. De provisorische naam Sulcorebutia hoffman- 
niana var. magenta de Arani, heeft altijd min of meer tegenspraak opgeroe
pen.
Door talrijke vondsten van andere plantenzoekers is identiek of sterk gelij
kend materiaal uit hetzelfde, klaarblijkelijk zeer grote groeigebied in onze 
verzamelingen beland. Daar de heer Rausch, naar eigen zeggen, slechts 
zelden kennis neemt van materiaal dat door andere verzamelaars bijeen ge
bracht wordt, zijn de veld- en verzamelnummers van Knize in zijn beschrij
ving niet vermeld.

Het gaat om de nummers KK 869, KK 870 pro parte, KK 1012, KK 
1 01 3, KK 1 01 6 en KK 1 21 2. Verder horen hier thuis de zonder verzamel
nummers meegebrachte planten met de kilometernummers Km 67, 68 en 
69 groeiend langs de weg Cochabamba-Santa Cruz en ook de planten die 
als S. kruegeri mar. mineata n.n. en als S. tiraquensis var m inor verspreid 
werden.
Al deze planten zijn (zover hun nummers door handelaars juist werden 
weergegeven) door de beschrijving van Rausch begrepen in deze soort. 
Over het zuiver technische van deze beschrijving de volgende opmerking: 
Een nieuwbeschrijving vereist een Latijnse diagnose die aan de hand van 
slechts één plant vervaardigd moet zijn, die dan als holotype in bewaring 
moet worden gegeven. (ICBN art. 9.1 en 9.5). Daardoor is het niet moge
lijk van verschillende planten kenmerken op te geven zoals Rausch dat in 
deze beschrijving doet. Hij schrijft: Aculeis albis ad flavidis (vel brunneis ad 
nigris) of: Phyllis perigonii violaceo-roseis (vel rubris) of: Fauce et filamentis 
violaceo-roseis (vel rubris).
In een publicatie in de landstaal, die geen woordelijke vertaling van de La
tijnse diagnose hoeft te zijn, kan en behoort de auteur ook melding te ma
ken van de variatiebreedte van het nieuwbeschreven taxon. Dit wordt thans 
in nieuwbeschrijvingen uitvoerig gedaan en maakt het identificeren van de 
planten zeer gemakkelijk.
Bij deze diagnose wordt door de auteur evenals bij de vorige - bij de be
schrijving van vrucht en zaden naar een andere soort (variëteit) verwezen. 
Opnieuw mist men echter een nauwkeurige verwijzing naar de literatuur. 
Wanneer de heer Rausch zijn eigen combinatie nog eens had overgelezen, 
dan zou hij ontdekt hebben, dat hij zichzelf foutief geciteerd heeft. Hij heeft 
de plant waarnaar hij verwijst zelf beschreven als Sulcorebutia taratensis 
(Card.) Backbg. var. minima Rausch. Een taxon Sulcorebutia minima 
Rausch is nergens door hem beschreven. Zover moet een auteur zijn eigen 
beschrijvingen toch kennen.
Ook in deze beschrijving ontbreekt het wenselijk geachte tabellarische over
zicht van de kenmerken die de begrenzing van Sulcorebutia cochabambina 
t.o.v. verwante soorten aangeeft.
Na jarenlange waarneming van verschillende klonen vermeerderd uit origi
neel Rausch-materiaal, kan ik er niet mee accoord gaan dat WR 611 (S. cli- 
zensis n.n.) en WR 671 (S. pojoniensis n.n.) tot de nieuwe soort zouden 
behoren. De eerste bloeit altijd roodpaars en heeft een andere, constante 
bedoorning. Slechts bij een m.i. te ruim soortbegrip laat ze zich onder Sul
corebutia cochabambina rangschikken.
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De laatste werd door de heer Rausch aangeduid als een plant "zonder ge
zicht" en vermoedelijk tot Sulcorebutia taratensis behorend.
Wanneer de auteur hier op grond van nauwkeuriger onderzoek zijn vroege
re mening veranderd heeft, dan had hij dat moeten motiveren en zouden 
alle Sulcorebutia-liefhebbers hem daarvoor dankbaar zijn geweest.

Literatuur:
Donald & Lau: Weingartia purpurea, Ashingtonia 1(5): 53, (1974)
Donald & Brederoo: Blütenuntersuchungen an Weingartia und Sulcorebutia, KuaS 32: 1 1, 2 70 -27 3  (1981) 
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Rausch: Sulcorebutia unguispina, Succulenta 64: 6, 132-133 (1985).
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Neumarktstrasse 18, 3 06 3  Obernkirchen, BRD. Vertaling: A.J. Brederoo

Reactie van Walter Rausch

Het nummer WR 731 heeft altijd gestaan voor planten die gevonden zijn 
bij Rumimokho, gelegen tussen Molineros en Mizque; een nog meer gedetail
leerde vindplaatsaanduiding zou voor elke populatie het definitieve einde 
betekenen. Zo zijn op de Tukiphala zowel als op de Orko Abuelo weinig 
planten meer te vinden van Sulcorebutia krahnii resp. 5. flavissima; de 
meeste zijn naar Europa verhuisd. Niemand ergert zich hier meer aan dan 
de ware veldonderzoeker.
De verwantschap van S. unguispina met S. purpurea is buiten kijf. Die 
laatste soort hadden Markus en ik al in 1 965 gevonden, maar omdat zij 
niet eens "gebrekkig”  beschreven werd, kent niemand haar. Voor mij is 
het altijd een Sulco geweest, waarvoor ik de naam S. latiflora bestemde; 
daarom ben ik niet ingegaan op het werk van Donald en Brederoo. Naar 
aanleiding van Donalds bewering dat de planten door Lau gevonden zijn wil 
ik slechts zeggen dat volgens Markus en mezelf Lau deze planten van Dr. 
Puna ontvangen heeft. Dr. Puna werkte als tandarts op de mijn Asientos en 
de loodmijn Torotora. Wanneer ik op al dat soort artikelen, elk vermoeden 
of foutieve bewering zou moeten reageren, dan had ik het daarmee erg 
druk. Wat in dat artikel vermeld wordt over S. torotorensis en S. vizcar- 
rae, zou ik niet durven beweren.
Toen ik eens na een bezoek aan Cardenas in Europa terugkwam en hier 
protesteerde tegen de naam S. menesesii voor Ritters FR 7 7 5, werd ik 
voor idioot uitgemaakt. De plant die ik bij Cardenas gezien had, zag er ech
ter geheel anders uit (hetzelfde herhaalt zich met wat thans in omloop is als 
S. arenacea). Ik wil er nog wel op wijzen dat alvorens men wil overgaan 
tot het onderbrengen van S. unguispina als variëteit bij S. purpurea deze 
laatste thans "geldig en gefundeerd" Cinnabarinea purpurea (Don. & Lau) 
Ritt. heet.
Ruim 20 jaar geleden verzamelde ik species WR 27 5 voor de eerste keer 
in de omgeving van Arani en gaf haar als geografisch verwante populatie 
van S. hoffmanniana (die men toen nog in Obrejas trachtte te vinden) de 
provisorische naam S. hoffmanniana var. magenta. Door diverse twijfels 
bleef het taxon onbeschreven. Later verzamelde ik te zamen met Vasquez 
soortgelijke planten op een andere plek; deze bloeiden echter wel met een 
iets lichtere bloemkleur. Vasquez had het voornemen deze soort als S. cli- 
zensis te beschrijven, hetgeen uiteindelijk toch weer niet gebeurde.
Enkele jaren later vond ik op de Corro Pojoni dergelijke planten weer, nau
welijks 7-8 mm in doorsnee en met donkere bloemen. Deze vindplaats kan
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ik rustig vermelden want ten eerste zal toch niemand de berg gaan beklim
men en ten tweede konden zelfs botanici uit Cochabamba dit plantje on
danks zeer precieze aanwijzingen, niet vinden.
Pas als cultuurexemplaren tot 2 cm diameter uitgroeien, laten ze de meer 
of minder pectinate bedoorning zien, hetgeen te zamen met de kleine bloe
men doet denken aan S. taratensis var. minima Met betrekking tot mijn 
citering: Toen ik in 1 968 S. taratensis var. minima beschreef, wist nog 
niemand wat er nog allemaal ontdekt zou worden. Vele verrassingen kwa
men op ons af tijdens latere trektochten. Ik beoordeelde toendertijd dat 
taxon als een kleine vorm van S. taratensis, mede vanwege het voorkomen 
in dezelfde provincie. In de praktijk gebruikte niemand de volledige naam, 
iedereen sprak van S. minima. Tijdens mijn vele tochten door Arque, Capi- 
nota en Tarata heb ik moeten vaststellen dat Ritters S. verticillacantha (uit 
1 962) hetzelfde is als S. taratensis en derhalve prioriteit geniet. Dit heb ik 
weer niet kunnen vinden in de opsommingen van Oeser. Te meer nog om
dat Donald in 1 974 (in Ashingtonia) de combinatie S. verticillacantha var. 
minima doorvoerde.
Betreffende de foutieve typebeschrijving. Ik ben plantenliefhebber en geen 
jurist. Er zijn specialisten die de regels zeer goed kennen, beter nog dan de 
planten. Ik heb echter in de ICBN geen artikel of aanbeveling gevonden die 
het aangeven van een variatiebreedte tussen haakjes in het Latijn verbiedt. 
Hoe kortzichtig de (Latijnse) beschrijving van een enkele plant is, laat Lobi- 
via vatteri Krainz zien. Deze species werd beschreven met een witte bloem. 
In de natuur bloeien de planten met rode, gele, oranje en zelfs donkerrode 
bloemen, maar niet met witte; toch is het "typus" witbloeiend! 
Toegegeven, soms voel ik me ook aan zo'n wirwar schuldig. Zo beschreef 
Brandt een soort aan één plant, afkomstig ergens uit Sucre; waarschijnlijk 
mijn R 599. Later leest men in de KuaS een polemiek over enkele planten 
uit deze vondst. Ik ken zelfs een verzameling waar meer dan 30 klonen van 
dit nummer staan. Moet ik me thans medeschuldig voelen en deze stal uit
mesten of niet?
Tot slot nog iets over de veldnummers van andere veldonderzoekers. Het is 
verbazingwekkend hoe Oeser met veldnummers smijt. Als Knize onder ver
schillende nummers altijd dezelfde planten afgeeft of onder een naam of 
nummer totaal verschillende planten, al dan niet met correcte vindplaatsen, 
dan kan dat zakelijk misschien interessant zijn, maar voor mij niet bruik
baar. Het geheel is betreurenswaardig want er zitten ook zeer interessante 
vondsten tussen, die op deze wijze verloren gaan. Daarom hoop ik ook dat 
de vondsten van Swoboda op zijn minst "gebrekkig" beschreven/vastge
legd worden.
De heer Oeser zou ons zeer verplichten als hij een tabellarisch overzicht 
zou opstellen van de soorten en species uit het geslacht Sulcorebutia te za
men met een gefundeerde determinatiesleutel.
Vert.: L. Bercht
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PHYLLO-sofie

P. VAN VEEN

Ziedaar een door mij samengesteld woord, waarmede ik tracht aan te geven 
in welke richting de rubriek die u onder dit hoofd voortaan maandelijks in 
"Succulenta”  zult aantreffen, zich gaat bewegen. Het is geen filosofie in de 
zin van "wijsbegeerte", doch veeleer mijn mening resp. bedoeling die ik 
aan u wil voorleggen met betrekking tot cactussen en vetplanten en alles, 
wat hiermede verband houdt. Daarom trachtte ik de samenhang vast te leg
gen door op de achtergrond in uw gedachten de Phyllocactus hieraan te ver
binden, hoewel dit natuurlijk uitgerekend geen specifiek succulente plant is. 
Ik ben blij, dat ons bestuur en de redaktie bereid zijn om voor mijn rubriekje 
een plaats in ons tijdschrift in te ruimen, want er zijn zoveel onderwerpen 
die ik met u wil behandelen en doorspreken, dat we wel enige tijd vooruit 
kunnen met deze - voorlopig - éénzijdige conversatie. Daarbij moet ik ech
ter één ding vooropstellen: ik wil niet (semi-)wetenschappelijk gaan doen, 
want daarvoor heb ik de capaciteiten niet en ik weet ook veel te weinig over 
succulente planten. Bovendien realiseer ik mij, dat dit slechts een zeer klein 
percentage van onze leden aanspreekt.
Nu moet ik hierop natuurlijk direkt laten volgen, wat ik eigenlijk wel wil berei
ken. Dat is echt niet met een paar woorden vast te leggen, doch ik zal het 
als volgt omschrijven. De Nederlands-Belgische Vereniging van liefhebbers 
van Cactussen en andere Vetplanten "Succulenta", zoals onze vereniging 
officieel heet, heeft zich ten doel gesteld om alle liefhebbers van succulente 
planten in de meest uitgebreide zin te helpen hun hobby te bedrijven en er 
steeds meer plezier aan te beleven. In artikel 2 van onze statuten wordt dit in 
fraaie volzinnen vermeld en dat kan iedereen nalezen, zodat ik er hier 
niet verder over behoef uit te wijden. Maar wat komt er in de praktijk hier nu 
van terecht? Vrijwel niets, ondanks de inspanning van velen. Dat is een bou
de bewering en ik stel dit met opzet erg zwart/wit. Ik weet natuurlijk wel, dat 
wij iedere maand een prachtig tijdschrift in de brievenbus krijgen, dat er zo'n 
35 afdelingen van "Succulenta" in Nederland en België bestaan met idem 
zoveel besturen, die maandelijks proberen hun leden een interessante verga
dering voor te schotelen. Er zijn verschrikkelijk veel positieve punten op te 
sommen. Ik doe maar een volkomen willekeurige greep uit ons assortiment, 
zijnde een voortreffelijk maandblad, Ruilen zonder huilen, Clichéfonds, dia
theek, bibliotheek enz. Alle hulde voor de mensen, die zich daarvoor inzet
ten, want dat zijn de "gekken", die in iedere vereniging nodig zijn om de lo
pende zaken te kunnen afwikkelen en het verenigingswerk op gang te hou
den.
Maar hoe is het nu gesteld met die grote, anonieme massa van leden die op 
een of andere manier geïnteresseerd zijn in de groep van succulente planten 
en die zich derhalve - om welke reden dan ook - aanmelden als lid van onze 
vereniging? Hoe worden ze opgevangen? Weten zij iets van het bestaan van 
onze afdelingen? Wat bieden deze afdelingen aan onze beginnende leden? 
Enfin, er rijzen direkt al tientallen vragen, waarop geen direct antwoord 
kan worden gegeven. Dit hele probleem zou men kunnen samenvatten in de 
mooie term "interne propaganda". En dat is nu juist het onderwerp, waarover 
ik in de komende afleveringen van deze rubriek met u van gedachten wil 
wisselen. Natuurlijk hebben wij niet altijd dezelfde meningen en opvattingen, 
natuurlijk zijn onze uitgangspunten niet steeds gelijk, doch dit is niet onover
komelijk. Er kan altijd over gediscussieerd worden en door een dergelijke uit-
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wisseling van gedachten en meningen zal een bepaald onderwerp beter uit 
de verf komen. Bovendien is niet iedere lezer bij voorbaat geïnteresseerd in 
het onderwerp dat ik aansnijd. Het is echter mogelijk, dat bepaalde punten 
uw belangstelling hebben en dat u derhalve hierover vragen in uw afdeling 
stelt resp. dat een afdelingsbestuur besluit een dergelijk punt in de vergade
ring ter discussie te stellen.
Interne propaganda, laten we hierover in deze rubriek nu eens uitvoerig pra
ten, over alle facetten hiervan. Wellicht vaart ''Succulenta'' er wel bij. U 
doet toch ook mee?
de Gast 33A , 980 1  AB Zuidhorn

Echinocereus scheeri var. gentryi (Clover) Taylor

BERT JONKERS

Deze schijnbaar doornloze en daardoor in een verzameling direkt opvallende 
plant werd in Succulenta (1 974, jrg. 53, pp. 200-202) reeds eerder 
besproken door Prins, die verslag deed van de bloei en een beschrijving gaf. 
De oorspronkelijke diagnose werd in 1938 door Clover gegeven, waarbij het 
taxon werd vernoemd naar Howard Scott Gentry, die de plant in 1 932 ont
dekte. In 1 949 beschreef Werdermann een identieke plant die hij, vanwege 
de gelijkenis met een - weliswaar wat mager uitgevallen - komkommer, 
Echinocereus cucumis noemde.
Backeberg (1 960) onderkent dat de naam E. gentryi ouder is en hierdoor 
prioriteit heeft, maar brengt merkwaardigerwijs het taxon toch onder Wer- 
dermann's naam. In het systeem volgens Schumann, waarin Echinocereus 
in ''Reihen'' en ''Unterreihen'' wordt verdeeld, geeft hij de plant samen met 
E. scheeri, E. salm-dyckianus en E. huitcholensis een aparte status in de 
reeks Scheeriani vanwege hun min of meer liggende groeiwijze en bloemen 
met lange slanke bloembuizen.
Taylor beschouwt E. gentryi als een extreme variant van E. scheeri, waarbij 
het aantal ribben en de bedoorning zijn gereduceerd. De kombinatie E. 
scheeri var. gentryi dateert van 1 984 (Kew Magazine, vol. 1, p. 1 54). In 
zijn monografie over Echinocereus (Taylor, 1 985), waarin het geslacht 
wordt verdeeld in secties en soortgroepen, is E. scheeri (de in verzamelin
gen vrij vaak voorkomende E. salm-dyckianus wordt synoniem geacht) met 
E. poiyacanthus en E. triglochidiatus in de sectie Triglochidiatus onderge
bracht. Drie van Backeberg's Scheeriani zijn hier verenigd in E. scheeri; E. 
huitcholensis wordt synoniem vermoed aan E. poiyacanthus var. densus 
(beter bekend als E. acifer).
Kenmerkend voor de leden van de sectie Triglochidiatus zijn een lange 
bloembuis en een grote langgerekte nektarkamer, terwijl het perianth relatief 
korte, vaak stompe bladen bezit, die meestal oranje tot zuiver rood gekleurd 
zijn. De bloemen blijven ook 's nachts geopend, maar geuren niet, zo
als meestal regel is bij bloemen die 's nachts bestoven worden. E. scheeri 
en de var. gentryi bloeien bij voorkeur niet midden op de dag. Volgens Tay
lor worden de bloemen van genoemde soorten bezocht door kolibri's, die ro
de en oranje bloemen schijnen te prefereren. De rosebloeiende vormen in 
deze sectie hebben overigens ook vaak enig oranje in de keel. Interessant is 
dat min of meer vergelijkbare bloemvormen en -kleuren voorkomen bij enke
le Zuidamerikaanse genera, zoals Loxanthocereus en Matucana, die voor 
hun bestuiving ook op kolibri's aangewezen zijn (Ritter, 1981).
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Echinocereus scheeri 
var. gentryi

Op de natuurlijke groeiplaats wordt E. scheeri var. gentryi aangetroffen on
der bomen, liggend op en hangend van rotsen. Bij kweek in de volle zon lopen 
de kortbedoornde planten dan ook snel paars aan. Een identieke standplaats 
heeft E. viereckii var. morricalii, een eveneens 'kale' plant. Taylor be
schouwt een dergelijke habitus als aanpassing aan een beschaduwde, rots
achtige groeiplaats. Deze extreme vormen zijn evenwel genetisch dusdanig 
'zelfstandig', dat ze hun natuurlijk uiterlijk ook in cultuur behouden.
Het afgebeelde exemplaar is afkomstig uit Ashington, Engeland, waar de 
plant vegetatief vermeerderd wordt. Hoogstwaarschijnlijk is dit de vorm die 
door Lau in de Siërra Oscura, Coahuila, Mexico, werd verzameld (Lau 87). 
Taylor behandelt deze vorm als cv. 'Cucumis'. Ik vind de tendens in de An
gelsaksische literatuur om vrijwel elke kloon als cultivar te beschouwen een 
beetje ver gaan. Met evenveel recht zouden veel vormen van zelffertiele 
soorten die, weliswaar via zaad, in Europa worden vermeerderd en die ge
netisch identiek zijn aan één of slechts enkele geïmporteerde exemplaren in 
aanmerking komen voor een cultivarnaam. Voor nieuwe introdukties geeft 
mijns inziens het voeren van een 'veldnummer' naast de soortaanduiding 
een plant voldoende eigen identiteit.
De cultuureisen van E. scheeri var. gentryi zijn gering. Gezien de omstandig
heden op de natuurlijke groeiplaats lijkt een lichte, maar niet al te zonnige 
plek het meest geschikt. Een substraat dat water snel doorlaat, 's zomers 
vaak gieten en in de winter droog houden zijn verdere voorwaarden voor een 
succesvolle kweek.

Literatuur:
Backeberg, C. (1960). Die Cactaceae, vol. 4 
Ritter, F. (1981). Kakteen in Südamerika, vol. 4. 
Taylor, N P. (1985). The genus Echinocereus.

Marshallplein 85, 2 2 8 6  LJ Rijswijk
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Epiphyllum-hybriden
FRANK SÜPPLIE

Er zullen maar weinig succulentenverzamelingen te vinden zijn waar niet 
één of meer Epiphyllum-hybriden aanwezig zijn. In de Engelstalige wereld 
worden deze planten vanwege hun bloemen 'Orchid Cacti' genoemd, alhoe
wel ze met orchideeën niets te maken hebben.
Vanaf 1 830 is er heel wat gekruist met deze planten zodat we thans meer 
dan 7000 verschillende hybriden kennen. Vele van deze zgn. Epiphyllum- 
hybriden hebben helemaal geen Epiphyllums als voorouders maar andere 
epifytische cactussen zoals Disocactus, Selenicereus, Heliocereus, No- 
palxochia, Hylocereus en Aporocactus; zelfs kruisingen met Echinopsis 
zijn bekend. Deze planten worden door de liefhebber altijd tot de 
Phyllocactus-hybhden gerekend; voor deze kruisingen bestaan echter 
aparte hybridegeslachten. Zo zijn er de geslachten: x Epixochia (Epiphyl- 
lum x Nopalxochia), x Helioselenius (Pleliocereus x Selenicereus), x Heli- 
phyllum  (Pleliocereus x Epiphyllum) en x Disapora (Disocactus x Aporocac
tus).
De eerste kruisingen die gemaakt zijn, waren die tussen Heliocereus speci-

Epiphyllum cv. 
'Cyclamen'

Epiphyllum cv. 
'Marseillaise'

Foto’s van 
de schrijver
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osus (Cavan.) Br. & R. en Nopalxochia phyllantoides (Gand.) Br. & R.; de 
juiste naam van de verkregen hybride is x Heliochia vandesii 'Ackerman- 
n ii’. Doordat er rond 1 830-1 845 vele van deze kruisingen zijn gemaakt 
zijn er verschillende vormen van deze hybride in omloop die onderling iets 
afwijken van elkaar. Toen in 1 839  Epiphyllum crenatum  werd ingevoerd 
werd deze vrijwel direct gebruikt voor het kruisen met andere epifytische 
cactussen omdat de soort voor dit doel bijzonder goed geschikt bleek te 
zijn. Zo werd omstreeks 1845 E. crenatum gekruist met Selenicereus; de 
naam van dit hybridegeslacht is nu x Seleniphyllum. Van deze kruisingen 
zijn de hybriden 'Cooperi' en 'Pfersdorffii' de bekendste. De verwarring 
tussen beide is zeer groot. Beide planten zijn zonder bloemen identiek aan 
elkaar. Het zijn beide nachtbloeiers met witte bloemen; het verschil is ech
ter dat de bloem van 'Cooperi' geurt en aan de basis van de plant ontstaat, 
terwijl de bloem van 'Pfersdorffii' niet geurt en niet aan de basis ontstaat. 
In de jaren 1900-1931  maakte de heer Worsley verschillende kruisingen 
tussen Selenicereus, Epiphyllum, Nopalxochia, Heliocereus speciosus var. 
amecamensis en hun hybriden. Eén van die kruisingen was Selenicereus x 
Epiphyllum zodat hij weer de 'Cooperi' verkreeg. Van zijn kruisingsresulta- 
ten is niet veel bekend. Een andere kweker in de jaren 1 909-1 91 7 was 
Nicolai. Helaas is van zijn kruisingswerk niet veel over gebleven doordat er 
tijdens de Eerste Wereldoorlog een tekort aan brandstof (kolen) was en bij
na zijn gehele collectie bevroor.
De wereld van de kruisingen werd tussen de jaren 1 900  en 1 950  gedomi
neerd door de Phyllocactuskweker Kurt Knebel. Uitgezonderd de gevuld- 
bloemige 'flora pleno' zijn al zijn hybriden nog in de handel. Hij schiep o.a. 
'Deutschland', die opvalt doordat hij van alle hybriden het zuiverste geel 
vertoont. Andere mooie rassen van hem zijn: 'Harald' (frambooskleurig), 
'Matador' (zalmrose), Knebel nummer 316 , 'Stern von Erlau' (oranjerood 
met paarse randen) enz. Er zijn er te veel om op te noemen!
Vanaf 1950  is het centrum van het kruisen verhuisd van Europa naar Cali- 
fornië (U.S.A.). Hier zijn enkele grote kwekerijen waaronder Epi Centre, 
Rainbow Gardens en Marina Cactus Patch die elk jaar wel enkele nieuwe 
hybriden op de markt brengen*.
De cultuur van deze hybriden is vaak niet eenvoudig. Doordat zij het resul
taat zijn van zeer vele kruisingen zijn het zwakke planten die een slechte 
verzorging moeilijk kunnen verdragen.
Epiphyllum-hybriden, en alle andere epifytische cactussen, mogen niet in 
een zonnige kas gekweekt worden; na één dag zouden ze verbrand zijn. 
Halfschaduw is voor deze planten aan te bevelen. Dit kan men bereiken

DE KNEBEL-KRUISINGEN 1900 -19 50

HELIOCEREUS
CINNABARINUS

EPIPHYLLUM, 
NOPALXOCHIA 
& CHIAPASIA 

(=  Disocactus)

HELIOCEREUS
SPECIOSUS

F1 x Phyllocereus 
cinnabarinus

x Phyllocereus
x Phyllocactus'' speciosus

F2

102



Diverse kleurmarkeringen op de petalen van Epiphyllum- hybriden.

1: geheel 5: basis
2: dominerend 6: vlek
3: middenstreep 7: oog
4: centrum

door schermen met groene schermdoeken die maar een klein percentage 
van de zonnestralen doorlaten. Deze schermdoeken zijn bij kashandelaren 
verkrijgbaar. In de zomer geeft men de planten iedere week rijkelijk water. 
Wel moet men er voor zorgen dat de aarde tussen twee begietingen in 
weer voor het grootste deel opdroogt, anders gaan de wortels van de plan
ten rotten. In de winter moet de aarde licht vochtig gehouden worden. 
Door dit vochtig houden van de aarde is men genoodzaakt de temperatuur 
op zo'n 1 0 tot 1 5°C te houden.
De potgrond dient goed humusrijk te zijn en eigenlijk moet men de planten 
ieder jaar verpotten. Daar dit bij veel liefhebbers niet kan door tijdgebrek, 
kan men de planten om een paar gietbeurten bijmesten met een kunstmest 
met een hoog stikstofgehalte.
De vermeerdering van de hybriden uit zaad is af te raden. Het zaad is niet 
soort- of raszuiver, dus krijgt men altijd andere planten dan de moederplan
ten. Als men het toch wil proberen kan men ze gewoon zaaien net zoals al
le andere cactussen. Na enkele jaren zijn de planten in staat te gaan bloei
en.
Beter is het om te stekken. Na 2-3 jaar draagt de nieuwe plant al bloemen. 
De afgesneden stekken mogen niet te jong zijn d.w.z. niet van hetzelfde 
jaar. Eén jaar oude stekken wortelen het snelst. Na het afsnijden moeten de 
stekken niet te lang bewaard worden, hooguit één week, daar ze anders te 
veel uitdrogen. De meeste hybriden bloeien in mei-juni, maar er zijn er ook 
die vroeger of later bloeien, bijvoorbeeld de hybride 'Mandarin' die in juli 
bloeit. Er zijn ook planten die het gehele jaar door bloemen voortbrengen 
zoals x Heliochia vandesii 'Ackermannii'. De afmetingen van de bloemen 
vertonen aanmerkelijke verschillen. Zo zijn er de miniaturen met bloemen 
tot 8 cm in doorsnede, waarvan 'Cyclamen' er een is, de kleinbloemigen 
met bloemafmetingen tussen de 8 en 1 5 cm en de grootbloemige rassen 
met bloemdiameters boven de 1 5 cm, zoals 'Orangeade', 'Marseillaise', 
'Space Rocket' (die 2 7 cm haalt) en nog zeer veel andere. Er komen ver
schillende bloemvormen bij de hybriden voor zoals schotelvormige, stervor
mige en tulpvormige bloemen. De hybriden hebben vaak verschillende 
kleurschakeringen op de petalen; deze kleurschakeringen hebben een eigen 
naam. De meest voorkomende zijn hier afgebeeld.
Tot slot wil ik nog vermelden dat mijns inziens geen enkele andere bloeien
de cactus zich kan meten met de schoonheid van een Phyllo-bloem. Ik 
hoop dat dit artikel een stimulans is om deze planten te gaan verzamelen 
en te gaan kweken.

* Voor adressen van Phyllo-kwekers in Europa kunt u zich tot de auteur wenden middels een brief met ingesloten postzegel 

voor retourporto.

Weg langs het Kerkhof 1, 6045 AN Roermond
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M E S E M B R Y A N TH E M A C E A E  (Lil)

F. NOLTEE en A. DE GRAAF 

80. Monilaria Schwantes
(afgeleid van monile = parelsnoer; heeft betrekking op de stammetjes, die er op den duur gaan uitzien als een kralensnoer).

Het geslacht Monilaria is nauw verwant aan Mitrophyllum  en Conophyl- 
ium. De planten uit die geslachten behoren tot de meest interessante van 
het plantenrijk. Het is ook een oud geslacht, al zal men heden ten dage nau
welijks exemplaren ervan in de verzamelingen tegenkomen. Reeds in 1795 
beschreef Haworth een plant onder de naam Mesembryanthemum monili
forme. Hij gebruikte het epitheton 'moniliforme' omdat hij vond dat de gele
de stammetjes met de verdroogde bladresten, veel weg hadden van een 
rozenkrans.
De planten vormen door vertakking aan de basis lage, gedrongen struikjes. 
Ook bij dit geslacht doet zich het merkwaardige verschijnsel voor dat er, al 
naar gelang het seizoen, bladparen gevormd worden die volkomen van el
kaar afwijken. In de rusttijd hebben de bladeren de vorm van een bol met een 
zwak gapende spleet, omgeven door een verdroogde, vliesdunne huid. Al 
vóór de vegetatieperiode barst dit huidje open en zijn de topjes van de nieu
we bladeren te zien. Zij liggen in de spleet ingebed als in een korfje. Later, 
aan het begin van de groeiperiode, groeien de topjes in de lengte uit tot rol
ronde, aan de binnenzijde enigszins afgeplatte, bladeren. Aanvankelijk blij
ven die nieuwe bladeren nog dicht tegen elkaar aan zitten, doch al snel sprei
den zij zich uit tot een smalle V-vorm.

Monilaria species

Foto: C. Bakelaar



Ook van Monilaria zijn de planten bij ons moeilijk in bloei te krijgen. Dit houdt 
verband met de groeiseizoenen die bij ons juist tegengesteld zijn aan die in 
het gebied van oorsprong. In ons najaar - de lente en de bloeitijd op het zui
delijk halfrond - is er te weinig zon en zijn de dagen te kort om de planten tot 
bloeien te verleiden.
Toch is de cultuur op zichzelf niet zo moeilijk. Ze groeien goed indien u reke
ning houdt met het groeiritme van de planten. Het zijn ware najaars-groeiers. 
Geplaatst op de lichtste plaats in kas of verwarmde platte bak, kunnen zij 
zelfs - op zonnige dagen - tamelijk veel water verdragen. Een goede, maar 
niet zoveel toegepaste methode van kweken is het plaatsen van de planten 
onder "Grolux" of dergelijke lampen in najaar en winter, 's Zomers echter 
nagenoeg drooghouden.
Zaaien gelukt heel goed. Het - geïmporteerde - zaad is zeer kiemkrachtig en 
reeds enkele dagen na het zaaien verschijnen de zaailingen. Evenals bij Mi- 
trophyllum groeien zij drie seizoenen achter elkaar, alvorens hun definitieve 
groeiritme aan te nemen.
Het geslacht Monilaria omvatte aanvankelijk een 1 1 -tal soorten, welk aantal 
in 1973 werd gereduceerd tot 5.
Het verspreidingsgebied bevindt zich in het Van Rhijnsdorp-district en Nama- 
qualand (Kaapprovincie).

Rotterdamseweg 88, 3332 AK Zwijndrecht 

Finlandplein 5, 3344 AE Nieuwe Tonge

UITSCHIETER

De hierbij afgebeelde plant, naar alle waarschijnlijkheid een Lemaireoce- 
reus, groeide al enkele jaren, zoals een normale cactus dat behoort te doen, 
vanaf zaailing op tot een plant van 1 5 cm hoog. Deze plant heeft 7 ribben. 
Ook het afgelopen jaar ging zij weer normaal aan de groei en na enige we
ken liet het zich aanzien dat een van de ribben zich zou gaan delen in twee
ribben. Vanwege de vakantie werd hier 
geschonken.
Na 3 weken terug van vakantie werden 
de planten geïnspekteerd en tot mijn ver
bazing trof ik op deze plant de hierbij af
gebeelde ''uitschieter'' aan. Deze is on
geveer 1 0 mm lang en de doorns op het 
areool zijn de helft kleiner dan op de nor
male areolen van deze plant. Het aantal 
ribben bedraagt echter nog steeds 7, al
hoewel ze onregelmatig van vorm ge
worden zijn. Zou het mogelijk zijn dat de
ze plant nu overgaat in een monstrueuze 
vorm? Zo blijkt dat onze planten ons 
steeds weer voor nieuwe verrassingen 
stellen, en onze hobby steeds blijft 
boeien.

echter geen aandacht meer aan

G. Spee, Diepeneestraat 4, 4454 BJ Borssele.



Sulcorebutia vizcarrae var. laui Bred. & Don. var. nova (slot)

A.J. BREDEROO en J.D. DONALD

Het is inderdaad waar dat de familie der Cactaceae opgedeeld is in te veel ge
slachten en de geslachten weer in te veel soorten. De rationalisatie en de con
solidatie zal uniform moeten zijn en gelijktijdig moeten plaatsvinden in de hele 
familie en niet in gedeelten, zodat het geheel aanvaardbaar is voor alle geïn
teresseerden. Dit zal veel onderzoek en tijd vergen en moet naast die op 
geslachtsniveau, tegelijkertijd plaatsvinden op soortniveau. Slechts door de
ze benadering kan werkelijk evenwicht en klaarheid worden bereikt bij bota
nici en liefhebbers.
Donald volgde de verschilpunten van Cardenas tussen Rebutia/Sulcorebutia 
en Weingartia, toen hij vanwege de korte bloembuis en het grote afgeplatte 
plantelichaam species Lau 332 /336  als Weingartia purpurea beschreef. 
Verdere studie en een kritische beschouwing betreffende de doelmatigheid 
en de behoefte om het geslacht Sulcorebutia Backeberg te handhaven als 
een geslacht tussen Rebutia (Aylostera) en Weingartia (gebaseerd op het 
type W. fidaiana en niet op de meer bekende W. neocumingii) leidde tot de 
overplaatsing van zowel W. torotorensis Card. als van W. purpurea Don. 
naar het geslacht Sulcorebutia. Aanvankelijk werd species Lau 324 ook 
beschouwd als een Weingartia, maar uit zaadstudie is gebleken, dat dit 
taxon tot S. vizcarrae behoort. De beslissing over de rangorde van dit taxon 
was moeilijk, maar uit een behoudende visie is de rang van variëteit het 
meest aanvaardbaar.
Wij geloven dat de meeste, onlangs beschreven Sulcorebutia-taxa ook beter 
als variëteit beschreven hadden kunnen worden dan als soort, zoals nu heeft 
plaatsgevonden.
In het verband van deze beschouwing verdienen enkele species eveneens 
aandacht. Species Lau 337 is voorlopig geïdentificeerd als behorend tot de 
S. vizcarrae-populaties. Ze wordt veel groter dan S. vizcarrae, in cultuur 
opmerkelijk cylindervormig en ze komt voor in vormen die geel, donker
bruin en zelfs geheel zwart bedoornd zijn. De grote roodpaarse bloemen lij
ken op die van S. vizcarrae en ruiken sterk naar kruidnagel, terwijl de bloe
men van S. vizcarrae en haar variëteit laui gewoonlijk muffig ruiken.
Een andere verwante species, S. cylindrica Don. (Lau 335), die voorkomt 
op de hellingen achter het reeds lang buiten dienst zijnde spoorwegstation 
te Paschja, heeft eveneens vormen die sterk naar kruidnagel ruiken, maar ook 
muffig ruikende vormen komen voor. Deze plant wordt ook opvallend cylin
dervormig in cultuur, waarbij meestal de planten met stijve dorens vertikaal 
blijven groeien, maar de zachter bedoornde planten een meer kruipende
PLAAT

1) Sulcorebutia vizcarrae var. laui var. nov.: Doorn met doornlobben. 640x. Lau 324  TYPE.
2) Sulcorebutia vizcarrae var. laui var. nov.: Gave doorn komende van hetzelfde areool. 640x. Lau 324  TYPE.
3) Sulcorebutia vizcarrae var. laui var. nov.: Dichotomische puntgroei van een doorn. 1 20x. Lau 324  TYPE.
4) Sulcorebutia vizcarrae var. laui var. nov.: Micropyle. 1 60x. Lau 324 TYPE.

1) + 2) + 3) + 4) komen ook voor bij de variëteit vizcarrae.
5) Sulcorebutia vizcarrae var. laui var. nov.: Hilum. 40x. Lau 324  TYPE.
6) Sulcorebutia vizcarrae var. laui var. nov.: Dorsaal zicht. 30x. Lau 324  TYPE.
7) Sulcorebutia vizcarrae var. laui var. nov.: Lateraal zicht, (laterale kam en micropyle zijn duidelijk waarneembaar). 30x. 

Lau 324 TYPE
8) Sulcorebutia vizcarrae var. vizcarrae: Hilum. 40x. CA 6326  ISOTYPE.
9) Sulcorebutia vizcarrae var. vizcarrae: Dorsaal zicht. 30x. CA 6 32 6  ISOTYPE.
10) Sulcorebutia vizcarrae var. vizcarrae: Lateraal zicht, (laterale kam en micropyle zijn duidelijk waarneembaar. 30x. CA 

63 2 6  ISOTYPE
11) Sulcorebutia vizcarrae var. laui var. nov.: Testa-cellen. 320x. Lau 324  TYPE.
12) Sulcorebutia vizcarrae var. vizcarrae: Testa-cellen. 320x. CA 6326  ISOTYPE
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groeiwijze aannemen. Ze bloeit gewoonlijk met gele bloemen, maar door 
W. Gertel en W. Krahn zijn ook bij de stijver bedoornde typen rood-lila kleu
rige bloemen waargenomen.
Species Lau 335 en Lau 337 behoren beide tot de ''mentosa''-zaadgroep 
en als Lau 337 beschreven wordt, zou het eerder als een variëteit van S. 
torotorensis dan van S. vizcarrae moeten zijn.
De vondsten van Walter Rausch in dit gebied zijn ook zeer belangrijk: spe
cies WR 464 en WR 464a zijn beide als S. vizcarrae geïdentificeerd en 
species WR 464b als S. torotorensis, alhoewel alle tot het "mentosa” - 
zaadtype behoren. Ook de dorens tonen verschillen in hun ontwikkeling en 
zijn veel stijver dan van de door Cardenas beschreven typeplant van S. viz
carrae. Naar het schijnt staat de plant van Rausch dichter bij S. torotoren
sis. Zowel Rausch, Köhres als Knize hebben melding gemaakt van het feit 
dat bij S. torotorensis naast de normale rode-lila bloemen ook tweekleurige 
oranje/karmijnrode bloemen voorkomen, terwijl species Lau 327 alleen lila- 
rode bloemen heeft.
Knize heeft de tweekleurige vorm als W. rubriflora KK 1 593 verspreid en 
de roodlila vorm als Weingartia spec. Violet, KK 1771 . Het is interessant 
om op te merken, dat Cardenas in zijn originele beschrijving geen melding 
maakt van de tweekleurige vorm van zijn ” W. torotorensis” .
De recente vondsten van Heinz Swoboda hebben vormen van S. vizcarrae 
opgeleverd met witte en bleekrose bloemen, HS 44 en HS 44a. Een verde
re studie is nog nodig. Witte zowel als bleekrose bloemen komen ook voor 
bij S. flavissima, alsook bij de vele populaties van S. breviflora.

Plant description:
Body: freely caespitose about the base, forming many headed dumps, with individual heads 
upto 60 mm diameter and 50 mm high, with a dull grey-green to deep green epidermis. The 
root system is fusiform with two or more thickened roots rather than a single tap-root. Ribs: 
upto 1 8, slightly spiralled or vertical, resolved into prominent rhomboidally based pyramidal tu- 
bercles upto 1 5 mm long (major axisl, 7 mm wide (minor axis) and 5 mm high, obliquely allig- 
ned. Areole: long, narrow, white or light grey felted, 6-8 mm long, 1.3 mm wide but wide- 
ning upto 2.5 mm at its upper end, set upon the upper ridge of the tubercle but in a groove 
that runs into the furrow between the bases of the two adjacent higher tubercles. Spines: sub- 
porrect or pectinate radials upto 18 arranged in lateral pairs, 3-1 1 mm long, slightly curved, 
flexible and subulate, white or pale yellow, often tipped brown; 2-4 central spines 1 0-1 5 mm 
long, similar to the radial spines but occasionally wholly brown. Flower bud: conical, deep pur- 
ple with apparently naked, greenish scales but which hide a few bristly hairs in their axils. Flo
wer: overall dimensions, 20 mm long and ca. 24 mm wide, light magenta; pericarp 3.5 mm 
long and wide with small blunt oval green scales bearing a few white thin hairs and a few short 
fine bristles; receptacle 7 mm long and 8-9 mm wide with broad blunt oval scales 4.5 to 1 1 
mm long, 2.5-3 mm wide, green in colour; outer perianth segments spathulate, ca. 7 mm wi
de, 1 6 mm long with a small apical tooth, magenta in colour darker towards the tip, paler to- 
wards the base; inner perianth segments 1 4 mm long and 6 mm wide as for the outer seg
ments in form and colour; style 9 mm long and 0.8 mm thick, pale yellow to white with a 5- 
lobed stigma, lobes 2 mm long, pale yellow to white; filaments arise from the receptacle wall 
in 5 wreaths, the primary filaments are 3 mm long and pale yellow with 1.8 mm long yellow 
anthers, while the secondary filaments are 3.5 mm long, also pale yellow with 2 mm long yel
low anthers; nectary is open at the base of the receptacle and not occluded by the emergent 
style. Fruit: pale greenish yellow flattened berry with thick walls, 5-7 mm in diameter with 
small oval scales bearing fine white hairs and occasionally fine bristles in their axils. Seed: 
cap-shaped, with a verrucose testa deep brown to black, often covered by a partial brownish 
arillus coating; hilum is irregularly oval, yellowish white and slightly depressed, with the deve- 
lopment of the funiculus placing the seed in the 'Steinbachii'' group. (See Brederoo; Succulen
ta 64: 4; 74-77, April 1 985).

Gillis Steltmanstraat 38, 1076 NP Amsterdam

29 George V Avenue, Worthing, West Sussex, BN 11 5SE, Engeland

De REM-opnamen zijn vervaardigd door de heer W. Vanmaele, Afd. recente Invertebraten, van 
het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Vautirstraat 29, 1040 Brussel.
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Sukkelen in succulenten!

P.P. VAN DE PUYL

Eerste week februari 1986
Bij de zaailingen zijn die van Leuchtenbergia principis (11) nu 4 weken 
oud, zo'n 10 mm groot, verspeend in een platte bak met bodemverwar- 
ming, temp. ca. 1 7°C. Het aquarium met de zaaisels moet ik nu elke dag 
luchten door de dekruit er een uurtje af te halen; tevens sproei ik met een 
Superol-oplossing. De bolletjes van Ariocarpus retusus zijn dan helemaal 
wit en later worden ze groen, vreemd hoor!
Zaailingen van Arrojadoa hebben direkt na het kiemen een twee-puntige 
vorm; bij mijn andere zaailingen is het nog bol- of ovaalvormig. Sommige 
grote Agaves hebben iets water van onderen gekregen; ze verschrompel
den me te veel. Trouwens, de Aeoniums beginnen ook te verschrompelen, 
maar die geefjik geen water, eerst knoppen vormen, luitjes! Pas dan krijgen 
jullie weer wat! U ziet het, sukkelende succulentenhouders praten tegen hun 
planten, werkelijk het helpt! Maar zorg er wel voor dat anderen het niet mer
ken, zelfs je eigen vrouw niet, want dan gaan ze aan je twijfelen!
Sedum greggii bloeit met heel kleine gele bloemen.

Tweede w eek februari
Weer zaden binnen gekregen, nu van Fa. van Donkelaar, het merendeel 
Mesems; aan de slag dus maar weer. Het aquarium is nu helemaal vol (en 
nu eens niet met vissen!).
Het voorjaar nadert duidelijk in mijn kas: de Argyroderma-soorten beginnen 
allemaal nieuwe lichamen te vormen vanuit hun oude lijf; ik wilde dat ik zo 
makkelijk kon vernieuwen, lijkt me wel wat, elk jaar een nieuw lijf. Nog meer 
mesems zijn aan het vernieuwen, zoals Cheiridopsis. En nu a.u.b. niet in de 
verleiding komen om ze te gaan vertroetelen c.q. water te geven, want dat 
mag absoluut: niet, maar het vergt wel veel moeite om dit ook te laten! 
Enkele Neoporteria villosa's die uit hun jasje (pot) barsten verpot in grotere 
potten (vierkante plastic potten). Hoop dat ze nu eindelijk eens gaan bloeien. 
(Gezaaid in 1 979, staan op eigen wortel). In de koude kas staat een Aeoni- 
um (vermoedelijk A. haworthii) die het prima doet, terwijl het daar 's nachts 
zo'n —10°C is. Hij vormt al knoppen ook, staat natuurlijk wel kurkdroog, 
maar blaakt van gezondheid, harde knaap hoor! (Daarom spreek ik deze 
maar met hij aan.).
Greenovia aurea (zie vorige afleveringI Foto's van de schrijver



Derde w eek februari
De Mesem-zaden (van Van Donkelaar) kiemen wel ontzettend snel, na 5 a 7 
dagen is er al volop leven te bespeuren in Lithops, Conophytums e.d. Ook 
Euphorbia obesa is volop aan 't kiemen, de andere Euphorbia's niet. Twee 
stekjes met bijbehorende foto's van de bloemen opgestuurd naar de heer 
Sterk voor een naambepaling. Een stekje van die sterke Aeonium en een stek
je van een vetplant die ik vorig jaar in Griekenland heb gevonden. Ben be
nieuwd.
Aan de groei is nu ook Ruschia dualis-, deze heeft bij mij nog nooit gebloeid. 
Ook verschillende Crassula-soorten zijn uit hun winterrust ontwaakt. Ze krij
gen een klein beetje water via de turf waarin ze in hun stenen potten staan.

Vierde w eek februari
De eerste stekeltjes zijn er weer! En wel bij de Arrojadoa-zaaiUngen (na 20 
dagen). Er komt ook groei in wat ik oneerbiedig mijn ''aardappel”  noem, het 
is een caudex-vormige plant (stronk- of knol-vormig) met zijn onuitspreekba
re naam: Raphionacme. Ik noem haar gewoon "aardappel". Mijn vochtig- 
heidsmeter zegt me dat de grond bij deze plant gortdroog is; houden zo en 
van de gieter afblijven!
Ook de Dorstenia foetida's beginnen weer bladeren te vormen; ze staan 
vlak boven de radiator van de c.v . en krijgen van onder wel iets water.

Vloedlijn 19. 1791 H J  Den Burg

De indeling der cactussoorten ( 2 )

E. CROMBEZ

2. De evolutie van het aantal geslachten
Zoals uit de vorige aflevering blijkt is e.r een veelheid aan soorten: zo'n 3000 
volgens Backeberg (een splitter) of 2100  volgens Hunt (een lumper of een 
samenvoeger). Het is vanzelfsprekend dat men hierin een zekere ordening 
moet brengen, wil men een overzicht krijgen in die veelheid van soorten. 
Men kan alle soorten met gelijkwaardige kenmerken samenvoegen tot een 
grotere systematische eenheid, nl. het geslacht. Dit is een kunstmatige een
heid, die soorten omvat die in één, maar liefst meer kenmerken met elkaar 
overeen moeten stemmen. Afhankelijk van de criteria die men aanlegt tot 
het omlijnen en afgrenzen van een geslacht komt men tot een verschillende 
opvatting en omvang van een geslacht. Neemt men aan dat een verschil in 
één enkel kenmerk (b.v. vrucht al dan niet bedoornd) voldoende is voor een 
afsplitsing als nieuw geslacht, dan komt men tot een groot aantal geslachten 
(splitters). Neemt men echter aan dat een aantal kenmerken duidelijk moeten 
verschillen om een afzonderlijk geslacht te vormen, dan komt men tot een 
klein aantal geslachten (lumpers = samenvoegers), eventueel met onder- 
geslachten om de kleinere verschillen in kenmerken op te vangen. 
Tegenwoordig kennen we een groot aantal geslachten, eigenlijk teveel om 
goed te zijn. Dit was echter niet steeds zo. Laten we daarom even de evolu
tie volgen vanaf Linnaeus (1 7 50). Ten tijde van Linneaus waren slechts 22 
soorten bekend, die gerangschikt waren in een 4-tal geslachten nl. Opuntia 
Tournefort, Melocactus Tournefort, Cereus Hermann en Pereskia Plumier. 
Linnaeus, die in zijn werk "Species Plantarum”  (1 753) de tweeledige



aantal
geslachten

naamgeving (geslachtsnaam en soortaanduiding) invoerde, rangschikte de 
22 hem bekende soorten in één enkel geslacht, nl. Cactus, op grond van de 
gelijkenis in bloemstructuur. Hij hield dus geen rekening met de vorm van 
het plantelichaam. Die gebruikte hij wel om zijn geslacht in te delen in 4 sec
ties (Zie volgende aflevering). De grote Linnaeus voegde dus alles samen, 
terwijl Miller in 1 7 54 de oude geslachtsnamen weer gebruikte. De toestand 
bleef, wat betreft het aantal geslachten, praktisch ongewijzigd tot ongeveer 
1 800. Tengevolge van de ontdekking van een groot aantal nieuwe soorten 
bleek het niet langer houdbaar alle soorten in één of vier groepen (geslach
ten) in te delen. De grote Engelse plantkundige Adrian Haworth verhief de 
secties van Linnaeus tot geslachten en stelde zelf nog enkele geslachten op 
zodat hij tot 7 geslachten kwam (1819). De Candolle en Link & Otto stelden 
elk nog een nieuw geslacht op zodat Pfeiffer in 1837 (Enumeratio) tot 1 0 
geslachten kwam, nadat hij zelf ook nog een geslacht had opgesteld. (In de 
volgende aflevering wordt deze evolutie tot en met Pfeiffer meer in detail 
weergegeven.) Na Pfeiffer nam het aantal soorten geweldig toe (zie vorige 
aflevering) evenals het aantal nieuwe geslachten. Dit is weergegeven in on
derstaande tabel.

1 753 Linnaeus 1 geslacht met 4 secties
1819 Haworth 7 geslachten
1837 Pfeiffer 1 0 geslachten
1 849 Salm-Dyck 20 geslachten
1830-1900: Vele nieuwe geslachten opgesteld, doch niet algemeen aanvaard door diverse 

plantkundigen.
1 893 Schumann 
1921 Britton & Rosé 
1 929 Berger 
1937 Borg 
1958 Buxbaum 
1962 Backeberg 
1967 Backeberg 
1 967 Hunt

21 geslachten 
1 24 geslachten 

41 geslachten 
134 geslachten 
1 60 geslachten
220 geslachten (Die Cactaceael 
236 geslachten (Das Kakteenlexikon ed. 1976) 

84 geslachten

Uit de tabel en de grafiek valt duidelijk op te merken dat het aantal geslach
ten (althans algemeen aanvaarde) klein (21) blijft tot Schumann (1 900) om 
dan te stijgen tot 84 volgens de 'lumping' of conservatieve klassifikatie- 
systemen of tot het grote aantal van 236 geslachten volgens de meer libera
le of splitter-systemen, te beginnen bij Britton & Rosé en eindigend met Bac-



keberg. De periode tot en met Schumann (1 900) is gekenmerkt door een 
klein aantal grote verzamelgeslachten, zoals b.v. Cereus en Echinocactus. 
Tot en met Schumann baseerden de auteurs zich overwegend op de uiterlij
ke vegetatieve kenmerken van de planten. Zij hielden - soms noodgedwon
gen - weinig rekening met de bloemstructuur, die op dat moment van vele 
cactussen nog niet bekend was. In tegenstelling hiermede baseerden Brit- 
ton & Rosé hun indeling op onderzoekingen op de vindplaatsen en hielden 
rekening met bloem- en vruchtstructuur bij de afgrenzing van hun geslach
ten. Dit leidde tot de opsplitsing van de grote Schumanniaanse verzamel
geslachten, zoals Echinocactus en Cereus (de laatste werd in meer dan 3 5 
nieuwe geslachten opgesplitst) en resulteerde aldus in een massa kleinere 
geslachten (1 24) met min of meer welomlijnde kenmerken. Berger (1 929) 
probeerde een kompromis te vinden tussen het conservatieve Europese 
systeem (Schumann) en het liberale Amerikaanse systeem (Britton & Rosé) 
en kwam tot een klassifikatie met 41 geslachten, waarvan vele opgesplitst 
in talrijke ondergeslachten. In de jaren dertig wierp Backeberg zich op als 
voorstander van het systeem van Britton & Rosé (gebaseerd op bloemstruc
tuur). Hij slaagde erin dit systeem in Europa ingang te doen vinden. Met 
Backeberg, die aan dit systeem de areaalgeografische faktor toevoegde, nl. 
de indeling in Zuid- en Noordamerikaanse soorten, nam het aantal geslach
ten met duizelingwekkende vaart toe. Hij stelde steeds meer en meer 
geslachten op en verhief vroegere ondergeslachten tot geslachten. In 
Kaktus-ABC (1 935) kwam hij reeds tot 141 geslachten en in zijn "Blatter 
für Kakteenforschung" (1 938) waren er dat reeds 178. Zijn ''Kakteenlexi- 
kon”  (uitgave 1 976) bevat tenslotte 236 geslachten. Vele tijdgenoten van 
Backeberg en ook de huidige plantkundigen verwijten hem zijn te ver door
gedreven opsplitsing. De meeste auteurs, met uitzondering van Ritter mis
schien, streven naar een meer conservatief systeem met minder geslachten, 
eventueel opgesplitst in enkele ondergeslachten. Zo komt Hunt (1 97 6), een 
uitgesproken 'lumper', zich baserend op het systeem van Britton & Rosé, tot 
84 verschillende geslachten. We kunnen stellen dat een realistisch klassifi- 
katiesysteem de cactusfamilie indeelt in ongeveer 1 20 geslachten. Tot nog 
toe echter is een dergelijk werk nog niet geschreven, al is dit wel hoog no
dig. Vele taxonomen verrichten tegenwoordig grondig naspeurwerk om de 
indeling in geslachten op orde te brengen, doch dit is een werk van lange 
adem, dat veel onderzoek en vergelijking van plantmateriaal vraagt, ook op 
de vindplaatsen. Overhaaste spoed is echter zelden goed.
Intussen moeten we het stellen met een moeilijk te ontwarren veelheid van 
namen en naar ik vrees zal dat wel nog een tijdje zo blijven.
Literatuur: (voor de beide afleveringen).

Backeberg C. Wunderwelt Kakteen ed. 1974 (1e uitg. 1961)
Die Cactaceae Bd I (1959) reprint 1982 
Das Kakteenlexikon uitg. 1976 (Haage)

Barthlott W. Kakteen (1974)
Borg J. Cacti 4e ed. (1970)
Britton/Rose The Cactaceae (1920) reprint 1963 
Buxbaum Die Pflanzenfamilie der Kakteen 1974 
Haage W. Kakteen von A bis Z (1 981)
Hunt D.R The genera of the Cactaceae (1 967)

(uit The genera of flowering plants vol II, 1967)
Marshall/Bock Cactaceae 1941 
Pfeiffer Cacteen 1837
Rauh W. Kakteen an ihre Standorten (1979)
Salm-Dyck Cacteae in Horto Dyckense cultae anno 1 849  (1850)
Schumann Gesamtbeschreibung der Kakteen 2e Aufl. (1903)

Ardooisesteenweg 361, 8800 Roeselare Wordt vervolgd



Mijn overgang van aarde naar lavagruis
D. ABBENES

Sinds ik cactussen kweek, zo'n 1 6 jaar ondertussen, ben ik op zoek naar 
het ideale substraat waarin deze planten gekweekt kunnen worden. Dit is 
mij nu na vele jaren van proefnemingen met verschillende soorten substraat 
waaronder chemie-aarde, Lentse potgrond en vele eigen mengsels, hopelijk 
gelukt. In Succulenta 1 982 (nr. 7), blz. 1 54 schrijft P. Dekker dat zijn er
varingen met lavagruis goed zijn. Daarna heb ik de stukjes van H. van Wor
tel in Succulenta 1 982 (nr. 8), blz. 1 82 en 1 982 (nr. 9), blz. 1 94 aan
dachtig bestudeerd; hij had niets dan lof over lavagruis. Alvorens eraan te 
beginnen heb ik de heer Dekker gebeld en hem gevraagd hoe het lavagruis 
hem ondertussen beviel. Dit gesprek zette de eerste domper op mijn 
enthousiasme. Hij deelde mij namelijk mee dat zijn cactussen niet meer op 
lavagruis stonden en dat lavagruis hem als substraat slecht was bevallen. 
Daarna heb ik ook de heer Van Wortel gebeld en hem gevraagd of zijn erva
ringen net zo waren als die van de heer Dekker. Hij was nog steeds enthou
siast, maar raadde mij aan het lavagruis aan te zuren met superfosfaat, 
daar de pH van het materiaal te hoog is. Uit het artikel van Dekker maakte 
ik op dat hij zijn planten rechtstreeks in het lavagruis had gezet. Vandaar 
waarschijnlijk het slechte resultaat, waardoor hij weer van het lavagruis is 
afgestapt. Maar goed, eerst geprobeerd aan superfosfaat te komen bij een 
landbouwfirma. Nadat dit was gelukt, heb ik exact de handelwijze van 
Van Wortel gevolgd, met als resultaat: geen verlaging van de pH (achteraf 
gezien kon dat ook niet, want superfosfaat is geen zuur). Weer Van Wortel 
gebeld; deze raadde mij aan om salpeterzuur te gebruiken.
Een cactusvriend, waarvan ik wist dat hij bij een firma werkte die dit spul- 
gebruikte, bracht wat voor me mee. Het was alleen meer verdund dan de 
heer Van Wortel aangaf. Hiermee geprobeerd om de pH te verlagen en ja
wel, dat lukte. Nu stak het volgende probleem de kop op. Het lavagruis dat 
ik had behandeld werd hierdoor drijfnat, zodat ik er niets mee kon begin
nen. Eerst heb ik toen een paar oude pannen opgescharreld en hierin het 
lavagruis gedaan. Daarna heb ik mijn echtgenote lief aangekeken en haar 
gevraagd of ik deze pannen op de kachel mocht zetten om het lavagruis 
weer droog te krijgen. Zo heb ik ongeveer de halve winter gezeten. Ik had 
namelijk 1 2 zakken lavagruis te drogen. Maar aan alles komt een eind. Be
gin februari ben ik begonnen met verpotten waarbij ik precies de aanwijzin
gen van de heer Van Wortel heb opgevolgd. Toen ontdekte ik al één voor
deel van lavagruis.
Het is gewoon een genot hiermee te verpotten; je hoeft niet te stampen of 
te schudden, het kruipt overal tussen, wat aarde niet doet. Tot mijn schrik 
bleek ik te weinig lavagruis te hebben voor het verpotten van mijn verzame
ling die bestaat uit ongeveer 1400 planten, uitsluitend Lobivia's, Rebutia's 
en Sulcorebutia's. Enige dagen later was ik op bezoek bij de firma Verma- 
sern in Oberhausen waarbij het mij opviel dat alle planten in rode lavagruis 
stonden. Op mijn vraag of men ook lavagruis leverde, antwoordde men be
vestigend. Ik vroeg ook nog of de pH bekend was, waarop men meedeelde 
dat dit ongeveer 5 a 6 was. Ik kon mijn oren haast niet geloven, na alle 
moeite die ik had gedaan stond hier lavagruis met de juiste zuurgraad. Dus 
heb ik meteen een aantal zakken meegenomen en thuis zorgvuldig de pH 
nagemeten. En ja hoor, het klopte. Nu de rest van mijn planten verpot en 
het groeiseizoen afgewacht.



n

Mijn planten staan ondertussen ongeveer 2 jaar op lavagruis en ik ben nog 
even enthousiast over het substraat als in het begin. Het heeft veel voorde
len ten opzichte van aarde. Zo heb je de waterhuishouding volkomen in de 
hand, ook bij een slechte zomer zoals wij in 1 985  gehad hebben. Voor het 
watergeven gebruik ik aangezuurd water dat ik als volgt verkrijg, los 45 
gram oxaalzuur op in 1 liter gedestilleerd water; van deze oplossing wordt 
50 ml toegevoegd aan 1 emmer kraanwater, laat het 2 dagen staan, giet 
dan het bovenste water heel voorzichtig over in een andere emmer en gooi 
het bezinksel, dat helemaal w it is, weg. Wat men dan overhoudt is prima 
water om mee te gieten. Mocht dit alles te omslachtig zijn dan verwijs 
ik u naar het artikel van Van Wortel waarin hij vertelt hoe men aan goed 
aangezuurd water kan komen.
Aan het zelf maken van cactusmest heb ik mij niet gewaagd. Hiervoor zijn 
bij diverse cactuskwekers goede middelen te koop. Ik mest ongeveer om 
de 3 weken, hetgeen goed voldoet. De beworteling van mijn planten is veel 
beter geworden en ook de bedoorning (waar ik al niet over te klagen had) 
is vooruitgegaan.
Een ander groot voordeel is dat men alleen hoeft te verpotten als de plan
ten de pot uit groeien.
Verdere ervaringen met lavagruis betreffen het stekken en zaaien. Het stek
ken gaat heel goed in lavagruis; het zaaien erin lukt mij niet zo goed. De za
den ontkiemen wel maar groeien niet, zodat ik besloten heb voor het zaaien 
mijn oude beproefde methode te handhaven. Zonder problemen kan men 
naderhand de zaailingen overzetten op lavagruis. Ik hoop dat ik met dit 
stukje bij vele mensen de drempelvrees heb weggenomen om eens wat an
ders te proberen.
Ikzelf ben ook maar amateur en in het geheel niet wetenschappelijk onder
legd, maar ik heb het toch geprobeerd en met goede resultaten. Houd uw 
kritiek of vragen niet voor u, maar reageer.

Koekoekstraat 6, 1781 WG Den Helder

Voor u gelezen

V arenrou w m u g
Bestrijding larven
Larven van rouwvliegjes (Sciara-vliegjes) kunnen als zij in grote aantallen 
voorkomen, veel schade veroorzaken aan jonge planten. Deze drie tot vier 
mm lange larven zijn doorschijnend w it met een zwarte kop. Zij komen 
vooral voor in de bovenlaag van de potgrond, de bevloeiingsmatten en op 
het zandbed. Zij leven gewoonlijk van algen maar kunnen ook de stengel- 
voet aantasten.
Bestrijding van de larven is mogelijk door het zand, de bevloeiingsmat en 
de potten te begieten met 30 ml parathion of 100 g endosulfan (bijvoor
beeld Thiodan) per 1 00  I water. Geef drie liter oplossing per m2. De hinder
lijke volwassen vliegjes kunnen worden bestreden door regelmatig een 
ruimtebehandeling toe te passen met dichloorvos (zoals DeDeVap) of door 
te spuiten met een synthetische pyrethroïde.
Notitie van de Publikatiecommissie van de gezamenlijke Proefstations en Consulentschappen 
Overgenomen uit: Vakblad voor de Bloemisterij 5 (1986) p. 25.

1 1 4



Een vetplantje voor het raam  (19)

W. STERK

Gasteria baylissiana Rauh.
In het geslacht Gasteria  is het met de naamgeving en de indeling nog altijd 
een warboel. De meeste soorten zijn beschreven aan de hand van cu ltuur
planten, waarvan de herkomst dikw ijls niet bekend was. Alleen een bewer
king aan de hand van in het w ild verzameld materiaal kan hier uitkomst 
brengen. Er zullen dan niet zo veel soorten overblijven en verschillende be
kende vormen zullen misschien niet meer terug te vinden zijn.
De hier genoemde soort is door Mr. Truter bij Oude Kraal in de Zuurberge 
gevonden en in 1 9 7 3  door Roy Baylisse naar Prof. Rauh in Heidelberg 
gestuurd. Rauh beschreef de soort in 1 9 7 7  in Journal of South-African Bo- 
tany. In 1 9 8 3  schreef Ernst van Jaarsveld in het blad Aloë over deze soort 
en plaatste daarbij een prachtige aquarel van Mevr. E. W ard-Hilhorst.
Het betreft hier een tamelijk klein, zodevormend plantje, volgens de be
schrijving 8-1 0 cm breed en 3 -8  cm hoog. De dikke, donkergroene blaad
jes zijn bezet met kleine, w itte  knobbeltjes. De blaadjes staan tweerijig. De 
bloemstengel kan in de natuur wel 20  cm hoog worden en 15- 17  bloe
men dragen. Hier in cultuur zijn het er meestal minder. Deze bloemen zijn 
onderaan to t een bolletje opgezwollen met daarop w a t scheef een buisje 
met naar buiten gebogen puntjes aan het eind. Het bolvorm ige deel is 
prachtig rood van kleur. Zowel door deze kleur als door de vorm wijken ze 
af van alle andere Gasteria's.
Ik kan deze soort in geen enkele groep van de onderverdeling van het 
geslacht volgens Berger onderbrengen. De zeer ruwe, met knobbeltjes be-

Gasteria baylissiana Foto's van de schrijver

1 1 5



zette, blaadjes wijzen in de richting van G. verrucosa, maar de bloemen lij
ken meer op die van G. HHiputana en op de afbeelding die Berger geeft van 
de bloemen van G. planifolia. Deze soorten hebben beide echter gladde 
bladeren.
Er zijn in de Zuurberge ook plantjes gevonden die iets groter zijn maar zeker 
tot dezelfde soort horen.
Hier groeien deze plantjes nogal langzaam. Ze zijn uit stekken of uit 
bladstekken te vermeerderen. Ernst van Jaarsveld schrijft ook over het zaai
en van Gasteria's. Mijn plantje geeft bij zelfbestuiving geen zaad. De enige 
Gasteria die dat bij mij doet is G. armstrongii.
Het zal nog wel een tijd duren voor deze soort algemeen verspreid is, maar 
zij is zeker de moeite waard.

Wevestraat 89, 5 7 0 8  AE Helmond

*  *

Lezers reageren

Met betrekking tot Th. Neutelings' artikel over Mammillaria baumiivar. radi- 
aissima in Succulenta nr. 1 1, 1 985, het volgende. Het doet me genoegen 
dat de schrijver over exemplaren beschikt, die met deze omstreden "soort”  
overeenkomen. Ook ik ben de mening toegedaan (zie onze losbladige uitga
ve Z.A.G. Mammillarien), dat de opgegeven vindplaats op grond van fyto- 
geografische argumenten niet kan kloppen. Daarom beschouwde ik de soort 
M. radiaissima als zeer onzeker.
Wanneer men evenwel de door de schrijver op bladzijde 233 aangehaalde 
kenmerken onderling vergelijkt, dan is de status van variëteit onder M. bau- 
mii gerechtvaardigd. Het is dan ook te hopen dat deze plant vermeerderd 
wordt, zodat zij haar plaats in menige verzameling zal vinden.

Dr. Bernd Hofmann, Ph.-Müller-Allee 52. DDR-1532 Kleinmachnow

BOEKBESPREKING

DIE MAMMILLARIEAE. Uebersicht über die Arten, Varietaten und Synonyme der Mammilla- 
rien und verwandter Gattungen. Losbladige uitgave van de Z.A.G. Mammillarien onder redactie 
van Dr. Bernd Hofmann, Philipp-Müller-Allee 52, DDR-1 532 Kleinmachnow.
Deze losbladige uitgave, waarvan de eerste aflevering uit een twintigtal plantportretten bestaat 
benevens een titelblad en een voorwoord, is een initiatief dat alle lof verdient. Elk plantportret is 
als volgt opgebouwd. Bovenaan bevindt zich een kleurenfoto, gevolgd door de oorspronkelijke, 
Latijnse diagnose, de (Duitse) vertaling ervan, eventuele aanvullende beschrijvingen, gegevens 
over de biotoop, cultuurwenken en aanvullende opmerkingen. Naast de kleurenplaten, die tot dus
ver allemaal van redelijke kwaliteit zijn, wordt tevens een zwartwitfoto van de betreffende 
plant alsmede een foto van de zaadkorrels afgedrukt.
Het ziet er allemaal zeer professioneel en goed verzorgd uit. Omdat men evenwel in de D.D.R. 
met papiervoorziening worstelt, is het kwaliteitsaspect er wat bekaaid van af gekomen. Het is 
dan ook niet aanbevelingswaardig deze bladen van ringbandgaten te voorzien om ze dan zo op te 
bergen. Een goede mogelijkheid is deze bladen in ringband (17 ringen) plastic-hoesjes met een 
kunststoffen alfabet onder te brengen. Helaas kan men zich er niet op abonneren, maar geïnte
resseerden kunnen zich tot bovenstaand adres wenden.

Theo Neutelings



BOEKBESPREKING

Bradleya, Yearbook of the British Cactus and Succulent Society, vol. 3 (1985). 1 1 9
pp., Engelse tekst, prijs £ 8 .50 (incl. porto).
De derde aflevering van deze jaarlijkse uitgave begint met een uitgebreid artikel van Bruyns over 

de Ceropegia's uit de Kaapprovincie 147 pagina's). Van vijftien soorten worden de verspreiding 
en klassifikatie behandeld. Een aantal nieuwe kombinaties wordt gemaakt: C. fimbriata ssp. 
connivens (Dyer) Bruyns, C. fimbriata ssp. geniculata (Dyer) Bruyns, C. africana ssp. barklyi 
(Hooker) Bruyns en C. linearis ssp. tenuis (Brown) Bruyns. C. dubia wordt synoniem geacht aan 
C. meyeri-johannis. De kwaliteit van de kleurenfoto's en de pentekeningen is uitstekend.
Het genus Sedum in Ethiopië wordt besproken door Gilbert (5 pp ). Zeven betrouwbaar gedocu
menteerde soorten worden genoemd; voorts een niet voldoende bekend taxon. Van de zeven 
taxa zijn er drie nieuw: S. baleense, S. mooneyi en S. glomerifolium.
Hunt vervolgt zijn overzicht van Mammillaria-namen en behandelt de namen beginnend met L en 
M (14 pp.). De veel gebruikte maar ongeldig gepubliceerde naam M. microcarpa Engelmann 
schijnt te moeten worden vervangen door M. milleri (Britton & Rosé) Bödeker. De bijgevoegde 
foto's zijn helaas alle arm aan kontrast.
Dezelfde auteur brengt de originele tekst en Engelse vertaling van Ehrenbergs' 'Beitrag zur Ge- 
schichte einiger mexicanischer Cacteen', oorspronkelijk verschenen in 1846 (30 pp.). De 
meeste door hem beschreven soorten worden tegenwoordig als synoniem van andere be
schouwd. Slechts één soort kan met de gegeven beschrijving positief gedetermineerd worden 
(Mammillaria beneckei). Een kaartje met door Ehrenberg genoemde vindplaatsen vergezelt het 
artikel.
Eggli geeft een overzicht van de door Backeberg gepubliceerde, maar volgens ICBN-regels on
geldige, cactusnamen (6 pp.). Veel van deze namen zijn algemeen ingeburgerd.
Eveneens van Eggli is de bibliografie van tijdschriften die geheel of gedeeltelijk gewijd zijn aan 
succulente planten (1 7 pp.). Maar liefst 481 titels zijn opgenomen.
Bradleya is te bestellen bij BCSS Publicity Officer, H.D. Mann, 21 Windmill Gardens, Kibworth 
Harcourt, Leicester LE6 OLX, UK, na overmaking van bovenvermeld bedrag.
Bert Jonkers

Opmerking bij M am m illaria serie M egastigm atae

H.A. JONKERS

In 1 848 publiceerde W.H. Emory in Appendix 2 van zijn 'Notes of a Military 
Reconnaissance from Fort Leavenworth in Missouri to San Diego in Califor- 
nia' een aan hem gerichte brief van Engelmann, met korte, op schetsen ge
baseerde diagnoses van negen nieuwe cactussoorten, waaronder die van 
Mammillaria microcarpa. Over deze namen schreef Engelmann in dezelfde 
brief (vertaald): "Ik heb het gewaagd een aantal soorten van de tekening te 
beschrijven; mijn beschrijvingen en de door mij gegeven namen blijven ech
ter twijfelachtig tot we meer gegevens kunnen verkrijgen om de soorten te 
karakteriseren" (fide Taylor, 1 985, The genus Echinocereus, p. 52). We 
mogen hieruit konkluderen dat hij M. microcarpa slechts als een provisori
sche naam beschouwde, die volgens I.C.B.N. Art. 34.1 ongeldig is. In zijn 
talrijke latere publikaties wordt M. microcarpa dan ook niet meer door Engel
mann genoemd (Hunt, 1 985, Bradleya, vol. 3, p. 62). M. microcarpa kan 
hierdoor niet als type van de serie Megastigmatae dienen, aangezien het ty
pe van een taxon in de rang van genus of lager (maar boven die van soort) 
het type van een naam van een soort is (Art. 10.1), waarbij met 'naam' een 
geldig gepubliceerde naam wordt bedoeld (Art. 6.6). Overigens zijn met de 
ongeldigheid van M. microcarpa alle kombinaties van deze naam met ande
re eveneens ongeldig (dus ook de reeds lang gebruikte). Als oudste bekende 
geldige naam voor hetgeen als M. microcarpa in verzamelingen te vinden is, 
komt waarschijnlijk Neomammillaria milleri Britton et Rosé (1 923; syn. 
Mammillaria milleri (Br. et R) Bödeker) in aanmerking (Hunt, ibid.).



Mammillaria serie Ancistracanthae

MAMMILLARIA WERKGROEP NOORD (M.W.N.)

De indeling van de Mammillaria-serie Ancistracanthae, zoals dit door D.R. 
Hunt is gedaan als een soort ''parkeerserie'', is zeer onbevredigend en dat 
dit vraagt om wijziging, is begrijpelijk.
Het doel van de heer Th.M.W. Neutelings om meer duidelijkheid te krijgen, 
zoals hij aangeeft in zijn artikel in Succulenta, jan. 1 986, pag. 3-7, juichen 
wij als werkgroep (M.W.N.) toe. Ook het samenvoegen van de microcarpa- 
groep en de dioica-groep is voor ons een aanvaardbare overweging.
Het afsplitsen van een serie Megastigmatae van "de rest" van deze serie 
lijkt ons niet zozeer een verduidelijking. Het probleem van de serie Ancistra
canthae zit volgens onze opvatting niet in de microcarpa-groep en de dioica- 
groep, maar veel meer in de overige soorten, die hier al dan niet permanent 
in zijn ondergebracht. Dit komt ook duidelijk tot uitdrukking in het voorwoord 
van de desbetreffende publikaties van D.R. Hunt, CSJGB (1981), pag. 41- 
48.
Als de serie Megastigmatae aanvaard zou worden, dan kan met zeker zoveel 
"rech t" een serie voor de Barbata-groep worden opgevoerd, verder afzon
derlijk nog voor M. guelzowiana een aparte serie en zo ook voor M. zephy- 
ranthoides en voor M. tetrancistra ieder een aparte serie. Hierdoor zou de 
thans bestaande serie Ancistracanthae geheel worden opgesplitst.11 
Aan een dergelijke handelwijze kunnen alle series binnen het geslacht Mam
millaria onderworpen worden. Dit zal een en ander niet overzichtelijker ma
ken. Het lijkt ons een heilloze weg, die wij niet willen voorstaan.
Ware het niet raadzamer geweest de overweging tot het oprichten van een 
nieuwe serie eerst in een breder verband, bijvoorbeeld de landelijke Mammil- 
laria-werkgroep, te bediscussiëren?21

Kontaktadres: K.H. Hofstee
Kolholsterweg 10 
9 9 8 7  NL ZIJLDIJK

Naschrift Neutelings:
11 zie het onlangs verschenen artikel in Succulenta 65 (3).
21 Al vele jaren ben ik diepgaand bezig met ondermeer literatuurraadpleging, bestudering ervan 

etc. terzake van Mammillaria en nauwverwante genera. Om alle notities e.d. in de werk
groep door te nemen zou deze groep minimaal tweewekelijks bijeen dienen te komen.

Naschrift bij Mammillaria series Megastigmatae
(Succulenta 65(1), p. 3, 1 986)

Th. NEUTELINGS

Het gepubliceerde artikel behoeft om enkele redenen een vervolg. In de 
eerste plaats is vergeten bij de combinationes novae de verwijzing naar de 
oorspronkelijke beschrijving te vermelden, een verwijzing die volgens de 
ICBN noodzakelijk is voor de geldigheid van de uitgevoerde handeling.
De tweede reden is de publicatie van D. Hunt in Bradleya 3 (1 985), die op 
pag. 62 aantoont dat de naam Mammillaria milleri (Br. & R.) Böd. prioriteit



geniet boven de naam Mammillaria microcarpa (zie ook de bijdrage van de 
heer Jonkers elders in dit nummer). Deze aanpassing is hieronder eveneens 
doorgevoerd.
Een soort die wel thuishoort in deze serie maar niet vermeld is, is M. mul- 
tidigitata Lindsay. In het schema moet zij ingedeeld worden bij de dioica- 
groep.

1 . 1 . 0 . 

1 . 1 . 0 . 1 .

1 . 1 . 1 .

1.1.1.1.

1.1.1.2. 

1.1.2.

1.1.2.1.

1.2.0.1.

1.2.1. 

1.2 .1 .1.

1.5.1.

1.6.0.1.

1.6.0.2.

1 .6 .0 . 3.

1 .6 .0 . 4.

1 .6 .0 . 5.

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

1.6.5.

1.7.1.

1.7.2.

Mammillaria milleri (Britton & Rosé) Bödeker var. mi/leri.
Mammillaria milleri var. milleri forma auricarpa (Marshall) Neutelings.
Bas.: M. microcarpa var. auricarpa Marshall, Arizona's Cactuses, 106. 1950. 
Mammillaria milleri var. sheldonii (Britton & Rosé) Neutelings.
Bas.: Neomammillaria sheldonii Britton & Rose, The-Cactaceae, IV: 156.
1 923.
Mammillaria milleri var. sheldonii forma gueldemanniana (Backeberg) Neute
lings.
Bas.: M. gueldemanniana Backeberg, Beitr. z. Sukkde. u. -pflege, 1:3, 57. 
1941.
Mammillaria milleri var. sheldonii forma swinglei (Britton & Rosé) Neutelings. 
Bas.: Neomammillaria swinglei Britton & Rosé, The Cactaceae, IV : 1 58. 1 923. 
Mammillaria milleri var. grahamii (Engelmann) Neutelings.
Bas.: M. grahamii Engelmann, Proc. Amer. Acad. 3 : 262. 1 856.
Mammillaria milleri var. grahamii forma oliviae (Orcutt) Neutelings.
Bas.: M. oliviae Orcutt, West. Amer. Sci., 1 2 : 50. 1 902.
Mammillaria mazatlanensis var. mazatlanensis forma patonii (Bravo) Neute
lings.
Bas.: Neomammillaria patonii Bravo, Am. Inst. Biol. Mex., 2 : 1 29. 1 931. 
Mammillaria mazatlanensis var. occidentalis (Britton & Rosé) Neutelings.
Bas.: Neomammillaria occidentalis Britton & Rose, The Cact., IV : 1 61. 1 923. 
Mammillaria mazatlanensis var. occidentalis forma sinalensis (Craig) Neute
lings.
Bas.: M. occidentalis var. sinalensis Craig, Mamm. Handb., 169. 1 945. 
Mammillaria thornberi var. yaquensis (Craig) Neutelings.
Bas.: M. yaquensis Craig, Mamm. Handb., 320-321. 1945.
Mammillaria dioica var. dioica forma incerta (Parish) Neutelings.
Bas.: M. incerta Parish, in Jepson, Flora Calif., 2 : 549. 1936.
Mammillaria dioica var. dioica forma estebanensis (Lindsay) Neutelings.
Bas.: M. estebanensis Lindsay, Cact. Amer., 39 : 31. 1 967.
Mammillaria dioica var. dioica forma ange/ensis (Craig) Neutelings.
Bas.: M. angelensis Craig, Mamm. Handb., 1 65. 1 945.
Mammillaria dioica var. dioica forma verhaertiana (Bödeker) Neutelings.
Bas.: M. verhaertiana Bödeker, M.f.K., 22 : 1 52. 1 912.
Mammillaria dioica var dioica forma phitauiana (Baxter) Neutelings.
Bas.: Neomammillaria phitauiana Baxter, Cact. Amer., 2 : 471. 1931. 
Mammillaria dioica var armillata (Brandegee) Neutelings.
Bas.: M. armillata K. Brandegee, Zoe, 5 : 7. 1900.
Mammillaria dioica var. capensis (Gates) Neutelings.
Bas.: Neomammillaria capensis Gates, C. & S. J. (US), IV : 372. 1933. 
Mammillaria dioica var. cerratboa (Britton & Rosé) Neutelings.
Bas.: Neomammillaria cerralboa Britton & Rose, The Cact., IV : 116. 1923 
Mammillaria dioica var. neopalmeri (Craig) Neutelings.
Bas.: M. neopalmeri Craig, Mamm. Handb., 267. 1945.
Mammillaria dioica var. multidigitata (Radley ex Lindsay) Neutelings comb. nov. 
Bas: M. multidigitata Radley ex Lindsay, C. & S.J. (U.S.) 19:1 52 (1947). 
Mammillaria goodridgii var. louisae (Lindsay) Neutelings.
Bas.: M. louisae Lindsay, Cact. Amer., 32 : 169. 1 960.
Mammillaria goodridgii var. hutchisoniana (Gates) Neutelings.
Bas.: Neomammillaria hutchisoniana Gates, C. & S. J. (US), VI : 4. 1934.



1.7.3. Mammillaria goodridgii var. bullardiana (Gates) Neutelings.
Bas.: Neomammillaria bullardiana Gates, C. & S. J. (US), VI : 4. 1934.

1.7.4. Mammillaria goodridgii var. blossfeldiana (Bödeker) Neutelings 
Bas.: M. blossfeldiana Bödeker, M. d. DKG., 3 : 209. 1931.

1.7 .4 .1 . Mammillaria goodridgii var. blossfeldiana forma shurliana (Gates) Neutelings.
Bas.: M. shurliana Gates, C. & S.J. G.B., 30. 1 956.

1.9.0.1 Mammillaria albicans forma slevinii (Britton & Rose) Neutelings.
Bas.: M. slevinii Britton & Rose, The Cact., IV : 139. 1923.

De tot de serie Megastigmatae behorende soorten, variëteiten en vormen 
zijn besproken in Succulenta 62 (1 983), p. 29, 58 en 1 07, Succulenta 63 
(1984), p. 234, 255 en 282 en Succulenta 64 (1985), p. 36, 67, 81, 
1 1 5, 135 en 1 88.

Galmeidijk 49, 4 70 6  A K  Roosendaal

TIJD SC H R IFTEN

Mitteilungsblatt des AfM 9 13), 1985.
M Hils vraagt zich af wat Mammillaria tayopensis dient voor te stellen. T. Linzen vervolgt zijn 
verhaal over het ondergeslacht Dolichothele Aandacht voor M. viperina en M. sphacelata 
vraagt R. Pillar. K. Schuhr brengt een vertaald artikel van de hand van W. Pierce en F. Fosberg 
over M. microcarpa en M. tetrancistra W. Blum geeft zijn ervaringen weer met M. herrerae en 
M. deherdtiana var. dodsonii Discussiebijdragen (over fotograferen), kanttekeningen, vragen 
en lezersreacties completeren dit nummer.

Mitteilungsblatt des AfM 9 (4), 1985.
T. Linzen gaat verder met zijn artikel over het ondergeslacht Dolichothele R. Pillar behandelt M. 
viperina, M. sphacelata en M. tonalensis, welke ook nog in een vergelijkende tabel naast elkaar 
worden gezet. Over de groeiplaats van M. zephyranthoides brengt W. Niemeier een verslag. K. 
Neitzert vraagt aandacht voor M. louisae. H: Rudzinski en M. Hils geven elk een discussie
bijdrage over M. hexacantha. W. Dams vraagt zich af wat M. apanaensis en M. bacuberito ei
genlijk voorstellen. W. Blum geeft een bondig verhaal over M. yaquensis en M. mamae.

Mitteilungsblatt des AfM 9 (5), 1985
H Muller doet uit de doeken hoe hij tot het vinden van de naar hem vernoemde Mammillaria hu- 
bertmulleri in de staat Morelos kwam. Uit het ondergeslacht Dolichothele behandelt T Linzen 
een aantal soorten. Zeer nuttig is de lijst, die 0. Appelzeller geeft van alle tot dusver in dit tijd
schrift besproken species. Voorts staan er nog de nodige discussiebijdragen te lezen.

Th. Neutelings
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PHYLLO-sofie

P. VAN VEEN

Als einde van mijn inleiding stelde ik de vorige maand, dat niet iedere lezer 
bij voorbaat geïnteresseerd zal zijn in een onderwerp, dat ik aansnijd. Mis
schien is het toch wel nuttig, dit punt nader te illustreren. Een paar voorbeel
den derhalve ter verduidelijking, die mij al schrijvende te binnen schieten, 
zonder dat ik ook maar enige aanspraak maak op volledigheid:
1 . Persoonlijk had ik veel belangstelling voor de artikelen van Annemieke 

van Ling over haar belevenissen met Stapelia's. Zijn er meer auteurs te 
vinden, die ieder op hun eigen niveau ons een inzicht-willen verstrekken 
in het beleven van hun hobby?

2. Ik betreur het, dat de enquête die door het bestuur enige tijd geleden is 
gehouden, niet verder geanalyseerd is. Wie neemt dit ter hand? Er zijn 
bepaalde conclusies uit te trekken, die van belang zijn voor ons vereni
gingsleven. Ik hoop daar binnenkort nog eens op terug te komen.

3. Het verschijnen van de informatiegids van ''Succulenta'' juich ik van har
te toe, doch het bijwerken van deze slechts f  2,50 kostende informatie
bron laat te wensen over. Het blijkt ook, dat te weinig van onze leden op 
de hoogte zijn van het bestaan van onze informatiegids.

Hier eerst enige toelichting op dit laatste onderwerp. In maart 1984 werd 
de gloednieuwe informatiegids uitgereikt aan de (aanwezige) afgevaardig
den van de afdelingen op de ledenraadsvergadering.

Deze losbladige gids bevat een schat aan gegevens, die voor ieder lid van 
belang kunnen zijn. De samenstellers van deze gids, mevr. J. van de Ven- 
van Gerwen en de toenmalige secretaris, dhr. C.A.L. Bercht, kregen veel 
lof toegezwaaid en dit was zeker terecht, want het is altijd een zeer arbeids
intensieve bezigheid om informatie uit alle mogelijke bronnen te vergaren 
en te rubriceren. Het is vanzelfsprekend, dat een dergelijke informatiegids 
niet direct compleet kan zijn. In het voorwoord wordt dan ook vermeld: "De 
samenstellers zijn er zich van bewust, dat één en ander nog veel beter opge
zet kan worden. Indien u suggesties hebt, houden zij zich aanbevolen, even
als voor aanvullingen en onjuiste vermeldingen. Het correspondentieadres 
is dat van de landelijke secretaris.

Heeft die secretaris nu opeens de opdracht erbij gekregen om correcties in 
de informatiegids te gaan verwerken? Ik denk, dat hij hiertegen energiek zal 
protesteren. Hoewel dit niet met zoveel woorden in ons Huishoudelijk Regle
ment is omschreven, is de secretaris m.i. belast met het bijhouden van de 
notulen van de van het bestuur uitgaande vergaderingen, het voeren van de 
correspondentie namens Succulenta, het bijhouden van het archief en van 
presentielijsten, alsmede het convoceren van vergaderingen en uitbrengen 
van een jaarverslag. Ziedaar, een nuttige en zwaarwegende vrijetijdsbeste
ding naast zijn eigenlijke hobby voor een vrijwilliger, die daarnaast nog de 
kost moet verdienen voor zich en zijn gezin.

Bij een dergelijke cumulatie van taken nog een nieuwe bezigheid, het op peil 
houden van de gegevens in een informatiegids is echt te veel van het goede.' 
Ik zie echter wel andere mogelijkheden, die ik in een volgende aflevering 
wil bespreken.



H et geslacht M atucana Br. & R. (I)

R. BREGMAN, H.B. HENSEL, P. LANEY, A. MEERSTADT, P. MELIS,
A.B. PULLEN en A. VAN TILBORG

Inleiding
Enkele jaren geleden besloten de schrijvers van dit artikel een werkgroep te 
vormen, die zich ten doel zou stellen het geslacht Matucana, mede in rela
tie tot verwante geslachten, te bestuderen. Het werken in zo'n groepje 
heeft als voordeel, dat de deelnemers ieder hun specifieke (en dikwijls 
complementaire) inbreng hebben. Zo hebben in ons geval mensen met veel 
ervaring in de cultuur van deze planten, mensen met ervaring op de natuur
lijke vindplaatsen en mensen met ervaring op het gebied van de biosystema- 
tiek elk hun inbreng gehad in het tot stand komen van deze studie.
Wij hopen met deze bijdrage meer belangstelling te wekken voor dit mooie 
en interessante cactusgeslacht.

Historisch overzicht
Matucana wordt voor het eerst als geslachtsnaam gebruikt door Britton & 
Rosé in deel 3 van hun vierdelige werk "The Cactaceae" (1 922). Zij ver
noemden dit geslacht naar de gelijknamige plaats in Peru. De typeplant 
voor hun nieuwe, toentertijd monotypische geslacht werd Matucana hay- 
nei (Otto) Br. & R. Deze soort was in 1849 door Otto als Echinocactus 
haynei beschreven.
Voorts bespreken Britton & Rosé een tweetal planten, waarvan zij vermoe
den, dat deze in Matucana zullen passen, nl. Echinocactus villosus 
(Monv.) Labouret, een plant die wij tegenwoordig kennen onder de naam 
Neoporteria villosa (Monv.) Berger en Echinocactus weberbaueri Vaupel, 
die tegenwoordig inderdaad M. weberbaueri (Vaupel) Backbg. heet.
In dezelfde band publiceren Britton & Rosé het nieuwe geslacht Arequipa, 
ook genoemd naar een plaats van dezelfde naam. Als typesoort voor Are
quipa kozen zij A. leucotricha (Phil.) Br. & R.; als tweede soort wordt A. 
myriacantha (Vaupel) Br. & R. genoemd. Laatstgenoemde was door Vau
pel als Echinocactus myriacanthus, tegelijk met E. weberbaueri, beschre
ven.
Een andere door Vaupel beschreven plant, Echinocactus aurantiacus, 
wordt in 1 930 door Werdermann omgedoopt tot A. aurantiaca (Vaupel) 
Werd.
W.T. Marshall & T.M. Bock doen in 1 941 hun werk "Cactaceae”  verschij
nen. Zij delen Matucana in bij het subtribus Echinocactinae van het tribus 
Cereae, evenals de geslachten Arequipa en Oroya. Binnen het geslacht 
Matucana erkennen zij slechts één soort: Matucana haynei (Otto) Br. & R. 
Bij de bespreking van het geslacht Arequipa merken zij op, dat Britton & 
Rose A. myriacantha als behorend tot dit geslacht opvoeren, maar dat 
"...alle latere auteurs deze als synoniem met A. leucotricha beschouwen". 
Backeberg toonde op grond van de bloemkenmerken aan, dat het geslacht 
Matucana niet in het subtribus Echinocactinae gehandhaafd kon worden. 
Hij plaatst Matucana in de "Sippe" Loxanthocerei. Deze verdeelt hij in 2 
"Untersippen": Euloxanthocerei en Brachyloxanthocerei De verdeling 
van de verschillende geslachten over de beide groepen vindt U in tabel 1 . 
Het is merkwaardig, dat Backeberg Oroya in een geheel andere groep 
plaatst, nl. in de "Sippe" Austroechinocacti, samen mét o.a. Parodia en 
G ymnocalycium.



In het zesdelige monumentale werk "Die Cactaceae" (1 958-1 962) stelt 
Backeberg ook het nieuwe geslacht Submatucana voor. Het belangrijkste 
verschil ten opzichte van Matucana is, dat de bloembuis behaard in plaats 
van kaal is. Als typeplant kiest hij Echinocactus aurantiacus Vaupel, die 
volgens Backeberg dus voortaan Submatucana aurantiaca (Vaupel) 
Backbg. moet heten.
In de jaren vijftig is het aantal soorten dat met Matucana in verband ge
bracht wordt, sterk gestegen, niet in het minst door de resultaten van de 
reizen van Werner Rauh. In 1 958 publiceert hij zijn "Beitrag zur Kenntnis 
der peruanischen Kakteenvegetation". In dit werk komt Matucana uitge
breid aan de orde, evenals de begrenzing van het geslacht.
Ook Friedrich Ritter is in deze periode aktief en ontdekt en publiceert enkele 
nieuwe soorten.
Buxbaum plaatst in 1 959 in zijn systeem het geslacht Matucana in het 
subtribus Borzicactinae, tussen Arequipa en Oroya. Hij rekent de volgende 
geslachten tot deze groep: Loxanthocereus, Maritimocereus, Borzicac- 
tus, Bolivicereus, Clistanthocereus, Denmoza, Cleistocactus, Setice- 
reus, Oreocereus, Morawetzia, Arequipa, Matucana en Oroya. Buxbaum 
heeft tevens een zeer uitgebreide diagnose van Matucana gemaakt, daar hij 
van mening was, dat de door Britton & Rosé opgestelde geslachtsdiagnose 
te summier was.
M. Kimnach publiceert in 1 960 "A  revision of Borzicactus". Alle planten 
die tot dan toe gepubliceerd waren onder de geslachtsnamen Arequipa, 
Arequipiopsis, Bolivicereus, Clistanthocereus, Loxanthocereus, M ariti
mocereus, Matucana, Morawetzia, Oreocereus, Seticereus en Submatu
cana worden door hem tot het geslacht Borzicactus s.l. gerekend. In En
geland en Amerika vonden zijn voorstellen vrij algemeen weerklank, maar 
in de rest van Europa heeft men zich behoudender opgesteld.
Ook D. Hunt (1 974) volgt Kimnachs ideeën grotendeels. Hij plaatst in zijn 
subtribus Cereinae, groep C, de volgende genera: Espostoa, Leocereus, 
Borzicactus, Cleistocactus, Denmoza, Zehntnerella, Oroya, Trichoce- 
reus, Echinopsis, Arthrocereus, Lobivia, Rebutia en Miia. Matucana re
kent hij tot Borzicactus.
Ritter geeft in 1 965 zijn visie op het geslacht Matucana. Hij stelt tevens 
een nieuw geslacht voor: Eomatucana, met als enige soort Eomatucana 
oreodoxa Ritt. Hij beschrijft voorts M. aureiflora Ritt. als nieuwe soort en 
acht het noodzakelijk voor deze soort een nieuw subgenus op te stellen: In- 
caica (In deel 4 van zijn boek "Kakteen in Südamerika" heeft hij de 
schrijfwijze overigens veranderd in Incaia).
Buxbaum bestrijdt de opvattingen van Hunt. Hij erkent ondermeer het 
geslacht Loxanthocereus en deelt een aantal Matucana's in bij dit 
geslacht.

Tabel 1 ____________________
De indeling van de geslachten in twee "U n ters ippen" van de "S ip p e " 
Loxanthocerei volgens Backeberg._________ _____ ___________________
Euloxanthocerei Brachy loxanthocerei
Clistanthocereus Akersia Denmoza
Loxanthocereus Seticleistocactus Arequipa
Winterocereus Cleistocactus Submatucana
Bolivicereus Cephalocleistocactus Matucana
Borzicactus Oreocereus
Seticereus Morawetzia



Matucana haynei 
var. grandiflora

Foto: A. Pullen

J.D. Donald schrijft in de jaren 1970/71 een serie commentaren op Bux- 
baums subtribus Borzicactinae Hij gaat grotendeels mee met de opvattin
gen van Kimnach. Ook hij is van mening, dat de Matucana's ingedeeld be
horen te worden bij Borzicactus s.l., terwijl hij poogt-Matucana opnieuw 
(als subgenus) te diagnosticeren.
Buxbaum stelt in 1 973 voor de door Backeberg in het geslacht Seticereus 
ingedeelde soorten onder te brengen in Matucana.
H. Krainz (1 973) erkent Matucana als een apart geslacht maar het ge
slacht Submatucana wordt in zijn "Die Kakteen" synoniem aan Matucana 
gesteld. Ook Arequipa wordt door hem als een valide geslacht erkend. Hij 
gaat zelfs zover Britton & Rose's Matucana haynei, de typeplant van het 
geslacht(l), om te dopen tot Arequipa haynei (Otto) Krainz.
W. Barthlott (1 979) koos voor de volgende (voorzichtige) opvatting van 
het geslacht: één geslacht, Matucana, met 5 subgenera Matucana, Sub
matucana, Loxanthocereus, Arequipa en Borzicactus.
In 1981 verscheen Band 4 van Ritters vierdelige werk over de Zuidameri- 
kaanse cactussen, waarin hij de Peruaanse soorten, en dus ook de Matuca
na's, behandelt. Hij handhaaft zijn eerder gepubliceerde geslacht Eomatu- 
cana en brengt daarin nu, behalve de typesoort E. oreodoxa, ook E. madi- 
soniorum (Hutch.) Ritt. onder. Het geslacht Submatucana erkent Ritter 
niet. Alle andere soorten worden door hehn onder Matucana gerangschikt. 
Hij verdeelt het geslacht in 2 subgenera: Matucana en Incaia.
Tegen alle systemen van classificatie zijn bezwaren aan te voeren. Omdat 
voor taxonomisch onderzoek geen waterdichte afspraken gemaakt kunnen 
worden, spelen persoonlijke opvattingen van de onderzoeker vaak een gro
te rol. Hoogstens zijn oppervlakkige richtlijnen te geven. Zo streeft bijvoor
beeld de moderne systematicus naar een natuurlijk systeem van indeling, 
d.w.z. het systeem moet zodanig zijn opgebouwd dat verwante geslachten 
bij elkaar staan; het systeem moet zo veel mogelijk het patroon van de 
stamboom volgen. Vroeger werd het accent meer op morfologische over
eenkomsten en verschillen gelegd.
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In het systeem van Hunt zijn naar onze mening de groepen te groot. Hij 
plaatst geslachten die niet direkt met elkaar verwant zijn, zoals Borzicactus 
(waartoe hij o.a. Matucana rekent) en Rebutia, in één groep, iets wat de 
classificatie alleen maar onduidelijk maakt. Wij kunnen ons meer vinden in 
de indeling volgens Backeberg en Buxbaum, hoewel wij een groot vraagte
ken plaatsen bij de vraag of het grote aantal geslachten in de groepen van 
deze auteurs wel wetenschappelijk verantwoord is. In elk geval zien wij 
voor Backebergs geslacht Submatucana geen reden voor handhaving als 
apart geslacht. Het aangevoerde verschil met Matucana, nl. de behaarde 
bloembuis, is geen steekhoudend argument. In de natuurlijke populaties is 
de beharing van de bloembuis een zeer variabel kenmerk. Men komt plan
ten tegen met sterk behaarde, weinig behaarde en kale bloembuizen bin
nen één populatie. Ook bij cultuurplanten kan men dit verschijnsel waarne
men. In de literatuur wordt veelvuldig op dit verschijnsel geattendeerd. 
Toch blijft de naam Submatucana steeds weer opduiken in de literatuur, in 
de zaad- en plantencatalogi en dus ook in de verzamelingen.
Ook Ritters geslacht Eomatucana kan wat ons betreft vervallen. Het inde
len van M. madisoniorum  bij Eomatucana is op zichzelf al een monstrum, 
daar deze soort qua bloembouw en vooral qua zaadstruktuur erg verschil
lend is van Ritters E. oreodoxa.
Voorts twijfelen wij aan het bestaansrecht van geslachten als Akersia, Mo- 
rawetzia, Clistanthocereus, Maritimocereus, Seticereus, Seticleistocac- 
tus en Cephalocleistocactus, maar dit valt buiten de opzet van deze serie 
artikelen.
Na bestudering van zo veel mogelijk kenmerken van planten behorende tot 
het subtribus Borzicactinae Buxbaum is gebleken dat de kenmerken van de 
zaden ons de meeste informatie verschaffen. Grotendeels hierop is dan ook 
onze konklusie gebaseerd dat Matucana samen met Arequipa, Denmoza, 
Oreocereus en Oroya één verwantschapsgroep vormt. Dit zal in deel II na
der uiteengezet worden.
Corr. adres: Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen (wordt vervolgd)

Argentijnse vertegenw oordigers van het geslacht 
M aihueniopsis (I)
J. LAMBERT Ir. A.I.Gx.

De geslachtsnaam Maihueniopsis werd reeds in 1 92 5 door Spegazzini op
gesteld, doch de soorten die tot dit geslacht gerekend moeten worden, wer
den tot voor kort nog door vele auteurs, en uiteraard dus ook door de liefheb
bers, bij Tephrocactus ingedeeld.
Het onderscheid tussen de twee genera is nochtans zeer gemakkelijk waar te 
nemen. Eerst en vooral in de lichaamsbouw, die bij Tephrocactus het uiterlijk 
van kleine "boompjes" heeft, terwijl men bij Maihueniopsis eerder kompak- 
te kussentjes aantreft. Dit laatste blijkt echter niet steeds het geval bij alle 
Maihueniopsis-soorten. Het absolute verschil schuilt in de vruchten en za
den. Bij Tephrocactus worden de rijpe vruchten volledig droog en barsten 
open; bij Maihueniopsis blijven de vruchten sappig en vlezig en springen ze 
niet open. De zaden van Tephrocactus dragen een poreuze arillushuid, voor
zien van sterk ontwikkelde, zijdelingse vleugels, terwijl bij Maihueniopsis de 
arillus kompakt, niet poreus en zonder vleugels is.



De volledige definitie van het geslacht Maihueniopsis, zoals geëmendeerd 
door Ritter, luidt als volgt:
Planten in kussenvorm, gewoonlijk zeer dicht. Wortels verdikt, knolvormend. 
Segmenten eivormig tot bijna knotsvormig, met vertikaal verlengde, weinig 
ontwikkelde knobbels. Areolen gewoonlijk minder in aantal in de bovenste 
helft der segmenten; de onderste niet bedoornd, de bovenste met of zonder 
doornen, doch alle voorzien van haren en een bundeltje gele, zelden bruine, 
glochiden. Bladeren priemvormig of konisch, klein, groen, zeer snel afval
lend.
Bloemen alleenstaand, met de kroon vaak weinig zichtbaar tussen de seg
menten, of omringd door de doornen. Vruchtbeginsel (samengeperst tussen 
de segmenten) sterk vlezig, groen, met areolen hetzij op de totale oppervlak
te, hetzij slechts op de bovenste helft. Deze areolen zijn bezet met talrijke 
glochiden en haren; de bovenste zijn gewoonlijk tevens bedoornd. Zaadholte 
bolrond, subcylindrisch of konisch. Stijl knotsvormig (soms cylindrisch?); 
stempel met weinig talrijke (5-1 0) korte en dikke lobben, sterk bezet met pa
pillen. Kroon kort klokvormig, met weinig bladeren, geel tot rood, met zij- 
deachtige glans. Meeldraden talrijk, in dichte bundels, spiraalvormig inge
plant. Vruchten vlezig, van eenzelfde vorm en kleur als de segmenten doch 
veranderend van kleur wanneer ze rijp worden (geel of roodachtig), cylin
drisch, licht konisch of bijna bolvormig, afgeknot en van een navel voorzien. 
Zaden bolrond tot peervormig, regelmatig; arillus kompakt, zacht tot hard of 
zeer hard, effen, kaal of met weinig opvallend haar. Testa bruin, fijn, week; 
tegumen fijn en witachtig. Embryo gekruld, in U-vorm; de cotyledonen ne
men bijna de halve breedte in beslag; het perisperm is sterk ontwikkeld. 
Type-soort: Maihueniopsis molfinoi Spegazzini. (=  M. glomerata).

Het verspreidingsgebied van het geslacht is Andijns-patagonisch, d.w.z. dat 
het zich uitstrekt van het hooggebergte van Peru, Bolivia, Chili en Argentinië 
tot in de meer zuidelijke vlakten van Patagonië. De planten zijn aangepast 
aan een koud klimaat, met nachtelijke temperaturen beneden het vriespunt 
gedurende het grootste gedeelte van het jaar en met zeer intensief zonlicht 
overdag. Het zijn de cactussen die op de grootste hoogte aangetroffen wor
den.
In Argentinië telt men een zevental soorten.

Maihueniopsis darwinii (Hensl.) Ritter vormt niet zeer dichte kussentjes met 
.een diameter van 1 0 cm bij de var. darwinii en meer dan 1 meter bij de var. 
hickenii. De eivormige segmenten bereiken 3 tot 7 cm hoogte en zijn olijf
groen. De grote, ronde areolen hebben een diameter van ca. 4 mm en dra
gen talrijke witte haren, welke een halfrond kussentje vormen. De glochiden 
zijn weinig opvallend, vermengd met de haren, rozeachtig van kleur en 2 a 3 
mm lang. De doornen ontbreken aan de onderste areolen, ontwikkelen zich 
sporadisch aan de middelste, en bedragen 2 a 5 aan de bovenste; ze zijn 
van 1,4-2 cm (var. darwinii) tot 1 2 cm lang (var. hickenii), bruin, met een 
brede middennerf en twee zijdelingse vleugels.
De ronde tot klokvormige bloemen zijn groot: ongeveer 5 cm lang en 6 cm in 
doorsnee. De bloemdekbladen zijn eigeel tot bruingeel of roodachtig, 
met een klein bruin puntje. De stijl is geelachtig tot bleekgroen; de stempel 
draagt 9-10 korte lobben, die geelachtig groen of rood van kleur zijn. De 
meeldraden zijn korter dan de stamper, zeer talrijk, met gele helmknoppen. 
De vruchten, 4 cm lang en 2,5 cm in doorsnee, worden in rijpe toestand 
oranje-geel.



Maihueniopsis glomerata op de Pampa Yalguaraz (Noord-Mendoza)

Men onderkent twee variëteiten:
1 °) de var. darwinii. Deze komt voor langs de kusten van Patagonië, vanaf 

het uiterste zuiden der provincie Buenos Aires tot Santa Cruz. Dit is de 
kleinblijvende vorm (segmenten van minder dan 3 cm lang, planten van 
slechts 10 cm doorsnee), destijds ontdekt door Charles Darwin in de 
buurt van Puerto Descado (47° Zuiderbreedte).

2°) de var. hickenii (Br. & R.) Kiesling. Deze onderscheidt zich van de voor
gaande door haar veel sterkere ontwikkeling (segmenten van meer dan 
3 cm; planten tot 1 meter diameter en meer). Het verspreidingsgebied 
omvat geheel Patagonië, n.l. het zuiden der provincies Mendoza en La 
Pampa, en de provincies Neuquen, Rio Negro, Chubut en Santa Cruz.

Maihueniopsis glomerata (Haw.) Kiesling vormt kussens tot ongeveer 1 
meter hoogte en ongeveer dezelfde diameter. Eivormige segmenten met 
puntige apex, van 0,8 tot 1 ,3 cm doorsnee en 2 tot 4 (5) cm hoog, donker
groen. Areolen rond, 1-2 mm diameter met dikke bundels gele glochiden 
van ongeveer 2 mm lang. Kleine driehoekige bladeren van ongeveer 1 mm 
lang en 0,5 mm breed aan de basis. Doornen alleen aan de bovenste areo
len, met slechts 1 (zelden 2 a 3) hoofddoorn per areool, axiaal gekield en 
langs beide zijden afgeplat, 2,5 tot 5 cm lang en 1 a 2 mm breed aan de ba
sis, zilverkleurig tot geelachtig wit met donkere punt; secundaire doornen
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Maihueniopsis 
darwinii var. 
hickenii

Groeiplaats:
Siërra de
Portezuelo (Neuquen)

Foto's van 

de schrijver

gewoonlijk ontbrekend, soms 2 a 5, klein en onopvallend, tegen het lichaam 
aangedrukt, van 0,5 tot 1 cm lang, doorschijnend wit tot lichtgeel. Naarge
lang de kleur der doornen kan het algemene uiterlijk der kussens variëren van 
helder wit tot geel of zelfs bijna zwart.
Bloemen 3-4,5 cm lang en 4-5 cm diameter. Vruchtbeginsel konisch, don
kergroen, met 6 a 10 areolen over de oppervlakte verspreid en een achttal 
andere op de rand van het bloemomhulsel. De areolen zijn beschermd door 
een driehoekig vlezig blad, van ongeveer 1-1,2 mm lang en 0,5-1 mm 
breed en dragen talrijke witte haren tezamen met een aantal gele glochi- 
den. De areolen op de rand van het bloemomhulsel dragen daarenboven nog 
enkele gele borstels van 0,5 tot 2 cm lang, gewoonlijk afgeplat, doch ook 
wel naaldvormig.
Kroon met enkele (ca. 6) korte en brede buitenste bloembladen; deze zijn 
0 ,5-0,9 cm lang, groen met gele (zelden rode) randen, hartvormig met een 
donker puntje. De binnenste bloembladen zijn nauw hartvormig, dikwijls met 
een puntig uiteinde, 3 tot 4 cm lang en 3 cm breed, bleek geel (zelden rood). 
Talrijke meeldraden, tot 1 cm lang. Stijl knotsvormig, tot 2 cm lang en 3 mm 
doorsnee; stempel met een achttal lobben van ca. 3 mm lengte.
Vruchten afgeknot bolvormig, 1,8 cm diameter, met een ondiepe navel van 
ongeveer 1 cm diameter.
De soort bewoont een uitgestrekt areaal vanaf Zuid-Bolivia en Chili langs de 
Cordillera ten noorden van Santiago tot in de Argentijnse provincies Jujuy, 
Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan en Mendoza.
Deze plant werd in vroegere reisverhalen vaak beschreven onder de naam
Opuntia and ico la.
Meer recente auteurs maakten trouwens nog een onderscheid tussen 7e- 
phrocactus andicolus en T. glomeratus, gebaseerd op het aantal hoofd
doornen der areolen. Men stelt echter vast dat de bedoorning toeneemt van 
noord naar zuid. Exemplaren uit Jujuy of Salta vertonen slechts 1 hoofd
doorn en geen secundaire doornen, terwijl meer zuidelijk voorkomende plan
ten 1 a 3 hoofddoornen en (0) 2 tot 5 bijdoornen tellen.
In de volksmond heet de plant "leoncito'', wat aanleiding gaf tot de synonie
me benaming Tephrocactus leoncito.
Nog andere synoniemen zijn: Opuntia grata, O. hypogaea, O. tarapacana 
en Maihueniopsis molfinoi.

Passendalestraat 84, 8698 Zonnebeke (wordt vervolgd)
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Klaver in de cactuskas?
Een bijdrage over Oxalis succulenta Barn.

J.J. DE MORREE

Het geslacht Oxalis heeft véle tegenwoordigers. Een aantal is bij u wellicht 
bekend. Een veel gezien onkruid in de Nederlandse tuinen is de Stijve Klaver
zuring (O. stricta L.) met zijn klaverachtige blaadjes en gele bloempjes. De 
geluksklaver O. deppei Lodd., die bij bloemisten aangeboden wordt, is een 
andere vertegenwoordiger. De klavertje-vier vorm van de bladeren en de tere 
rode bloemen maken het tot een gewild plantje. Heel anders is het gesteld 
met de Gehoornde Klaverzuring, O. corniculata L. Dit is een kruipend 
(on)kruid met roodachtige blaadjes en gele bloemen, dat zich via wegge
schoten zaden storend verspreidt in bloemen- en cactuskwekerijen en bij 
grote verzamelingen van particulieren.
Het voorgaande zal het rechtgeaarde verzamelaarshart nu niet onmiddellijk 
sneller doen kloppen. Toch is er binnen het geslacht Oxalis wel een aantal 
soorten die de moeite van het bezitten waard zijn.
Een aardige soort is Oxalis succulenta Barn.. De vetplantenverzamelaar die 
onze vereniging waardeert zou alleen al vanwege de soortnaam een plaatsje 
voor haar moeten inruimen in zijn of haar verzameling. Het is tegelijk ook 
eens wat anders dan al die populaire Stapelia's, Mesems en Haworthia's. 
Voor ik nader in zal gaan op de opvallende kenmerken van deze Oxalis, nog 
een aantal opmerkingen over de betreffende literatuur. Een goede bron voor 
de succulentenverzamelaar is altijd H. Jacobsen. In zijn Sukkulentenlexicon 
wijdt hij enige regels aan het hier te bespreken plantje en geeft een niet al te 
duidelijke zwart/wit afbeelding. In zijn Handbook of succulent plants, Vol II is 
het plantje niet in de bespreking van Oxalis opgenomen. Hoe nu verder? Een 
goed aanknopingspunt is de vermeling van Jacobsen, dat deze Oxalis af
komstig is uit Chili en Peru. Een uitstapje naar het Rijksherbarium in Leiden 
gaf vervolgens licht in deze materie. In de Flore de Chile van Dr. C. Reiche 
(Vol I) staat - weliswaar in het Spaans - een meer uitgebreide beschrijving 
van O. succulenta Barn.

Phillipi, Anal. Univ. Santiago 1983, p. 1098.
Tallos mui cortos, poco ramosos, gruesos, escamosos, peciolos carnosos, hasta 25 cm 
(?JJdM) de largo, hojuelas anchamente trasacorazonadas, poco escotadas, pelados por enci- 
ma. Pedunculo cornum grueso, carnoso, mas largo que las hojas, bifurcado con la ramitas cor- 
tas i las flores numerosas, pequenas, cortamente pediceladas, sepalos agudos, pelados. Corola 
4 veces tan largo como el caliz. Ovario con ovulas numerosas en cada celda. Talves afin a la O. 
valdiviensis (Coquimbo).

Hieruit valt op te maken dat het gaat om een vertakt plantje, waarvan de tak
jes vleeskleurig zijn. De bladstengels zijn verdikt en de blaadjes zijn omge
keerd hartvormig. De lange bloemsteel, waaraan zich een behoorlijk aantal 
gele bloemen ontwikkelt, is in tweeën vertakt.
Ook Jacobsen spreekt over gele bloemen. Mijn plantje heeft daarentegen 
donkergele bloemen met een duidelijke dieprode adering. Dat verschil laat 
enige twijfel opkomen. Zoiets duidelijks zal toch niet door de beschrijver 
F.M. Barneoud over het hoofd zijn gezien? De twijfel wordt nog aangewak- 
kerd door de Nederlandse flora van Heijmans, Heinsius en Thijsse. In het 
aanhangsel bij de Oxalidaceae vermelden zij op pag. 567 dat een dikvlezige 
Oxalis, O. valdiviensis Barn., een vertakte bloemstengel heeft en donkergele 
bloemen met een rode adering. Deze soort komt ook uit Chili.
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In de Historia fysica y politica de Chile van Claudio Gay (1 845) worden in 
het floragedeelte zowel 0. succulenta als O. valdiviensis beschreven. De be
schrijvingen geven geen onderscheid tussen de bloemkleur; bij beide wordt 
deze vermeld als geel. Maar er komt hulp uit het Cactus and Succulent Jour
nal (US) vol. 44 (1 972). Mary Bleek schrijft hierin o.a. over Oxalis herrerae 
Knuth., waarvan volgens haar de beschrijving overeenkomt met die van O. 
succulenta Barn. Zij vermeldt een vertakte bloemstengel met gele, roodgea- 
derde bloempjes. Barneoud heeft volgens haar waarschijnlijk de bloemen 
van O. succulenta en O. valdiviensis te oppervlakkig beschreven in 1 845. 
De eerder genoemde Reiche geeft in de laatste zin van zijn beschrijving aan 
dat O. succulenta waarschijnlijk lijkt op O. valdiviensis.
Zonder herbariummateriaal kan ik geen duidelijke beslissing nemen over de 
uiteindelijke naamgeving, maar aangezien O. valdiviensis niet verder in de 
succulentenliteratuur voorkomt, houd ik het op O. succulenta Barn..
Een aantal bijzonderheden maakt het plantje interessant. Zoals veel klaver- 
zuringsoorten heeft O. succulenta een dag- en nachtritme. Overdag staan de 
bladeren wijd uitgespreid met hun bladstelen loodrecht op de takken. Hier
door vangt de plant veel licht voor fotosynthese, 's Nachts vouwen de klaver
blaadjes naar beneden toe dicht en de bladstelen leggen zich naar boven toe 
tegen de stengels aan (nyctinastie). Een tweede opvallend kenmerk is dat ze 
in een droogteperiode slim met hun watervoorraad omspringen. Bij normaal 
watergeven vormt de plant relatief lange en dunne bladstelen en grote blaad
jes. De plant bekommert zich niet zo om waterverlies. Treedt er een droogte
periode in dan laat de plant de bladeren verdrogen; deze vallen af. De groei 
gaat nog even door en aan de toppen van de stengels vormen zich bladeren 
met korte dikke bladstelen en kleine blaadjes. De bladstelen hebben een dui
delijke spoelvorm. De lager gelegen bladstelen staan hun water af aan de 
nieuwgevormde bladeren en verdrogen. De plant is nu beter bestand tegen 
uitdrogen doordat het plantoppervlak kleiner is geworden bij dezelfde in- 
houd. Lijkt de plant in de zomer dus op een soort klaver, in de winter is de 
habitus met enige goede wil vergelijkbaar met die van b.v. Kleinia tomento- 
sa. Door de dikke bladstelen komt de naam ''succulenta'' ook goed tot zijn 
recht.
De bloemsteel brengt een groot aantal bloempjes voort die na elkaar uitko
men en verbloeien. Dan blijkt ook dat de top van de bloemsteel in tweeën 
is vertakt (bifurcatie). Hoe verder de bloemsteel uitbloeit hoe langer die 
twee zijtakjes worden.
Het is dus een plant waar het een en ander aan valt waar te nemen. Men 
moet deze gemakkelijk te kweken plant niet te veel water geven teneinde zo
doende de gedrongen habitus te behouden. De plant verdraagt volle zon. Is 
de potgrond erg droog en de zon heel fel, dan vouwt de plant ook overdag 
zijn bladstelen samen om een te grote verdamping te voorkomen. Afsluitend 
wil ik er nog even op wijzen dat Prof. Reiche in zijn Flora de stad Coquimbo 
als standplaats vermeldt. Wellicht groeit O. succulenta daar wel tussen de 
Copiapoa's, net als de Gehoornde Klaverzuring tussen de cactussen van 
sommige cactusverzamelaars.
Geraadpleegde literatuur:
Bleek M. Oxalis gigantea. Cactus and Succ. J. (US) vol. 44, 1972 
Gay C. Historia fysica y politica de Chile vol. 1 (1845) p. 442 en 446 .
Heimans E., Heinsius H.W. en Jac. P. Thijsse. Geïllustreerde flora van Nederland 
Jacobsen H. Handbook of succulent plants Vol. 2, 1960.
Jacobsen H. Sukkulentenlexikon.
Reiche C. Flore de Chile, vol. 1 p. 320.

Kon. Emmalaan 23. 2264 SH Leidschendam
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Mammillaria (Dolichothele) baumii Bödeker en haar ont
dekker
PETER MANSFELD

Sommige cactussen zijn omgeven met legenden. Soms was hun ontdekking 
een puur toeval. Hier volgt de geschiedenis van de ontdekking van een van 
hen.

De Rostockse Gartenoberinspektor Hugo Baum (1876-1950) behoorde 
tot de generatie van botanici die de Duitse botanische geschiedenis tot roem 
en erkenning brachten. Zijn naam is bijgezet in de annalen van de weten
schap. Zeventig planten, twee plantengeslachten - te weten Baumiella 
(schimmels) en Baumia (een geslacht uit de familie der Helmkruidachtigen) - 
een vlindersoort en twee mierensoorten zijn naar hem vernoemd. De rustige 
en bescheiden man uit Rostock is in de jaren 1 899-1 900 te zamen met de 
Nederlander Pieter van der Keilen in Zuidwest-Afrika geweest en heeft als 
botanicus de Kunene-Zambezi-expeditie meegemaakt. Deze expeditie, die in 
opdracht van het Kolonial wirtschaftliches Komitee, Berlijn, de Companhia 
de Mossamedes, Parijs en de South West-Africa Company, Londen werd 
uitgevoerd, leverde de wetenschap omvangrijke botanische en zoölogische 
verzamelingen op, als ook meteorologische, geologische en economische 
aantekeningen, die ook heden ten dage nog van waarde zijn.
Deze Hugo Baum was ook de man die in 1 924 zijn vriend, de landgoedeige- 
naar H.W. Viereck schreef en hem verzocht hem de in Mexico zo talrijk voor
komende "Cacteen" toe te sturen. Viereck was na de eerste wereldoorlog 
naar Mexico geëmigreerd en woonde in Jaumave, dat ligt in de staat Tamau- 
lipas. Viereck had zich tot op dat moment nooit voor cactussen geïnteres
seerd, maar stuurde toch enkele exemplaren naar Rostock en nodigde Baum 
tegelijkertijd uit voor een bezoek aan Mexico.
Onder deze toegezonden planten bevond zich al een exemplaar van de later 
door Bödeker beschreven Mammillaria baumii.
Een andere vriend van Baum, de handelskweker Klissing uit Barth, verschaf
te de benodigde financiële middelen voor een overtocht naar Amerika; het 
was namelijk een privé-aangelegenheid voor Baum. Het is dan ook te begrij
pen, dat het grootste deel van de verzamelde planten niet terecht kwam in 
de botanische tuin van Rostock maar in de kwekerij van Klissing.
Het resultaat van deze verzamelreis van Baum was niet alleen het opwekken 
van de interesse voor cactussen bij Viereck en zijn zwager Sauer, maar voor
al ook het vinden van een aantal nieuwe soorten: Coryphantha vaupeliana, 
Mammillaria klissingiana en Mammillaria viereckii.
Viereck vermeld later in zijn geschrift: "W ie ich Kakteensammler wurde" 
dat de gemeenschappelijke reizen met Baum en latere opdrachten uit 
Rostock hem tot cactusverzamelaar maakten. Dat Viereck nog vele nieuwe 
planten gevonden heeft, is algemeen bekend. Relatief onbekend bleef de ei
genlijke initiator Hugo Baum uit Rostock, naar wie de Mammillariakenner 
Friedrich Bödeker in 1 926 M. baumii vernoemde.
M. baumii is later door Werdermann en Buxbaum ondergebracht bij Dolicho
thele, een geslacht dat tegenwoordig weer tot het geslacht Mammillaria 
wordt gerekend.
M. baumii bereikt maximaal een diameter van 6 cm en kan tot 8 cm hoog 
worden. De planten bezitten een waterig sap. Ze spruiten meestal sterk,
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Boer Dup/essis en H. Baum fmidden) 
in het kamp van de Chitanda bij 
Goudkopje, september 1899

Mammillaria baumii, reproduktie van de afbeelding 
geplaatst bij de nieuwbeschrijving 
van Bödeker (19261

Hugo Baum, december 1899

maar er zijn ook zeer veel enkelvoudige planten, die ook op latere leeftijd 
geen neiging tot spruiten vertonen. De tepels zijn glanzend groen. Alleen bij 
jonge planten zijn de axillen wollig. De 30-3 5 harige randdorens worden tot 
1 cm lang en zijn wit. De 5 a 6 middendorens zijn even lang als de randdo
rens, maar wel iets steviger en bleekgeel van kleur. De bloemen verschijnen 
meestal in april, maar in de cultuur bij ons in Europa soms ook later. De bui
tenste bloembladeren zijn groengeel, terwijl de binnenste zwavelgeel zijn. De 
vruchten kunnen 1,5 cm lang worden, zijn dik ovaal en grijsgroen.
De groeiplaats van deze mooie soort is nabij San Vincente, staat Tamauli- 
pas, Mexico, waar ze groeit onder struikgewas. Een verwantschap met M. 
surculosa is niet uitgesloten, terwijl de gelijkenis met M. beneckei en M. 
camptotricha slechts oppervlakkig is.

Brauergasse 3, 25 Rostock-1, DDR

1 34

Vertaling: L. Bercht



Als je het kweken in het bloed hebt

NICO VERMEULEN en WIM ALSEMGEEST

Het lijkt een vreemde combinatie: leden van de Werkgroep Succulentenbe
scherming (Wim Alsemgeest en Nico Vermeulen) onderuitgezakt in de fau
teuils van een kweker die ook in importen handelt (Jan Hovens). "Kopje kof
fie?". "Ja graag, zonder suiker of melk". In het gesprek dat volgt blijft er 
niets over van de karikaturen van doortrapte handelaren en halfzachte na
tuurbeschermers. Het wordt een interessant gesprek, waarbij nieuwe ont
wikkelingen in de cactuskweek aan de .orde komen.

Sinds het begin van de jaren '70  is in het Limburgse Lottum cactuskwekerij 
Hovens gevestigd. In 1 959 was Jan Hovens verzot geraakt op cactussen. 
Eerst kweekte hij op de vensterbank, later in een kasje. Daarna kwam er een 
groter kasje. Het bekende verhaal.
Wat Jan Hovens onderscheidde was dat het kweken hem met de paplepel 
was ingegoten. Zijn vader was groentekweker. In de jaren '60 haalde Jan zijn 
vader over om er wat cactussen bij te gaan kweken. Jan Hovens (JH): "Als 
je het kweken in het bloed hebt, maakt het niet zoveel uit of je komkommers 
of cactussen kweekt".
Begin jaren '70  moest zijn vader met werken stoppen. Jan bouwde een gro
te cactuskas en twee jaar later gingen de eerste cactussen over de toon
bank.
De nieuwe kwekerij rolde precies de gouden tijden binnen. De cactus'boom' 
barstte net los. Op de veiling kon je de planten niet aanslepen. De prijzen wa
ren er zeer goed.
Na de 'boom' in de interesse volgde, voorspelbaar, ook een explosieve groei 
van het aarbod. De prijzen kelderden. De kwekers kwamen voor de keus te 
staan: stoppen, of juist enorm uitbreiden om met een lagere marge per 
plantje toch een boterham te verdienen. Jan Hovens koos een derde moge
lijkheid: specialiseren. Hij had geen zin in de massakweek. De goede relatie 
met de liefhebbers, die hij in de loop der jaren had opgebouwd, kwam nu 
goed van pas.

Liefhebbers heb je in soorten. De (gelukkig) grootste groep heeft er plezier in 
om planten te kweken en goed te verzorgen. Zij genieten van de schoonheid 
ervan. Helaas is er ook een andere groep: de statuszoekers. Zij vinden plan
ten alleen mooi voor zover een ander ze niet heeft. Speciaal voor deze groep 
worden de natuurlijke groeiplaatsen van zeldzaamheden leeggespit. 
Werkgroep Succulentenbescherming (WSB) wil de plundering een halt toe
roepen en roept kwekers en organisatoren van beurzen daarom op om de 
verkoop van importen te (laten) stoppen. Jan Hovens verkoopt nog steeds 
materiaal uit de natuur. Wij vroegen hem: waarom?
JH: "Handelaren bieden import aan. De planten zijn dan al gerooid. Wan
neer ik niet op het aanbod inga, gaan de planten naar de concurrent. Van 
idealisme kunnen we niet leven. Zolang mijn klanten importen willen, moet ik 
ze kunnen leveren, anders raak ik die klanten kwijt. Ik ben gestopt met im
porten uit Mexico, maar dat heeft me wel, vooral Duitse, klanten gekost". 
NV: "Maar stoppen met de verkoop van importen zou toch ook een hoop 
goodwill opleveren bij een groot deel van de echte liefhebbers?"
JH: "Daar moet je je niet op verkijken. Een belangrijke groep afnemers eist 
standplaatsmateriaal, omdat dat 'Artrein' (soortecht) is. Nu verkoop ik
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steeds meer planten die in Tenerife zijn gekweekt. En als je dan een klant 
verliest die al 5 jaar bij je kwam, omdat hij vindt dat je geen 'Artrein' materi
aal aanbiedt, dan zit mij dat heel hoog".
WA: "Maar van importen weetje toch ook niet waar ze vandaan komen? Die 
planten zijn voor studie toch waardeloos?"
JH: "Daar gaat het vaak niet om. Het gaat vaak niet om van die studiebolle
bozen, maar om mensen die planten willen die een ander niet heeft. Dat 
geldt overigens vooral voor een deel van de Duitse klanten. Voor Nederland 
ligt het anders. Hier wordt onder de gevorderden meer papier verzameld dan 
planten.. .ha.. .ha” .
NV: "Treedt er geen kentering op van het verzamelen van importen naar het 
mooi kweken van planten?".
JH: "Nee, het zijn juist de leuke liefhebbers, die voor de aardigheid planten 
kweken, die nu door de hogere energiekosten afhaken. Zelf ben ik niet zo'n 
'verzamelaar'. Ik loop niet warm voor zeldzaamheden. Mij interesseert het 
uiterlijk van de planten en vooral: de kweekwijze. Wat mij de grootste stimu
lans geeft om door te gaan is het leren kennen van het onbekende plantele- 
ven en om op basis van die kennis met planten te werken".
Dat brengt het gesprek op het andere gezicht van kwekerij Hovens. Jan Ho- 
vens streeft ernaar om zoveel mogelijk (vooral Zuidamerikaanse) soorten ge
kweekt te kunnen leveren. Dat zal de verstokte verzamelaars van 'Artrein 
Standort' materiaal niet van de importen afhouden. Maar de beginner, die 
veelal grote planten wil en daardoor vaak ongemerkt met importen opgeza
deld raakte, zal nu eerder gekweekte planten kopen. Door de snelle vooruit
gang in de commerciële kweekmethoden is het nu mogelijk om gekweekte 
planten te leveren tegen een derde van de prijs van importen. JH: "En die 
gekweekte planten zijn absoluut niet te onderscheiden van importen” .

De afgelopen jaren hebben zich revolutionaire ontwikkelingen in de cactus- 
kweek voltrokken, die binnen de liefhebberij niet algemeen bekend zijn. Eén 
daarvan is de kweek in (sub)tropische gebieden, zoals Tenerife. Van kweke
rijen daar betrekt Jan Hovens jaarlijks verscheidene containers vol planten. 
JH: "Planten die daar gekweekt worden blijven mooi gedrongen van vorm 
omdat de ultraviolette straling er heel hoog is. Daarbij kunnen de planten er 
het hele jaar doorgroeien in een tempo... daar sta je perplex van. Onnatuur
lijk? Helemaal niet. In Brazilië kun je, aan de hand van de uitzaai, jaargroep 
voor jaargroep herkennen en dan zie je dat Melocactussen na 2 '/2 tot 3 jaar 
cephalium gaan vormen. Dat komt ongeveer overeen met de kweek op Te- 
nerife. Hier in Nederland kennen we een groeiseizoen van 5 tot 6 maanden 
met daarbij een start- en een afbouwperiode. Tijdens de winterrust sterven 
veel wortels af, zodat het ook weer een tijd duurt eer de planten goed aan de 
groei zijn. Wanneer je het groeitempo er het hele jaar in kunt houden dan 
gaat het ontzettend veel sneller” .
Maar je moet natuurlijk wel weten hoe het moet en je moet er eerst achter 
zien te komen welke soorten welke speciale nukken hebben. Het kweken 
van Discocactussen vormde lange tijd een probleem.
JH: "Een van de kwekers op Tenerife had zo'n 50 Discocactussen die 
enorm veel zaad leverden. Hij zaaide het meteen uit. De helft kiemde al hele
maal niet. Hij wist niet dat Discocactuszaad eerst een jaar moet liggen. Toen 
ik er kwam, stonden er 30 .000  zaailingen, die net verspeend waren. Drie 
maanden later was er bijna niet een meer over; allemaal weggesmeuld. De 
clou is dat de zaailingen van Discocactus geen groeiremming verdragen, zo
als die bij verspenen optreedt. We denken dat we dat nu hebben ondervan-
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VERENIGINGSNIEUWS JUNI/JULI 1986
"Succulenta” is het verenigingsorgaan van de Nederlands-Belgische vereniging van liefhebbers van cac
tussen en andere vetplanten "Succulenta” .

BESTUUR
Voorzitter: H. Koningsveld, Verl. Emmastraat 34, 6673 XD Andelst. Tel.: 08880 -1623.
Vice-voorzitter: M.M.M. Jamin, Jan Oomsstraat 6, 5324 BB Ammerzoden. Tel.: 04199-3856.
Secretaris: P. Melis, Korenbioemstraat 13, 5409 AX Odiliapeel. Tel.: 04132-72911.
2e Secretaris: F. van Leeuwen, Romer 6, 5971 PD Grubbenvorst. Tel.: 077-822316.
Penningmeester: J. Vrenken, Elandstraat 1, 5408 XC Volkel. Tel.: 04132-72917. Giro-rek.: 680596 t.n.v. Succu
lenta te Volkel, resp. bankrek. 55.32.38.981 bij Algemene Bank Nederland t.n.v. Succulenta te Volkel. Voor 
België: rek.nr. 000-11.41.809-22 van de Belgische postgirodienst t.n.v. Succulenta te Volkel.
Alg. Bestuurslid: Mevr. B. Stortenbeek, Beatrixlaan 1a, 6721 EH Bennekom. Tel.: 08389-17088.
Alg. Bestuurslid: F. Maessen, Kempke 3, 6075 AN Herkenbosch.

LEDENADMINISTRATIE
Administrateur: Fr. van Leeuwen, Postbus 2706, 5902 MA Venlo. Inlichtingen over en aanmelding van lid
maatschap, tevens propagandafolders. Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland t 35,--, voor leden in 
België Bfrs. 625 en voor leden elders wonende f 45,--. Inschrijfgeld voor nieuwe leden f 7,50/Bfrs. 135.

MAANDBLAD
Hoofdredacteur: C.A.L. Bercht, Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen. Tel.: 03483-2300.
1e Redacteur: Th.M.W. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal. Tel.: 01650-36081.
Foto - redacteur: F.K.A. Noltee, Rotterdamseweg 88, 3332 AK Zwijndrecht. Tel.: 078-124200. 
Rubrleksmedewerkers: H. en R. van Donkelaar, A. Pullen, H. Ruinaard, A. v. Uijen, H. van Wortel, B. Zonne
veld.
Verenigingsnieuws: P. Melis. Sluitingsdatum 15e van de maand vóór het verschijnen.
Vraag en Aanbod en Advertenties: Fr. van Leeuwen, Postbus 2706, 5902 MA Venlo. Sluitingsdatum: 15e van 
de maand vóór het verschijnen.

ANDERE BELANGRIJKE ADRESSEN
Buiningfonds: M.M.M. Jamin, Jan Oomsstraat 6, 5324 BB Ammerzoden.
Bibliotheek: J. Magnin, Ooievaarstraat 13, 3291 XK Strijen. Katalogus f  1,50 te bestellen op girorek. 
1345616 t.n.v. J. Magnin.
Clichéfonds: J.A. Schraets, Tegelseweg 131, 5912 BD Venlo.
Diatheek: H.M.S. Mevissen, Dinantstraat 13, 4826 LH Breda. Tel.: 076-875076. "Catalogus in het febr. num
mer".
Ruilen zonder Huilen: H. Leusink, Griftweg 15, 6745 XD Ede. De Klomp. Tel.: 08387-1794.

UITGAVEN BUININGFONDS
1. Het boek Dlscocactus 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 t 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
002 Bewaarbanden voor Uw tijdschriften. (Een jaargang per band). Prijs /  16,-- per stuk. (Bij 10 of meer 

stuks f  13, - per stuk).
003 Verenigingsspeld in broche-vorm,
004 Verenigingsspeld als steekspeld. Prijs t 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 
f  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, Beatrixlaan 1a, 6721 EH Bennekom.
U kunt volstaan met het vermelden van het aantal en de artikelnummers.
Eventuele informatie wordt U gaarne verstrekt door Trix Stortenbeek, tel. 08389-17088.

N.B. Alle artikelen kunnen tegen vermelde gereduceerde prijzen ook afgehaald worden.

41



AFDELINGSNIEUWS

Afd. Achterhoek:
19 juni : Lezing door een gastspreker in restaurant ” Den Helder” , Mr. ten Houten

laan 4, Winterswijk. Aanvang 20.00 uur.

Afd. Brabant-België:
28 juni : Uitstapje met de eigen auto naar de kassen van de eigen leden.

Afd. Dordrecht:
2 juli : Buitenvergdering.
6 aug. : Leden vragen en vertellen over planten in zaal ” De Rank” , Dubbelsteijnlaan

70, Dordrecht. Aanvang 20.00 uur.
Afd. Eindhoven:
7 juli : Een nog onbekende spreker houdt een lezing
4 aug. : Dia’s van eigen leden.

Gemeenschapshuis ” De Schalm” , O.L. Vrouwendijk 31, Veldhoven. Aan
vang 20.00 uur.

Afd. Gorinchem-Den Bosch:
14 juli : Entdemonstraties door Dhr. van Donkelaar in café "Het Centrum” , tegeno

ver de kerk in Ammerzoden. Aanvang 20.00 uur.
9 aug. : Kasbezoek bij de fam. van Donkelaar in Werkendam.

Afd. Groningen:
19 juni : Dia-avond met als onderwerp: "Herkenning van de geslachten” . Bovenzaal

van de Hortus te Haren. Aanvang 19.30 uur.

Afd. Gouda
19 juni : Lezing van dhr. Vogel over de Hortus van de V.U. te Amsterdam in ” Het

Brandpunt” , Turfmarkt 58, Gouda. Aanvang: 20.00 uur.
Afd. Hoogeveen:
2 juli : Bijeenkomst.
6 aug. : Bijeenkomst in hotel Muller, Paltz 7, Beilen. Aanvang: 19.30 uur

Afd. Rijn- en Delfland:
26 juni : Praktijkavond en ruilen.
24 juli : Excursie in het Westland.

Sporthal "Zuidhaghe” , Melis Stokelaan 1201, Den Haag. Aanvang 19.45 
uur.

Afd. IJsselstreek:
20 juni : Ruilavond en kasbezoek bij de fam. v.d. Waal in Lochum.

NIEUW NIEUW
cactuskwekerij

J. FOKKER
Haarpad 38, Vleuten
Duizenden cactussen 

wachten op U.
Geopend: alleen op zaterdag 

van 10 tot 17 uur.
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9e INTERNATIONALE CACTUSSEN- EN VETPLANTENMARKT NIJMEGEN

Op zaterdag 6 september zal de "Gouden afd. Nijmegen” van Succulenta voor de 9e 
maal haar jaarlijkse internationale cactussen- en succulentenmarkt houden. Dit zal 
plaatsvinden in de zalen van het Kolpinghuis, voor de meesten inmiddels zeer bekend, 
in het hartje van Nijmegen. De zaal is zoals altijd om ± 8.15 uur open voor liefheb
bers die gereserveerd hebben en voor bezoekers om ± 9.30 uur. De markt duurt tot ± 
16.30 uur.
Consumpties en warme hapjes zijn in de zaal verkrijgbaar. Om verzekerd te zijn van 
de benodigde ruimte, verzoeken wij U even een kaartje te sturen naar J. Reynen met 
uw naam, uw adres en het aantal meters dat U denkt nodig te hebben (maximaal 5 m.) 
erop. Men kan vanaf heden tot en met 1 september schriftelijk bestellen en daarna 
nog telefonisch ’s avonds na 6 uur tot 4 september ’s avonds 24.00 uur op on
derstaand telefoonnummer.
Daar wij als afdeling dit jaar onze 50e verjaardag vieren, wat nogal kostbaar is, heb
ben wij ons als marktcommissie veroorloofd de prijs per strekkende meter op f 4,50 
stellen. Voor beroepskwekers op aanvraag. Wij hopen dat dit geen hindernis zal zijn 
voor de vele liefhebbers die ieder jaar weer onze zaal tot barstens toe vullen met vele 
kleine en grote planten, zodat onze bezoekers er weer met volle teugen van kunnen 
genieten. We hopen ook dat iedereen weer tevreden zal zijn en wij ons terecht op een 
prachtige dag kunnen verheugen.
Tenslotte hopen wij, ook namens onze "Gouden afdeling” , dat we U allen weer zullen 
mogen begroeten op onze 9e internationale cactussen- en vetplantenmarkt in Nijme
gen en zeggen U: "Tot ziens aldaar” .
Namens de marktcommissie, Jan Reynen.
J.M. Reynen, de Chamillylaan 33, 5361 LH Grave, tel. 08860-71932 
C.M. Thijsen, Marter-revier 35, 5431 KE Cuyk, tel. 08850-21604.

r \  HOVENS cactuskwekerij
Markt 10 5973 NR LOTTUM TEL. 04763-1693

spaciale kwekerij voor 
hobbyisten 8 verzamelaars

Geopend: van dinsdag t/m zaterdag
van 9.00 tot 12.00 en van 
13.00 tot 18.00 uur.

Ook verzenden is nu mogelijk!
Regelmatig aanvulling van interessante nieuwighe
den. Groot aanbod van zeldzame Braziliaanse soor
ten.
Permanente tentoonstelling grafische werken van 
Carla. Een geïllustreerde plantenlijst wordt U toe
gestuurd na overmaking van f 5,-- op giro 2999178.

karlheinz uhlig - kakteen
053 KERNEN i.R. (Rommelshausen) £  

W.-Duitsland LILIENSTR. 5
Aanvulling op onze plantenlijst

DM DM
Echinocereus pamanesiorum 4,- - 5,-

schwarzii 6,- - 7,-
Lobivia sp.n.L 154 A 5,- - 6,-

rubescens 8,- - 10,00
Mammillaria picta var. 5,-

johnstonii 14,-
fraileana 10,- -12,-

Parodia tredicimcostata 7,- - 8,-
Roseocactus lloydii 10,-
Sulcorebutia muschii 10,- -12,-

B L A D K A K T U S

Binnenlandse en buitenlandse 
boeken steeds voorradig.
Wij bestellen graag voor U.

Vraag onze Bladkaktus, een 
lijst met succulente literatuur 
aan.

NATUUR & BOEK Bankastr. 10 
2585 EN 's-Gravenhage 
tel. 070-646277

SUCCULENTENTUIN
FAM. VAN DONKELAAR 

ZAAISEL MISLUKT?
Het kan nog. Wij hebben nog voldoende za
den. Vraag onze gratis prijslijst.

SUCCULENTENTUIN 
FAM. VAN DONKELAAR,
Postus 15, Laantje 1,
4250 DA Werkendam
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Opgaven voor het augustus-nummer moeten 
vóór 15 juli bij de heer Fr. van Leeuwen, Ro
mer 6, 5971 PD Grubbenvorst zijn. Leden 
van Succulenta mogen per jaar éénmaal 
gratis een advertentie zetten in deze ru
briek. Alleen advertenties de hobby betref
fende worden opgenomen.
Gevraagd: Grootsoortige Opuntiaschijven of 
planten. J. Speycken, Maasstr. 12, 5871 AV 
Broekhuizenvorst. 04763-1762.
Gevraagd: Baco muurkas Solariens LT 68 of 
LT 612, of kasdelen van bestaande LT 68. J. 
Alma, Fuchsiastraat 129, 2565 PP Den 
Haag. 070-685690.

Te koop: Complete C.V.-ihstallatie, gebruikt 
om een cactuskas van 4 x 5  meter mee te 
verwarmen. Prijs f 600,-. Diverse boeken 
over cactussen/succulenten, o.a. Das Kak- 
teenlexikon, Kakteen von A/Z. Succulenta 
1974 t/m 1985. Grondverwarmingskabel met 
thermostaat. H. v. Wortel, Vosstr. 18, 6964 
BA Hall. 05756-3785.

Te koop: gemengde verzameling mooie, ge
zonde en hard gekweekte cactussen. Meer 
dan 400 van bloeibaar formaat. Alles op la
va gekweekt. Het zijn hoofdzakelijk soorten 
uit Mexico en U.S.A., met volledige adm. (le
vensloop). Bij voorkeur alles in één koop. N. 
Vermeulen, Bakkersgilde 23, 3994 BC Hou
ten. 03403-71106.

Te koop: ± 800 cactussen voor f  1200,-; ± 
300 vetplanten voor f 250,-. Alles in één 
koop f 1400,-. J. Bouwhuis, St. Jozefplein 
12, 8021 WL Zwolle. Tel. na 18.00 uur, 038- 
536537.

EVENEMENTEN
21 juni :

22 juni :
28 juni
28 juni
28-29 juni :

26 juli :
23 augustus

30 augustus 
30 augustus 
6 september 

20, 21 september : 
20, 21 september :
27 september 
4 oktober

Plantenbeurs afd. Dordrecht. Info in het aprilnummer of tel. 078-311191 
en 078-147931
Contactdag liefhebbers van Asclepiadaceae. Info in het aprilnummer. 
Ruilbeurs afd. Amsterdam. Info in het aprilnummer.
Eerste opendag VU Hortus Amsterdam. Info in het meinummer. 
Tentoonstelling van de Belgische ver. "Cactussen en Vetplanten” . Info 
in het aprilnummer.
Tweede open dag VU Hortus Amsterdam. Info in het meinummer. 
Cactusbeurs van de afd. West-Brabant in café-rest. ” De Linden” te 
Etten-Leur. Deelname is gratis.
Cactusbeurs afd. IJsselstreek. Info in het meinummer.
Derde open dag VU Amsterdam. Info in het meinummer.
Cactusbeurs van de afd. Nijmegen. Info in het juni/julinummer. 
Twintigste E.L.K. te Houthalen. Info in het aprilnummer.
Hortusdagen te Haren in Groningen
Vierde open dag VU Amsterdam. Info in het meinummer.
Ruil- en Verkoopbeurs van het Noorden. Info in het meinummer.

B ijz o n d e re  b o ta n is c h e  p la n te n , s p e c ia a l
cactussen en andere Succulenten.
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gen door op steenwol te zaaien. Verspenen doen we dan mét een blokje 
steenwol om de wortels. Dan kunnen ze zonder meer doorgroeien''.
Een andere, tamelijk nieuwe ontwikkeling is de substraatcultuur. De planten 
groeien in steenwol, lava of gebakken kleikorrels. Het zijn neutrale substra
ten die alleen de wortels houvast geven en vocht kunnen opnemen. Ze be
vatten geen voeding. Deze wordt aan het gietwater toegevoegd. Het gaat 
daarbij niet om gewone plantenmest, die alleen de drie hoofdmeststoffen be
vat, maar om een volledige voeding waarin ook alle nodige sporenelementen 
zitten. Speciaal voor de tuinbouw is Nutriflora-t ontwikkeld. Het is goedkoop 
en vormt (samen met kalksalpeter) een volledige voedingsoplossing die ook 
door liefhebbers eenvoudig kan worden toegepast*.
In de zaailafdeling van kwekerij Hovens staan tienduizenden zaailingen op 
steenwol. Binnenkort gaan onder andere 6000 zaailingen van Discocactus 
naar Tenerife en hebben dan aan het eind van het jaar een verkoopbare om
vang bereikt. Problemen verwacht Jan Hovens nu niet meer: ''Nu we weten 
hoe het moet, kweken we een Disco net zo gemakkelijk als een Gymnocaly- 
cium. Of we ermee doorgaan hangt alleen nog af van de vraag''.
De vraag bepaalt ook of de importhandel doorgaat. Want het kweken zit Jan 
Hovens weliswaar in het bloed; het bloed van de handelaar Hovens kruipt 
waar het niet gaan kan.

* Zelf ben Ik bijzonder enthousiast over substraatcultuur op lava. Sinds enkele jaren experimen
teer ik met lavakorrels van verschillende grootte in combinatie met Nutriflora-t en kalksalpeter. 
Lavakorrels van ± 5 mm doorsnede, die zijn behandeld met zuur zodat de pH tussen 6 en 7 
komt te liggen en waar het stof uit is gespoeld, bevallen mij het best. Voor meer informatie zie de 
artikelen van Hans van Wortel in Succulenta 1 982 nrs. 3, 4, 1 1 en 1 2; 1 985 nr. 1.

Bakkersgilde 23, 3994 BC Houten

A gavenproblem en op de Bovenwindse Eilanden der 
Kleine A ntillen  (I)

P. WAGENAAR HUMMELINCK

Virgin Islands (Agave missionum) - Anguilla & St. Martin (A. scheuermaniana) - St. Barts (A. 
karatto?) - Saba (A. karatto?) - St. Eustatius (A. van groiae = karatto) - St. Kitts (A. karatto) - 
Barbuda & Antigua (A. obducta = karatto) - La Désirade & Marie-Galante (A. dussiana) - 
Martinique (A. caribaeicoia) - Grenada (A. grenadina) - Barbados (A. barbadensis) - A. sisaia- 
na - A. angustifolia var. marginata

Na het bestuderen van agavenmateriaal dat in 1 930 en 1 936 op de Bene
denwindse Eilanden was verzameld, veronderstelde ik dat de 'Piëta di tran- 
keer' van Curapao, Aruba en Bonaire (Fig. 3) niet tot de inheemse flora van 
deze eilanden behoorde, maar van St. Eustatius of St. Kitts afkomstig zou 
zijn. Het geringe aantal eigen waarnemingen waarover toen slechts kon 
worden beschikt, was aanleiding tot het verzamelen van wat meer gegevens 
over de Bovenwindse agaven waaraan dit vermoeden kon worden getoetst 
en waarmede ook nog de waarde van enkele andere soorten van Trelease 
kon worden beoordeeld.
Tijdens het samenstellen van deze publicatie heb ik mij dikwijls afgevraagd 
of het wel juist was zóveel tijd te besteden aan de uitwerking van deze nieu
we gegevens, omdat deze wederom betrekking hebben op tè weinig materi
aal, dat werd bijeengebracht door een zoöloog, die deze planten aanvanke
lijk ging verzamelen, omdat hij méér dan de meeste botanici op een conser-
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veren met vloeistof was ingesteld. Maar ook al is het duidelijk dat er geen 
agavenproblemen door een oppervlakkige bestudering van terloops verza
meld materiaal kunnen worden opgelost, toch hoop ik dat deze publicatie 
wèl zal kunnen bijdragen tot het verkrijgen van een beter inzicht in de ver
warrende zaken die William Trelease (1857-1945) in zijn, door mij nog 
steeds bewonderde monografie over Agave in the West Indies (1 91 3), be
ter bespreekbaar heeft gemaakt.

Trelease was zich terdege bewust van de betrekkelijke waarde van de vele 
door hem benoemde soorten. Zijn species waren meestal gebaseerd op her- 
bariummateriaal dat totaal onvoldoende was om een goed beeld te krijgen 
van planten, waarvan vele kenmerken onduidelijk zijn en die onderling ook 
nog aanmerkelijk kunnen verschillen. De vermeerdering is dikwijls vegeta
tief; van de invloed van milieu weten wij bijna niets en met bastaardering zal 
zeker rekening moeten worden gehouden. Ook dient men zich steeds voor 
ogen te houden dat agaven min of meer als cultuurplanten moeten worden 
beschouwd, in een landschap dat op de Kleine Antillen door de mens zoda
nig is beïnvloed, dat het thans welhaast onmogelijk is nog een plaats aan te 
wijzen waar de vegetatie als ongestoord kan worden beschouwd.
Daar Trelease grote waarde hechtte aan de bouw van de eindstekel - hoe 
veranderlijk en moeilijk te beschrijven deze ook was - is hieraan ook in deze 
verhandeling bijzondere aandacht besteed door het publiceren van enkele 
uitvoerige tabellen welke een indruk willen geven van de enorme wisseling 
in kenmerken waarmede wij rekening hebben te houden.

De lengte van de eindstekel - en dus ook de breedte aan de basis - is slechts exact te meten in 
die weinig voorkomende gevallen, waarin van een duidelijke grens tussen stekel en groen blad- 
weefsel kan worden gesproken. Deze lengte werd als regel gemeten aan de zijkant: tussen de 
veelal aflopende rand en het midden, waar aan de rugzijde het verharde deel van de stekel het 
groene weefsel min of meer binnendringt.
Omdat de bladvorm van belang bleek te zijn - en om tevens een indruk te krijgen van zijn varia
biliteit - wordt een groot aantal omtrekken met doorsneden afgebeeld. Om deze te verkrijgen, 
werd het blad (in stukken gesnedenl met de bovenzijde naar beneden, op een papieren onder
grond gelegd, waarbij correcties werden aangebracht wanneer de bladstukken door het plat
drukken waren gespleten.
De lengte van de schacht van de bloeiwijze werd gemeten vanaf het punt dat nog net door de 
langste rozetbladeren kan worden bereikt (de basis), tot aan de onderste duidelijke zijtak van de 
bloempluim.
De inplanting van de meeldraden beneden de keel werd bepaald door het meten van de af
stand tussen het punt waar de bloemslippen samenkomen (de keel) en de plaats waar de helm- 
draad de bloembuis verlaat (de oksel) - waarbij geen rekening werd gehouden met het feit, dat 
de meeldraden onder de binnenste kring bloemslippen meestal iets lager dan de andere staan 
ingeplant.
Het materiaal (bladtoppen, randstroken en zo mogelijk verse of afgevallen bloemen en vruch
ten) is met formaline geconserveerd en genummerd van 1 22 tot 1 90, in aansluiting op series 
van in 1 936, 1 938 en 1 984 beschreven agaven welke zich - evenals deze - in het Herbarium 
van de Rijksuniversiteit Utrecht bevinden. Daar de bladeren reeds tijdens de bloei gaan verdro
gen, is met hetzelfde verzamelnummer soms ook bladmateriaal aangeduid van een dichtbij 
staande, op het oog identieke, niet-bloeiende plant.

Volgens de indeling van Trelease (1913) behoren de inheemse agaven van 
de Bovenwindse Eilanden - van St. Croix tot en met Grenada (zie Fig. 1) - tot 
de Caribaeae: een groep van grote, geelbloemige agaven die vooral geken
merkt zijn door het bezit van een ietwat plompe, enigszins scheve, soms ste- 
kelpuntige eindstekel, waarvan het onderste deel min of meer is verdikt en 
diep-gegroefd tussen de aldaar samenkomende bladranden ("Spine with 
stout involutely slit base, above this usually short and oblique", of, meer uit-
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Figuur 1

Fig. 1. Als men de eilandenboog welke zich uitstrekt van Puerto Rico tot Trinidad en van daar tot en met Aruba, Kleine 
Antillen noemt en daarbij onderscheid maakt tussen Bovenwindse fd.w.z. boven de Oostpassaat gelegen) en Beneden
windse Eilanden, dan moet men er rekening mede houden dat deze namen voor velen een geheel andere in houd hebben. 
In het Anglo-amerikaanse taalgebruik verstaat men onder Lesser Antilles veelal alléén de eilandenreeks van St. Thomas 
tot en met Grenada en Barbados, waarbij dan de Netherlands Windward Is/ands deel uitmaken van de eilandengroep wel
ke door de Britten Leeward Is/ands (= Virgin Islands, St. Kitts - Nevis & Anguilla, Montserrat en Antigua & Barbuda) 
wordt genoemd.

Fig. 2. De Bovenwindse Eilanden bestaan uit: (a) een fraaie boog van jong-vulkanische Kleine Antillen Ivan Saba tot en 
met Grenada) waarop geen of slechts zeer weinig kalksteen voorkomt, en (b) een veel kortere serie niet-vulkanische eilan
den (Anguilla tot en met Marie-Galante) die geheel o f grotendeels met kalksteen zijn bedekt. Anguilla, St. Martin en St. 
Barts liggen te zamen (evenals St. Eustatius, St. Kitts en Nevis) op een bank die minder dan 200 m onder het zeeopper
vlak ligt; Saba daarentegen is geheel door diep water omgeven.
St. Martin was met Anguilla, St. Kitts met Nevis en Antigua met Barbuda verbonden in een jong-geologische tijd, toen het 
zeeniveau enkele tientallen meters lager was dan thans en de Saba Bank een eiland van betekenis moet zijn geweest. Al
leen op de hoogste toppen van Saba en St. Kitts-Nevis, boven de 800 m, vindt men regenbos, terwijl binnen de 600 m 
hoge kraterrand van St. Eustatius hoog-opgaand hout voorkomt. Op de meer noordelijk gelegen eilanden zijn alleen de 
hoogste heuvels op St. Martin en St. Barts behoorlijk begroeid. Een ijl plantendek hebben de nauwelijks 50 m hoge 
kalksteenterreinen van Anguilla, westelijk St. Martin en Tintamarre, alsmede tal van plaatsen waar de omstandigheden 
zodanig zijn, dat de vegetatie een uitgesproken xerofytisch karakter heeft verkregen.

Fig. 3. De vraag of Trelease's Agave trankeera op de Benedenwindse Eilanden van nature voorkomt, ö f dat het een ver
wilderde Agave karatto is van de Bovenwinden, was aanleiding tot het verzamelen van wat meer gegevens over Boven
windse agaven. Van de hier a f geheelde 'pita di tranqué' van Aruba (no. 187) zijn de bladeren omstreeks 1,5 m lang; de 
op de schacht aflopende bloempluim bereikt een hoogte van bijna 8 m en is met bulbillen beladen.

voeriger, een "mostly short spine or mucro continued at base by thick har- 
dened involutely slit leaf tissue which is papery-decurrent and usually deeply 
intruded dorsally into the parenchyma").
In het zuiden lijkt deze groep duidelijk begrensd door de Benedenwindse Vi
viparae, met een min of meer priemvormige eindstekel ("usually long and 
slender round-grooved or involute somewhat papery-decurrent spine” ).
In het noorden is er een minder scherpe grens met de Antillanae van de 
Grote Antillen, die een meer kegelvormige eindstekel bezitten ("long va- 
riously grooved often papery-decurrent spine").
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Figuur 2

Voornamelijk naar de vorm van de eindstekel onderscheidt Trelease bij de 
Caribaeae de volgende 1 5 species, waarvan elk - met uitzondering van 
Agave Trankeera - tot één Bovenwinds eiland of Bovenwindse eilanden
groep is beperkt:

A. Eggersiana n.sp............................  St. Thomas, St. Croix
A. Scheuermaniana n.sp.................. Anguilla, St. Martin, ?St. Barts
A. Van Grolae n.sp............................ St. Eustatius
A. Karatto Mifler, 1 7 6 8 ...................  St. Kitts
A. nevidis n.sp...................................  Nevis
A. obducta n.sp. •.............................. Antigua, ?Barbuda
A. montserratensis n.sp................... Montserrat
A. Dussiana n.sp...............................  Guadeloupe, ?La Désirade, ?Marie-Galante, ?Les Saintes
A. medioxima n.sp............................  Dominica
A. caribaeicola n.sp..........................  Martinique
A. unguiculata n.sp........................... St. Lucia
A. ventum versa n.sp.......................  St. Vincent
A. barbadensis n.sp..........................  Barbados
A. grenadina n.sp..............................  Grenada
A. Trankeera n.sp.............................. Bonaire, Curapao, Aruba

In een tabel waarin het voorkomen per eiland is aangegeven staat ?A. Dussiana ook nog ver
meld voor St. Barts en 'St. Franpois' (een plaatnaam op Guadeloupe).

141



Om het voorkomen van een tot de Caribaeae behorende soort in het gebied 
van de Viviparae te verklaren werd door Wagenaar Hummelinck (1 938 p. 
26) het vermoeden geuit, dat A. trankeera van St. Eustatius (of St. Kitts) 
naar de Benedenwinden zou zijn gebracht. In dezelfde publicatie worden de 
species trankeera, van grolae, nevidis en scheuermaniana als synoniemen 
van karatto beschouwd.

Richard A. Howard geeft in zijn Flora of the Lesser Antilles (1 979, p. 487) 
voor het bepalen van de Caribaeae-soorten de volgende tabel:

Flowers abortive on maturity, not producing fruits.
Leaves arching, heavy, to 2.5 m. long, 25-30 cm. broad; leaf tip with heavy apex, the ulti
mate tip pointed; bulblets produced on rachis............................... A. barbadensis [Barbados]
Leaves erect or twisted, relatively thin; bulblets produced in inflorescence, not on rachis. 

Leaves erect and arching, terminal spine with involute base, ultimate tip black, shiny, 5-
7 mm. lo n g ........................................................A. scheuermaniana [St. Martin, Anguilla]
Leaves erect and twisting, blade flat, rarely involute below a black spine with conspicu-
ous unguiculate base, 2 cm. long ...........................................................................................
....................... A. caribaeicola [Martinique, St. Lucia, St. Vincent, Grenadines, Grenada]

Flowers producing fruit; bulbils present or wanting.
Fruit short, oblong, 20-30 mm. long, ovary 2.5 cm. long in flower; bulbils produced..........
..............................................................................A. van grolae [St. Eustatius, St. Kitts, Nevis]
Fruit oblong, 4-5 cm. long; ovary 30-35 mm. long in flower.

Fruit with distinctly stipitate base 1 cm. long; bulbils not known........................................
..............................A. dussiana [St. Barts, Antigua, Montserrat, Guadeloupe, Martinique]
Fruit with short base, stalk 2-3 mm. long; freely bulbiferous...............................................
..........................A. karatto [Antigua, Barbuda, Saba, St. Kittis, Montserrat, La Désirade]

Doordat Howard nevidis, obducta, montserratensis en grenadina & medi
oxima & unguiculata & ventum-versa als synoniemen van resp. van gro
lae, karatto, dussiana en caribaeicola beschouwt, komt hij tot een niet 
onaantrekkelijke vermindering van het aantal species, waarbij de geografi
sche verspreiding echter wel minder overzichtelijk is geworden dan bij Tre- 
lease's voorstelling van zaken.

Sweelincklaan 84, 3 7 2 3  JH  Bilthoven (wordt vervolgd)

N IEUW BESCHRIJVING

Notocactus gibberulus Prestlé spec. nov.

K.H. PRESTLÉ

Caulis simplex applanato-rotundus valde et conspicue costatus opace chromeo-viridis 4-6 cm 
altus ac 8-1 0 cm diametro, radicibus fibrosis; costis 1 8-1 9 lateraliter rotundis supra applana- 
tis, inter areolas tumide (mentiformiter) prominentibus 1 cm latis ac 0,3 cm altis, inter costa
rum tubercula tumida cum lana areolarum sdggrisea instructis, vertice 1,5-1,8 cm diametienti 
nudo ac inermi 0 ,7 -0 ,8  cm impresso; areolis rotundis suggriseis 0,2 cm diametro, in superio
re parte lana suggrisea obtectis, ibi 0,3 cm diametientibus; aculeis omnibus flexibilibus molli
bus non-pungentibus aliquid incompte a corpore in totas directiones patulis sed iuventute erec
tis, apice fuscis sed mox canescentibus, marginalibus 1 4 araneaeformibus accumbentibus 
curvatis tortisque 1 cm longis principio succineis mox canis, centralibus 4 longitudine crassitu
dineque a marginalibus distinctis, uno eorum praecipue longo (2,5-2 ,8 cm) semper deorsum 
vel in obliquum directo, ceteris 3 brevioribus ac tenuioribus 1,5-1,8 cm longis, omnibus valde 
canescentibus sed in statu iuvenili atro-rubiginosis; gemmis fortissimis ad 2 cm altis ac 1,5 
cm diametro supra obtusis pyriformibus lana brunnea et saetis atro-brunneis instructis, ex ver
ticis margine orientibus; floribus late infundibuliformibus chromeo-luteis metallice nitidis 6-7 
cm diametro ac 4-5 cm altis, receptaculo viridi infundibuliformi infra 1,5 cm, supra 2,7 cm di-



ametro, receptaculo inter leviter carmineo, filamentis 0,8-1 cm longis supra albido-luteis infra 
subluteo-roseis, antheris valde citrinis, stylo fortissimo sed brevi, solum 1,6 cm longo ac 0,1 5 
cm crasso, fasciculato albido-luteo basi incrassato et roseo stigmatibus 1 5 atro-carmineis, pe
talis late lanceolatis 2,5 cm longis ac 0,6 cm latis acumine denticulatis, exterioribus aliquid 
minoribus infra lineamentis rubescentibus pictis ceterum chromeo-luteis metallice nitidis; fruc
tu ovali cum pulpa molli viridi-olivaceo 1,3 cm alto ac 0,7 cm diametro lana brunnea ac saetis 
atro-brunneis obsito lateraliter et irregulariter se findenti; seminibus nigris 0,1 cm altis latisque 
pileiformibus. Crescit in regione Pedras-Altas, Rio Grande do Sul, Brasilia. Typus in Herbario 
universitatis regni Ultraiecti, Hollandia, sub numero PR 313.

Beschrijving:

Lichaam enkelvoudig, afgeplat bolvormig, donker chroomgroen, fors, sterk 
en opvallend geribd, 4-6 cm hoog, 8-10 cm in doorsnede. Vezelwortels. 
Ribben 1 8-1 9, zijkanten rond, bovenop afgeplat, tussen de areolen verdikt 
en kinvormig verhoogd, 1,0 cm breed en 0,3 cm hoog. Schedel 1,5-1,8 
cm in doorsnede, dorenloos, de ribben deels bedekt met lichtgrijze areool- 
wol, vooral tussen de dikke knobbels; schedelpunt 0 ,7-0,8  cm verzonken. 
Areolen rond, lichtgrijs, 0,2 cm in doorsnede, eerst met lichtgrijze wol en 
dan met een schijnbare diameter van 0,3 cm, later verkalend. De areolen 
liggen diep tussen de sterk verhoogde, kinvormige verdikkingen verzonken. 
Dorens alle elastisch, zacht, niet stekend, enigszins warrig in alle richtingen 
van het lichaam afstaand, maar in de nieuwgroei naar boven gericht. Rand- 
dorens 14, spinvormig tegen het lichaam aanliggend, gedraaid en gebo
gen, 1,0 cm lang, eerst barnsteenkleurig, snel vergrijzend. Middendorens 
4, van de randdorens te onderscheiden door lengte en dikte, 1 middendo
ren prominent en langer, tot 2,5-2,8 cm lang, altijd naar onder gericht of 
schuin afstaand, de andere 3 middendorens korter en zwakker, 1,5-1,8 
cm; alle eerst donker roodbruin (in de nieuwgroei) later sterk vergrijsd met 
donkerbruine punt.
Knoppen zeer krachtig, tot 2,0 cm lang en 1,5 cm in doorsnede, peervor
mig, van boven afgerond, bezet met bruine areoolwol en donkerbruine 
borstelharen; knoppen aan de rand van de schedel staand.
Bloemen breed trechtervormig, chroomgeel-metaalachtig glanzend, 6-7 
cm breed en 4-5 cm hoog. Receptaculum groen, trechtervormig toelo
pend, boven 2,7 cm breed, onder 1,5 cm breed, bloembodem enigszins 
karmijnrood. Bloembladen breed lancetvormig, 2,5 cm lang en 0,6 cm 
breed, aan de punt getand, de buitenste bloembladen iets kleiner en aan de 
onderkant met roodachtige strepen. Helmdraden 0,8-1,0  cm lang, witgeel 
van boven, naar onder toe overgaand in geelrose; primaire helmdraden los

REM-opnamen van het zaad van Notocactus gibberulus 
rechts 48x, links testa 480x. Opnamen: Dr. W. Glatzle
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gibberulus 
species nova

Foto's van 
de schrijver

Bloemdoorsnede
van
Notocactus
gibberulus

van de stijl staand; secundaire helmdraden tot 1,5 cm hoog in de bloem- 
wand ingeplant; helmknoppen sterk citroengeel. Stijl zeer fors en kort, 
slechts 1,6 cm lang en 0,1 5 cm dik, gebundeld, witgeel, aan de voet ver
dikt en daar roserood. Stempel breed, zeer fors, 0,7 cm breed en 0,3 cm 
hoog, donker karmijnrood, 1 5 rechtopstaande stempellobben. De kleur van 
de stempel loopt 0,8 cm diep in het binnenste van de stamper door. De 
stempel wordt door de bovenste helmdraden overdekt.
Vrucht ovaal, weekvlezig, olijfgroen, 1,3 cm lang en 0,7 cm breed, bezet 
met bruine areoolwol en donkerbruine borstelharen. De vrucht barst aan de 
zijkant onregelmatig open en valt uit elkaar bij het indrogen.
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Zaad zwart, mutsvormig, 1 mm lang en breed.
Groeiplaats Pedras-Altas gebied, staat Rio Grande do Sul, Brazilië. De 
planten zijn in januari 1 983 gevonden tijdens mijn reis door dit gebied te 
zamen met mijn reisvrienden F. Stockinger en A. Nilson. Het veldnummer 
is'PR 313.
Holotype gedeponeerd in het Herbarium van de Rijksuniversiteit van 
Utrecht onder het nummer PR 313.

Een van de meest interessante planten die wij, F. Stockinger, A. Nilson en 
auteur dezes, tijdens onze tweede gemeenschappelijke tocht door de Brazi
liaanse staat Rio Grande do Sul in de zomer van 1 983 (we zitten hier op 
het zuidelijk halfrond, dus de zomer daar valt in onze Europese winter) von
den, was Notocactus gibberulus PR 313.
Het vinden van deze species toont aan, dat de in de staat Rio Grande do 
Sul voorkomende soorten uit het geslacht Notocactus, ondergeslacht Noto
cactus, groep Setacei (Fric) een eigen ontwikkeling doorgemaakt hebben 
en niet identiek zijn met de in het kustgebied van Zuid-Uruguay voorkomen
de N. concinnus (Monv.) Berger. In vergelijking met de andere in Rio Gran
de do Sul voorkomende soorten uit de groep Setacei, zoals N. concinnioi- 
des nom. prov. HU 77/FS 1 96 en N. eremiticus Ritt. FR 1 390 is N. gib
berulus forser van uiterlijk, zowel het lichaam, de bedoorning als de bloe
men. N. gibberulus gelijkt meer op de verder noordelijk groeiende soorten 
uit de groep Uebelmannianae Havl. Vele van de lichamelijke kenmerken 
van N. crassigibbus en N. arachnites treffen we ook bij N. gibberulus aan. 
Zaadmorfologisch gezien behoort N. gibberulus echter in de groep Setacei, 
hetgeen duidelijk valt op te maken uit de afgebeelde REM-foto's van de 
zaadkorrel en de zaadtesta.
Notocactus gibberulus, waarvan de soortaanduiding "bultig, met bulten" 
betekent, is zoals alle Notocactussen goed op eigen wortel te kweken. Wel 
is mij gebleken dat deze soort het in een pot beter doet dan in de volle grond 
en een warme voet in de winter prettig vindt. Met een goed doorlaatbaar 
en mineraalrijk substraat en in de zomermaanden rijkelijk water alsmede 
een weinig kunstmest zijn fret probleemloze planten.
Latijnse diagnose: J.A. Huijssoon 
Vijverweg 12, 5461 AL Veghel

M esem bryanthem aceae (Llll)

FRANS NOLTEE & ARIE DE GRAAF 

81 . Mossia N.E. Brown
(ter ere van Dr. Moss.)

Het geslacht Mossia omvat slechts één soort (monotypisch geslacht) en wel 
Mossia intervallaris. De soortaanduiding 'intervallaris' betekent 'met tus
senruimten' en heeft betrekking op de - voor Mesems - ver uit elkaar liggen
de stengelknopen.
Het is een kruipend plantje dat, ook al door zijn groeiwijze, weinig aantrekke
lijks te bieden heeft. Een bijzonderheid is dat het een nachtbloeier is. De wel
haast zittende, bleekgele, kleine bloempjes zijn solitair en verschijnen tussen 
de blaadjes. Deze in doorsnee driehoekige blaadjes zijn aan de basis samen
gegroeid.
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boven: Mossia intervallaris 
naar een afbeelding in 
Herre, The Genera of the 
Mesembryanthemaceae

links: Muiria hortenseae 
naar een afbeelding in 
Schwantes, Fiowering Stones 
and Mid-day Flowers

tekeningen: A. de Graaf

Voor zover ons bekend is zijn er geen planten van het geslacht in cultuur en 
wordt er ook geen zaad van aangeboden.
Afgaande op de verschijningsvorm zal de cultuur overeenkomen met die van 
andere kruipende of struikvormige Mesems en derhalve geen moeilijkheden 
opleveren.
Het verspreidingsgebied is groot en bevindt zich in de Kaapprovincie en 
Transvaal.
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82. M uiria N.E. Brown
(genoemd ter ere van Dr. John Muir)

In deze serie zijn al heel wat merkwaardige planten de revue gepasseerd en 
het geslacht Muiria behoort zeker tot de meest bijzondere. Niet alleen dat het 
uiterlijk afwijkt van alle andere planten uit de familie der Mesembryanthema- 
ceae, doch ook het inwendige van de enige soort uit het geslacht, M. hor- 
tenseae, bevat voorzieningen die bij geen enkele andere Mesem voorko
men. Voorzieningen die de plant in staat stellen extreem droge perioden te 
overleven.
Het plantje dankt zijn naam aan wijlen Dr. John Muir, een onvermoeid verza
melaar van nieuwe planten, terwijl de soortaanduiding afgeleid is van de 
naam van zijn dochter, Hortense.
M. hortenseae heeft een bolvormig tot langwerpig kegelvormig uiterlijk; de 
planten bestaan uit twee, vrijwel geheel met elkaar vergroeide bladeren. De 
plantelichamen zijn vrij zacht en bezet met heel fijne haartjes, hetgeen de 
planten een fluweelachtig uiterlijk verleent. Zij kunnen tot hoogstens 5 cm 
hoog worden en vertakken zich aan de basis. Anders dan bij planten uit de 
nauwverwante Gibbaeum-groep, is er vrijwel geen spleet tussen de afzon
derlijke bladeren te zien. De vergroeiing van de bladeren is zover doorge
voerd dat men slechts bij nauwkeurige inspectie van het plantelichaam een 
kleine, zeer smalle spleet ontdekt. Niet bovenop de plant, doch aan de zij
kant. Bij meerkoppige exemplaren bevinden de spleten zich steeds naar de 
binnenzijde van de groep gekeerd. De afzonderlijke, maar samengegroeide 
bladeren, zijn dus ongelijk van grootte, zoals dat onder andere ook bij Gib- 
baeum het geval is.
Evenals bij Conophytum en Lithops worden de nieuwe bladparen binnenin 
de oude planten gevormd. De oude bladeren staan al hun vocht, al hun le
venssappen, af aan de nieuw gevormde bladeren en worden volledig leegge
zogen. Wat er overblijft van de oude bladeren is een bruinachtige, vliesdun
ne huid die de jonge bladeren beschermt tegen volledige uitdroging gedu
rende het droge seizoen. Later, als de nieuwe bladparen bij de aanvang van 
de vegetatieperiode opzwellen, scheurt deze huid open en het restant ervan 
blijft daarna als een bruine, verfrommelde rand aan de basis van het planteli
chaam achter.
Er is bij dit plantje nog een bijzonderheid die het onderscheidt van de andere 
Mesems en het daardoor een aparte plaats geeft in deze familie. Deze bijzon
derheid houdt nauw verband met de steeds weer terugkerende worsteling 
om de droge tijd zonder schade te overbruggen. Tijdens de groeiperiode vor
men de planten namelijk zeer grote, ronde cellen van 1 -3 mm (idioblasten) 
die geheel gevuld zijn met een kleurloze, waterige substantie. In tegenstel
ling tot de idioblasten die in vele andere planten voorkomen, bevatten zij 
geen kristallen. De grote cellen bevinden zich in het weefsel, direct onder de 
opperhuid van de planten en de wand ervan bestaat uit een soort mem
braan. Via deze doorlatende celwand staan de cellen hun vocht af aan de 
nieuwgroei.
Muiria hortenseae is in de cultuur een zeer moeilijke plant. Uiterste voorzich
tigheid bij het watergeven is geboden. Alleen maar gedurende de - korte - 
vegetatieperiode mag de plant water krijgen, verdeeld over slechts 1 4 dagen 
en wel uitsluitend via de onderkant van de pot. Men dient bovendien te 
wachten met watergeven totdat de oude bladeren volledig verdroogd zijn tot 
papierdunne vliezen aan de basis van de nieuwe bladeren.
In zijn vaderland bloeit M. hortenseae in december, dat is naar onze kalender



gerekend juni/juli. De groeitijd bij ons valt evenwel in de maanden juli tot 
september en het is heel moeilijk de plant in bloei te krijgen. Ónmogelijk is 
het echter niet. De roze-witte bloemen komen niet uit de kleine spleet aan de 
zijkant van de plant, doch barsten uit de top. Ook dat is een unicum in de 
Mesem-groep! Het kleine verspreidingsgebied bevindt zich bij Springfontein 
in de Kleine Karroo, Kaapprovincie. De planten komen daar voor op een 
hoogte van 3 50-400 m; zij groeien tussen witachtige stenen en zij zijn daar
door nauwelijks van hun omgeving te onderscheiden.
In hetzelfde gebied komt ook Gibbeaum album voor en door de nauwe ver
wantschap van Muiria en Gibbaeum is het niet te verwonderen dat tussen de
ze twee geslachten hybridisatie optreedt. Het resultaat van dit huwelijk is de 
natuur-hybride Muirio-Gibbaeum muirioides. De vorm van deze plant komt 
overeen met die van G. album, doch de opperhuid heeft de structuur van M. 
hortenseae.
Het zaad van de hybride levert bij uitzaaien slechts een enkel plantje op dat 
op M.-G. muirioides gelijkt. De overige zaailingen gelijken of op Gibbaeum al
bum, of op Muiria hortenseae.

Rotterdamseweg 88, 3332 AK Zwijndrecht
Finlandplein 5, 3344 AE Nieuwe Tonge (W OfClt VGTVOIq cJ)

Aantekeningen bij Discocactus lindaianus (Diers et 
Esteves) (I)

PIERRE BRAUN en EDDIE ESTEVES PEREIRA

In 1974 ontdekte de tweede auteur deze interessante soort tijdens een 
verkenningstocht door het noordelijk deel van de Braziliaanse staat Goias. 
De planten worden niet al te groot en onderscheiden zich van andere Dis
co's door de zeer krachtige, lichtgrijze tot witte bedoorning. Tot nu toe 
werden van deze soort vier verschillende, zeer kleine, populaties gevonden.

Discocactus 
lindaianus 
E 9

Foto: E. Esteves



Discocactus 
species E1

De planten groeien op en tussen rotsblokken, steeds daar waar zich wat 
humus en zand verzameld heeft. Als directe begeleidingsplanten op de rot
sen worden in principe alleen enkele terrestrische bromelia's aangetroffen. 
De groeiplaatsen liggen op een hoogte van ongeveer 1 000 m hetgeen 
voor de oude centraalbraziliaanse landschol tamelijk hoog is.



Vergelijkingstabel van Discocactus lindaianus Diers et Esteves 1981, D. 
diersianus Esteves 1 979, D. goianus Diers et Esteves en D. cephaliacicu- 
losus Buining et Brederoo 1 975; mede op basis van Diers & Esteves 
1 980 en Braun 1 983.

lindaianus diersianus goianus ceph aliacicu losus
Lichaam enkel enkel spruitend later spruitend
Diameter in cm 1 0-1 4 (-1 7) tot 25 to t 3 5 to t 26
Ribben
Areolen (in mm)

1 0 -1 3 1 4 -1 8 1 4 -2 2 1 3 -1 8

- van elkaar to t 35 tot 3 5 2 5 -5 0 2 5 -3 0
- lang to t 9 1 0 -1 2 5 -1 2 to t 1 2
- breed to t 6 tot 7 3-9 8-9
Doorns w it to t grijsachtig bruinzwart, zwart zwart hoornkleurig
M iddendoorn 0-1 0-1 0-1 0-1
- lengte in mm 1 5 -4 0 tot 4 0 — to t 25
Randoorns 4-1 1 4 -1 0 5 -1 3 4-6
- lengte in mm 
Cephalium

to t 5 0 to t 8 0 to t 7 0 to t 37

- hoogte in mm to t 55 to t 1 0 0 to t 2 0 to t 3 5
- diameter in mm to t 3 0 to t 9 0 to t 65 to t 7 0
- borstels to t 2 5  mm boven to t 5 0  mm boven to t 25  mm boven doorns, to t 3 0  mm

de w o l uitstekend de w o l uitstekend de w o l uitstekend boven de wol uitstekend
Bloemknop lichtgroen to t w it lichtgroen to t w it lich tgroerr to t w it w it to t geel

of roodachtig of geel of geel
Bloem, lengte in mm to t 8 0 5 0 -6 0 4 0 4 0 -1 0 0
- breedte in mm to t 6 0 5 0 -6 0 4 0 to t 32
Perianthbladeren lineaal-lancetvorm ig lineaalvormig spits lineaal-lancet

vorm ig
spits lancetvorm ig

- lengte in mm 3 5 3 0 2 0 1 7
- totaal
Nectarkamer

3 0 -4 5 5 5 -6 5 4 5 -5 5 3 0

lengte in mm
Haartjes die de

3 0 2 0 16 1 1

nectarkamer afsluiten 
Primaire meeldraden,

nee nee nee nee

lengte in mm
Bovenste meeldraden,

4 -6 2 ,5 2-3 4

lengte in mm 
Helmknopje,

1-5 0 ,5 0,8 -1 2 ,5

lengte in mm 1.2 1 ,4 -1 ,8 0 ,8 -1 ,4 1,5
Stijl, lengte in mm 3 0 -4 0 1 5 -2 2 1 5-1 8 22

Stempel reikend to t ongeveer reikend max. to t de als diersianus als lindaianus
halverwege de voet van de primaire
helmknopjes meeldraden

Vrucht, lengte in mm to t 4 0 to t 45 to t 37 zeer variabel
- breedte in mm to t 13 7-8 to t 1 0
- schubjes zeer duidelijk zeer spaarzaam niet of zeer klein niet
Zaad, lengte in mm 1 ,5 -1 ,6 5 1 ,5 5 -1 ,7 1 ,2 5 -1 ,4 1 ,4 -1 ,6
- breedte in mm 1 ,3 -1 ,4 1 ,6 4 1 ,2 -1 ,3 1 ,3 -1 ,4
- to taa l/vrucht 90-1 5 0 7 0 -8 0 8 0 -1 4 0 ?

Vindplaats N .0 . Goias Z. Goias Z. Goias N .0 . Goias

Discocactus lindaianus werd voorzien van het veldnummer E9, maar zon
der twijfel behoort ook Discocactus spec. E1 tot deze soort. Discocactus 
E1 komt ca. 50 km van E9 verwijderd voor en groeit in de nabijheid van 
een zeer mooie waterval.
De soort werd benoemd ter ere van de echtgenote van de tweede auteur,



Lindevalda Borges Pereira. Zij is het die op liefdevolle wijze de cactusverza
meling verzorgt als haar man op reis is. De beschrijving van de species ver
scheen in 1981; uitstekende tekeningen van de onderscheidende plante
delen en een opname van een bloeiende plant op de groeiplaats begeleiden 
en verduidelijken de tekst.
De verwantschap met D. cephaliaciculosus Buin. & Bred. 1 975 (Diers en 
Esteves 1981), een soort die op een afstand van enkele honderden kilome
ters voorkomt, is niet zo nauw als eerst gedacht werd. Daarbij spelen de 
voor D. cephaliaciculosus zo typische dorens in het cephalium slechts een 
ondergeschikte rol, want dit kenmerk treedt ook bij verschillende andere 
species op. We hebben dit - alhoewel maar aan enkele planten - ook kun
nen waarnemen bij Discocactus HU 641 en D. latispinus (populatie HB 5). 
Eerder schijnt een verwantschap met de geografisch verder verwijderde 
soorten uit het zuidelijk deel van Goias aanwezig te zijn. Hierbij moet D. im- 
daianus in elk geval als zelfstandige soort beschouwd worden, ongeacht of 
men D. diersianus Esteves 1979 en D. goianus Diers et Esteves 1 980 al 
dan niet als twee aparte soorten wil zien. Vergelijkingen tussen de soorten 
kan men maken aan de hand van de gegevens vermeld in de tabel.

Hauptstrasse 83. D5020 Frechen 1, BRD (slot VOlgt)

Sukkelen in succulenten

P.P. VAN DE PUYL

Eerste week m aart 1 9 8 6
Vrij drukke week gehad, maar zaterdag was er in Den Helder weer een bij
eenkomst van de afdeling en die mis ik niet graag. Het was er niet zo druk, 
wel gezellig. Eerst was er een quiz over de inhoud van Succulenta van 
1 985 die ik nog won ook. Daarna vertoonden leden dia's van eigen planten 
en werd erover gespróken. Je leert zo enorm veel dingen over allerlei plan
ten en je leert ook je "sukkelende" medeleden kennen, want allemaal zitten 
we met vragen en problemen. Dat laatste maakt de hobby juist zo leuk, vind 
ik.
Ik raad iedereen aan om zo'n bijeenkomst eens bij te wonen; natuurlijk is het 
niet elke keer even interessant voor iedereen, maar dat is niet te vermijden.

Tweede week maart 1 9 8 6
Ik zie iets vreemds bij Pilosocereus bradei, het lijkt wel of er met paarse inkt 
over is geknoeid! De drie plantjes ieder apart verpot, toen bleek dat ze ook 
maar heel weinig wortels hadden, terwijl ze tot nu toe erg goed gegroeid 
waren; ik ben bang dat ze in de "succulentenhemel”  terecht komen (de vul- 
nisbak dus!). Maar wat dat nou is, ik kan er niets over vinden, zal wel of te 
koud zijn geweest of er is een virus aan het donderen! Jammer.
Othonna's gezaaid; deze hebben zaden met enorm grote kwasten, zeker 
om door de wind verspreid te worden, heb de haren er maar afgeknipt daar ik 
bang ben voor schimmelinfectie. Iets dergelijks ook meegemaakt met Aloë 
variegata, deze zaden zitten in een groot vlies; veel verloren door ze te dicht 
opeen te zaaien en toen kreeg ik schimmelinfectie op de vliezen.
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Crassula barbata Sedum species fu it Griekenland) Foto's van de schrijver

Derde w eek m aart 1986
Weer een paar vragen beantwoord en nieuwe opgeroepen, kreeg antwoord 
van de heer Sterk over diverse Aeoniums en Sedums Het plantje dat ik 
vorig jaar meenam uit Griekenland is inderdaad een Sedum maar welke? 
Wordt aan gewerkt. Bij inspektie in de kas zie ik dat het zaad van deze niet 
winterharde Sedum is opgekomen! Het zijn plantjes die niet groter worden 
dan zo'n 1 5 è 20 mm, alleen als ze bloeien krijgen ze stengels van ca. 5 cm 
lang met witte bloempjes eraan.
De plant waarvan ik dacht dat het Aeonium haworthii was blijkt ook een Se
dum te zijnI Die erg harde plant van vorige maand dus, enfin, in de kas zie ik 
dat HIJ de eerste heldergele bloem laat zien. Is een erg leuk plantje met zijn 
blauwgroene rozetten. Naam is ook nog niet vast te stellen, komt nog. 
Verder wist de heer Sterk nog iets over een grote Aeonium met blauwgroene 
bladeren met een rode rand, dit zou Aeonium percarneum zijn of een krui
sing daarvan; bij inspectie van deze plant blijkt hij een grote bloeiaar aan het 
vormen te zijn, net een doorgeschoten krop sla! En Euphorbia obesa krijgt 
ook al rode stippen op zijn kruin en dat is dus geen roos maar aanzet voor 
nieuwe groei en bloemen.
De lente is dus al volop in mijn kas bezig!!!

Vierde w eek m aart 1 9 8 6
Geen tijd, in de tuin bezig om die weer te fatsoeneren voor het buiten zetten 
van mijn planten in de zomer.
Vloedlijn 19, 1791 HJ Den Burg
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PHYLLO-sofie

P. VAN VEEN

In onze informatiegids vinden we een volledige opsomming van de zittende 
bestuursleden. Deze worden echter ook al iedere maand vermeld in het gele 
inlegvel van ons orgaan. Deze herhaling vind ik in dit geval echter geenszins 
storend, want dit is een onderdeel van de informatie over Succulenta en dan 
begin je met je visitekaartje en dus met je bestuur. Bovendien is er een sche
ma van aftreden aan toegevoegd met de aantekening, of herverkiezing sta
tutair mogelijk is. Eén en ander impliceert natuurlijk, dat na de jaarlijkse Alge
mene Vergadering dit inlegvel moet worden aangepast. Haast nog belangrij- 
ker vind ik het bijwerken van het afdelingsnieuws. Plaats en tijdstip van sa
menkomst ondergaat in de meeste gevallen geen wijziging, doch namen en 
adressen van voorzitters en vooral sekretarissen zijn sterk aan wisselingen 
onderhevig. De vermelding van evenementen is van verschillend kaliber. De 
afdeling Gouda noemt de Goudse Cactusbeurs op de 3e zaterdag in mei. 
Dat is duidelijk en deze datum is tot in lengte van jaren te achterhalen. Mijn 
eigen afdeling Groningen daarentegen vermeldt als evenement de Ruilbeurs 
van het Noorden, dit jaar op 6 oktober. Beter ware het geweest hier te ver
melden: 1e zaterdag in oktober. Ik zal er derhalve bij mijn bestuur op aan
dringen de tekst in die zin te wijzigen.
Het verhaal over de ledenadministratie en de ledenraad is achterhaald, ter
wijl de omschrijving van de verschillende instellingen kritisch bekeken moet 
worden. Is de sprekerslijst volledig bijgewerkt? Het wil mij voorkomen, dat 
hieraan veel aandacht moet worden besteed, want menig afdelingsbestuur 
valt hier regelmatig op terug. Bij het doornemen van deze bladzijden valt het 
mij steeds weer op, dat er zo veel goede Belgische sprekers beschikbaar zijn 
tegenover het handjevol (eveneens ook goede) Nederlanders. Ligt ons dit 
niet of houden we onze kennis liever voor onszelf? Als het in een afdeling ge
lukt om een discussie op gang te brengen, dan blijkt, dat menige stille toe
hoorder zich tot een aangenaam causeur ontpopt.
Met gemengde gevoelens bekijk ik tenslotte het geschrevene over de bestrij
dingsmiddelen. Het zou m.i. aanbeveling verdienen om hierover een bioche
micus aan het woord te laten, die een overzicht zou kunnen samenstellen 
van werkelijk giftige stoffen en hun werking op diverse soorten ongedierte 
naast een groep van voor de mens schadelijke stoffen, (resp. voorzien van 
een doodskop op het etiket en van een Andreaskruis) met daarnaast een ru
briek van huis-, tuin- 'en keukenmiddelen.

Het actueel houden van de informatiegids behoeft'per sé niet te geschieden 
door een bestuurslid, leder lid, die het wel en wee van Succulenta ter harte 
gaat, zou onze organisatie een grote dienst bewijzen door zich hiervoor be
schikbaar te stellen. Ik denk ook aan de mogelijkheid van twee serieuze le
den, die dicht bij elkaar wonen en hun schouders willen zetten onder dit zo 
belangrijke onderdeel van ons verenigingsleven. Een goede bijgewerkte in
formatiegids geeft ieder afdelingsbestuur de gelegenheid zijn leden de beste 
voorlichting te geven, een faktor, die tevens verspreide leden zal animeren 
tot aansluiting bij een afdeling. Er moeten toch onder onze 3000 leden twee 
personen te vinden zijn, die deze taak op zich willen nemen? Wie neemt er 
even contact met mij op om dit punt nader uit te werken?

de Gast 33A , 9801  AB Zuidhorn



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

Sulcorebutia menesesii var. kam iensis Brederoo & Donald 
varietas nova

A.J. BREDEROO en J.D. DONALD

Corpus globulare ad subcylindricum, post caespitosum, ad 70 mm diametlens et ad 60 mm al
tum pro capite singulari, caeruleum ad aeneo-malvaceum sed in cultura cultivaria subviridiora 
gignuntur; radices crassae palares dividuntur. Costae 1 8-24 paulo spiratim decurrunt et in tu
bercula magna ellipsoidea ad 1 2 mm longa, 8 mm lata et postremum 5 mm alta dividuntur. Are
olae positae in parte suprema tuberculi ad 8 mm longae et 1,8-3 mm latae in apice et minuen
tes paene in punctum in basi; positae sunt in sulco qui extendit a sulco decurrenti a duobus tu
berculis vicinis superioribus in duo tubercula vicina inferiora; tomento albo vel cremeo ad ferrugi
nea instructae sunt, 5-8 mm inter se distant. Spinae tantum marginales porrectae, subulatae, in 
8-1 0 paribus lateralibus, ad 40 mm longae sunt supremae et 5 mm modo infimae sunt, aureo- 
brunneae ad brunneae apice albo ad flavo vel omnino albae; clones nonnulli spinas multo brevio
res habent; spinae omnes flexibiles sunt. Gemmae ex areolis inferioribus enascuntur, conicae 
sunt squamis brunneis instructae. Flores per anthesin 35 mm longi et 35 mm lati sunt, sed sae
pe minores 28 mm longi et 24 mm lati, infundibuliformes foliis perianthii spathulatis, plerumque 
aurantiaci vel flavi marginibus acuminibusque atrioribus; nonnullis in clonibus non solum flores 
pallidiores, flaviores, sed etiam peraurantii ad rubri observari possunt; pericarpellum 4 mm lon
gum et 4,5 mm latum brunneum squamulis obtusis in quarum axillis pili tenues albi instructum; 
receptaculum 11-15 mm longum, ad corollam 12 mm latum, in basi 4 mm latum, brunne- 
scens; folia perianthii exteriora spathulata acumine cuspidato circa 1 7 mm longa et 5 mm lata 
plerumque aurantiaca, raro flava vel peraurantia; interiora eadem 1 6 mm longa et 4,5 mm lata 
vel minus (3 mm); stylus albus 9 mm longus et 0,7 mm diametiens stigmatibus 6, quae 4,5 
mm longa, flava ad alba sunt, instructus; stamina disposita in 6 coronis, infima 5 mm longa, su
prema 3 mm longa antheris flavis 0 ,8  mm longis instructa; nectarium apertum in fundo recepta
culi stylo emergenti non occlusum. Fructus bacca applanate globosa ad 7 mm diametiens, cro
ceus squamulis parvis triangularibus brunneis in quarum axillis pili tenues albi saepe crispi in
structus. Semen galeriforme testa verrucosa, obsolete piceum ochreo- arillatum; hilum ovatum, 
subochreum, paulo depressum, umbilicus effectus in grege "Kruegeri/Mentosa" dispositionis 
brederooianae seminum sulcorebutiae numeratur. Habitat in collibus petrosis praeter viam a Vil
la Hormosa ad Corridi prope Kami in altitudine 2700 m. Species crescit in terra nigra inter lapi
des Syenites ubi et gramina et frutices humiles crescunt. Holotypus in Herbario kewense sub 
Nr. L 974.

Beschrijving:
Plantelichaam bolvormig tot kort cylindrisch, oudere planten spruitend, af
zonderlijke koppen tot 70 mm in doorsnede en 60 mm hoog. De opperhuid 
is gewoonlijk dof groen tot bronskleurig paars, in cultuur vaak lichter groen 
van kleur. De plant ontwikkelt een verdikte en vertakte peenwortel.
Ribben 1 8-24, zwak spiraalvormig en verdeeld in grote ellipsvormige knob
bels, deze tot 1 2 mm lang, 8 mm breed en 5 mm hoog bij volgroeide plan
ten.
Areool op de bovenkant van de knobbel, 8 mm lang en 1,8-3 mm breed, 
naar de basis toe smaller wordend. Ze bevindt zich in een groef, die zich ver
lengt tot aan de plooi die loopt vanaf de bovenste aangrenzende knobbels 
naar de twee lager aangrenzende knobbels. Bedekt met witte of crème
kleurige tot lichtbruine viltige haren. Ze zijn 5-8 mm van elkaar verwijderd. 
Dorens: randdorens afstaand en priemvormig, in 8-1 0 zijdelingse paren, de 
bovenste tot 40 mm lang en het onderste paar slechts 5 mm lang, goud
bruin of wit tot geel met bruine punt of geheel wit; middendorens geen. En
kele klonen hebben aanzienlijk kortere dorens. Alle dorens zijn buigzaam. 
Bloemknop ontstaat op de lager gelegen areolen, konisch van vorm, met 
bruine schubben.
Bloem tot 35 mm lang en breed in volle ontplooiing, maar dikwijls echter 
kleiner tot 28 mm lang en 24 mm breed, trechtervormig met spatelvormige
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Verklaring bij de tekeningen:
A dorenbundels
B bloemdoorsnede
B 1 schub van de b/oembuis
B2 schubben van het vruchtbeginsel
B3 bloembladen
C zaden
C 1 rugzijde van het zaad
C2 hilum
C3 hilumdoorsnede, m micropyle, f  funiculus 
C4 vrucht
C5 embryo

Tekeningen: A.J. Brederoo
C4

bloembladen, gewoonlijk oranje of geel met een donkerder oranje midden- 
nerf aan de top; bij verschillende klonen zijn lichtere, gele bloemen waarge
nomen alsook donker oranje-rode tot rode bloemen. Vruchtbeginsel 4 mm 
lang en 4,5 mm breed, bruin met ronde, gepunte schubben en fijne witte 
haren in de schuboksels; bloembuis 11-15 mm lang, bij de bloemkroon 1 2 
mm breed, aan de voet 4 mm breed, bedekt met ovale tot spatelvormige 
schubben 2,5-14 mm lang, 2,5-5 mm breed, bruinachtig van kleur; bui
tenste bloembladen spatelvormig met een fijn tandje aan de top, ca. 1 7 mm 
lang en 5 mm breed, gewoonlijk oranjegeel van kleur, zelden bleekgeel of 
diep oranjerood; binnenste bloembladen gelijk van vorm, 1 6 mm lang en 
4,5 mm breed of minder (3 mm); stijl wit, 9 mm lang en 0,7 mm in door
snede met 6 stempellobben; afzonderlijke stempellobben 4,5 mm lang, 
bleekgeel tot wit; meeldraden in 6 kransen, de onderste 5 mm lang, de bo
venste 3 mm lang, met gele helmknopjes, 0,8 mm lang; honingklieren in 
een open kamer aan de voet van de bloembuis, niet afgesloten door de 
stamper.
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Su/corebutia menesesii var. kamiensis L 974 Foto: J. Donald

Vrucht een afgeplatte, bolvormige bes, tot 7 mm in doorsnede, oranjebruin 
met kleine bruine driehoekige schubjes en kleine fijne witte haartjes in de 
schuboksels.
Zaden mutsvormig met een wrattige testa, dof of mat bruinzwart met een 
okerkleurige arillushuid; hilum eivormig, licht oranjekleurig, iets verdiept; 
1,5-1,8 mm lang en 1 mm breed. De ontwikkeling van de funiculus behoort 
tot de ''kruegeri/mentosa'' groep volgens de classificatie van Sulcorebutia- 
zaad naar Brederoo.
Groeiplaats op steenachtige heuvels langs de weg van Villa Hormosa naar 
Corridi bij Kami, provincie Ayopaya, dept. Cochabamba, Bolivia op 2700 m 
hoogte in zwarte aarde tussen granietrotsen te midden van gras en lage 
struiken. De planten werden in 1 969 door Alfred Lau voor het eerst gevon
den en voorzien van zijn veldnummer Lau 974.
Opmerkingen
Dit taxon verschilt van de var. menesesii door haar meer afstaande bedoor- 
ning en donkerder gekleurde bloemen en door de geïsoleerde standplaats. 
De dorens van de var. menesesii zijn meer gedraaid en gebogen. De planten 
zijn ook meer afgeplat van vorm. Haar naaste verwant, zowel genetisch als 
geografisch, zou S. muschiiR. Vasq. kunnen zijn. Deze, bij Chicote Grande 
groeiende species, moet nu ook worden beschouwd als een variëteit van S. 
menesesii (Card.) Buin. & Don. (zie tabel volgende aflevering).
Deze nieuwe variëteit heeft als veldnummer Lau 974. In sommige particulie
re verzamelingen is evenwel een fout bij het overschrijven geslopen van 
L974 in L314. Onder L 314 zijn thans enige klonen van deze variëteit in 
omloop, afwisselend S. brevifiora en S. haseltonii genoemd. Deze mogen 
niet verward worden met de echte Lau 31 4, die een typische 5. brevifiora 
is met korte dorens en korte, gele of lila-rode, bloemen. (In de eerste inlei
dende studies werd S. brevifiora ook verspreid als S. muschii, maar ze is nu 
erkend als een zelfstandige soort).
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Deze 3 taxa, S. menesesii var. menesesii, S. menesesii v. kamiensis en 
S. m uschii groeien minder dan 50 km van elkaar (mogelijk slechts 30 km in 
vogelvlucht). Wel zijn er aanzienlijke geografische hindernissen tussen de af
zonderlijke groeiplaatsen, die vermoedelijk normale genetische uitwisseling 
tussen de afzonderlijke populaties verhinderen. Deze scheiding is blijkbaar al 
lang geleden tot stand gekomen.
S. menesesii var menesesii komt nabij de Haciënda Choro voor, gelegen bij 
Naranjito ten noorden van de Rio Cotacajes, dat is ongeveer 20 km ten 
noorden van Kami langs de weg naar Independencia, terwijl S. muschii bij 
Chicate Grande voorkomt, ongeveer 1 0 km noordwestelijk van Kami en on
geveer 1 5 km zuidwestelijk van Naranjito. De variëteit kamiensis komt onge
veer 1 0 km zuidelijk van Kami voor. Het terrein is zeer bergachtig met steile 
heuvels en valleien, en moeilijk begaanbaar.
Gillis Steltmanstraat 38, 1076 NP Amsterdam

29 George V Avenue, Worthing, West Sussex, BN11 5SE, Engeland (slot VOlgt)

Lewisia

HERMAN BUSSER en PIET VAN DER LAKEN

Als we de indruk die we van de leden van onze Goudse afdeling hebben, mo
gen veralgemenen, dan gaat de belangstelling van het merendeel van de le
den van Succulenta in hoofdzaak uit naar de cactussen. Ook van degenen 
die bij de enquete opgaven eveneens in andere succulenten geïnteresseerd 
te zijn. Of de beschikbare ruimte nu groot of klein is, bijna altijd is plaatsge
brek de reden om de andere succulenten hoogstens een ondergeschikt plek
je aan te wijzen. Jammer, want onder deze uitgebreide groep vinden we vele 
genera uit verschillende families die aantrekkelijke, fraaie of curieuze soorten 
omvatten. Een regenachtige zondag met het boek van Jacobsen roept vi
sioenen op van de bouw van enorme kassen waar al dat moois ruim plaats 
zou kunnen vinden. De realiteit van ruimte en financiën verdrijft die droom 
doorgaans maar al te snel. Evenwel is er een tussenoplossing die in vele ge
vallen wel te realiseren is. Dat is de aanleg, gewoon in de tuin, van een 
rotstuin of zelfs maar een rotspartij, om daar winterharde succulenten te 
gaan kweken. Zelfs de in zijn mogelijkheden zo beperkte flatbewoner kan op 
zijn balkon in bakken en schalen nog heel wat moois herbergen. We denken 
aan de geslachten Sempervivum  en Jovibarba waarvan vele soorten en ook 
cultivars beschikbaar zijn, aan Rosularia en Orostachys Tientallen Sedum- 
soorten en -cultivars zijn bij kwekers van rotsplanten te vinden en met enige 
moeite kan men ook winterharde cactussen vinden.
Fraai hiermee te kombineren zijn de planten uit het Amerikaanse geslacht Le
wisia, misschien geen echte succulenten (= vetplanten), maar zeker xero- 
fyten (= droogteplanten). Met bepaalde voorzorgen zijn de planten winter
hard, terwijl de vaak rijke bloei met vrij grote kleurige bloemen een feest voor 
het oog is. Het is dan ook bijna onbegrijpelijk dat men ze nog zo weinig te
genkomt. Alle bekende soorten stammen uit de bergen in het westen van 
Noord-Amerika, via Centraal Amerika tot in Bolivia. Ze behoren tot de Poste- 
leinfamilie (Portulacaceae) die zijn Nederlandse naam ontleent aan de beken
de Postelein (Portulaca oleracea L.), die als groente gebruikt wordt, evenals 
vroeger de Winterpostelein (Claytonia perfoliata Donn.). Deze laatste treft 
men op zandgronden wel verwilderd aan; met boven de wortelrozet van ruit-



vormige bladeren het opvallende schotelvormige stengelblad en het daar op 
staande trosje kleine witte bloempjes is het best een bescheiden plekje in de 
rotstuin waard.
In de familie der Portulacaceae treffen we verscheidene succulenten aan, 
bijvoorbeeld in de genera Anacampseros, Ceraria en Talinum. De familie 
behoort tot de orde Caryophyllales ( = Centrospermae) samen met bijvoor
beeld families als de Cactaceae en Aizoaceae (IJsplantenfamilie).
Lewisia wordt ook wel aangeduid met de Nederlandse naam Bitterkruid, niet 
te verwarren met het inheemse Bitterkruid, een geslacht uit de familie Aste- 
raceae (= Compositae), namelijk Picris.
Lewisia werd voor de eerste maal verzameld tijdens een tocht dwars door 
Noord-Amerika naar de kust van de Stille Oceaan die Lewis en Clark in 1 803 
maakten en waarbij vele nieuwe planten ontdekt werden. Captain Meriwe- 
ther Lewis was eerder secretaris geweest van Thomas Jefferson, de derde 
president van de V.S.; in 1 807 werd hij gouverneur van Louisiana. Naar 
hem werd Lewisia genoemd. De auteur was Frederick Pursh, tuinman en 
plantkundige van Duitse afkomst die uitgebreid verzamelde in Noord- 
Amerika en Canada. Hij beschreef de resultaten van de Lewis & Clark-expe- 
ditie in zijn Flora Americae Septentrionalis die in 1814 in Engeland gepubli
ceerd werd. Lewisia is een klein geslacht met een twintigtal soorten, waar
van enkele wel eens in de kuituur aangetroffen worden. Het zijn meerjarige 
planten met een dikke radijsachtige wortel. De vlakke tot rolronde bladeren 
zijn vlezig of leerachtig en vormen een meer of minder dichte rozet. Bij som
mige soorten zijn ze blijvend, bij andere vallen ze af en overwintert de wortel 
om in het voorjaar opnieuw uit te'lopen. De afwezigheid van steunblaadjes 
alsmede de meestal grotere bloemen met een groter aantal bloemdelen on
derscheiden dit geslacht van de andere in de familie. Een nauw verwant ge
nus is Calandrinia waarvan enkele soorten uit Chili en Peru wel eens als tuin
plant gebruikt worden.

Enkele soorten
L. brachycalyx Engelm. ex Gray is afkomstig uit de westelijke V.S. De plant 
heeft een stevige vlezige wortel; op de korte, vrij dikke stam staan meerdere 
rozetten met vele, vlezige bladeren, omgekeerd lancetvormig en 4-6 cm 
lang, met een afgeronde top en naar de basis toe versmallend tot een brede 
steel, dof grauwgroen van kleur. De witte bloemen, soms met een rosé 
waas, hebben een diameter van ongeveer 4 cm en staan eenzaam op de vrij 
korte bloemsteel. Het aantal kroonbladeren varieert van 5 tot 9. Na de bloei 
verliest de plant haar bladeren die na de winter weer te voorschijn komen. 
Deze plant is iets minder vochtgevoelig dan de andere.

L. columbiana var. columbiana (Howell) Robins. komt niet uit de Zuidameri- 
kaanse staat Colombia maar uit de veel noordelijker Canadese provincie Bri- 
tish Columbia. De plant heeft een dikke vlezige wortel, de rozet wordt ge
vormd uit talrijke, lijnvormige tot spatelvormige, 5-10 cm lange, bladeren. 
Aan een 20-30 cm lange steel staan enkele tot vele bloemen in een pluim. 
Ze hebben een doorsnede van ongeveer 4 cm en 5-8 soms getande kroon- 
bladen. De kleur is rosé, wit, o,f rosé met lichtere of donkere aderen. Er is 
ook een vorm met zwavel- tot okergele bloemen bekend.

L. columbiana var. rupicoia (English) C.H. Hitch. komt in Oregon voor en is 
iets kleiner dan de vorige. De bloemsteel wordt tot 25 cm lang en draagt en
kele rosé tot fuchsiarode bloemen.



Lewisia species

Foto: H. Busser

L. cotyledon var. cotyledon (Wats.) Robins. komt voor op rotsige plaatsen 
in Oregon en het noordwesten van Californië. De wortel is 1-2 cm dik, de 
dichte rozetten bestaan uit omgekeerd spatelvormige, 6 cm lange bladeren 
met gave of gegolfde rand. De bloemsteel kan wel 20 cm lang worden; de 
bloemen staan in een pluim waaronder zich 2 of 4 tegenoverstaande schut
bladen bevinden. De bloemkleur is wit, rosé of rood, soms met een lichtere 
streep langs de rand van de kroonbladen. De doorsnede van de bloem is on
geveer 2,5 cm, er zijn 7-1 0 kroonbladen.

L. cotyledon var. heckneri (Morton) Munz uit Californië wijkt af van de var. 
cotyledon door de gezaagde bladrand; de bloemkleur is rosé tot donker rosé. 
De geselecteerde cultivar 'Large Flowered Form' heeft zoals de naam -overi
gens in strijd met de Code - zegt extra grote bloemen.

L. nevadensis (Gray) Robins. is een bladverliezende soort uit Nevada, Mon
tana, Californië en Colorado. Op de kleine, vlezige wortel, die ongeveer 1 cm 
lang en dik is, staan de vrij weinige, smalle, lijnvormige bladeren schuin 
rechtop in een ijle rozet; de bladeren zijn 4-8 cm lang. Op een kort steeltje 
staat één witte bloem, een heel enkele keer twee bloemen. Reeds tijdens de 
bloei verwelken de bladeren. (slot volgt)
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Agavenproblem en op de Bovenwindse Eilanden der 
Kleine A ntillen (II)

P. WAGENAAR HUMMELINCK

V IR G IN  IS L A N D S

Agave missionum Trel.
Agave missionum Trelease, 1913, p. 37-38, pl. B, 72-75 (literatuur & synoniemen; St. Tho
mas, St. John, Tortola).

St. Thomas: Weg naar Drakes Seat, 200 m hoog, tussen struiken, 1 6. III. 1 937; no. 1 22. 
Bolongo Bay, uitgebloeide planten tussen doornstruiken en Opuntia, 17. VI. 1955; no. 123. 
Zelfde plaats, 30. IV. 1973; no. 124 (Fig. 4I. Skyline Drive, 250 m, tussen struiken, jonge 
plant (spec.?), 30. IV. 1973; no. 125.
St. John: Cruz Bay, bloeiende plant op rotsen aan zeekust, 1 8. VI. 1 955; no. 1 26 (Fig. 5). 
St. Croix: Canaan Estate, tussen struiken in rotsachtig binnenland, mogelijk uit St. Thomas af
komstig, 20. VI. 1955; no. 127 (Fig. 15).

De beschikbare gegevens maken het mij niet mogelijk (de tot de Caribaeae 
behorende) A. eggersiana te onderscheiden van (de tot de Antillanae beho
rende) A. missionum. De agave van Cruz Bay (no. 126) komt goed overeen 
met Trelease's beschrijving van A. missionum :
Eindstekels (Fig. 6) priemvormig, 14-18 mm lang en ca. 4,5 mm breed, enigszins aflopend 
langs de bladranden en aan de rugzijde het groene weefsel soms iets binnendringend. Randstekels 
1 0-1 2-1 5 per 1 0 cm in het midden van een groot blad, 3-7 mm lang, mèt de verhardende ba
sis tot 1 0 mm. Bloeiwijze 6 m hoog. Bloempluim 3,5 maal zo lang als breed, 3 maal zo lang als 
de schacht. Schacht minder dan 1,5 m lang, met 8 schutbladen die een gladde rand hebben 
en een scherpe eindstekel. Bloemsteeltjes 12-14-19 mm lang. Bloemen geel; bloembuis 7-8,5 
mm diep; bloemslippen 20-22 mm lang; stamper ca. 41 mm; helmdraden 35 mm; helmknop- 
pen 17-20-21 mm. Inplanting helmdraden 0-1 mm beneden de keel, in enkele gevallen zelfs 
iets daarboven. Doosvruchten, op steeltjes van 4-5 mm, 30-40-43 mm lang en 17-21-23 
mm breed.
De planten van Bolongo Bay (no. 122, 1 23) verschillen weinig: Eindstekels 1 4-1 9-23 bij 3,5- 
4 mm, weinig of niet aflopend (Fig. 6). Randstekels 7-9-1 3 per 1 0 cm, 4-8 mm lang. Bloeiwij
ze 7 m; pluim ruim 4 maal zo lang als breed (soms minder); schacht 0,5 maal zo lang als de 
pluim (soms minder). Bloembuis 6 ,5 -7 ,5-8 mm; slippen 18-20,5-23 mm; stamper tot 48 
mm; helmdraden 28-30-32 mm. Inplanting helmdraden 0-0 ,5 -1 ,5  mm beneden de keel. 
Vruchten mèt de steeltjes van ca. 5 mm, 38-40-48 mm lang.
De bladbewapening van een plant bij Drakes Seat (no. 1 22) lijkt niet verschillend.
De agave van St. Croix (no. 1 27) heeft een wat zwakkere bewapening: eindstekel (Fig. 6) 1 2- 
14-17 mm bij 4 mm; 7-8-20 randstekels (per 1 0 cm) van 2-3 mm lengte, mèt de uitbochtin- 
gen van de rand tot 4,5 mm. Volgens George A. Seaman was deze plant uit St. Thomas af
komstig.

S T . K IT T S

Agave karatto Mill.
Agave Karatto Miller, 1 7 68, Agave no. 6 ("foliis erectis laetè virentibus, marginibus fuscis mi- 
nimè serratis. American Aloe with long deep green leaves, edged with brown, and very slightly 
sawed". Vindplaats?). Baker 1 888, p. 1 67 ("Hab. West Indies; Island of St. Kitts. A piant la- 
tely received from St. Kitts...is probably Miller's species".). Trelease 1913, p. 23, pl. B, 14- 
1 5 (Iit. & syn.; "St. Kitts, the type island..."). Berger 1915, p. 214-215. Wagenaar Humme- 
linck 1938, p. 24-26, pl. 4b,k (St. Kitts, no. 86-88).
Agave karatto, Floward 1 979, p. 491.
Agave Americana, Burdon 1920, p. 99 (St. Kitts).

St. Kitts (St. Christopher): Morne Hilis; 1,5-2 km beoosten Basseterre, 30-80 m, bloeiende 
planten op met ijl struikgewas begroeide andesiethelling dicht bij zee, 1 9. III. 1 937; no. 86- 
87. Zelfde vindplaats, veel bloeiende planten, 29. VI. 1 949; no. 1 28 (Fig. 1 5). Frigate Bay, 
aantal op andesietrots aan zuidkust (Fig. 7), 20. VII. 1 955; no. 1 29-1 30 (Fig. 1 5).
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Figuur 4

Fig. 4. Minder s tijf dan de b/oeiwijze van de op 
Agave karatto gelijkende planten, is die van Trelea- 
se's Agave missionum. De 7 m hoge bloempluim 
van dit op St. Thomas voorkomende exemplaar 
(no. 124) is gebogen door de heersende oosten
wind; de bladeren zijn reeds tijdens de bloei ver
droogd.

Fig. 5. Ook de bladeren van deze tot de Anti/lanae 
behorende Agave missionum van St. John (no.
126) zijn heel wat sierlijker, en bovendien wat an
ders van vorm, dan die van de tot de Caribaeae be
horende, op A. karatto gelijkende agaven.

Fig. 6. De eindstekels van de Antillanae zijn als re
gel slanker en minder duidelijk samengevouwen 
dan die van de Caribaeae. Op deze afbeelding ziet 
men enkele eindstekels van Agave missionum: A. 
van St. Thomas (no. 124); B, van St. Croix (no.
127) en C, van St. John (no. 126). - Het streepje is 
1 cm lang.
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Figuur 5

De eerstbeschreven soort van de Caribaeae - waarmede Trelease veel van 
zijn nieuwe species heeft vergeleken - is Agave karatto een plant welke 
door Miller (1 768) op een voor onze begrippen volmaakt ontoereikende wij
ze is beschreven en waarvan Baker (1 888) veronderstelt dat zij van St. Kitts 
afkomstig zou zijn. Als wij - in navolging van Trelease (1 91 3) - St. Kitts als 
type-eiland van deze soort beschouwen en zijn beschrijving als kenschets 
van A. karatto aanvaarden, dan zien wij dat deze species vooral is geken
merkt door een eindstekel welke wordt beschreven als "mostly recurved- 
mucronate, 3-4 mm. long, with dull dark rather oblong involute basal thic- 
kening 6 by 10-1 5 mm., decurrent, deeply intruded into the green tissue 
dorsally".
Eerder heb ik er op gewezen (1 938, p. 25) dat mijn materiaal van de Morne 
Hills (no. 86-88) in tegenstelling hiermede, gekenmerkt is door een "acute 
or acuminate spine... deeply slit beyond the middle, often to just below the 
top, with a sharp, smooth or slightly serrate margin". De bloemkenmerken 
van deze planten blijken echter wèl in overeenstemming te zijn met Trelea- 
se's beschrijving (Tabel 1).
Bij een later bezoek aan dezelfde vindplaats, vanwaar bloeiende agaven te 
zien waren tot aan de toppen van de heuvels, trof mij - in vergelijking met de 
planten van St. Martin - de meer spoelvormige bloempluim welke de helft of 
méér van de bloeiwijze beslaat en geleidelijk begint (dus afloopt), en de 
meer spitse top welke soms enigszins overhelt evenals de wat grotere blade
ren en een wat anders gevormde eindstekel. De grootste bloeiwijze had 30 
zijtakken en 25 schutbladeren.
Op het droge oostelijke deel van St. Kitts, bij Frigate Bay, had één bepaalde 
rozet (no. 1 29) toegespitst-kegelvormige eindstekels (Fig. 28) met gladde, 
ingerolde randen (9-1 2-1 4 x 3-3,5-4 mm) welke niet verschilden van die 
van de Morne Flills (no. 86), en een andere rozet (no. 130) stekelpuntige 
eindstekels met fijngestekelde ingevouwen randen (9-1 0-1 2 x 4-4,5-6 x 4- 
6-7 mm).



TABEL 1
Kenmerken van eindstekels van Agave scheuermaniana en A. karatto (gemiddelden). 

Data on apical spines in A. scheuermaniana and A. karatto (averaged)
Anguilla St. Martin St. Barts Saba

Verzamelnummer
Number of specimen 161 162 155 157 159 163 91A 91 B 91C 1 50 151 A/B 1 51C 152

Aantal planten (stekels) 
Specimens (spines) 1(5) 1(7) 3(18) 5(9) 4(18) 2(6) 1(5) 1(3) 1(3) 1(6) 1(8) 1(3) 2(8)

lengte (in mm) 
length (mm) 10 10 10 10 10 20 24 19 23 1 7 19 1 7 1 7

lengte: breedte 
length: width 3.0 3.5 2.3 2.8 2.5 4.0 4.1 4.3 4.0 3.3 4.0 3.9 3.5

lengte: hoogte 
length: depth 3.0 3.0 2.4 2.8 2.6 3.6 3.6 3.5 3.5 2.9 • 3.2 3.3 3.0

hoogte: breedte 
depth: width 1.0 1.2 0.95 1.0 0.95 1.15 1.1 1.3 1.1 1.1 1.25 1.2 1.15

kegelvormig
conical X X X X X X X X X X X X

bijna kegelvormig 
subconical X X X X X X X X X X X X

iets samengedrukt 
slightly compressed X X X X X X X

duidelijk samengedrukt 
distinctly compressed X X X

iets toegespitst 
slightly acuminate X X X X X X X X X X X X X

duidelijk toegespitst 
distinctly acuminate X X X X X X X X X

bijna spitspuntig 
almost mucronate

X

spitspuntig
mucronate
top niet teruggebogen 
tip not recürved X X X X X X X X X X X X X

top zwak teruggebogen 
tip slightly recürved X X X X X X X

top duidelijk teruggebogen 
tip distinctly recürved
randen glad 
margins smooth X X X X X X X

randen zwak getand 
margins weakly dentated X X X X X X X X X X

randen duidelijk getand 
margins distinctly dentated X X X X X X X

apiculus lengte (in mm) 
length of apiculus (mm) 3 3 3 3 2 5 4 4 6 3 4 4 4

(x = aanwezig, X = met nadruk aanwezig)

Mocht dit een zaak zijn van individuele variabiliteit, dan zou er inderdaad alle 
reden zijn om een aantal van de door Trelease opgestelde species in twijfel 
te trekken. Het is duidelijk, dat nog aanzienlijk méér materiaal moet worden 
verzameld vóórdat wij een goed begrip kunnen krijgen van wat Agave karat
to eigenlijk betekent.

Howard's beschrijving van A. karatto lijkt op die van Trelease in sterk verkorte vorm. Voor hem 
is "the apical spine black, involute, 10-1 5 mm. long, the ultimate apex recurved-mucronate, 
3-4 mm. long". A. obducta wordt door hem als een synoniem beschouwd, terwijl hij als ver
spreiding opgeeft: Antigua, Barbuda, Saba, St. Kitts, Montserrat, La Désirade.
Agave nevidis werd door Trelease (1913, p. 24, pl. 22I beschreven naar twee vellen herbari- 
ummateriaal van het eiland Nevis, dat 4 km ten oosten van St. Kitts is gelegen. Belangrijk vopd 
hij hierbij de vorm van de eindstekel "w ith  compressed-conical mostly upcurved involute base 
measuring 5-7 by 10-15 mm. and recürved apiculus 2 mm. long". Wagenaar Hummelinck 
(1938, p. 26) beschreef de eindstekels van ditzelfde materiaal als "acute to slender acuminate, 
broadly round, grooved to somewhat beyond the middle or just below the top, 8-16 x 2,5-5 x 
3-6 m m ." en voegde hier aan toe: "As far as I can see, this merely vegetative type-material 
does not justify a specifical separation from A. Karatto Mill." .

Swee/inck/aan 84, 3 723 JH  Bilthoven (wordt vervolgd)



VERENIGINGSNIEUWS AUGUSTUS 1986
"Succulenta”  is het verenigingsorgaan van de Nederlands-Belgische vereniging van cactussen en andere 
vetplanten "Succulenta” .
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Secretaris: P. Melis, Korenbloemstraat 13, 5409 AX Odiliapeel. Tel.: 04132-72911.
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Administrateur: Fr. van Leeuwen, Postbus 2706, 5902 MA Venlo. Inlichtingen over en aanmelding van lid
maatschap, tevens propagandafolders. Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland f  35,--, voor leden in 
België Bfrs. 625 en voor leden elders wonende leden f  45,--. Inschrijfgeld voor nieuwe leden f  7,50/Bfrs. 135.

MAANDBLAD
Hoofdredacteur: C.A.L. Bercht, Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen. Tel.: 03483-2300.
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Verenigingsnieuws: P. Melis. Sluitingsdatum 15e van de maand vóór verschijnen.
Vraag en Aanbod en Advertenties: Fr. van Leeuwen. Sluitingsdatum: 15e van de maand vóór verschijnen.

ANDERE BELANGRIJKE ADRESSEN
Buiningfonds: Voor informatie over en verkoop van het Discoboek en "Wat Betekent die Naam” . M. Jamin, 
Jan Oomsstraat 6, 5324 BB Ammerzoden.Tel. 04199-3856.
Het boek Discocactus door A.F.H. Buining. Omvat 224 pag., 60 kleurenfoto’s en 84 z/w foto ’s. Nog slechts 
voorradig in Engels en Duits. Prijs op aanvraag.
Het boek "Wat Betekent die Naam” . Verklarend woordenboek van nagenoeg alle voorkomende Latijnse 
cactus- en vetplantennamen. Prijs /12,50 + f  3,-- verzendkosten per stuk.
Bestellen door overschrijven van het juiste bedrag op girorek. 2845908 t.n.v. Succulenta Buiningfonds te 
Ammerzoden onder vermelding van het gewenste artikel.
Clichéfonds: J.A. Schraets, Tegelseweg 131, 5912 BD Venlo.
Diatheek: H.M.S. Mevissen, Dinantstraat 13, 4826 LH Breda. Tel.: 076-875076.
Ruilen zonder Huilen: H. Leusink, Griftweg 15, 6745 XD Ede. De Klomp. Tel.: 08387-1794.

VERKOOP VERENIGINGSARTIKELEN
1. Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten, 4e druk 1986. Prijs f  6,-- 
per stuk.
2. Bewaarbanden voor het tijdschrift. Een jaargang per band. Prijs f  16,-- per stuk.
3. Verenigingsspelden in broche-vorm of als steekspeld. Prijs f 4,- per stuk.
4. Ansichtkaarten met afbeeldingen van Succulenten. Prijs per set van 10 kaarten f  2,50.
Bij afname van grotere hoeveelheden gelden kortingen.
Informatie en bestellen bij: Mevr. B. Stortenbeek, Beatrixlaan 1a, 6721 EH Bennekom.Tel.: 08389-17098 of 
door overschrijven van het juiste bedrag op girorek. 3742400 t.n.v. Succulenta afd. verkoop te Bennekom on
der vermelding van het gewenste artikel.

IN MEMORIAM

Wij werden diep getroffen door het overlijden van onze mede-oprichter en penning
meester, de Hr. Joop de Klerck.
Danbaarheid vervult ons voor het vele en goede werk dat hij voor onze vereniging 
heeft verricht.
Wij wensen in het bijzonder zijn vrouw kracht toe om dit verlies te dragen en te ver
werken.

Gouda, 10 juli 1986
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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
GEHOUDEN OP 3 MEI 1986 IN DEN HAAG

1. De voorzitter opent de vergadering om 13.45 uur.
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.
Er zijn geen mededelingen of binnengekomen stukken.
Jaarverslag van de secretaris. Er worden geen vragen gesteld naar aanleiding van het 
jaarverslag.

5. Financieel verslag 1985.
Het verslag van de Kascommissie, gevormd door dhr. Sterk en dhr. Krijnen van de afd. 
Eindhoven wordt onder dankzegging goedgekeurd.
De vergadering gaat akkoord met het financieel verslag en dankt de penningmeester 
voor het vele werk.
De kascommissie voor 1986 zal worden gevormd door leden van de afd. Arnhem.

6. Begroting 1986.
De begroting voor 1986 wordt goedgekeurd, verder verleent de Vergadering haar 
toestemming om, indien nodig en na overleg met de Ledenraad, voor 1987 de contri
butie met max. f 5,- te verhogen.

7. Voorstel wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement.
Gevraagd wordt om de afgevaardigde voor langere tijd te benoemen zodat de conti
nuïteit van de Vergadering niet in gevaar komt.
De afgevaardigden worden benoemd voor een periode van 3 jaar die na afloop telkens 
weer met 3 jaar kan worden verlengd.
Voor wie zijn de Vergaderingen toegankelijk?
De Vergaderingen zijn toegankelijk voor elk lid van Succulenta.

8. Jaarverslagen van de Instellingen.
De voorzitter spreekt mede namens de Vergadering zijn dank uit aan de InstelIingbe
heerders voor het vele werk dat zij ook het afgelopen jaar weer belangeloos hebben
verricht.

9. Benoeming van dhr. Rubingh tot lid van Verdienste.
De Vergadering gaat unaniem met de benoeming akkoord.
In zijn dankwoord zegt dhr. Rubingh dat men ervoor moet blijven zorgen dat de mens 
centraal staat in onze hobby. Het mag nooit zo worden dat de planten belangrijker 
worden dan de mensen die ze verzorgen. Tot slot leest dhr. Rubingh een gedicht voor. 
Dit gedicht zal op verzoek van de Vergadering in Succulenta worden gepubliceerd.

10. Benoeming nieuwe Bestuursleden.
De Vergadering gaat akkoord met de kandidaten die door het Bestuur zijn voorgedra
gen en benoemt dhr. H. Masman tot voorzitter en de heren M. de Bekker en W. Alsem- 
geest tot bestuursleden.
In zfjn afscheidswoord als scheidende voorzitter dankt dhr. H. Koningsveld het 
Bestuur en de Vergadering voor de prettige samenwerking gedurende de afgelopen 
drie jaar. Een extra dankwoord richt hij tot de heren M. Jamin en F. Maessen, die ook 
uit het Bestuur treden, voor het vele werk dat zij de afgelopen zes jaar hebben ver
richt.

k a r lh e in z  u h lig  - k a k te e n  J
0 5 3  K E R N E N  i.R . ( R o m m e ls h a u s e n )

W .- D u i ts la n d  Ü L IE N S T R . 5

A a n v u l l in g  o p  o n z e  p la n t e n l i js t  1 9 8 6 :
n M  h m

E r io c e r e u s  ju s b e r t i i 3,--- 8 , -

S u lc o r e b u t ia  p u lc h r a 8 , - - 10,-
c r is p a ta 8 , - -
a lb a 6 ,--- 8 , -
o e n a n th a  6 6 , - -
p a m p a g r a n d e n s is 8 , - -
r a u s c h i i 7, - - 10,-
s p .n .H S  119 8 , - - 1 2 , -
t u b e r c u la ta
c h r y s a n th a  t 6 , - -

T r ic h o c e r e u s  s p a c h ia n u s 3 ,- - - 4 , -
C y p h o s te m m a  ju t t a e  (C is s u s ) 5 ,-- -
P e la r g o n iu m  t r is t e 18,-- -

Kom tijdens Uw vakantie ook eens langs 
CACTUSKWEKERIJ LAKERVELD

U vindt bij ons vele oude planten, zeldzame 
cactussen en Euphorbia’s, in een enorm as
sortiment.
Van maandag tot en met vrijdag kunt U AL
LEEN terecht na een telefoontje vooraf en za
terdag kunt u zonder afspraak langskomen.

Lakerveld 89, Lexmond
tussen Lexmond en Meerkerk)
Telefoon 03474 -1718
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11. Rondvraag.
a. Wat is de status van het plan "externe propaganda” ?

De reclamestand is gereed en beschikbaar. De nieuwe strooifolder komt zo snel 
mogelijk gereed.

b. Kan het aantal artikelen voor beginners in Succulenta worden uitgebreid?
Dit heeft de aandacht van de Redactie. Er is echter een gebrek aan goede eenvou
dige artikelen voor beginners. Gewezen wordt op het feit dat ook de handleiding 
zeer veel nuttige informatie op dit gebied bevat.

c. Komen in het vervolg alle verslagen van de Algemene Vergaderingen in Succulen
ta?
Ja, om zo aktueel mogelijk te zijn zal dit in principe in het volgende nummer ge
plaatst worden.

d. Hoeveel leden heeft Succulenta?
Succulenta telt op dit moment 2650 leden.

12. Datum volgende Algemene Vergadering.
De volgende Algemene Vergadering zal worden gehouden op 4 of 11 april 1987.
De afd. Nijmegen bekijkt of zij de Algemene Vergadering kan organiseren.

13. De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun bijdragen en sluit de vergadering om 
15.15 uur.

P. Melis, secretaris

EVENEMENTEN

23 augustus

30 augustus 
6 september 

20, 21 september 
20, 21 september 
27 september 
4 oktober 

30 oktober

Cactusbeurs van de afd. West-Brabant in café-rest. ” De Linden” te 
Etten-Leur. Deelname is gratis.
Cactusbeurs afd. IJsselstreek. Info in het meinummer.
Cactusbeurs van de afd. Nijmegen. Info in het juni/julinummer. 
Twintigste E.L.K. te Houthalen. Info in het aprilnummer.
Hortusdagen te Haren in Groningen
Vierde open dag VU Amsterdam. Info in het meinummer.
Ruil- en Verkoopbeurs van het Noorden. Info in het meinummer. 
Tentoonstelling Plant en Dier. Info in het augustusnummer.

Bijzondere botanische planten, speciaal
cactussen en andere Succulenten.

KWEKERIJ PIETERS, Hamweg 6, 
9623 PB Lageland (tussen Groningen 
en Slochteren). Tel.: 05981-204. 
Geopend: van ma. t/m za.

CACTUSSEN - SUCCULENTEN KWEKERIJ

A.N. BULTHUIS
3945 BC Cothen - Groenewoudseweg 14 

tel. 03436 -1267

Geopend maandag - zaterdag

NIEUW NIEUW

cactuskwekerij
J. FOKKER
Haarpad 38, Vleuten
Duizenden cactussen 

wachten op U.
Geopend: alleen op zaterdag 

van 10 tot 17 uur.
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V U L K A N ®  L A V A
z a n d / k o r r e l

Het ideale SUBSTRAAT voor cactuskweek
Zowel grijze als rode lava in zakken van 10/20 kg
Inlichtingen:
Rook Krimpen bv 
Postbus 9, 2920 AA 
Krimpen a/d IJssel 
tel. 01807 -13044 rook krimpen

TENTOONSTELLING PLANT EN DIER

Van donderdag 30 oktober tot en met zondag 2 november 1986 wordt voor de vijfde keer de 
manifestatie Plant en Dier gehouden. Deze waarlijk grootse show op het gebied van dieren 
en planten is zeer de moeite waard om bezocht te worden. Het is een familieuitstapje bij uit
stek, want er is voor elk wat wils.
De afdeling Succulenta Fryslan is - evenals de voorgaande keren - vertegenwoordigd met 
een leuk aangelegde cactustuin met prachtige exemplaren van verschillende leden en met 
een verkoop- en informatiestand.
Verder wordt acte de présence gegeven door verschillende verenigingen op het gebied van 
konijnen, kippen, duiven, katten, geiten enz.; op plantengebied natuurlijk de K.M.T.P. - u 
weet wel: van "Groei en Bloei”  - en verenigingen van kwekers van fuchsia’s, geraniums, til- 
lansia’s enz.
Extra aandacht wordt dit jaar gegeven aan de verschillende educatie verenigingen, zoals 
Wereldnatuurfonds, Ver. tot behoud van de Waddenzee, Dierenbescherming enz.
Kortom, er is te veel om op te noemen; komt u zelf maar kijken!
Al dit moois is te zien in de Frieslandhal aan de Heliconweg te Leeuwarden.

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST VAN DE 
ALGEMENE WERKGROEP OP 26 APRIL 1986

Hr. Zonneveld: erfelijkheid bij cristaten.
Bij allerlei planten komt fasciatie voor, waarbij het meristeem bandvormig kan worden. Dit 
kan optreden in de bloem, de vrucht, maar ook in de stam. Soms heeft dat dichotome deling 
tot gevolg, soms cristaatvorming. Mogelijke oorzaken zijn:
1. erfelijke factoren.
2. beschadiging van het meristeem.
3. (te sterke) groeistimulans.
Pasciatie is geen vorm van kanker, maar een verstoring van de hormoonbalans, die de distri
butie van de groeistoffen regelt.

Hr. de Looze; Sclerocactus.
"Sciero” = hard. Kenmerkend is de aanwezigheid van een centrale haakdoren. Sclerocac
tus spruit nauwelijks en is in zijn vaderland winterhard. Groeiplaats: Californië, Arizona, 
Utah en Colorado tussen 800 en 2300 meter hoogte. S. Polyancistrus groeit op neutraal 
substraat, S. wrightiae op sterk basische. Een aantal Sclero’s zijn haast niet te benoemen, 
als ze niet bloeien.
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Hr. Alsemgeest: Echinomastus.
De behandeling van dit geslacht spitst zich toe op de Echinomastus unguispinus- en duran- 
gensisgroep, welke vaak als synoniemen worden gezien. Deze groepen zijn echter goed te 
onderscheiden aan de zeer verschillende vruchtkenmerken. Deze verschillen worden met be
hulp van planten en diamateriaal getoond.

Hr. Rubingh: Nomenclatuurvraagstuk rond Neochilenia.
De inleider geeft een historisch overzicht van de indelingen volgens een aantal auteurs en 
behandelt hun criteria. Met behulp van dia’s wordt een en ander toegelicht.
Johan Pot

BEZOEK VAN DE AFDELING BREMEN 
AAN DE AFDELING GRONINGEN

Het is reeds jarenlang een traditie dat de afd. Bremen en de afd. Groningen elkaar beurte- 
lins met een bezoek vereren.
Dit jaar viel de eer aan de afd. Groningen te beurt om als gastheer op te treden. Een speci
aal comité, bestaande uit mevr. Pieck en dhr. van Veen, kreeg de opdracht een programma 
samen te stellen om deze dag tot een succes te maken.
Van de afd. Bremen werd vernomen dat zij met 34 personen zouden komen, zodat totale 
deelname aan het programma door minstens 50 personen zou zijn. Wel, het comité is hier 
wonderwel in geslaagd.
Eerst een sanitaire en koffiestop ten huize van onze voorzitter, dhr. Keizer in Zuidbroek. Na
tuurlijk werd ook diens kas bewonderd. Daarna naar de kas van de fa. Pieters te Lageland 
waar planten gekocht konden worden. Een geschikte plaats voor de lunch werd gevonden in 
de molen van Noorderhogebrug, waar de eega van Mevr. Pieck op de zaterdagen als mole
naar de scepter zwaait. Eén van de zolders was als eetzaal ingericht en een aantal van onze 
damesleden hadden hier een voortreffelijke lunch voorbereid.
Na de lunch werd een bezoek gebracht aan de kas van dhr. Pottasch in Glimmen en de suc
culentenkas van de Hortus te Haren.
Tot besluit werd gezamenlijk gedineerd in motel Westerbroek te Waterhuizen.
Wij kunnen terugzien op een zeer geslaagde dag en hopen deze traditie nog jaren voort te 
zetten.
W.M. de Boer, Dierenriemstr. 76, 9742 AJ Groningen

AFDELINGSNIEUWS

Afd. Arnhem:
21 augustus : Zomervergadering bij Dhr. H. Koningsveld thuis, tevens plantenverloting. 
11 september : Deze avond wordt door de eigen leden verzorgd.

Plaats: Zaal van de speeltuinvereniging "Tuindorp” achter het pand Flora- 
laan 18 in Wageningen. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Dordrecht:
3 september

Afd. Flevozoom:
25 augustus

13 september :

Lezing door Dhr. Vandenbroeck over succulente planten uit Madagascar. 
Plaats: Zaal de "Rank” , Dubbelsteijnlaan 70, Dordrecht. Aanvang: 19.30

Onderling ruil- en verkoopbeurs en een lezing van Dhr. Hanekamp over wil
de Europese orchideeën. Plant van de maand: Parodia.
Kasbezoek bij commerciële kwekers.
Plaats: Gr. v. Prinsterer-school, Verkeersweg 51, Harde’wijk. Aanvang: 
20.00 uur.

Afd. Fryslan:
9 september : Dia’s en foto’s van eigen leden.

Plaats: Hotel café rest. "Sportpark” , hoek Schans-Fok, Heerenveen. Aan
vang: 20.00 uur.
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Afd. Gorinchem-Den Bosch:
8 september : Bijeenkomst in Berlicum.

Plaats: Herberg de "Prins” , Hoogstraat 50, Berlicum. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Gouda
18 september : Lezing door Dhr. de Looze over de Verenigde Staten.

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

Afd. Groningen:
18 september : Dhr. Hoving met een plantkundig onderwerp.

Plaats: Bovenzaal van de Hortus te Haren. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Hoeksche Waard:
11 september : Een praatje met nieuwe dia’s door Jan Magnin. Na de pauze houden we 

een plantenkeuring en de ruilbeurs.
Plaats: Natuurcentrum bij de rijkshaven in Numansdorp. Aanvang: 20.00 
uur.

Afd. Hoogeveen:
3 september : Bijeenkomst.

Plaats: Hotel Muller, Paltz 7, Beilen. Aanvang: 19.30 uur

Afd. Nijmegen:
19 augustus : Voorbereiding cactusmarkt en een lezing over bestrijdingsmiddelen door

Gerard Uil. Plant v.d. maand: Mammillaria elongata.
9 september : Discussieavond. Plant v.d. maand: Stapelia variegata.

Plaats: "Trianon” , Berg en Dalseweg 33, Nijmegen. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Rijn- en Delfland:
28 augustus : Excursie in het Westland.

Plaats: Sporthal "Zuidhaghe” , Melis Stokelaan 1201, Den Haag. Aanvang 
19.45 uur.

Afd. Zeeland:
29 augustus : Bijeenkomst met algemene plantenkeuring en als plant v.d. maand het

geslacht Sempervivium door dhr. P. Dekker.
Plaats: Thomaskapel aan de Vrijlandstraat te Middelburg. Aanvang: 19.30 
uur.

PROGRAMMA EUROPESE LANDEN KONFERENTIE 1986

Data voor deze E.L.K., die dit jaar zijn twintigjarig bestaan viert, zijn zaterdag 20 en zondag 21 
september.
De deelnemers(sters) worden weer ondergebracht in de riante bungalows van het Domein 
"Hengelhoef” te Houthalen in België.
Voor de lezingen en de plantenbeurs hebben we weer de beschikking over het modern inge
richte gebouw "De Pyramide” .
De organisatie van de plantenbeurs is evenals vorig jaar in handen van de heer E. Lanssens, 
Bruggesteenweg 98, B 8080 te Ruiselede in België. Hij zal u op verzoek alle gegevens hierom
trent verstrekken. Zijn telefoonnummer is 051-68 88 58.
Wat de prijzen betreft, die hebben we helaas iets moeten verhogen. We hopen dat dit voor u 
geen beletsel zal vormen om dit weekend bij te wonen. We vieren ons 20-jarig bestaan en reke
nen dus op een grote opkomst.
Het hele weekend, dus 1 overnachting en 3 maaltijden, kost voor de deelnemers:
volwassenen f 85,-
kinderen tot 12 jaar f 51,-
kinderen tot 6 jaar f 35,-
toeslag 1-persoons studio 
(voor zover beschikbaar) f 18,—
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Een langer verblijf op "Hengelhoef” is uiteraard mogelijk, prijzen hiervoor kunnen worden op
gevraagd bij het secretariaat, evenals voor hen die slechts een gedeelte van het weekend wil
len bijwonen.
Wijzigingen voorbehouden, zal het programma er als volgt uitzien: 
zaterdag 20 september:
15.00- 16.00 uur een voordracht door Dhr. Klein
16.30- 17.30 uur een voordracht door de heer Liekens.
18.00- 19.00 uur a v o n d m a a l .
19.30 uur officiële opening door onze voorzitter, de heer Rosenberger, waarna de Mi

nister van Onderwijs, de heer Coens het woord zal voeren.
20.00 uUr voordracht door de heer Krönlein.
Daarna gezellig samenzijn.
zondag 21 september
08.00- 09.00 uur ontbijt.
09.00- 10.00 uur voordracht door de heer Noltee.
10.15-11.15 uur voordracht door mevr. Gerda Haugg.
11.30- 12.30 uur voordracht door de heer Mülder Valdez.
13.00 uur middagmaal.
Opgave van de deelnemers tot uiterlijk 31 augustus a.s. bij de secretaresse van de E.L.K., 
mevr. E.M.S. Koerten-Arnold, Min. Talmalaan 160, 2285 TE Rijswijk (Z.H.). Haar telefoonno. is 
070-941097. Haar girono. is 79 23 90, met het verzoek er bij te vermelden ELK 1986, met opgave 
van het aantal deelnemende personen en eventueel de leeftijd der kinderen.
We zullen u graag op deze bijeenkomst ontmoeten, en hopen dat dit een weekend wordt wat 
nog lang in de herinnering mag voortleven.
Namens de E.L.K.-commissie, P. Dekker,
Noordweg 476, 4333 KM Middelburg, tel. 01180-14726

MEDEDELINGEN
Op 13 en 14 september a.s. houden zes Belgische cactusliefhebbers, woonachtig in en direct 
nabij het stadje Duffel (B), open dag. Ze wonen in een straal van ongeveer 6 km bij elkaar. Het 
is de samensteller van deze rubriek bekend dat een bezoek aan deze liefhebbers zeer de moei
te waard is. Het zijn over het algemeen gerenommmerde liefhebbers en een aantal daarvan zit 
al meer dan 20 jaar in het "vak” . U kunt daar beide dagen terecht vanaf 09.00 uur bij:

Broeckhoven, M., Pastoriestraat 3, Duffel; Goossens, A., Mechelsebaan 134, Duffel; 
Verschueren, E., Lage Vosberg 5, Rumst; van Criekinge, L., Kard. Cardijnlaan 43, Lint;
Corten, L., Reynaertshof 12, Lint; Gebruers, L., Meidreef 74, Lint.

Open dag op 30 en 31 augustus a.s. bij:
de Locht, Frans en Maria, Raaftuinweg 15, 2380 Ravels (B).
Huygaerts, Maurice, Oosthovensteenweg 39, 2300 Turnhout (B).

r \
HOVENS cactuskwekerij
Markt 10 5973 NR LOtTUM TEL. 04763-1693

speciale kwekerij voor 
hobbyisten 8 verzamelaars

Geopend: van dinsdag t/m zaterdag
van 9.00 tot 12.00 en van 
13.00 tot 18.00 uur.

Ook verzenden is nu mogelijk!

Regelmatig aanvulling van interessante nieuwighe
den. Groot aanbod van zeldzame Braziliaanse soor
ten.
Permanente tentoonstelling grafische werken van 
Carla. Een geïllustreerde plantenlijst wordt U toe
gestuurd na overmaking van f 5.-- op giro 2999178.

B L A D K A K T U S

Binnenlandse en buitenlandse 
boeken steeds voorradig.
Wij bestellen graag voor U.

Vraag onze Bladkaktus, een 
lijst met succulente literatuur 
aan.

NATUUR & BOEK Bankastr. 10 
2585 EN 's-Gravenhage 
tel. 070-646277
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Opgaven voor het september-nummer moe
ten vóór 15 augustus bij de heer Fr. van 
Leeuwen, Romer 6, 5971 PD Grubbenvorst 
zijn. Leden van Succulenta mogen per jaar 
éénmaal gratis een advertentie zetten in de
ze rubriek. Alleen advertenties de hobby be
treffende worden opgenomen.

Te koop aangeboden: Aluminium broeikas 
in zeer goede staat, 3 jaar oud. Formaat 24 
m2 (3 x 8 mtr), met 4 dak- en 4 zij-ramen en 
schuifdeur. Type Marijey. Prijs 7 3000,--. Te 
bevragen bij Carla Wolters, v. Horneplein 1, 
6019 BW Wessem. Tel. via nr. 04763-1693.

* **

Te koop gevraagd: Thelocactussen en Sul- 
corebutia’s. B. Venema-Vroege, Kaapberg- 
weg 25, 7361 TG Beekbergen. Tel. 05766- 
2439.

Te koop gevraagd: Euphorbia grandicornis 
en Euphorbia cooperi. M.L. Thomassen, Jan 
Ligthartstraat 33, 2037 ET Haarlem, tel. 023- 
338730.

* * *

*
*

*

Te koop gevraagd: aluminium of houten 
kas, ± I. 3.00 x b. 2.50 x h. 2.00, in het mid
den van het land. Tel. 08886-2723, na 18.00 
uur.

*  *
*

Gevraagd: oude jaargangen van Succulenta, 
t.w. de jaargangen 1965 t/m 1970, 1972 en 
1973. Prijs nader over een te komen. A. 
Hoekstra, B. Fockesstraat 58, 8921 KS Leeu
warden. Tel. 058-129014.

★ *
*

Wie wil corresponderen met Dhr. Krzysztof 
Rajek in Polen? De voertaal is engels. Voor 
meer informatie: P. Melis, tel. 04132-72911.

V A N  D E R  A D W E R A1WK Tuincenter

ym 150 Reetse steenweg
2630 Aartselaar (België)
Tel.: 3 888 88 16

P h y llo 's , E c h e v e r ia ’s , A s c le p ia d a c e a e
P la n te n v e rk o o p  e n  b e z o e k  v e rz a m e lin g  P ie r-

s t r a a t  97 2 8 3 8  R e e t (o p  5 0 0  m  v a n  tu in c e n te r )

NIEUWE LEDEN

Trinks, Albert, Prinses Margrietlaan 14, Bergum 
Aktiviteitencentrum e.o., Valckeslotlaan 26, Goes 
Huurman, J., Snippenlaan 26, Vinkeveen.
Krosse-Vreman, E., Beekseweg 23, Babberich.
Zijl, P. van, Bus 537, Sweizer Rennke 2780, Rep South- 
Africa
Gerloff, Norbert, Mauserstrasse 17, Ludwigsburg 8
Friese, Jan de, Meulestedesteenweg 293, Gent-België
Dekinga, A., Oan e Dyk 12, Snakkerburen
Rey, Jean-Paul, Brouwerijweg 17, Arnhem
Vries, T.R., van Stolbergstrjitte 53, Kootstertille
Michels, Mevr. P., Juweelstraat 31, Alphen a/d Rijn
Huurman, F.M., Dreesstraat 9, Assen
Muis, M., v. Haersoltelaan 6, Vollenhove
Tyssen, F., Fruithofstraat 16, Andelst
Older, Mevr. A. den, Heuvel 33, Westerhoven
Rosingh, Y.A.G., Karei Doormanlaan 8, Uithoorn
Eikenaar, Mevr. G., Hamweg 7, Lageland
Wegewijs, J., Erasmusweg 78, Hoogezand
Brinkhuis, Hans, Rudolf-Dieselstrasse 23, Oldenburg BRD
Schmidt, Rainer, Grosse Schirnkamp 20, Essen BRD
Hozeman, W.G., Louis Pasteurstr. 238, Haarlem
Eikelboom, J., De Heraut 8, Swifterbant
Corsus, Joseph, Klein Heiken 16, Ekeren-België
Dingens, Marie-Rosé, Weg naar Ellikom 203, Meeuwen-
België
Vriendt, René de, Smalle Heerweg 59, Lochristi-België 
Verkerk, J.M.H., Tasmanstraat 95, Den Haag 
Roozen, Coen, Kerkeweg 55, Langelille 
Southern-Meth. University Engineering Library, Dallas- 
Texas USA
Rooy, W. de, Vendelierstraat 12, Oirschot 
Zoetekouw, A., Louis Couperusstr. 26, Utrecht 
Fortuyn, Philip, Couwenhoven 46-10, Zeist 
Wit, D.A. de, Bremlaan 20, Gouda
Peel, J.R., TW 14 GNT, 33 Fruen Road, Feltham Middlesex- 
England
Schoenmakers, H.J., Gelreplein 39, Linne 
Pons, Peter, Wibenaheerd 415, Groningen 
Hoorn, W.G. van, Emmastraat 137, Pijnacker 
Stavenuiter, Rembrandtlaan 222, Enschede 
Bouman, C., Perziekstraat 10, Wijk en Aalburg 
Lagerwey, F.R., Het Vlier 156, Deventer
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Het geslacht M atucana Br & R. (II)
R. BREGMAN, H.B. HENSEL, P. LANEY, A. MEERSTADT, P. MELIS, A.B. 
PULLEN en A. VAN TILBORG
Verwantschapsrelaties binnen het tribus Borzicactinae Buxbaum en 
afgrenzing van het geslacht Matucana
Om de ontwikkelingsgeschiedenis van de Matucana's enigszins te begrijpen, 
moeten we erachter zien te komen met welke geslachten Matucana het 
meest verwant is. Het bestuderen van deze verwantschapsrelaties is een 
wetenschap op zich en wordt fylogenie genoemd. Bij planten is het in het al
gemeen zo dat zaad- en bloemkenmerken en het verspreidingsgebied voor 
fylogenetische studies het meest geschikt zijn.
Eerst even wat algemene zaken over fylogenie. Voor fylogenie zijn zgn. apo- 
morfe (afgeleide) kenmerken nodig. Vaak is het niet direkt duidelijk of een 
kenmerk apomorf dan wel plesiomorf (oorspronkelijk, primitief) is. Om hier 
achter te komen, zijn een aantal algemene regels opgesteld, zoals:
1 . komt een kenmerk slechts bij één of enkele soorten (of hogere taxa) voor 

en bij de overige soorten niet, dan wordt zo'n kenmerk als apomorf be
schouwd.

2. Apomorfe kenmerken zijn i.h.a. jonger (later ontstaan) dan plesiomorfe 
kenmerken.

3. Een apomorf kenmerk heeft een kleiner verspreidingsgebied dan een ple
siomorf kenmerk.

Zo zijn er nog een aantal regels, maar deze 3 zijn wel de belangrijkste.
De problemen bij dergelijke analyses zijn o.a. dat 2 soorten die een bepaald 
kenmerk gemeenschappelijk hebben, niet a priori nauw verwant behoeven 
te zijn. Het bedoelde kenmerk kan zich ook onafhankelijk in beide soorten 
hebben ontwikkeld (parallelle of convergente ontwikkeling), b.v. ten gevolge 
van gelijke milieu-omstandigheden. Ook kan het gebeuren dat een bepaald 
kenmerk weer tot zijn oorspronkelijke toestand kan terugkeren. In zo'n geval 
kan dus een in feite apomorf kenmerk voor een plesiomorf kenmerk worden 
aangezien.
Aangezien onze klassifikatie van de Borzicactinae en van het geslacht Matu
cana hoofdzakelijk gebaseerd is op zaadkenmerken, is in Fig. 1 een zaadkor
rel getekend met de daarbij behorende namen van de verschillende onderde
len.
De zaadkenmerken die wij gebruikt hebben voor de fylogenetische analyse 
van de Borzicactinae zijn:
1 . aanwezigheid van funiculus-weefsel. Is dit aanwezig, dan is er van de 

funiculus-streng niet veel te zien; is dit gereduceerd, dan ontstaat er een 
gat waarin de funiculus-streng wel te zien is.

2. Aanwezigheid van mikropyle-weefsel. Hiervoor geldt hetzelfde als bij het 
funiculus-weefsel.

3. Vorm van het zaad, i.c. verbreding van het hilum.
4. Vorm van de testacellen; deze kunnen hobbelig zijn of afgeplat.
5. Aanwezigheid van putjes of kuiltjes tussen de testacellen (hangt samen 

met kenmerk 4).
6. Mate van plooiing van de cuticula.
7. Aanwezigheid van resten van de arillus (perkament-achtig vlies om het 

zaad).
8. Mate van verdikking van de celwanden van het hilumweefsel.
Tabel 2 laat zien welke kenmerkstoestanden wij als apomorf hebben be
schouwd.



V O t-u .M W E e F 5  B L

K  P’ XT^ »

Fukmculus-
OPEMlfv/ 0»

H lK f la P N jL E  
o Pe  N 1 N 6

B/ \5 / \AL^»OR5AUE
A A N Z I C H T



1 67





Van de Borzicactinae zijn van de volgende geslachten zaden bestudeerd: 
Akersia, Arequipa, Bolivicereus, Borzicactus, Cleistocactus, Denmoza, 
HUdewintera, Loxanthocereus, Matucana, Oreocereus, Oroya en Setice- 
reus. De zaadtypen van de meeste van deze geslachten blijken onderling 
verschillend te zijn, m.a.w. aan het zaad is vaak al te zien met welk geslacht 
we te maken hebben.

Aangezien wij een aantal soorten van de Borzicactinae nog niet onderzocht 
hebben, vinden wij het nu nog te vroeg om een komplete stamboom te pre
senteren. Wel is duidelijk geworden dat de geslachten Arequipa, Denmoza, 
Matucana, Oreocereus en Oroya tot één verwantschapsgroep behoren (Fig. 
2). Deze 5 geslachten moeten dus een gemeenschappelijke voorouder heb
ben gehad. Aangezien de zaden van deze geslachten duidelijk verschillend 
zijn, kunnen ze naar onze mening als aparte geslachten gehandhaafd wor
den en behoeven ze dus niet allemaal tot Borzicactus gerekend te worden.

Genoemde vijf geslachten hebben twee zaadkenmerken gemeenschappelijk 
die we bij geen enkel ander geslacht van de Borzicactinae aantreffen, t.w. de 
verbreding van het hilum en de ontwikkeling van funiculus-weefsel zodat er 
ter plaatse van de navelstreng nog slechts een kleine of helemaal geen ope- 
ning meer te zien is. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat laatstgenoemd ken
merk niet bij alle Matucana-soorten voorkomt; bij een aantal soorten heeft 
zich een reduktie van het gehele hilumweefsel voorgedaan, dus ook van het 
weefsel rond de funiculus, maar dit is een sekundaire ontwikkeling die pas is 
ontstaan nadat de zone rond de navelstreng al was dichtgegroeid.
Binnen deze groep kunnen drie evolutielijnen onderscheiden worden (Fig. 
2); één lijn die heeft geresulteerd in het geslacht Arequipa, een tweede lijn 
waaruit Denmoza is voortgekomen en een derde lijn die heeft geleid tot het 
ontstaan van Matucana en Oroya

De positie van het geslacht Oreocereus is (nog) niet geheel duidelijk. Hier 
wordt nog aan gewerkt. De zaden binnen dit geslacht verschillen nogal per 
soort, maar het is vrijwel zeker dat dit geslacht ook in deze verwantschaps
groep thuishoort. Het probleem is echter dat de zaden van de Boliviaanse 
soorten lijken op die van Oroya, dus duiden op een hoge graad van ontwik
keling, terwijl het grote verspreidingsgebied en de zuilvormige, vertakkende 
groeiwijze meer in de richting wijzen van verwantschap met de oorspronke
lijke geslachten Arequipa en Denmoza. Ritter suggereerde al een nauwe ver
wantschap tussen Oreocereus en Arequipa. Voorlopig zullen wij Oreocereus 
buiten beschouwing laten.
Arequipa wordt ondermeer gekerrmerkt door zaden met een zeer karakte
ristiek hilum (zeer dikke celwanden van het hilumweefsel). Bij dit geslacht 
bezit het nog de hobbelige celstruktuur zoals die ook bij b.v. Loxanthoce
reus en HUdewintera voorkomt. Bij Denmoza heeft het funiculus-weefsel 
zich uitgestulpt en bovendien zijn de testacellen minder hobbelig. Dit laatste 
bezitten Matucana- en Oroya-zaden ook. Oroya onderscheidt zich van Ma
tucana door de aanwezigheid van putjes tussen de cellen en de gladde cuti
cula op het basale deel van het zaad.

(wordt vervolgd)

Corr.adres: Beatrix!aan 10, 7711 KG Nieuwleusen



Het zaaien van cactussen

D. ABBENES

In mijn vorige artikel noemde ik terloops het zaaien van cactussen op lava- 
gruis; hierop wil ik thans terug komen. Evenals met het kweken van cactus
sen óp diverse substraten heb ik veel geëxperimenteerd met het zaaien van 
cactussen op verschillende substraten. Hierbij zijn vele artikeltjes in oude 
Succulenta's mij goed van pas gekomen. In deze Succulenta's wordt een 
scala van probeersels genoemd, o.a. zuiver rivierzand, klei gemengd met 
aarde, turf enz. enz. Na vele jaren van experimenteren heb ik naar mijn me
ning een goed substraat gevonden, waarmee ik zeer goede resultaten be
haal. Ik zal u precies in volgorde over mijn werkwijze vertellen. Ten eerste 
moet men zorgen voor goede doorgevroren potgrond; deze zeef ik. Voor 
het zeven gebruik ik een oude groentezeef voor babyvoeding (de kinderen 
zijn groot dus mocht het van mijn echtgenote). Met deze zeef kunt u diver
se groottes zeven, ik gebruik de grofste. Het rivierzand spoel ik uit met 
schoon water. Hierna meng ik de bestanddelen in een verhouding van 3:1, 
dus 3 delen aarde op 1 deel rivierzand. Vervolgens neem ik een oude pan 
en doe hierin de hoeveelheid die ik nodig denk te hebben. Ik los 2 tabletjes 
superol op in ± 1 liter water en voeg dit aan het mengsel toe. Dit alles laat 
ik een uur lang koken op het gasfornuis; doe alle ramen open want dit 
stinkt verschrikkelijk.
Ondertussen heb ik mijn zaaibak in gereedheid gebracht. Dit is een bak die 
ik zelf in elkaar heb gezet van plexiglas. In deze bak zit een verwarmingska- 
bel met thermostaat. Onderin doe ik een flinke laag gewassen rivierzand; 
deze laag moet de gehele tijd flink nat gehouden worden omdat anders de 
verwarmingskabel dóórbrandt. Tevens houdt het de luchtvochtigheid lekker 
hoog. Als deksel gebruik ik een glasplaat; eerst gebruikte ik hiervoor ook 
een stuk plexiglas maar door de warmte trok dit krom met als gevolg ope- 
ningen en geen gespannen lucht meer in de zaaibak.
Als zaaipotjes gebruik ik vierkante plastic potjes van 7x7 cm. Deze verdeel 
ik door middel van plastic etiketten in negen vakjes; elk vakje is groot ge
noeg voor een portie van 25 zaadjes. Ik vul de potjes met het boven om
schreven grondmengsel en druk daarna de etiketten erin die het potje in ne
gen vakjes verdelen. Ondertussen heb ik de zaden ingeschreven in een zak
boekje en per portie voorzien van een nummer. Dit nummer zet ik door 
middel van een etiketje bij het zaad.
Denk er ook om dat er geen vuil tussen en aan het zaad zit, anders heeft 
men binnen de kortst mogelijke tijd schimmel.
Het zaad zelf dek ik af net fijn grind, dat verkregen is door het rivierzand te 
zeven; denk eraan om deze steentjes te ontsmetten door ze eerst een tijdje 
te verhitten en daarna te laten afkoelen.
Het zaaien zelf geschiedt vroeg in februari, ± 10 dagen voor volle maan. 
Nu zullen de meesten van u zitten te lachen, maar naar mijn mening heeft 
de maanstand wel degelijk invloed op de ontkieming. Ik zaai al 1 5 jaar en 
heb steeds alles bijgehouden wat zaaidata, aantal zaden en hoeveelheid 
ontkiemde zaden betreft, zodat ik een goed overzicht over dit alles heb ge
kregen. Nog een voordeel van vroeg zaaien is de geringe algvorming. Na
dat de zaden aan de aarde zijn toevertrouwd nevel ik alles met een oplos
sing van superol in gekookt water, dus 1 liter gekookt water met twee ta
bletjes superol. Dit doe ik dagelijks en voorkom hiermee veel ellende in de 
vorm van schimmels en andere narigheid. De temperatuur houd ik op on-



geveer 28 a 30 graden ('s nachts iets lager). Het wachten is thans op de 
ontkieming. Nadat de eerste zaden zijn ontkiemd haal ik weer opgelucht 
adem want ik vind het toch altijd weer een spannende tijd tussen het zaai
en en het ontkiemen. Nu is het een kwestie van alles goed in de gaten hou
den zoals: de temperatuur, de luchtvochtigheid en het nevelen. Ontkiemde 
zaadjes die toch gaan schimmelen, verwijder ik met een pincet, zodat zij de 
andere niet kunnen aansteken. Als de meeste zaden ontkiemd zijn begin ik 
voorzichtig alles op lucht te zetten, hetgeen geschiedt door een klein potje 
of iets dergelijks onder het afdekraam te zetten. Bij zonnig weer scherm ik 
en doe de verwarming uit.
Na ± 1 Vz maand begin ik met verspenen. Dit is ook weer tegen alle regels 
in maar het heeft bij mij goede resultaten. Het is wel een enorme klus deze 
waterbolletjes met een velletje te verspenen. Het substraat waarin voor de 
eerste maal wordt verspeend heeft de volgende samenstelling: 3 delen pot
aarde, 1 deel rivierzand en 1 deel gebakken kleikorrels. Dit alles doe ik in 
piepschuim bakken zoals die bij iedere kweker te verkrijgen zijn. Denk erom 
dat als u gebruikte bakken koopt, u deze eerst goed ontsmet. De plantjes 
verspeen ik met weinig tussenruimte zodat ze met en tegen elkaar kunnen 
opgroeien. Verder dek ik de aarde weer af met gebakken kleikorrels, dit 
voorkomt algvorming. Het water geven heb ik als volgt opgelost. Ik heb een 
bak gemaakt waar de bak met zaailingen ruim in past. Deze heb ik water
dicht gemaakt met plastic folie. Nu giet ik wat water in deze bak zodat de 
bak met zaailingen van onder nat wordt. De groei kan beginnen en dit is bij 
mij verbluffend. Na ± 3  maanden ben ik weer aan verspenen toe. Ik weet 
dat dit erg veel werk met zich meebrengt, maar het is juist het leukste van 
onze hobby, vind ik. Tevens kan men de plantjes wat makkelijker de winter 
door krijgen doordat ze al voldoende groot zijn. Het is ondertussen november 
geworden en de plantjes hebben nu een grootte bereikt van ± 2  a 3 cm. 
In het voorjaar bij mooi weer begin ik met ze eventjes in een bak met water 
te zetten en ook nevel ik vaak bij mooi weer. Je ziet de plantjes dan weer 
opzwellen en ze zijn zo weer aan de groei. Wanneer de zaailingen elkaar nu 
weer verdringen is de tijd gekomen om de zaailingen op te potten, dan is 
het ongeveer half juni. De meeste Rebutia's hebben (terwijl zij in de zaaibak 
stonden) al rijkelijk gebloeid en hierin overdrijf ik niet. U kunt dat als u wilt 
zelf bij mij komen bekijken. Ik hoop hiermee voor vele beginners een beetje 
een leidraad te hebben geven, zodat ze het zaaien ook eens gaan proberen. 
Echt, het is heus niet zo moeilijk, alleen moet ik toegeven dat er wel een 
hoop tijd in gaat zitten, maar daar is het ook een hobby voor.
Koekoekstraat 6, 1781 WG Den Helder

Argentijnse vertegenw oordigers van het geslacht 
M aihueniopsis (II)

J. LAMBERT

Maihueniopsis minuta (Backbg.) Kiesling. Zoals de naam aanduidt een 
kleinblijvende soort, met kussentjes van slechts 1 a 3 cm hoog en 1 0 cm di
ameter. De korte vertakkingen bestaan uit 1 a 4 ronde tot eivormige seg
menten, met sterk ontwikkelde knobbels in het jeugdstadium. De kleur is 
donkergroen met purperachtige strepen. Ronde tot licht elliptische areolen 
van ongeveer 1 mm doorsnee, sterk wit behaard, met weinig talrijke, geel-
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Foto van de 
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achtig witte glochiden. Slechts 0 tot 4 hoofddoornen en 0 tot 7 secundaire 
doornen per segment, alle gekromd aan de basis; de hoofddoornen zijde
lings afgeplat, weinig buigzaam, ondoorzichtig geel; de secundaire doornen 
doorschijnend, tegen de plant aangedrukt, zeer week.
Bloemen klokvormig, 3 cm hoog en dezelfde diameter. Vruchtbeginsel 
groen of enigszins purper, met enkele kleine areolen die op de tand van het 
bloemomhulsel zitten met enkele borstels van ca. 1 cm lang. Bloembladen 
citroengeel tot bruingeel; stijl crèmekleurig, hoger dan de meeldraden; stem
pel bleekgroen, met een vijftal lobben.
Vruchten gelijkend op de segmenten, afgeknot.
Deze soort wordt aangetroffen in de provincies Jujuy en Salta op een hoogte 
van 2 .500 tot 3 .000 meter.

Maihueniopsis ovata (Pfeiff.) Ritter. Dichte kussens van een tiental cm hoog 
en 20 cm diameter. Eivormige segmenten, 3-5 cm lang en 1,5-2 cm in 
doorsnee, groen, met regelmatig verspreide areolen. De onderste areolen 
onbedoornd, de bovenste met 3 tot 8 zijdelings afgeplatte doornen, min of 
meer afstaand, stijf, bruin (verblekend met de tijd). Glochiden talrijk, uitsprin
gend, iets langer dan 0,5 cm, bruingeel; weinig wol.
Bloemen 4,5 cm lang en 5,5 cm in diameter. Vruchtbeginsel konisch, 1 ,5 a 
2 cm hoog en even breed. Areolen 2 mm in doorsnee, beschermd door een 
driehoekig vlezig blad van 2 a 3 mm lang, en met sterk ontwikkelde witte 
wol; glochiden ongeveer 4 mm, bruingeel; bovenste areolen met enkele 
borstels van 1 3 mm lang. Kroon met enkele vlezige buitenste bloembladen, 
spatel- tot lansvormig met puntig uiteinde, 1,5-2 cm lang en 0,5 cm breed, 
groen; binnenste bloembladen talrijk, spatelvormig met een klein puntje, 3 
cm lang en 1,3 cm breed, geel met meer oranje-bruin uiteinde. Stijl spoel- 
vormig, ongeveer 20-25 mm hoog en 3-5 mm breed; stempel kort en 
breed, ongeveer 3-4 mm lang en 6-7 mm in diameter, met een achttal 
stompe lobben, sterk papilleus, geel of paars. Meeldraden ongeveer 1-1,5 
cm lang, met helmknoppen van 1,5 mm groot, geel.
Vruchten subcylindrisch, afgeknot, 2 cm in diameter en 3 cm hoog. Grote 
navel, ongeveer 1 cm diep en 2 cm in doorsnee.
Het verspreidingsgebied omvat het zuiden der provincie San Juan en de pro
vincie Mendoza, langs de Pre-Cordillera en in de valleien die evenwijdig aan 
de Cordillera lopen.
Deze soort is verwant met M. darwinii, waarvan ze zich onderscheidt door 
haar geringere afmetingen en haar talrijkere doornen, cylindrisch of weinig 
afgeplat, zonder scherpe randen.
In de volksmond wordt ze wel eens "huevos de Indios" genoemd.

Passendalestraat 84, 8 6 9 8  Zonnebeke
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hybride van 
Euphorbia horrida 
x E. obesa

Sukkelen in 
succulenten

P.P. VAN DE PUYL

Eerste week mei 1986
De groei en bloei van de planten gaat nu heel snel. De Mesems heb ik naar 
de onverwarmde kas achter in de tuin gebracht evenals de meeste andere 
vetplanten zoals Crassula's, Sedums en Anacampseros.
In de tuin maakte ik een bak van zo'n 1,5 vierkante meter waarin ik de Aeo- 
niums, Agave's  en wat grote cactussen zette. Als ze buiten in de volle zon 
staan worden de planten veel mooier van kleur en vorm dan in de kas. Wel 
moet je oppassen met regen. Daarom vulde ik de bodem van de bak met 
fijngeklopt puin zodat het regenwater snel weer afgevoerd is. Ook voor on
gedierte zoals slakken is het opletten. De mooie Aeoniumcultivar 'Zwartkop' 
[A. arboreum  var. atropurpureum ) met zijn donker-purperrode rozetten 
hoeft maar 1 week in de schaduw te staan om de rozetten weer groen te la
ten worden! Ook de tuin vraagt weer veel tijd en wiedwerk; gras groeit nu 
eenmaal veel sneller dan b.v. Lewisia's, prachtige maar toch vrij lastige 
planten. Hiervan kocht ik vorige week op de plantenbeurs in Haarlem verschil
lende exemplaren. Ze moeten vrij droog staan en veel zon krijgen. Ik had bij 
Köhres zaad van Lewisia gekocht maar hiervan is niets opgekomen, jammer!

Tweede week mei 1986
Kijk nou toch eens, ik krijg een verlaat kado van Lophophora w illiamsii, de
ze heeft vorig jaar de hele zomer gebloeid en bessen geproduceerd maar nu 
komen er na de winterrust nog 4 zaadbessen achter elkaar uit de wollige 
schedel tevoorschijn met in totaal zo'n 7 zaden. Er komt nu volop leven in 
mijn "knollen en bollen" zoals ik de vormen noem met caudex zoals Bra- 
chystelma pygmaea, Kedrostis crassirostrata e.d. Trouwens ook in de tuin



staan er, zoals Sedum roseum die helaas maar kort bloeit. Niet winterhard 
maar 's zomers toch in de tuin staand is b.v. Oxalis carnosa die de hele zomer 
met heldergele bloemen bloeit en waarvan ik al weer zaailingen heb. Ik heb 
de regenton maar leeggekieperd i.v.m. al dat gepraat over radioaktief regen
water; lijkt me erg overdreven maar ja, ik wil wel graag stralende cactussen 
alleen niet op die manier!

Derde w eek mei 1 9 8 6
Met de afdeling een dagje uit geweest, eerst naar de Succulentenbeurs in 
Gouda. We kwamen daar rond 1 0 uur aan en konden over de hoofden lo
pen, zo bomvol was het. Ongelooflijk wat daar allemaal voor zeer redelijke 
prijzen te koop was. Ik kocht er div. Crassula's zoals C. pyramidalis, C. ar- 
cherien C. teres. Ook diverse geënte cactussen gekocht zoals Discocactus 
horstii. Er was van alles te koop; de prijzen waren liefhebbersprijzen. Als je 
wat wilde weten over de verzorging of zo werd je dat even haarfijn uitge
legd, al was het er nog zo'n heksenketel! Dit was mijn eerste beurs maar 
beslist niet de laatste.
Daarna gingen we naar het Arboretum Trompenburg in Rotterdam waar de 
Rhododendrons volop in bloei stonden (bij ons in het noorden stonden ze 
nog in knop) en kwamen daar terecht in een kas met een ongelooflijk 
mooie kollektie Euphorbia's; enorm wat een variaties en vormen binnen dit 
geslacht. Ik zag er prachtige kleurenvormen van b.v. E. meloformis en ook 
een zeer mooie kruising tussen E. obesa en E. horrida, veel te veel om alle
maal op te noemen, schitterend.
Toen kwam het sluitstuk; we gingen evenals vorig jaar naar Grootscholten in 
Honselersdijk en wat moet ik nou vertellen over deze kruising van kweker 
en liefhebber in het kwadraat. Niet alleen stonden er vele planten te 
koop (helaas lang niet allemaal op naam maar dat werd je wel even verteld 
als je dat wilde weten en ook op een etiket geschreven voor je). Er stond een 
prachtige privé-kollektie waar je naar hartelust mocht kijken en fotograferen, 
probeer dat maar eens in de Flevohof! Een grote kollektie Haworthia s stond 
er te pronken maar ook vele Aasbloemsoorten en ga zo maar door. Ik kocht 
twee H. truncata's.
Zo kwamen zo'n 55 succulentenliefhebbers al sukkelend met een lege por- 
temonnaie en volle dozen met prikspul thuis!

Vloedlijn 19, 1791 HJ Den Burg

T IJD S C H R IF T E N

Internoto 5 (1), 1 9 8 4 .
Het nummer opent met het voorstellen van de nieuwe redakteur, Konrad Herm. De beste kenner 
van het geslacht Notocactus in Europa, Dr. G. Schater (DDR) wordt aan de lezers voorgesteld 
door N. Gerloff. Th. Engel bespreekt een methode om Notocactussen te verjongen, waarmee hij 
veel sukses had. Het 2e deel van de bespreking der Melchersianae door R. Havlicek wordt geïl
lustreerd met een kleuropname van de nieuwe vondst Schl. 214. Gerloff stelt in woord en beeld 
een hem onbekende Noto voor met het verzoek aan de lezers behulpzaam te zijn bij het zoeken 
naar de juiste naam. H. Dopp nodigt de leiders van de studiegroepen uit voor een gezamenlijk 
treffen tijdens de jaarvergadering in Freudenstadt. De vraag of er natuurhybriden bestaan wordt 
opgeworpen door D. Tauber.

Internoto 5 (2), 1 9 8 4 .
K. Prestlé opent het nummer met de vraag of Schl 1 51 inderdaad gelijk is aan N. mueller- 
moelleri. In een 2e bijdrage legt K. Sasse uit hoe men cactussen kan kweken in hydrocultuur. R. 
Havlicek breekt een lans voor de bij ons vrijwel onbekende, maar toch zeer mooie /V. rutilans for-



ma storianus L. Weise stelt een door hem bij Haage gevonden plant voor, waarvan hij zich af
vraagt of het N. herteri is, of een variëteit van N. horstii of misschien een hybride. Enkele onaan
gename ervaringen uit de zomer van 1 983 worden lezers meegedeeld door J. Theunissen. 
Prestlé stelt zijn PR 1 22 voor. Tenslote vraagt H. Schlosser aandacht voor doelgerichte kruisin
gen.

In te rn o to  5 (3 ), 1 9 8 4 .
Dit nummer wordt geopend met een vergelijking door Prestlé van de door Link en Otto beschre
ven N. ottoms var. tortuosus met de door hem gevonden PR 256. Door F. Brandt wordt ter dis- 
kussie gesteld of de Eriocactussen wel tot de Notocactussen gerekend mogen worden. B.M. 
Lueg stelt een zaaimethode voor die zelfs in het vroege voorjaar niet veel hoeft te kosten aan ex
tra verwarming. Prestlé stelt een aantal vormen met hun bloei voor van N. ottonis var. paragu- 
ayensis, aan de hand van door Arzberger verzameld materiaal. Van de hand van S. Stuchlik en 
K. Lisal is een bijdrage waarin de vruchten uit de groep der Melchersianae onder de loupe worden 
genomen. Engel geeft een handleiding voor de auteurs voor het maken van een korte samenvat
ting van hun artikelen. Prestlé stelt zijn veldnummers PR 275 en PR 275A voor.

In te rn o to  5 (4 ), 1 9 8 4 .
Het nummer opent met een studie over de verschillen tussen de bloemen van het ondergeslacht 
Notocactus en die van het ondergeslacht Neonotocactus door Lisal en Kolarik. Gerloff toont 
middels een opname aan, dat N. neobuenekeritóch bloeien kan. Prestlé gaat in op de problema
tiek van N. apricus (waarbij volgens mij enkele foute conclusies worden getrokken) Herm stelt 
J. Theunissen voor, een der oprichters van Internoto. Sasse besluit zijn reeks over het kweken 
van cactussen in anorganisch materiaal. In een "in  memoriam" wordt Dr. A. Janousek her
dacht, de grondlegger van de Tsjechische vereniging van Notoliefhebbers. Prestlé zet zijn verge
lijking van Schl 1 51 met N. mueller-moelleri voort. Reagerend op de eerste bijdrage van Prestlé 
over dit thema haalt Stuchlik argumenten aan uit oudere literatuur, waardoor de argumenten van 
Prestlé ontkracht worden. Eveneens van Stuchlik is een bijdrage waarin hij planten voorstelt die 
/V. rutilans fa. storianus als moeder en een Parodia als vader hadden. Prestlé stelt PR 110 
voor, een plant die tot de groepering 8 van zijn kleursigmentsysteem hoort. Het blijft 
jammer dat de auteur dit sigmentsysteem steeds aanvoert, zonder dat hij ergens op papier heeft 
vastgelegd wat hij er eigenlijk mee bedoelt. Een enge verwantschap tussen PR 1 1 0 en N. proli- 
fer of N. pulvinatus lijkt voor de hand te liggen.

In te rn o to  6  (1 ), 1 9 8 5 .
Lisal en Kolarik leggen de vraag voor wat N. pseudoeremiticus is. Een historisch overzicht van 
de reizen van Sellow wordt gegeven door A. Hofman. Het internationale karakter van het tijd
schrift krijgt enige nadruk door een bijdrage van E. Graydon over het kweken van cactussen in 
Nieuw Zeeland. Dat al aan het begin van deze eeuw hele gebieden met cactusvegetatie werden 
platgebrand wordt duidelijk uit een bijdrage van Prestlé. W.R. Abraham geeft een overzicht van 
de Melchersianae die in de laatste tijd werden gevonden en grotendeels slechts onder veldnum
mers verbreid worden. A. Gebauer reageert op het artikel over de vruchten van Melchersianae. 
Dat Noto s op hun standplaats lang niet onder ideale omstandigheden groeien wordt duidelijk uit 
een bijdrage van H. Schlosser. Gerloff geeft een overzicht van de Notocactussen sensu lato zoals 
die voorkomen in de nieuwe HU-lijst. Prestlé stelt tenslotte zijn PR 41 2 voor.

In te rn o to  6  (2 ), 1 9 8 5 .
Prestlé wijdt het eerste artikel aan /V. tabularis Ceis. G. Oster stelt een zeer mooie N. 
mammulosus-vorrr voor die hij uit zaad van de firma Andreae opkweekte. G. Schafer weerlegt 
de argumenten van Brandt om Eriocactus bij de Parodia's in te delen, daarbij gesteund door een 
volgend artikel van de hand van Havliéek, waarin deze weer aan de hand van andere argumenten 
aantoont, dat het verhaal van Brandt wel op erg los zand is gebouwd. Gerloff vraagt aan
dacht voor de interessante HU 96. Met als nom. prov. W. discophalium stelt Prestlé zijn PR 361 
voor. Een zeer welkome stap wordt gezet door Oster die onder de titel "Konvergenzen- 
Konvergenzen een aanvang maakt met een reeks artikelen, waarin hij planten die onder ver
schillende namen en nummers in de verzamelingen verspreid zijn maar in werkelijkheid één en 
dezelfde soort zijn, gezamenlijk wil voorstellen.

In te rn o to  6  (3 ), 1 9 8 5 .
J. Vich bespreekt een aantal beschrijvingen van Fri^ en bekijkt, of de planten die wij nü onder de
ze namen houden wel overeenkomen met de beschrijvingen van FriH. Schlosser bespreekt de 
ternt fytogeografische provincie Uruguay" in de zin van onze cactussen; zoals te verwachten 
houden cactussen zich niet aan de huidige politieke grenzen. Schafer komt nog eens terug op 
arasihcactus elachisanthus en meent dat het inderdaad een Brasilicactus is. Gerloff vraagt aan
dacht voor de nog slechts weinig voorkomende HU 1 87, een van de noordelijkste Notocactus
sen. G. Milkuhn laat een groot aantal vormen van /V. concinnus de revue passeren. /V. ferrugi
neus PR 1 01 en zijn variabele habitus wordt besproken door Prestlé. Theunissen geeft een over-



zicht van K-nummers (Bom) voor het geslacht Notocactus en roept de lezers op eventuele aan
vullingen door te geven. Een reeks dubieuze namen wordt voorgesteld door J. Neduchal die te
vens vraagt wat er onder deze namen verstaan moet worden, opdat een aantal definitief ge
schrapt kan worden. Theunissen spreekt een gelukwens uit aan het adres van K. Kreuzinger en 
Prestlé sluit het nummer met het voorstellen van zijn PR 93.

In te rn o to  6  (4 ), 1 9 8 5 .
De opening geschiedt door Prestlé met de nieuwbeschrijving van N. ibicuiensis, deze plant 
draagt het veldnummer FS (Stockinger) 116. Er volgt een uitgebreid artikel van A. Arzberger 
over de door hem gevonden groeiplaatsvormen van N. ottonis var. paraguayensis Theunissen 
geeft een aanvulling op zijn bijdrage over de K-nummers. Brandt reageert op de bijdrage van 
Schafer in nr. 2, Gebruik makend van een artikel van O. Sida en de beschrijving van Echinocac- 
tus gladiatus doet Prestlé een poging te bewijzen, dat de door Link en Otto beschreven plant een 
Notocactus moet zijn, die echter niet identiek is met de plant van Sida. (Het is hem evenwel ont
gaan dat de plant van Link en Otto zonder enige twijfel een .Echinofossulocactus is, zodat de door 
Sida gebruikte naam (provisorisch!) verder gebruikt kan worden. J.Th.!.

J. Theunissen

K a k te e n /S u k k u le n te n  1 9  (1 /2 ) , 1 9 8 4 .
J. Ettelt behandelt in het kort Ferocactus (ThelocactusI bicolorvar bolansis, waarvan een foto 
van een bloeiend exemplaar op de omslag prijkt. E. Herzog behandelt de subspecies van Lobivia 
shaferi E. Matthes bericht over zijn goede ervaringen met de teelt van cactussen in granietgruis. 
M. Muller verschaft de lezer een planteportret van Roseocactus fissuratus U. Thiemer-Sachse 
begint met aflevering 1 over de invloed van cactussen in het leven van de Azteken vóór de komst 
van de Europeanen. F. Kümmel brengt Rhipsalis pachyptera en R. pilocarpa voor het voetlicht.

K a k te e n /S u k k u le n te n  1 9  (3 /4 ) , 1 9 8 4 .
U. Thieme is toe aan deel 2 van haar verhandeling over de rol van de cactussen in de Azteekse 
cultuur. De bekende Mammillariakenner B. Hofmann geeft een vrij uitvoerige beschouwing over 
de verzorging van wat moeilijkere Mammillaria-sootien. R. Weser brengt een kort artikel over Ta
citus bellus G. Millkuhn doet hetzelfde voor Copiapoa krainziana en M. Dilas voor Oreocereus 
fossulatus A. Treuheit is toe aan deel 3 van zijn verhandeling over winterharde cactussen en 
andere vetplanten. K.-H. Kohier legt op een wetenschappelijke wijze uit waarom er geen blauw- 
bloeiende cactussen bestaan. G. Mettée geeft blijk van zijn enthousiasme voor het geslacht Pa- 
rodia H, Wilhelm, tenslotte, geeft zijn cultuurervaring met Pediocactus knowltonii, een soort 
die onder een wat afwijkende behandeling wel degelijk tot bloei komt.
Een opmerking terzijde. Alle kleurenafdrukken zijn vrij mager, soms met een zware roodzweem. 
Het blad zelf wordt op een soort oorlogspapier afgedrukt. Dit is echter geen kritiek, integendeel. 
Deze Oostduitse zustervereniging is zeer actief, haar blad bevat meestal artikelen van hoge kwali
teit, hetgeen papier en kleurendruktechniek zeer wel compenseert. Hetgeen ons doet bedenken 
hoe goed wij bedeeld zijn qua papier- en drukkwaliteiten. Ook qua enthousiaseme?

Theo Neutelings

C a c ta c e a s  y su c u le n ta s  m e x ic a n a s  jrg . 3 0  nr. 4  (1 9 8 5 ) .
Bravo en Scheinvar geven de nieuwbeschrijving van Mammillaria perezdelarosae (de species 
die Lanssens in Succ. 1 985, p. 50 voorstelde). Ramirez onderzocht de Jatropha-sootten in de 
Mexicaanse staat Guerrero; hij beschrijft twee nieuwe soorten te weten J. t/alcozotitlanensis 
(sectie Loureira) en J. rzedowskii (sectie Mozinna). Lujan vervolgt zijn artikel over het geslacht 
Manfreda met.de bespreking van M. hauniensis, M. guttata, M. rubescens, M. pringlei, M. 
pianifolia en M. singuliflora. Bravo en Sanchez Mejorada behandelen in hun studie over Midden- 
amerikaanse cactussen het geslacht Disocactus, subg. Disocactus met de soorten D. nelsonii, 
D. quezeltecus, D. eichlamii en D. biformis

L. Bercht
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Beste Succulenta-leden,

3 mei j.l. nam ik het estafettestokje in de vorm van de voorzittershamer over 
van de heer H. Koningsveld. Tegelijkertijd eindigde de bestuursperiode 
van de heren M. Jamin en F. Maessen. In hun plaats kwamen W. Alsem- 
geest uit Montfoort, die de externe propaganda zal gaan verzorgen, en M. 
de Bekker uit Geffen, die het vice-voorzitterschap op zich neemt. Al jaren be
zorgt de cactussen- en vetplantenhobby ons alle drie veel genoegen en dat 
is de noemer waarop wij elkaar in de eerste plaats willen ontmoeten. Ko
ningsveld schreef in augustus 1 983: "Aan die gemeenschappelijke interes- 
se (de hobby) wil nu precies het bestuur van onze vereniging dienstbaar 
zijn". Zo is het en wij hebben de animo om samen met de andere 
bestuursleden ons daarvoor enkele jaren in te zetten zowel ter zake van de 
cactussen als van de vetplanten. De prima sfeer die in het bestuur bestaat is 
daarvoor een goede conditie.

De situatie blijft spijtig, dat een landelijk bestuur van een vereniging met ruim 
2600 leden zo goed als geen contact met al deze leden kan onderhouden. 
Wellicht kunt u, als ook de afdelingen, meehelpen om de afstand tussen het 
landelijk bestuur en de leden enigszins te verkleinen. Ideeën en wensen ter 
bevordering van de communicatie maar ook op andere terreinen van onze 
hobby ontvang ik of de secretaris graag. Schroomt niet.
Een idee mijnerzijds daartoe: zou het de liefhebberij ten goede komen en 
wordt het op prijs gesteld als in een vijf- of zevental streekvergaderingen een 
paar landelijke bestuursleden praten met de voorzitters en secretarissen van 
steeds zeven of vijf van de vijfendertig afdelingen? Vooraf zou voor een zin
volle bespreking een aantal gesprekspunten kunnen worden genoteerd.

Een punt waarover mijn mening al is gevraagd betreft de studie(clubs) in on
ze vereniging/liefhebberij. Ik denk daar zeer positief over. Van mijn kant mag 
u erop rekenen dat ik gerichte aandacht en stimulans aan studie zal geven. 
Daarbij moeten wij natuurlijk attent zijn op het verschil tussen gewenste on
dersteuning van lopend onderzoek en het starten, samen met geïnteresseer
den, van nieuw onderzoek.
Sinds enige tijd hebben lava(gruis) en steenwol hun intrede gedaan. Aan
vankelijk raakte een enkeling maar later meerdere liefhebbers enthousiast 
over deze middelen. Echter, er zijn onder hen liefhebbers, die weer terug
keerden naar de "traditionele" substraten. Zou het nuttig en interessant zijn 
als er een drie-jarig vergelijkend substratenonderzoek van start zou gaan? 
Uiteraard voorafgegaan door een goede, gezamenlijke opzet.

Ik ben benieuwd naar uw reacties op de bovengenoemde suggesties.
Van tijd tot tijd zal er aanleiding zijn, dat ik mij via Succulenta met u versta.
Ik zal daarvoor dan bladruimte aan onze hoofdredacteur vragen.

Ontvang een vriendelijke groet van uw voorzitter 
H.W. MASMAN



Ceropegia's van de Canarische eilanden (I)

P.V. BRUYNS

Inleiding en historische achtergrond

De Canarische eilanden vormen een onderdeel van de Macaronesische ar
chipel. Als gevolg van hun ligging nabij Europa zijn zij al lang bekend bij de 
zeevaarders van het westelijke deel van dit continent. In feite gaat de 
Westeuropese bekendheid met de eilanden terug tot tenminste 40 jaar voor 
Christus toen de Romeinen er een reis naar toe maakten nadat zij er over 
hadden gehoord van de koning van Mauretanië. De kennis over de eilanden 
schijnt gedurende de Middeleeuwen verloren gegaan te zijn en zij werden 
in de 1 4e eeuw opnieuw ontdekt door de Genuees Lazelloto. De Portuge
zen kwamen er in 1341, maar de meest belangrijke kolonisatie is die door 
de Spanjaarden, begonnen in 1402 en voortdurend tot op de dag van 
vandaag.
Het is dan ook opmerkelijk dat pas in 1835 begonnen werd met het schrij
ven van de eerste flora van de eilanden. Dit is des te meer verwonderlijk als 
men bedenkt hoe rijk en interessant de plantenwereld er is en hoe uitge
breid andere gebieden van vergelijkbare rijkdom onderzocht en beschreven 
werden: Roxburgh in India, Forsskal in Arabië en Masson en Thunberg in 
zuidelijk Afrika. Zo kon het gebeuren dat de eerste Ceropegia vanuit India 
werd beschreven, gebaseerd op een houtsnede van Rheede tot Dra- 
kenstein, gemaakt in 1 673. Ook Thunberg ontdekte C. stapeliiformis in de 
Kaapprovincie in 1 773. Dit is lang voordat zij ontdekt werden op de Cana
rische eilanden, alwaar zij 'dichter bij huis' voorkomen dan elk van de an
dere en bovendien veel gemakkelijker te vinden zijn dan de meeste andere 
Ceropegia's.
Het verhaal van de Canarische 'staak' Ceropegia's begint met de zeer korte 
beschrijving in 1812 van C. dichotoma door Haworth, gebaseerd op ma
teriaal dat blijkbaar in 1 804 Engeland had bereikt. Zijn beschrijving is on
geschikt om ons er zeker van te doen zijn dat deze werkelijk betrekking 
heeft op wat wij nu C. dichotoma noemen. Uit het uit dezelfde tijd dateren
de werk van Link & Otto is echter af te leiden dat wij deze naam juist ge
bruiken. C. fusca werd in 1861 beschreven door Carl Bolle hoewel deze 
soort tenminste in 1815 al bekend was bij Christian Smith en Leopold 
Buch.
Tot 1906,  toen N.E. Brown in het Botanical Magazine een artikel schreef 
over C. fusca, was er weinig over deze planten in de literatuur te vinden. 
Hierna is de interesse in de flora van de Canarische eilanden geleidelijk toe
genomen en de Ceropegia's worden in verschillende hierover geschreven 
werken genoemd. Tot 1 950 werd door alle auteurs aangenomen dat op de 
eilanden slechts twee Ceropegia's groeien en sommigen van hen vermel
den dat C. dichotoma op alle westelijke eilanden voorkomt, behalve op 
Gran Canaria en Hierro, ofschoon het Oscar Burchard waarschijnlijk leek, 
dat C. dichotoma ook op dit laatste eiland voorkomt. Deze opvatting veran
derde in 1 954 toen E.R. Sventenius (die aanvankelijk ook van mening was 
dat C. dichotoma zo'n wijde verspreiding had, een mening die hij nader
hand vergat) de eerste 'nieuwe soort' beschreef. Uiteindelijk voegde hij er 
nog drie aan toe, waarmee hij het totale aantal op 6 bracht. Kort geleden 
heeft Santos (1 980) geopperd dat een taxon van Hierro ook van de andere 
kan worden afgescheiden.



Groeiplaats van Ceropegia dichotoma op Punta de Teno (1982)
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Ceropegia dichotoma ssp. krainzii op Punta Llana

Sventenius (1 954) vermeldt dat zijn C. krainzii mroeger werd "verward”  
met C. dichotoma en uit Bramwell's werk (1 974) wordt het duidelijk dat al 
deze nieuwe taxa dezelfde zijn die vroeger als C. dichotoma werden opge
vat. Het wordt ook duidelijk dat elk eiland wordt verondersteld zijn eigen 
'kenmerkende vorm' van C. dichotoma te hebben die als soort wordt on
derscheiden. Waarom C. fusca, die voorkomt op Gran Canaria en Tenerife, 
niet hetzelfde lot beschoren was, is niet duidelijk. Dat deze situatie onbe
vredigend is, werd als eerste door Nigel Taylor (1 979) opgemerkt toen hij 
aanzienlijke problemen ondervond in zijn pogingen om sommige van deze 
planten te identificeren. Hij wees er op dat veel van de kenmerken, gebruikt 
in de sleutel van Bramwell (l.c.), niet bestaan en dat de beschrijvingen van 
Bramwell niet overeenkomen met de originele beschrijving van sommige 
soorten en deze ook niet benaderen. Hij kwam tot de conclusie dat het in fei
te niet mogelijk is deze planten nauwkeurig te identificeren zonder hun 
plaats van herkomst te kennen.
Mijn eigen waarnemingen op de eilanden in maart en april van 1982 en 
vervolgens van het toen verzamelde en in Oxford opgekweekte materiaal 
toonden aan dat Taylors twijfels op goede gronden berustten. Ik had het 
geluk sommige van de populaties in het wild te zien bloeien en hierbij werd 
duidelijk dat er lokaal een aanzienlijke variatie bestaat en dat deze soms 
groter is dan die tussen de populaties onderling, een situatie die kenmer
kend is voor Ceropegia's en aanverwante geslachten. Het was duidelijk dat 
veel van de door Bramwell gehanteerde kenmerken (b.v. de vorm van de 
doorsnede van de stengel, corolla-lobben samengevoegd of vrij aan de top
pen, de leeftijd van de bloemdragende stengels, het aantal bloemen per 
pedunkel) onbetrouwbaar zijn en dus reeds de vraag om hoeveel soorten het 
in werkelijkheid ging.
Om deze vraag te beantwoorden dient men de meer algemene aspecten 
van distributie en zaadverspreiding in beschouwing te nemen, een van de 
meest belangrijke factoren die de verspreiding van het geslacht en trou-
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wens van de hele familie bepalen. Asclepiadaceeën vertonen een speciale 
manier van zaadverspreiding: elk zaadje zit vast aan een 'parasol' van fijne 
haren waardoor het zich over enige afstand kan verplaatsen. Meestal ech
ter verhinderen de omstandigheden dit en raken deze 'parasols' verward in 
een nabij gelegen struik waarna het zaadje dan spoedig loslaat. Op deze 
wijze worden de grote locale populaties gevormd die men zo vaak tegen
komt en die ook voorkomen bij de Canarische Ceropegia's. Sommige zaad
jes slagen er echter in om uit deze kleine kring te ontsnappen en kunnen 
over een grote afstand zweven alvorens zij door een andere struik worden 
tegengehouden. Hier kan zich dan een nieuwe populatie vestigen en, als de
ze voldoende ver van de ouder-populatie af ligt, zal zich een zekere mate van 
inteelt voordoen wat de zo vaak waargenomen verschillen tot gevolg heeft. 
Deze factoren zijn duidelijk ook op de Canarische eilanden werkzaam maar 
hierbij moet worden bedacht dat de afstand van Tenerife tot Hierro (het 
verst afgelegen van de westelijke eilanden) niet veel meer is dan 1 20 km. 
Dit is een te verwaarlozen afstand vergeleken met bijvoorbeeld de versprei
ding van C. ampliata, C. linearis of C. africana in zuidelijk Afrika of van de 
in de tropische vocht-gebieden van Afrika voorkomende soorten C. niloti- 
ca, C. stenantha en C. purpurascens.
De populaties op de Canarische eilanden zijn dus niet bijzonder ver van el
kaar verwijderd en bovendien lijken de klimatologische en geologische om
standigheden op Hierro, La Palma, Tenerife en Gomera zo veel op elkaar 
dat er weinig reden is om een veelvoud aan soorten te verwachten. 
Lindinger (1 926) sprak zich op niet mis te verstane wijze uit tegen de ten
dens van botanici die zich met de Canarische planten bezig houden, in elk 
nog zo'n klein verschil een rechtvaardiging te zien voor de erkenning van 
een variëteit, een ondersoort of zelfs een nieuwe soort. Hij beweerde dat 
"een steeds drastischer samenvoeging van soorten mogelijk is". Het be
schikbare materiaal wijst er zeer duidelijk op dat een zelfde tendens deze 
soorten van Ceropegia heeft beïnvloed en dat een reductie van het aantal 
soorten noodzakelijk is.

(wordt vervolgd)
St. Edmund Hall, Oxford 0X14 AR, Engeland 

Vert. A. Kroesen

*  *

*

Lewisia (slot)

HERMAN BUSSER en PIET VAN DER LAKEN

L. rediviva Pursh uit de Rocky Mountains heeft een tot 3 cm dikke, korte 
wortel die veel zetmeel bevat; na verwijdering van de bittere schil is deze 
eetbaar. Ze werden (worden?) door Indianen als voedselbron gebruikt. Ze 
zouden naar rijst smaken met een licht bittere nasmaak. Een korenzak gevuld 
met de geschoonde wortels zou destijds als een goede ruil voor een paar.d 
beschouwd zijn. De soortaanduiding ( = herlevend) werd gegeven nadat een 
exemplaar gekweekt was uit gedroogd herbariummateriaal van Lewis. De 
rozet bestaat uit vele priemvormige, vrij korte (4 cm) bladeren. Ook deze 
soort is net als de vorige bladverliezend, de bladeren verwelken reeds tijdens 
de bloei. De korte bloemsteel draagt slechts één rosé, soms witte, bloem 
met opvallend veel (1 2-1 8) kroonbladen. Deze soort is bijzonder vochtqe- 
voelig.



L. tweedyi (Gray) Robins. wordt gevonden in de staat Washington en is wel 
de opvallendste soort vanwege de grote bloemen. De korte dikke wortel 
draagt de groenblijvende rozet bestaande uit (omgekeerd) eivormige, gaaf- 
randige bladeren, die wel 1 0 cm of nog langer zijn. Het is dus een forse ro
zet. De bloemstelen zijn iets langer dan de bladeren en dragen maar enkele 
bloemen. Deze bestaan uit 1 0 tot 1 2 vleeskleurige tot abrikoos-rose kroon- 
bladen en kunnen een doorsnede van 7 cm bereiken. Er zijn cultivars bekend 
met rosé en met witte bloemen.

Er zijn nog meer botanische soorten, maar daar is naar onze ervaring geen 
aankomen aan.

Lewisia-cultivars
Ofschoon het eigenlijk nog een vrij onbekend geslacht is, hebben sommige 
gespecialiseerde kwekers (in Engeland en Duitsland) toch al vrij intensief ge- 
selekteerd en gekweekt om cultivars met grotere en fraaier gekleurde bloe
men te verkrijgen. Vaak zijn deze nog sterker ook, zodat 'ze juist voor begin
ners zeer aanbevelenswaardig zijn. We noemen er enkele: 
cv. 'Magenta Strain', een vorm van L. cotyledon met fuchsiarode bloemen; 
cv. 'Sunset Strain', een hybride met geel-, oranje- en roodgetinte bloemen; 
cv. 'Flammenspiel', waarvan de bloemen oranjerood gevlamd zijn.
Komt u nog andere tegen, dan zijn ze zonder meer aan te bevelen!

Kuituur
Lewisia's gelden als winterhard, dat wil dan zeggen dat ze goed tegen koude 
kunnen. Maar er moet wel rekening gehouden worden met het feit dat ze on
ze vochtige winters slecht verdragen. Een droge zomer doorstaan ze ook als 
er niet gegoten of gesproeid wordt, maar 's winters nat zal vaak dodelijk zijn.

Daarom, of ze nu in potten, schalen, bakken, of in de rotstuin gezet worden, 
de waterafvoer moet goed verzorgd zijn. Dus, altijd onderin een laag gebro
ken stenen, grove gebakken kleikorrels, of zelfs verbrokkeld piepschuim als u 
de bak of dergelijke gemakkelijk hanteerbaar wilt houden. Vergeet vooral niet 
om een aantal gaten onderin de schaal aan te brengen. Over de drainagelaag 
komt dan het substraat dat kan bestaan uit gelijke delen klei, potgrond en la- 
vasplit of gebakken kleikorreltjes. Dat laatste gebruiken we ook in een 1 -2 
cm dikke laag ter afdekking, zodat de wortelhals altijd snel weer kan opdro
gen. Voor L. tweedyi wordt een wat humusrijker substraat aanbevolen. Bij 
het aanleggen van een rotspartijtje zoudt u voor niveauverschil kunnen zor
gen door een stukje muur van losgestapelde stenen te bouwen. In de vertika- 
le voegen en holtes tussen de stenen kan men de planten zetten; zo benade
ren we de situatie op de standplaatsen, waar ze vaak in spleten van bijna 
vertikale rotswanden staan.

In de herfst en de winter moet men de planten beschermen tegen de regen. 
Bakken en schalen plaatst men bijvoorbeeld tegen huis of schuur onder een 
overstekend dak, of in een koude bak of kas. Ook afdekken met een op enke
le steunen geplaatste glasplaat (tegen stormwind verzwaard met een steen 
of anderszins vastgezet) zal nuttig zijn. Zelfs kan men de gehele rotstuin 
overkappen met plastic, wat zeker aan te bevelen is als daar ook cactussen 
in staan.
Wat de lichtbehoefte betreft, Lewisia's vragen een zeer lichte plaats, maar 
het is niet nodig en zelfs onwenselijk dat ze de hele dag in de felle zon staan.



Vermenigvuldiging
Als we al wat oudere planten hebben, zullen zich zijscheuten vormen of gaat 
het hart zich delen. Men kan dan met een scherp mes de al wat grotere 
scheuten afsnijden of de plant in tweeën delen. Ze kunnen dan dadelijk ge
plant worden in niet te vochtige grond. De eerste week niet gieten om rotting 
te voorkomen. Van sommige soorten b.v. L. cotyledon en L. tweedyi wordt 
opgegeven dat bladstek mogelijk is; men moet dan in de herfst voorzichtig 
afgedraaide buitenste bladeren vrij vlak in een zandig grondmengsel steken. 
Het bakje moet dan wel in een koude kas of bak overwinteren. Helaas heb
ben wij nog niet veel sukses gehad met deze methode, maar het is zeker het 
proberen waard.
Zaaien is zeer goed mogelijk, tenminste als u zaad te pakken kunt krijgen. De 
beste tijd ervoor is eind november, begin december, zodat het zaad een 
vorstperiode mee kan maken. Bij onze toch wel wisselvallige winters hebben 
we het zaad voor het zaaien wel eens een weekje in het vriesvak van de koel
kast gelegd. Het zaaibakje laat men gewoon buiten staan op een plek die in 
de zomer licht beschaduwd is. Nadat in het heel vroege voorjaar, februari, 
maart, de kiemplantjes zijn verschenen kan men ze verspenen zodra de 
eerste echte blaadjes te voorschijn gekomen zijn. We raden aan het zaaibak
je rustig te laten staan en 's zomers zonodig te begieten, ook als er niets van 
leven te zien is. Ook in het tweede voorjaar hebben we namelijk nog wel 
zaailingen zien verschijnen. De verspeende plantjes mogen vooral niet uit
drogen en moeten goed beschermd, liefst in de koude kas of bak, overwinte
ren. Als ze een paar centimeter groot zijn kunnen ze worden opgepot of uit
geplant.

Verkrijgbaarheid
De laatste en moeilijkste paragraaf van dit verhaal! Misschien zou u eens een 
plantje kunnen vinden op een ruilbeurs. De meeste kans op sukses heeft u 
als u rondkijkt bij op alpine gewassen en rotsplanten gespecialiseerde kwe
kerijen, ook en vooral tijdens een buitenlandse reis (Engeland, Duitsland, 
Zwitserland). Zaad zou u bijvoorbeeld in Engeland kunnen bestellen, maar 
houdt u er wel rekening mee dat het vrij prijzig is, net als de planten zelf trou
wens.
Literatuur:
Roy C. Elliot: The Genus Lewisia, in Alpine Garden Society Bulletin 1 966 
Heimans, Heinsius en Thijsse: Geïllustreerde Flora van Nederland.
Vernon H. Heywood: Bloeiende Planten van de Wereld.
Hermann Jacobsen: A Handbook of Succulent Plants Vol. II.
Fritz Köhlein: Freilandsukkulenten.
George H M Lawrence: An Introduction to Plant Taxonomy.
A A Pulle: Compendium van de Terminologie, Nomenclatuur en Systematiek der Zaadplanten. 
Gordon Rowley: The lllustrated Encyclopedia of Succulents/Moussaults Groot Succulentenboek. 
Gordon Rowley: Name that Succulent.
Katalogus Kwekerij Ploeger, Blauwkapelseweg 67, De Bilt.
Zaadlijst Jack Drake, Inshriah Alpine Plant Nursery, Aviemore, Inverness-shire, Scotland PH22 1QS

Albert Plesmanplein 52, 2805 AC Gouda 
Talingstraat 6, 2406 EL Alphen aan de Rijn

Argentijnse vertegenwoordigers van het geslacht 
Maihueniopsis (slot)

J. LAMBERT

Maihueniopsis boiiviana (S.D.) Kiesling. Grote, dichte kussens van ca. 1 
meter hoog en iets meer in diameter. Segmenten verlengd eivormig, 3-4 cm 
in diameter en 4-7 cm lang, bleekgroen of geelachtig, met weinig ontwikkel-



de knobbels. Grote ronde areolen, 4 mm in doorsnee. Glochiden ingeplant in 
een brede ring, uitspringend, bruingeel; het centrum van de ring is met w it
achtige tot geelachtige wol bedekt. Doornen alleen aan de bovenste areo
len, gewoonlijk zeer lang, 5 a 1 0 cm, buigzaam (naaldvormig) tot stijf (zijde
lings afgeplat), geel tot bruin, afstaand, divergerend, 4 tot 1 0 per areool. 
Secundaire doornen afwezig of 1 tot 5, doorschijnend tot witachtig, week, 
tot 1 cm lang.
Bloemen ongeveer 5 cm in diameter en 4 cm lang. Vruchtbeginsel met een 
achttal areolen op de oppervlakte en een twintigtal zeer dicht ingeplante an
dere op de rand van het bloemomhulsel; alle 3 mm in diameter, met een 
klein driehoekig, vlezig blaadje; witachtige wol, talrijke geelachtige borstels 
van 1 a 1,5 cm lengte en geelachtige glochiden. Bloembladen spatelvor
mig, 1,5-2,5 cm lang en 1 -1,5 cm breed, met puntig uiteinde. Meeldraden 
talrijk, 'de halve hoogte van de bloemrand bereikend. Stijl subcylindrisch of 
spoelvormig; de 7-lobbige stempel is geel of groen en steekt boven de meel
draden uit. Zaadholte afgeknot bolvormig, klein, ongeveer 0 ,5-0,8  mm in 
diameter.
Vruchten afgeknot bolvormig, ca. 3 cm in doorsnee, geel, met een grote 
platte navel. Areolen geconcentreerd op de rand van de navel en niet ver 
daarvan, met talrijke gele, buigzame, naaldvormige borstels van ongeveer 2 
cm lengte. Zaden min of meer bolvormig, ongeveer 2,5-3 mm breed en 2 
mm dik, met glanzende testa. De arillus van de zaden vertoont hier een hob
belige oppervlakte, terwijl hij bij andere Maihueniopsis-soorten steeds effen 
is.
Het verspreidingsgebied omvat het hooggebergte en de hoogvlakten van Bo
livia en Argentinië, in dit laatste land vanaf Jujuy tot in het noorden van 
Mendoza. Het is er de hoogstgroeiende cactus, die aangetroffen wordt tus
sen 3 .000 en 4 .500 meter.
Verwant met M. pentlandii.

Maihueniopsis nigrispina (K. Schum.) Kiesling. Lage planten, die losse kus
sens vormen. Wortels zeer weinig verdikt. Segmenten eivormig of subcylin
drisch, met knobbels, 1,2-1,8 cm diameter en 3-4 cm hoog, kleur purper
achtig groen. Areolen rond, ongeveer 2 mm in diameter, beschermd door 
een klein vlezig blaadje, min of meer konisch, scherp, snel afvallend; de jon
ge areolen met overvloedige witte wol, later met talrijke uitstekende, gele 
of soms bruine, glochiden; de onderste en zijdelingse areolen doornloos, 
de bovenste wel van doornen voorzien. Deze laatste 4 tot 7 in aantal, 
rechtstaand, naaldvormig, 2 tot 6 cm lang, donker (bijna zwart) met oran
jeachtige basis, zelden roze of witachtig roze.
Bloemen rond, ongeveer 4,5 cm in diameter en 4 cm hoog. Vruchtbeginsel 
bezet met een twaalftal areolen, bijna alle op de rand van het bloemomhul
sel; deze areolen met een konisch blad, overvloedig witachtige wol en enke
le geel of bruin gekleurde, tot 0,8 cm lange borstels. Bloembladen donker 
rood, breed lansvormig met sterk puntachtig uiteinde. Zaadholte bolvormig, 
ongeveer 0,5 cm in doorsnee; stijl bleek rood, cylindrisch-, 1,3 cm lang; 
stempel rood, met een zestal lobben. Talrijke gele meeldraden.
Vruchten min of meer peervormig, 2,5 cm lang en 1,5 cm in diameter, af
geknot, donkerrood gekleurd, met een navel van 0,5 cm diepte en 1 cm dia
meter.
Het verspreidingsgebied strekt zich uit van de Argentijnse "puna" in de pro
vincies Salta en Jujuy tot het zuiden van Bolivia, op hoogten tussen 2.700 
en 3 .500 meter.



Maihueniopsis pentlandii (S.D.) Kiesling vormt min of meer kompakte, half
ronde kussentjes van 1 0-30 cm diameter en 5-1 5 cm hoog. Segmenten ei
vormig of verlengd, 3-4(7) cm lang en ongeveer 2 cm in diameter, met wei
nig ontwikkelde knobbels aan het bovenste gedeelte; opperhuid bleekgroen. 
Areolen met cirkelvormig ingeplante glochiden, bleekgeel; wol witachtig tot 
geelachtig; de onderste areolen doornloos, de 3 a 5 bovenste met of zonder 
doornen. Hoofddoornen van 1 tot 3 per areool, divergerend, gewoonlijk ge
kromd aan de basis, hogerop recht, horizontaal tot schuin ingeplant (zelden 
rechtstaand), 0,6 tot 2 cm lang, donkergeel in het jeugdstadium, daarna 
witachtig. Secundaire doornen 2-4 per areool, tegen het lichaam aange
drukt, min of meer buigzaam, witachtig, 3 tot 7 mm lang.
Bloemen klokvormig, ca. 4 cm in doorsnee en 6 cm lang. Vruchtbeginsel 
donkergroen, met een dertiental kleine areolen (waarvan een achttal op de 
rand van het bloemomhulsel), bezet met witte wol en weinig talrijke glochi
den; de areolen op de rand van het bloemomhulsel tevens bezet met enkele 
fijne, rechte, stijve, gele borstels, 0,5 tot 1 cm lang. Buitenste bloembladen 
kort spatelvormig, ongeveer 1 cm lang en bijna even breed, met roze mid- 
denste en gele randen; binnenste bloembladen spatelvormig, puntig, fijn, geel. 
Vruchten vlezig, afgeknot eivormig, afvallend zonder te barsten, ca. 1 cm in 
diameter en 2 cm lang, rood, met diepe navel.
Bij de liefhebbers wordt vaak een plant aangetroffen onder de naam Tephro- 
cactus pentlandii var. rossianus Deze benaming, welke in 1 953 door 
Heinrich & Backeberg werd voorgesteld (Cactus 8, p. 250) is echter ongel
dig, daar er geen type werd aangeduid. In 1 980 stelde Ritter (Kakt. Südam., 
2, p. 402) de nieuwe combinatie Cumulopuntia rossiana (Heinr. & Backbg.j 
Ritt. voor, doch deze is eveneens ongeldig. Waarschijnlijk gaat het hier om 
een goede, aparte soort Maihueniopsis, verwant met M. minuta Meer 
nauwkeurige gegevens ontbreken echter om haar positie volledig en duidelijk 
te maken.
In de cultuur zijn Maihueniopsissen niet veeleisend. Ze stellen wel een goed 
doorlaatbare grond op prijs en vragen, gezien hun herkomst, ook veel licht, 
met inbegrip van UV-stralen. Het zijn trage groeiers, te vermenigvuldigen via 
zaaien of door stekken. Dit laatste gaat niet zo makkelijk als bij Tephrocactus 
en geduld is geboden.
In principe zijn het winterharde planten en men kan ze dus ook in de open 
lucht kweken; er dient dan echter wel opgepast te worden voor teveel water. 
(Desnoods beschutten tegen overvloedige regen en zeker de grond nog eens 
extra draineren).

Passenda/estraat 84, 8 6 9 8  Zonnebeke
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-Darwiniana, 25, (1-4), 171-215.
Ritter, F. - 1 980 : Kakteen in Südamerika, Bd. 2, Spangenberg.

De bloei in 1985

A. WILBOORTS

Het is een vaststaand feit dat de mens alle 'dingen' rondom hem wil katalo- 
giseren, ordenen en klasseren. Heden ten dage stopt men de gegevens in 
computers wat vroeger op fiches (systeemkaarten) geboekstaafd werd; zo is



het mogelijk alle nuttige inlichtingen zonder veel tijdverlies terug te vinden. 
Zo heb ik de gewoonte alle aanvangsdata van de bloei van de in mijn verza
meling aanwezige cactussen en andere succulenten te noteren. Aldus ont
staat in de loop der jaren een interessante en praktische vergelijkingstabel, al 
moet men er mee rekening houden dat de wijze van kweken een grote rol 
kan spelen in de bloeibaarheid en het aanvangstijdstip hiervan.
Alvorens de opsomming te geven van de data wil ik nog even aanstippen dat 
mijn verzameling is ondergebracht in een volledig vrijstaande kas (geen 
schaduw van omstaande bomen of huizen). De minimumtemperatuur wordt 
gedurende de wintermaanden op 5°C gehouden door een petroleumkachel 
(blauwbrander), bijgestaan door een elektrische veiligheidsverwarming 
(blaastoestel met thermostaat) voor strenge vorst.
De meeste planten zijn uitgeplant in vollegrondtabletten in een mengsel van 
50% kleiaarde, 30% grof kiezelzand en/of bims en 20% bladaarde. Aan dit 
grondmengsel wordt nog een dosis algenkalk, wat organische mest (Viano) 
en calciumsulfaat toegevoegd.

Zoals steeds als eerste in de rij, komt de kerstcactus Epiphyllum truncatum, 
die bloeide vanaf half januari (kamercultuur).

In onderstaande lijst slaat de datum op de eerste bloeidag van de plant (in
1 985).

1 1/3 Echeveria laui 1 1/5 Chamaecereus silvestrii
1 9/3 Echeveria derenbergii Mammillaria rhodantha
31/3 Sedum pachyphyllum 1 3/5 Mammillaria mystax

Euphorbia candelabrum (K) Mammillaria compressa
1/4 Solisia pseudopectinata (G) Mammillaria zuccariniana
3/4 Mammillaria prolifera 1 4/5 Mammillaria ritteriana

Mammillaria bombycina 1 5/5 Lobivia ancistrophora
4/4 Mammillaria sonorensis Lobivia pampana

Mammillaria moelleriana Lobivia drijveriana
Mammillaria microhelia Strombocactus disciformis

7/4 Kalanchoe tomentosa 16/5 Euphorbia canariensis
10/4 Pachyphytum oviferum Sulcorebutia kruegeri
13/4 Mammillaria bocasana Sedum stahlii
1 5/4 Mammillaria martinezii 18/5 Lobivia corbula
21/4 Notocactus buiningii (G) Euphorbia obesa (K)

Mammillaria elongata 1 9/5 Lobivia hertrichiana
Mammillaria erectohamata Lobivia wrightiana

24/4 Neoporteria nigrihorrida Tacitus bellus
Rebutia marsoneri Mediolobivia haefneriana
Mammillaria melanocentra Aylostera spinosissima

25/4 Mammillaria blossfeldiana 20/5 Lobivia rebutioides var. sublimiflora
28/4 Mammillaria fischeri Parodia nivosa
29/4 Mammillaria brauneana 21/5 Pseudolobivia aurea
30/4 Aporocactus flagelliformis Astrophytum myriostigma

Sedum morganianum Cleistocactus strausii
2/5 Echinomastus macdowellii Gasteria spec.

Mammillaria kunzeana 22/5 Lobivia johnsoniana
Krainzia longiflora 23/5 Pseudolobivia kermesina

4/5 Sulcorebutia steinbachii 24/5 Lobivia winteriana
5/5 Mediolobivia pygmaea Lobivia incaica

Mammillaria saetigera Lobivia larae
Mammillaria geminispina Notocactus mueller-moelleri
Mammillaria pseudoscrippsiana IG) Notocactus muricatus
Mammillaria candida Gymnocalycium horridispinum

6/5 Mammillaria magnimamma 25/5 Aylostera pseudodeminuta var.
8/5 Lobivia titicacensis grandiflora

Mammillaria hahniana Lobivia hermanniana
Mammillaria zeilmanniana fa. alba Parodia comarapana

Mammillaria ingens 
Mammillaria pacifica (G)



26/5 Mammillaria pitcayensis 24/6 Lobivia culpinensis
27/5 Rebutia nivosa Aylostera fiebrigii var. robustispina

Eriocactus grossei Mammillaria obconella var. galeotii
Astrophytum ornatum 27/6 Rebutia caineana

29/5 Pseudolobivia aurea var. quinesensis Mammillaria hirsuta
31/5 Lobivia schaferi Pseudolobivia calorubra

Notocactus ottonis var. multiflorum 1/7 Notocactus horstii
Mammillaria magnifica Mammillaria obscura

1/6 Rebutia wessneriana 7/7 Acanthocalycium peitscherianum
2/6 Lobivia weghiana 9/7 Neoporteria nidus (G)

Lobivia allegraiana 10/7 Notocactus ottonis var. vencluianus
Anacampseros rufescens (zaailing 82)

3/6 Mammillaria saboae (G) 1 5/7 Lobivia fallax
4/6 Hamatocactus setispinus 20/7 Echinocereus subinermis
5/6 Lobivia schneideriana 28/7 Eriocactus warasii
7/6 Lobivia leucomalla 29/7 Echinopsis multiplex
8/6 Opuntia microdasys var. 30/7 Stapelia spec. (grote donkergele,

rufida behaarde bloem)
10/6 Mammillaria sheldonii Mammillaria mollendorfiana

Lophophora williamsii Echinocereus scopulorum
1 1 /6 Austrocylindropuntia clavarioides 3/8 Bowiea volubilis
16/6 Notocactus glaucinus var. gracilis 4/8 Echinopsis caineana (wit-bloeiend)
1 9/6 Echinocereus pectinatus 5/8 Echinocereus ochoteranae
20/6 Lobivia cylindrica Rochea (Crassula) falcata
21/6 Lobivia polaskiana 6/8 Echinocereus salm-dyckianus

Echinopsis hybride (rose-wit 22/8 Mammillaria decipiens
bloeiend) 29/8 Lobivia famatimensis

Notocactus ottonis Harrisia jusbertii
22/6 Lobivia zecheri 16/9 Coryphantha pallida

Echinocereus spec. Lau 088 18/9 Faucaria tigrina
23/6 Lobivia pugionacantha (G) 19/9 Oroya gibbosa

Mammillaria gueldemanniana IG) 2/10 Mammillaria schiedeana
Weingartia lanata Lithops insularis
Gymnocalycium mihanovichii Lithops lesliei var. venteri
Notocactus scopa
Mammillaria theresae

1 5/1 1 Mammillaria solisioides

Afkortingen: G = geënt
K = kamerkultuur

Op 7 juli, een willekeurg gekozen 
dag, bloeiden de volgende planten:

Mammillaria bocasana 
Mammillaria ingens 
Mammillaria deherdtiana 
Lobivia pampana 
Hamatocactus setispinus 
Notocactus horstii 
Dolichothele longimamma

Astrophytum myriostigma 
Rebutia wessneriana 
Mammillaria obconella 
Aylostera fiebrigii 
Rebutia nivosa 
Lobivia corbula
Acanthocalycium peitscherianum

Met spanning kijk ik uit naar de bloei in 1 986.
Kouterstraat 181, 307 1  Kortenberg

*

Een vetplantje voor het raam (20)
W. STERK

Aloë calcairophila Reyn.
Deze soort is een dwergje afkomstig van Madagascar, of Malagasy, zoals 
het nu heet. Zoals de naam zegt groeit dit plantje op kalkrotsen. Dat wil nog 
niet zeggen, dat deze soort zonder veel kalk in de grond niet te kweken is.



VERENIGINGSNIEUWS SEPTEMBER 1986
"Succulenta” is het verenigingsorgaan van de Nederlands-Belgische vereniging van cactussen en andere 
vetplanten "Succulenta” .

BESTUUR
Voorzitter: H. Masman, Zunaweg 10, 7466 PR Zuna. Tel.: 05480-13466.
Vice-voorzitter: M. de Bekker, Kraayeven 1, 5386 LH Geffen. Tel.: 04102-1964.
Secretaris: P. Melis, Korenbloemstraat 13, 5409 AX Odiliapeel. Tel.: 04132-72911.
2e Secretaris: F. van Leeuwen, Romer 6, 5971 PD Grubbenvorst. Tel.: 077-822316.
Penningmeester: J. Vrenken, Elandstraat 1, 5408 XC Volkel. Tel.: 04132-72917. Giro-rek.: 680596 t.n.v. Succu
lenta te Volkel, resp. bankrek. 55.32.38.981 bij Algemene Bank Nederland t.n.v. Succulenta te Volkel.
Alg. Bestuurslid: Mevr. B. Stortenbeek, Beatrixlaan 1a, 6721 EH Bennekom. Tel.: 08389-17088.
Alg. Bestuurslid: W. Alsemgeest, Stadhouderlaan 3, 3417 TT Montfoort. Tel.: 03484-1083.

LEDENADMINISTRATIE
Administrateur: Fr. van Leeuwen, Postbus 2706, 5902 MA Venlo. Inlichtingen over en aanmelding van lid
maatschap, tevens propagandafolders. Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland f 35,-, voor leden in 
België Bfrs. 625 en voor leden elders wonende leden f 45,-. Inschrijfgeld voor nieuwe leden f 7,50/Bfrs. 135.

MAANDBLAD
Hoofdredacteur: C.A.L. Bercht, Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen. Tel.: 03483-2300.
1e Redacteur: Th.M.W. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal. Tel.: 01650-36081.
Foto - redacteur: F.R.A. Noltee, Rotterdamseweg 88, 3332 AK Zwijndrecht. Tel.: 078-124200. 
Rubrieksmedewerkers: H. en R. van Donkelaar, A. Pullen, H. Ruinaard, A. v. Uijen, H. van Wortel en B. Zon

neveld.
Verenigingsnieuws: P. Melis. Sluitingsdatum 15e van de maand vóór verschijnen.
Vraag en Aanbod en Advertenties: Fr. van Leeuwen. Sluitingsdatum: 15e van de maand vóór verschijnen.

ANDERE BELANGRIJKE ADRESSEN
Buiningfonds: Voor informatie over en verkoop van het Discoboek en "Wat Betekent die Naam” . M. Jamin, 
Jan Oomsstraat 6, 5324 BB Ammerzoden.Tel. 04199-3856.
Het boek Discocactus door A.F.H. Buining. Omvat 224 pag., 60 kleurenfoto’s en 84 z/w foto ’s. Nog slechts 
voorradig in Engels en Duits. Prijs op aanvraag.
Het boek "Wat Betekent die Naam". Verklarend woordenboek van nagenoeg alle voorkomende Latijnse 
cactus- en vetplantennamen. Prijs 1 12,50 + t 3,- verzendkosten per stuk.
Bestellen door overschrijven van het juiste bedrag op girorek. 2845908 t.n.v. Succulenta Buiningfonds te 
Ammerzoden onder vermelding van het gewenste artikel.
Clichéfonds: J.A. Schraets, Tegelseweg 131, 5912 BD Venlo.
Diatheek: H.M.S. Mevissen, Dinantstraat 13, 4826 LH Breda. Tel.: 076-875076.
Ruilen zonder Huilen: H. Leusink, Griftweg 15, 6745 XD Ede. De Klomp. Tel.: 08387-1794.
Bibliotheek: J. Magnin, Ooievaarstraat 13, 3291 XK Strijen. Katalogus a f 1,50 te bestellen op girorek. 
13.45.616 t.n.v. J. Magnin.

VERKOOP VERENIGINGSARTIKELEN
1. Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten, 4e druk 1986. Prijs f 6,- 
per stuk.
2. Bewaarbanden voor het tijdschrift. Een jaargang per band. Prijs f 16,- per stuk.
3. Verenigingsspelden in broche-vorm of als steekspeld. Prijs t 4,- per stuk.
4. Ansichtkaarten met afbeeldingen van Succulenten. Prijs per set van 10 kaarten f 2,50.
Bij afname van grotere hoeveelheden gelden kortingen.
Informatie en bestellen bij: Mevr. B. Stortenbeek, Beatrixlaan 1a, 6721 EH Bennekom.Tel.. 08389-17098 of 
door overschrijven van het juiste bedrag op girorek. 3742400 t.n.v. Succulenta afd. verkoop te Bennekom on
der vermelding van het gewenste artikel.

DER KAKTE EN LA DEN
De nieuwe bewerking van het geslacht Lobivia, W. Rausch: LOBIVIA 85 (duits), 160 blz. met 144 kleurenafbeel- 

De nTeuwe'bewerking van het geslacht Lithops, LITHOPS-LEBENDE STEINE (duits), 192 blz. met 97 kleurenaf-

families van de stam- en knolvormige succulenten. u n M V O IB | 1ATr „
Ook andere bijzondere boeken vindt U in onze vernieuwde en aangevulde literatuurlijst: HOBBY b ib l iu i  t r  
KAKTEEN/SUKKULENTEN ’86, die wij U op aanvraag graag kosteloos toezenden.

D-5600 Wuppertal 1 B.R.D.Jörg Kopper Lockfinke 7
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EVENEMENTEN

20, 21 september : 
20, 21 september : 
27 september 
4 oktober 

30 oktober 
21-30 november

Twintigste ELK in Houthalen. Info in het aprilnummer. 
Hortusdagen te Haren in Groningen.
Vierde open dag VU te Amsterdam. Info in het meinummer.
Ruil- en Verkoopbeurs van het Noorden. Info in het meinummer. 
Tentoonstelling Plant en Dier. Info in het augustusnummer. 
Vivoka ’86. Info in het septembernummer.

AFDELINGSNIEUWS 

Afd. Arnhem:
9 oktober : Najaarsverloting en uitslag van de fotowedstrijd.

Plaats: Zaal van de speeltuinvereniging "Tuindorp” achter het pand Flora- 
laan 18 in Wageningen. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Dordrecht:
1 oktober : Lezing door Dhr. Noltee over succulente planten uit Noord-Yemen.

Plaats: Zaal de "Rank” , Dubbelsteijnlaan 70, Dordrecht. Aanvang: 19.30

Afd. Flevozoom:
22 september : Lezing door dhr. Koningsveld over Mamillaria’s.

Plaats: Gr. v. Prinsterer-school, Verkeersweg 51, Harderwijk. Aanvang: 
20.00 uur.

Afd. Gorinchem-Den Bosch:
13 oktober : Bijeenkomst in zaal ” De Gentel” .

Plaats: Hotel "De Gentel” tegenover het station te Geldermalsen.

Afd. Gouda
16 oktober : Praatavond met plantenkeuring en onderlinge ruilbeurs.

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

Afd. Groningen:
16 oktober : Lezing door dhr. Pullen over "Lithops” .

Plaats: Bovenzaal van de Hortus te Haren. Aanvang: 19.30 uur.

V U L K A N ®  L A V A
z a n d / k o r r e I

Het ideale SUBSTRAAT voor cactuskweek 
Zowel grijze als rode lava in zakken van 10/20 kg
In lichtingen:
Rook Krimpen bv 
Postbus 9, 2920 AA 
Krimpen a/d IJssel 
tel. 01807-13044 rook krimpen
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Afd. Hoeksche Waard:
9 oktober : Dia’s van B. Wagemaker. Verder een planten vergelijking van de volgende 

groepen: Levende stenen (Lithops, Conophytum, Fenestraria enz.). Noto- 
cactus ottonis groep. U kunt ook planten van deze groep meebrengen die u 
niet op naam hebt staan.
Plaats: Natuurcentrum bij de rijkshaven in Numansdorp. Aanvang: 20.00 
uur.

Afd. Hoogeveen:
1 oktober : Bijeenkomst.

Plaats: Hotel Muller, Paltz 7, Beilen. Aanvang: 19.30 uur

Afd. Nijmegen:
7 oktober : Dia-avond met dia’s van eigen leden, aaneengepraat door Foppe Brolsma.

Plaats: "Trianon” , Berg en Dalseweg 33, Nijmegen. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Rijn- en Delfland:
25 september : Dialezing door dhr. H. van Donkerlaar over Mesems.

Plaats: Sporthal "Zuidhaghe” , Melis Stokelaan 1201, hoek Beresteinlaan, 
Den Haag. Aanvang 19.45 uur.

Afd. Tilburg:
13 oktober : Bijeenkomst met gastspreker.

Plaats: Wijkcentrum ” De Kasteelhoeve” , Hasseltstraat in Tilburg. Aanvang: 
20.00 uur.

Afd. Utrecht:
13 oktober : Lezing door dhr. S. Kooy over Chileense cactussen.

Info over plaats en tijd bij W. Alsemgeest, tel. 03484-1083.

Afd. IJsselstreek:
26 september : Dialezing door dhr. C. v.d. Wouw over Crassulaceae. 

Plaats: Goor.

Afd. Zeeland:
26 september : Bijeenkomst met "plant van de maand” door dhr. Wondergem, plantenquiz 

en discussie over winterzorg.
Plaats: Het zaaltje van de Thomaskapel aan de Vrijlandstraat te Middel
burg. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Zwolle
25 september : Ruil- en praatavond. Overtollige planten kunnen onderling geruild worden. 

Plant van de maand: Lithops.
Plaats: Gebouw van de "Nederlandse Protestanten Bond” , Thorbecke- 
gracht 11, Zwolle. Aanvang 19.30 uur. Voor meer info Willemien Adams, tel. 
038-227259.

CACTUSSEN - SUCCULENTEN KWEKERIJ

A.N. BULTHUIS
3945 BC Cothen - Groenewoudseweg 14 

tel. 03436-1267

Geopend maandag - zaterdag

Bijzondere botanische planten, speciaal
cactussen en andere Succulenten.

KWEKERIJ PIETERS, Hamweg 6, 
9623 PB Lageland (tussen Groningen 
en Slochteren). Tel.: 05981-204. 
Geopend: van di. t/m za.

55



VIVOKA ’86

Van vrijdag 21 november t/m zondag 30 november organiseert de afd. Zeeland van Succulen
ta in samenwerking met de aquariumvereniging "Barbus Conchonius” en de vogelvereniging 
” De Vogelliefhebbers” voor de 9e maal de tentoonstelling VIVOKA. (Vissen VOgels en KAk- 
tussen).
Deze tentoonstelling wordt gehouden in de Vleeshal van het Stadhuis aan de Markt te Mid
delburg (Centrum).
Er is ruime parkeergelegenheid op de Markt.
Openingstijden zijn: zaterdag en zondag van 10.00 tot 18.00 uur, de overige dagen van 10.00 
tot 22.00 uur. De entree bedraagt f 2,50 per persoon en kinderen tot 12 jaar f  1,25.

Namens de afd. Zeeland, 
G. Spee, secretaris

VERKORTE NOTULEN VAN DE BESTUURSVERGADERING VAN 1 AUGUSTUS 1986

1 De voorzitter opent de vergadering om 20.15 uur.
2 Mededelingen en binnengekomen stukken.

a. Dhr. Masman heeft contact opgenomen met een notaris betreffende het passeren van 
de nieuwe Statuten. De notaris zal de Statuten alleen daar wijzigen waar de construc
tie wettelijk niet verantwoord is.

b. Er zijn bijna geen catalogi van de bibliotheek meer. Hierover is reeds contact geweest 
met de bibliothecaris. Hij zorgt voor een herziene catalogus die dan gedrukt kan wor
den.

c. F. Maessen heeft W. Alsemgeest verzocht om de werkzaamheden betreffende de 
strooifolder over te nemen.

d. F. van Leeuwen heeft een antwoordkaart laten drukken die hij gebruikt indien mensen 
informatie over de vereniging aanvragen. Besloten wordt om de kaart te blijven ge
bruiken tot de nieuwe strooifolder gereed is.

3. Externe propaganda.
W. Alsemgeest neemt de werkzaamheden met betrekking tot de strooifolder van F. Maes
sen over. De strooifolder moet aan de kleinere pakkende foto’s op de voorzijde en aan de 
binnenzijde een uitknipbare of indien mogelijk uitscheurbare antwoordkaart. De folder 
moet voorzien zijn van het adres van de ledenadministratie en een open plaats waar elke 
afdeling zijn adres kan plaatsen.
Het aantal exemplaren zal 10.000 of 20.000 exemplaren zijn, dit is afhankelijk van de 
prijs.
a. Geen verkoop van losse nummers.

Wel weggeven van oude nummers voorzien van antwoordkaart. Oude nummers zijn 
verkrijgbaar bij het secretariaat.

b. Met betrekking tot de adviesrubriek zal er een oproep in Succulenta komen waarin de 
lezers worden opgeroepen om zich met hun vragen tot L. Bercht te richten.

r \ HOVENS cactuskwekerij"
Markt 10 5973 NR LOTTUM TEL. 04763-1693

speciale kwekerij voor 
hobbyislen 8 verxamelaars

Geopend: van dinsdag t/m zaterdag
van 9.00 tot 12.00 en van 
13.00 tot 18.00 uur.

Ook verzenden is nu mogelijk!

Regelmatig aanvulling van interessante nieuwighe
den. Groot aanbod van zeldzame Braziliaanse soor
ten.
Permanente tentoonstelling grafische werken van 
Carla. Een geïllustreerde plantenlijst wordt U toe
gestuurd na overmaking van f  5 ,- op giro 2999178.

B L A D K A K T U S

Binnenlandse en buitenlandse 
boeken steeds voorradig.
Wij bestellen graag voor U.

Vraag onze Bladkaktus, een 
lijst met succulente literatuur 
aan.

NATUUR & BOEK Bankastr. 10 

2585 EN ’s-Gravenhage 
tel. 070-646277
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4 M. de Bekker zal worden gevraagd de herziening van de infogids op zich te willen nemen.
5 F. van Leeuwen doet een voorstel aangaande het aanmaken en de lay-out van een stic-

6 Ideeën en voorstellen met betrekking tot een kalender worden doorgeschoven naar 1987.
7 Het aanmaken van een nieuwe serie ansichtkaarten is niet doenlijk aangezien er nog te 

veel oude op voorraad zijn.
8 Het idee van een ledenwerfaktie wordt door W. Alsemgeest verder uitgewerkt.
9 W. Alsemgeest zal het samenstellen van een propaganda- en informatiedialezing initië

ren. Hij zal hiervoor succulenteleden benaderen.
10 Verslag van de penningmeester. Financieel gezien gaat het redelijk dit jaar, ondanks een 

tegenvallend ledenaantal wordt voor dit jaar een batig saldo van f 7.000,- t.o.v. de begro
ting verwacht.

11 Rondvraag.
a. J. Vrenken vraagt of de acceptgirokaarten al in november mogen worden verzonden. 

Besloten wordt om met ingang van dit jaar de girokaarten in november te verzenden.

P. Melis, secretaris

INTERTOTO-WEEKEND TE "HENGELHOEF”

Op zaterdag 30 en zondag 31 maart houdt Internoto, de internationale vereniging van Noto- 
cactusliefhebbers weer zijn jaarlijkse bijeenkomst, welke dit jaar zal plaatsvinden in de Hen- 
gelhoef te Houthalen, België. Naast de algemene ledenvergadering op zondag is er ook een 
interessant lezingen-programma op de zaterdagmiddag en -avond waarin het thema zal lui
den ” de Setacei” (de groep rond Notocactus concinnus, N. apricus, N. bommeljei etc.). 
Natuurlijk zullen de onderlinge kontakten weer een grote rol spelen.
Het programma van de lezingen ziet er als volgt uit:

P. Neut: De beschreven en van oudsher bekende Setacei.
A.W. Hofman: Setacei in de literatuur.
K. Prestlè: Het voorkomen van de Setacei in Uruguay en Rio Grande 
do Sul.
Onbekende Notocactussen-leden brengen planten en of dia's mee. 
Avondeten.
J. Kolarik: De overgangssoorten tussen Nenotocactus en Notocactus 
in de zin van L isa l.

Een ieder die geïnteresseerd is, is welkom en kan verder inlichtingen verkrijgen bij de Belgi
sche organisator van het weekend Dhr. P. Deserrano, Adres: Grumtstraat 29, 3400 Landen, 
België (tel. 011-884697) of bij ondergetekende. Ook kan er voor overnachting op de Hengel- 
hoef worden gezorgd, tijdige reservering zal op prijs worden gesteld.
Albert Hofman,
penningmeester Internoto, J. v.d. Haagenlaan 37, 6814 LJ Arnhem (tel. 085-513503).

Zaterdag: 14.15-15.00
15.00- 15.15 
15.15-17.15

17.30- 18.00
18.00- 19.30
19.30- 21.00

NIEUW NIEUW
cactuskwekerij

J. FOKKER
Haarpad 38, Vleuten
Duizenden cactussen 

wachten op U.
Geopend: alleen op zaterdag 

van 10 tot 17 uur.
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^ ^ A A N B O D

Opgaven voor het oktober-nummer moeten 
vóór 15 september bij de heer Fr. van Leeu
wen, Romer 6, 5971 PD Grubbenvorst zijn. 
Leden van Succulenta mogen per jaar één
maal gratis een advertentie zetten in deze 
rubriek. Alleen advertenties de hobby betref
fende worden opgenomen.

Spoed: te koop aangeboden: in Den Haag, 
tel. 070-676864, compl. cactusverz. en toebe
horen: alum. kas (1,90x2,40), 2 m hoog, (2) 
alum. tabletten, nieuwe elektr. verw., moder
ne TL verl., boeken etc. Vraagprijs f 900,00 
(kas en tech. ged. ook afz. te koop.).

*  *
*

Bestaat er belangstelling voor een vakantie 
in Zuid-Afrika ± okt. 1986 of 1987? (met ge
huurde auto en overnachten op campings). 
Doel: bekijken van de (succulente) flora en 
de fauna. P.D. Gorseman, Pr. Hendrikstr. 55, 
3331 XR Zwijndrecht, tel. 078-123908.

*  *
*

Te koop: Daylite/Sun alum. broeikas, type 
midi 10, 6 jr. oud, 3 dakramen, 1 autom., 1 
jalouzieraam en alum. snelbouwfundering. 
L 3,2 - B. 1,95, goothoogte 1,52, nokhoogte 
2,11 m. f  850,-. G.F. Meyer, Burg Jaslaan 
48, 3319 AK Dordrecht. Tel.: 078-162978.

*  *
*

Gevraagd: Echinocer. barthelowanus en 
lindsayi, Morangaya pensilis en Wilcoxia 
papillosa, striata en zapilotensis, alsmede 
stekken van Echinopsis-, Helianthocereus- 
en Thrichocereus-hybriden, met opgave van 
kleur en grootte bloem (geen wit). J.W. Hui- 
zer, Boekburglaan 54, 2215 AE Voorhout. 
Tel. 02522-30255.

Zoek parodia-literatuur: losse nrs. van Kuas 
1972/7-1973/3, 5, 11. Frankfurter Kakteen- 
freund 1976/2-4; 1977/2-3. Backberg: Descrip
tiones Cactacearum Novarum: I 1956 blz. 31; 
III 1963 blz. 10/11/12.
Eric J.M. Piens, Verlorenbroodstr. 27, 9220 
Merelbeke (Gent) België. Betaling met Euro
cheque of intern, postwissel.

*  *
*

CACTUSKWEKERIJ LAKERVELD

NIEUW NIEUW!!!
MAMILLARIA PAINTERII, ver. MONSTRUOSA

Een schitterende mutatie, waarvan 
er tot op heden slechts 300 van in de 
wereld zijn.
In Nederland ALLEEN BIJ ONS ver
krijgbaar. Haast U de voorraad is be
perkt.
CACTUSKWEKERIJ LAKERVELD
Lakerveld 89 Lexmond
tel. 03474 -1718. Geop. zat. 8-18 uur,
ma. t/m vr. alleen na tel. afspraak.

Jé VAN DER AUWERA
SBSE Tuincenter

sm 150 Reetse steenweg
2630 Aartselaar (België)
Tel.: 3 888 88 16

P hy llo 's , E ch e ve ria 's , A sc le p ia d a c e a e
P lan ten ve rkoo p  en bezoek ve rza m e lin g  P ier-
s tra a t 97, 2 83 8  R ee t (op 500  m van  tu in c e n te r)
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Het nabootsen van de grondsamenstelling van de standplaats van een plant 
is meestal maar ten dele mogelijk. In het algemeen kunnen we wel zeggen, 
dat planten die in de natuur in een kalkrijke omgeving voorkomen ook wel in 
een kalkarm substraat gekweekt kunnen worden. Soorten van nature groei
end op een zure, kalkarme bodem houden het evenwel in een kalkrijke grond 
slecht uit of groeien helemaal niet. Het kalkgehalte van de grond zal echter 
nooit de enige factor zijn, die bepaalt of een plant goed of slecht zal groeien. 
Ook andere aanwezige stoffen en de doorlatendheid zijn van belang. 
Aloe-soorten afkomstig van kalkrijke rotsen kweek ik in een grondmengsel 
waaraan stukjes kalksteen zijn toegevoegd. Zuidlimburgse mergel, liefst van 
een wat hardere soort, is hiervoor heel geschikt.
Aloë calcairophila heeft gootvormige blaadjes, die vrijwel in twee rijen 
staan, zoals bij veel Gasteria's. Ze zijn niet meer dan 6 cm lang en aan de 
voet nog geen anderhalve centimeter breed. Ze zijn donker grijsgroen en 
hebben kleine, 2-3 mm lange, witte tandjes langs de rand. Volgens de be
schrijving kunnen ze tot 20 blaadjes hebben, maar bij mijn plantjes zijn het 
er meestal niet meer dan tien.
De bloemen zijn smal klokvormig, maar één centimeter lang en wit van 
kleur. De bloemstengel kan 25 cm lang worden, maar blijft hier meestal kor
ter.
Aan de voet vormen de planten spruiten, maar nooit veel. Het zal dan ook 
wel nooit een algemeen voorkomend plantje worden.
In de winter is een temperatuur van tien graden voldoende, mits de planten 
droog staan. Bij lagere temperaturen of vocht rotten de wortels af. Ze zijn 
goed te kweken op een niet al te zonnige plaats maar moeten steeds in de 
gaten gehouden worden, zodat we, als ze achteruitgaan, direkt kunnen in
grijpen. In de kamer lukt dat dikwijls beter dan in een kasje.
Om algen en schimmels geen kans te geven, dek ik de grond af met wat fij
ne kiezel, zoals die in de aquariumhandel te koop is. Het staat nog mooi ook.

Wevestraat 89, 5708 A E Helmond
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Sulcorebutia menesesii var. kamiensis Brederoo & Donald
( I I )

A.J. BREDEROO en J.D. DONALD

S. menesesii behoort tot de groep waartoe ook S. arenacea (Card.) Ritt., S. 
candiae (Card.) Buin. & Don. en S. kruegeri (Card.) Backbg. behoren. Let 
op de juiste schrijfwijze van de naam ''kruegeri”  (niet "krugeri”  zoals Car- 
denas schreef in zijn beschrijving van Aylostera krugeri). De naam is afgeleid 
van Mevr. Anna Maria Krüger, die de plant het eerst vond. Krüger wordt in 
de Latijnse tweede naamval Kruegeri, maar omdat hier een dame wordt 
geëerd, zou het beter zijn geweest de soortaanduiding "kruegerae”  te creë
ren, dit is nl. de vrouwelijke tweede naamval in het Latijn!.
De populaties van S. kruegeri omvatten S. hoffmanniana  (Backbg.) 
Backbg., S. seinoiana nom. nud. R. Vasquez en S. vanbaelii nom. nud. K. 
Knize; de twee laatste zijn nietbeschreven vormen van S. hoffmanniana, die 
zelf weer beter als een variëteit van S. kruegeri kan worden beschouwd. 
Sommige autoriteiten geloven, dat deze groep zou moeten worden uitge
breid met het z.g. S. breviflora-complex, nl. met S. breviflora  Backbg., S. 
caineana (Card.) Buin. & Don. en S. haseltonii (Card.) Buin. & Don.. De 
planten van deze groep groeien zo'n 1 00 km verder zuidoostwaarts tussen 
Tarata en de Rio Caine tot La Vina en worden gescheiden van de S. 
menesesii-groep door het ertussen dringen van een S. steinbachii populatie 
met inbegrip van S. taratensis (Card.) Buin. & Don..
S. breviflora is een echte soort, maar de populaties in het veld rechtvaardi
gen niet de 3 soorten die Cardenas beschreven heeft. De planten die door 
Rausch, Krahn en Lau in deze streek gevonden zijn duiden aan dat S. brevi
flora zeer variabel is, maar dat de 2 extra soorten van Cardenas niet meer 
zijn dan natuurlijke fenotypische variaties binnen één enkele bepaalde popu
latie. Niettegenstaande dat is het heel goed mogelijk de vormen (en ook nog 
andere) die door Cardenas beschreven zijn, te identificeren en ze te handha
ven als "form a” . Hun soortnamen zullen moeten worden teruggebracht tot 
synoniemen van S. breviflora Backbg..



V
erg

elijkin
g

stab
el

S
. 

m
e

n
e

se
sii var. 

m
e

n
e

se
sii

S
. 

m
u

sch
ii

S
. 

m
e

n
e

se
sii var 

ka
m

ie
n

sis
P

la
n

t
afgeplat bolvorm

ig tot bolvorm
ig, 

tot 8
0

 m
m

 0, zelden spruitend, 
bronskleurige tot groene 
opperhuid.

bolvorm
ig, tot 6

0
 m

m
 

<b, rijkelijk 
spruitend, groene, zelden 
bronskleurige, opperhuid.

bol- to
t half cylindervorm

ig, tot
7

0
 m

m
 

<b, spaarzaam
 spruitend, 

bronskleurige to
t groene 

opperhuid.

R
ib

b
e

n
1 4-1 8, verdeeld in platte 
knobbels, 2-3 m

m
 hoog en

4
-6

 m
m

 breed.

1 6-1 8, verdeeld in grote 
knobbels, to

t 6 m
m

 hoog en
8 m

m
 breed.

1 8
-2

4
, verdeeld in grote 

knobbels, tot 5 m
m

 hoog en
8 m

m
 breed.

A
re

o
le

n
w

itviltig, tot 6 m
m

 lang en 2 m
m

 
breed, 7 m

m
 van elkaar.

geel-w
itviltig, tot 5 m

m
 lang en

2 m
m

 breed, 7 m
m

 van elkaar.
w

it to
t crèm

ekleurig viltig, tot
8 m

m
 lang, 2-3 m

m
 breed,

7 m
m

 uit elkaar.
D

o
re

n
s

1
0

-1
2

, zijdelings kam
vorm

ig, 
borstelig, donkerbruin tot w

it, 
gebogen en vervlochten,
3

-2
5

 m
m

 lang, buigzaam
.

1 2-1 6, afstaand, krachtig, geel, 
4

-3
0

 m
m

 lang, zelden
1 

m
iddendoorn.

1 6
-2

0
, afstaand, priem

vorm
ig, 

5
-4

0
 m

m
 lang, w

it to
t goudbruin

B
lo

e
m

e
n

geel to
t oranje, tot 3

5
 m

m
 lang 

en breed, schubben m
et rode of 

karm
ijnkleurige punt.

heldergeel, to
t 25 m

m
 lang en 

breed, schubben m
et rode punt.

geel, oranje of rood, tot 3
5

 m
m

 
lang en breed, schubben 
bruinachtig.

V
ru

c
h

t
ronde, oranje-rode kale bes, tot
6 m

m
 

ó
.

ronde, roodachtige, kale bes, 
tot 5 m

m
é.

ronde, bruine to
t rode, glim


m

ende kale bes, tot 5 m
m

 ó.
Z

a
a

d
zw

art, w
ratachtig, helm

vorm
ig,

1
,5

 bij 1 
m

m
.

zw
art, w

ratachtig, helm
vorm

ig,
1,5-1 ,7 bij 1 

m
m

.
zw

art, w
ratachtig, helm

vorm
ig, 

m
inder gebogen, 

1
,5

-1
,8

 bij
1 

m
m

.
V

in
d

p
la

a
ts

H
aciënda C

horo, N
aranjito op

1 7
0

0
 m

 hoogte, langs de w
eg 

naar Independencia en K
am

i.

C
hicote G

rande, noordoostelijk 
van K

am
i op 3

4
0

0
 m

 hoogte.
C

orridi, ten zuiden van K
am

i lang: 
de w

eg naar C
hicote G

rande op 
2

7
0

0
 m

 hoogte.
T

yp
e

C
ard. 

5
5

3
2

.
T

evens verzam
eld door

W
. R

ausch onder nr. W
R

 6
0

3
.

R
V 5

6
2

.
T

evens verzam
eld door

W
. R

ausch onder nr. W
R

 6
0

7
.

Lau 9
7

4
.

191



W m Ê Ê i<££*£& m  - S ! KV' v  ?
‘ -

ip l» • \>r^ :h r̂ ÊÈ

,x—g a , ,  1
m S^PIIII....

L  g i

K* -
0  *N

^  t

j?0 ■ '£>V< ' f l

W o ^ j jV k j r J j

’V ) w%.

vSj^pKJp'

*jL.' * . f c V ' ^ i  ■^■Tw « !»> > «
f c :  ' 'A !:l''N>C V 7 H l £ «§ 0 2 ?

»  *



Sulcorebutia 
menesesii 
var. menesesii 
Card. - 5532

Foto: J. Donald

Verklaringen bij de R EM -opnam en
Sulcorebutia menesesii var. kamiensis var. nov.: Doorn met doornlobben. 600x. Lau 974 TYPE.
Sulcorebutia menesesii var. kamiensis var. nov.: Gave doorn komende van hetzelfde areool. 300x. Lau 974 TYPt 
Sulcorebutia menesesii var. kamiensis var. nov.: Micropyle. 150x. Lau 974 TYPE.
1) + 2) + 3) komen ook voor bij de volgende twee Sulcorebutia menesesii-variëteiten.
Sulcorebutia menesesii var. kamiensis var. nov.: Hilum. 50x. (DSR 179). Lau 974 TYPE.
Sulcorebutia menesesii var. kamiensis var. nov.: Dorsaal zicht. 35x (DSR 179). Lau 974 TYPE.
Sulcorebutia menesesii var. kamiensis var. nov.: Lateraal zicht (laterale kam en micropyle zijn duidelijk zichtbaar) 

(DSR 179). Lau 974 TYPE.
Sulcorebutia menesesii var. kamiensis var. nov.: Testa-cellen. 320x (DSR 179). Lau 974 TYPE.
Sulcorebutia menesesii var. menesesii: Hilum. 50x. (DSR 1 78) CA 5532 ISOTYPE.
Sulcorebutia menesesii var. menesesii: Dorsaal zicht. 35x. (DSR 178). CA 5532 ISOTYPE.

10) Sulcorebutia menesesii var. menesesii: Lateraal zicht (laterale kam en micropyle zijn duidelijk zichtbaar). 35x 
178). CA 5532 ISOTYPE.

11) Sulcorebutia menesesii var. menesesii: Testa-cellen. 320x. (DSR 178). CA 5532 ISOTYPE

(DSR

12) Sulcorebutia menesesii var. muschii comb. nov.:
13) Sulcorebutia menesesii var. muschii comb. nov.:

: Hilum. 50x. (DSR 198). RV 562 TYPE.
Dorsaal zicht. 35x. (DSR 198). RV 562 TYPE.

14) Sulcorebutia menesesii var. muschii comb. nov.: Lateraal zicht (laterale kam en micropyle zijn duidelijk zichtbaar). 

35x. (DSR 198). RV 562 TYPE.
15) Sulcorebutia menesesii var. muschii comb. nov.: Testa-cellen. 320x. RV 562 TYPE.

(wordt vervolgd)

REM-opnamen vervaardigd door de heer W. Vermaele, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Aid. Recente 

Invertebraten, Vautierstraat 29, 1040 Brussel.
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Gillis Steltmanstraat 38, 1076 NP Amsterdam.

29, George V Avenue, Worthing, West Sussex, BN 11 5SE, Engeland.



Aantekeningen bij Discocactus lindaianus (slot)

P. BRAUN en E. ESTEVES PEREIRA

Een andere, wijd verbreide soort in het noordoosten van Goias is D. rapirhi- 
zus Buin. & Bred. 1 975. Evenals D. lindaianus groeit deze soort niet in 
groepen en blijft zij ook relatief klein. Ecologisch gezien onderscheidt zij 
zich door het feit dat zij niet op rotsen groeit maar in oude, verweerde en 
sterk uitgespoelde zanderige grond. D. rapirhizus onderscheidt zich verder 
door het konische onderaardse lichaamsdeel, als ook door de peenwortel, 
de hoornkleurige bedoorning en de brede petalen. In dit opzicht vormt D. 
rapirhizus een duidelijke verwantschap met D. catingicola Buin. & Bred. 
1 974, D. spinosior Buin. & Bred. 1980, D. nigrisaetosus Buin. & Bred. 
1 980, Discocactus HU 434, 524, 526, 527, 568, enkele E- en Br.- 
nummers. Tot deze groep, die momenteel grondig onderzocht wordt, be
hoort waarschijnlijk ook D. griseus Buin. & Bred. 1 975. Typisch voor al 
deze species zijn de vergelijkbare habitus, de hoornachtige, dolkvormige be
doorning, de brede bruinachtig rode perianthbladeren, de beharing tussen 
de primaire meeldraden en de groeiplaatsomstandigheden (met uitzonde
ring van D. spinosior). Op deze problematiek zal echter op een andere 
plaats nader worden ingegaan.

Op rechterblad: boven Discocactus species E l. (foto L  Berchtl 
onder Discocactus goianus E10.





Discocactus cephaliaciculosus Discocactus lindaianus

Discocactus aff. /atispinus HB-5

Met onze huidige kennis zijn wij niet in staat een verband te zien tussen de
ze groep en D. lindaianus. Volledig onbevredigend en speculatief doen de 
zuiver naar de vorm geordende groepen aan, zoals ze door Riha (1 983) en 
Taylor (1981) voorgesteld werden. Hier worden totaal verschillende soor
ten en zelfs - gezien de bloemmorfologie en -anatomie - qua afstamming 
zeer afwijkende groepen zonder nadere beredenering samengetrokken. Dit 
gebeurt zonder de betreffende planten voldoende te kennen en zonder op
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Bloei wijze van
Discocactus
goianus

veldwerk te kunnen steunen. Zulke uiteenzettingen, gebaseerd op literatuur 
en bestudering van herbariummateriaal, zijn voor een deel eerder verwar
rend en helpen vaak niet in het juist neerzetten van de reële, natuurlijke ver- 
wantschapsverhoudingen (zie ook Braun 1 983). Deze opmerkingen mogen 
geenszins als rechtvaardiging voor de vele microspecies gezien worden, 
want ontegenzeggelijk zullen in de toekomst verschillende namen ingetrok
ken moeten worden. Door voorbarige groeperingen worden echter slechts 
kunstmatige systemen geschapen, waardoor jarenlange veldstudies en ver
kregen kennis vermengd, weggeschoven en zelfs vergeten worden. 
Nieuwe combinaties en groeperingen binnen het geslacht Discocactus 
moeten het resultaat zijn van echt aanvullende studies, gebaseerd op veld
onderzoek en onderzoek van veel plantenmateriaal, waardoor men uitstijgt 
boven de kennis die Buining had bij het schrijven van zijn manuscript. 
Taylors vermoeden dat D. lindaianus slechts een synoniem zou zijn van D. 
heptacanthus (Rodr.) Buin. & Bred. moet verworpen worden. Juist de 
''heptacanthus"-groep is buitengewoon complex en moeilijk te begrijpen. 
Wij onderzoeken thans planten van een groot aantal populaties uit deze 
groep. In geen geval behoren de soorten D. diersianus c.s., D. catingicola 
c.s. en D. lindaianus tot deze groep.
Samenvattend kunnen we stellen, dat de verwantschapsrelatie van D. lin
daianus nog niet opgehelderd is en dat de soort daardoor nog relatief geï
soleerd in het geslachtssysteem staat.

Hauptstrasse 83, 5020 Frechen-1, BRD

Rua 25A/90 Setoraeroporto, 74000 Goiania, Brazilië

Naschrift L. Bercht:
In december 1974 zocht Eddie Esteves contact met Albert Buining aan
gaande door hem in Goias gevonden cactussen. Dit was het begin van een 
vruchtbare, helaas door het overlijden van Buining in 1 97 6 te snel afgebro
ken correspondentie. Esteves stuurde materiaal voor beschrijvingen en ook 
zaden, waaronder zaad van species E 1. De afgebeelde plant is uit dit zaad 
opgekweekt en is door mij gefotografeerd in de collectie van de heer Uil.
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Herman Rubingh Lid van Verdienste
HERMAN KONINGSVELD

Tijdens de Algemene Vergadering van 3 mei in Den Haag is Herman Ru
bingh benoemd tot lid van verdienste van Succulenta. Eén van de kleur- 
rijkste leden van onze vereniging is op deze wijze terecht geëerd voor het 
vele wat hij als succulentenliefhebber heeft betekend en nog steeds bete
kent. Velen zullen Rubingh slechts kennen als de voorzitter die Succulenta 
van 1 980 tot 1 983 in rustig vaarwater leidde. En inderdaad heeft hij, toen 
al op de leeftijd der zeer sterken, deze bestuurlijke taak op een speciale, bij 
hem behorende wijze, vervuld.
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Trichocereus rubinghianus Backbg.
C. Wolkers 'a3 Weergave van de pentekening, gemaakt 

door Carla Wolters, die Rubingh werd

T KJCHOCEKEUS 
H UBIH GH IAÏiyS

aangeboden bij zijn aftreden als voorzitter 
van Succulenta in 1983.



Maar Rubingh is niet in de eerste plaats een bestuurder. Hij is in de eerste 
plaats een groot liefhebber en kenner van succulente planten en hij heeft in 
vele jaren een fantastische verzameling opgebouwd. In zijn kas leer je pas 
de ware Rubingh kennen. Over bijna elke plant weet hij wel wat te vertel
len. Vaak maakt hij provocerende opmerkingen om zijn bezoeker tot discus
sie uit te lokken. Altijd weer is zo'n bezoek.een leerzaam genoegen en zon
der plant of stek, gesneden met een enorm mes waarbij ook al weer een 
verhaal hoort, verlaat niemand het "Succulentarium Rubinghianum".
Niet alleen in zijn kas is Rubingh een enthousiast verteller. Vele afdelingen 
hebben reeds genoten van zijn lezingen, waarin hij ook weer met genoegen 
op lange tenen gaat staan - altijd maar weer om anderen te prikkelen mee 
te doen aan de gedachtenwisseling.
Hiermee is de veelzijdigheid van deze enorme propagandist voor 'de lief
hebberij' natuurlijk niet goed uit de verf gekomen. Eén ding moet ik beslist 
nog toevoegen: tenslotte gaat het Rubingh niet om de planten, maar om de 
medemensen, waarmee hij praat, lacht, uitgaat, redetwist en filosofeert via 
die planten. Onderstaand gedicht, dat hij na zijn benoeming op 3 mei voor
las is duidelijk genoeg.
Herman Rubingh, gefeliciteerd.

OVERPEINZING

Ziet ge rond in uw kas,
In de schoonheid der planten verloren, 
gelijk een vrome in de glans 
van zijn heilige tempel.
Vergeet niet de Mens, broeder, 
want de mens is het hoogste.

Herman Rubingh

T IJD S C H R IFT E N

Asklepios nr. 3 6 , decem ber 1 9 8 5
Dit nummer staat in het teken van de geslachten Duvalia en Piaranthus. Echter, het openingsar- 
tikeltje is een verslag van A. van Ling over de eerste Nederlandse Asclepiadaceae-studiebijeen- 
komst.
K. Harold beschrijft een hybride tussen Huernia en Duvalia, de foto's bij het artikel zijn afkomstig 
van C. van de Wouw. De cultuur van Duvalia en Piaranthus wordt beschreven door resp. N. Oak- 
man en L.W. Lemire; laatstgenoemde weet ondanks de ijzige Canadese omstandigheden schitte
rende resultaten te verkrijgen. Als slot van dit nummer volgen een artikel van J. Croucher over de 
cultuur van Stapelia's (oorspronkelijk gepubliceerd in 1 872) en een vertaling van het artikel van 
Rauh over Ceropegia leroyi.

The Xerophyte volume 8 , 1 9 8 5
Voorjaar. Enkele korte artikelen vullen dit nummer, o.a. over Monadenia stapeiioides, Cono- 
phytum ectypum, het geslacht Turbinicarpus en Calibanus hookeri Daarnaast worden enkele 
impressies gegeven van de vetplantencultuur door de redacteur, V. Graham. De kleurenfoto's 
van Turbinicarpus zijn bijzonder duidelijk.
Zomer Een foto van Ceropegia ampliata, een in veel collecties voorkomende plant, opent het 
nummer. Daarna volgen korte artikelen over Adansonia (Baobab-bomen), Lophocereus schottii 
fa. monstruosus en Sedum rosulatum.
Het middengedeelte bestaat zoals gebruikelijk weer uit een serie foto's in zwart/wit en is bedoeld 
om bekende en onbekende planten eens onder de aandacht te brengen.
Herfst. Ditmaal wordt het nummer geopend met een kleurenfoto van Pterodiscus speciosus. 
Hierna volgen enkele korte artikelen o.a. van M. Meadows over zijn cultuurervaringen, over suc
culente Pelargoniums, en enkele reacties op de artikelen over Lophocereus schottii en Sedum 
rosulatum
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Aloe volume 22, 1985
IMr. 1 . Zoals gebruikelijk een kleurrijke uitgave uit dit door zwart/wit problemen geteisterde land. 
D.T. Cole opent met de nieuwbeschrijving van Trichocaulon felinum, afkomstig uit de Kaappro
vincie. F. Steffens vervolgt zijn verhaal over succulenten op postzegels. D.S. Hardy neemt ons 
mee op een tocht over het eiland Madagascar. N. Sauer stelt enkele Ophthalmophyllums voor, 
uiteraard fraai geïllustreerd. De aflevering van het "Album ”  gaat deze keer over Tavaresia bark- 
ly i en Titanopsis primosii.
IMr. 2. Het voorblad wordt ditmaal gesierd door een succulente boom, Sesamothamnus lugar- 
dii, in zijn natuurlijke omgeving. N. Sauer vervolgt zijn verhaal over Ophthalmophyllum en D.S. 
Hardy trekt verder over Madagascar. D.T. Cole publiceert een zeer bruikbaar artikel over het ge
bruik van Latijnse namen, voor niet-biologen zeer aan te bevelen. In het "Album ”  vindt u ditmaal 
Frithia pulchra
Nr. 3. Aloë wickensii siert de voorplaat en ook het eerste artikel handelt over een Aloë, namelijk 
Aloe divaricata, die wordt besproken door D.S. Hardy. Deze auteur vervolgt tevens zijn verhaal 
over Madagascar en start met een nieuwe serie over Namibië. D.T. Cole behandelt een aantal 
/./'fAops-cultivars; zoals bij alle veel gekweekte geslachten komen deze onnatuurlijke "soorten" 
ook bij Lithops voor. N. Sauer behandelt ditmaal Ophthalmophyllum rufescens en het "Album ”  
gaat over Carpobrotus sauerae Het nummer wordt afgesloten met een artikel van D.C.H. Plo- 
wes over 5 Aloe's: A. ecklonis, A. ecklonis DP 7052, microstigma, spec. DP 221 7 en spec. 
DP 2260.

Cees Boete

Cactussen en Vetplanten jrg. 2 (1985).
Nr. 1 . Liekens geeft een inleiding op het geslacht Discocactus en bespreekt apart de soorten D. 
horstiien D. placentiformis Van Hoofstadt wijdt enige pagina's aan het geslacht Astrophytum  
Dezelfde auteur geeft uitvoerige aanwijzingen voor het kweken van cactussen en vetplanten in 
de open lucht.
Nr. 2. Geopend wordt met een vertaling van een artikel van Lau over de ontdekking van Tacitus 
bellus. Van Hoofstadt vervolgt zijn artikel over Astrophytum, waarbij A. asterias uitvoerig aan 
de orde komt. Liekens gaat in op het hoe en wat van het verspenen. De vormen van sommige 
zaadbessen bij cactussen is het onderwerp van een volgend kort artikeltje. Van Hoofstadt 
bespreekt Mammillaria theresae en vervolgt zijn artikel over cultuur in de open lucht.
Nr. 3. Het artikel over het kweken van succulenten in de open lucht wordt afgesloten. Van 
Hoofstadt en Liekens gaan in op het geslacht Notocactus indeling, beschrijving en verzorging, 
Vereycken behandelt Astrophytum ornatum Liekens en Van Hoofstadt bespreken een aantal 
interessante liefhebbersplanten. Ingegaan wordt op de heroprichting van het geslacht Quaqua. 
Nr. 4. Liekens en Van Hoofstadt bespreken een aantal cactussen en vetplanten voor beginner en 
gevorderde. Van Hoofstadt richt de schijnwerper op Aloe variegata Vereycken bespreekt uit
voerig Astrophytum myriostigma Adrien beschrijft een drietal Melocactussen die hij vond tij
dens een tocht door Bahia en Sergipe, Brazilië.
Nr. 5. Vereycken bespreekt uitvoerig Echinocactus horizonthalonius, die ook de voorplaat 
siert. Van Hoofstadt en Liekens belichten het geslacht Ferocactus en enkele soorten ervan. Van 
Hoofstadt en Vereycken berichten over hun tocht door Mexico (afl. 3). De kenmerken van de vijf 
afdelingen van het geslacht Quaqua worden beschreven.
Nr. 6. De voorkant draagt een foto van een bloeiende Ferocactus fordii, waaraan Lampo een ar
tikel wijdt. Pluemer verhaalt van zijn bezoek aan het eiland Cerralbo. Van Hoofstadt vervolgt zijn 
artikel over het kweken van succulente planten in de open lucht. Vereycken geeft een inleiding 
op het geslacht Trichocaulon en bespreekt aansluitend de soorten uit de groep Eutrichocaulon 
(1 2 soorten).

Ludwig Bercht

INHO UD

Beste Succu len ta-leden - H. M e s m a n ........................................................................................
C eropegia 's van de C anarische e ilanden (I) • P. B r u y n s .....................................................
Lew isia (slot) • H. Busser en P. van der L a k e n ........................................................................
A rgen tijnse  ve rte genw oord igers  van het ges lach t M a ihuen iops is  (s lo t) - J . Lam bert

De b loei in  1 98 5  - A. W ilb o o r ts .....................................................................................................
Een ve tp lan tje  voor he t raam  (20) - W . S t e r k ...........................................................................
S u lcorebutia  m enesesii var. kam iensis  (II) - A . Brederoo en J. D o n a ld ...........................
A an teken ingen b ij D iscocactus  linda ianus - P. Braun en E. Esteves Pereira .............
Herm an Rubingh Lid van Verd ienste  - H. K o n in g s v e ld ........................................................
T ijd sch rifte n  - C Boele en L. B e rc h t ..............................................................................................

178
179 
182 
184  
186 
188 
190 
194
198
199

200



I

succulenta
M A A N D B LA D  VA N  DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIG ING  

VA N  LIEFHEBBERS V A N  CAC TUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN

D is c o c a c tu s  p u g io n a ca n th u s F oto : A . B u in ing

ISSN 0 0 3 9 -4 4 6 7

6 5 s te  JA A R G A N G  
N o . 10
O KTO BER 1 9 8 6



PHYLLO-sofie

P. VAN VEEN

We hielden eens een enquête om te weten te komen, hoe men dacht over 
de meest uiteenlopende zaken, betrekking hebbende op "Succulenta”  en 
de hobby die daarin wordt beleefd. In ronde cijfers kunnen we zeggen, dat 
van de 3000 leden ongeveer 900 reacties binnenkwamen, dus pak weg 
30%. Statistisch is dit een zeer goed resultaat en daaruit kunnen conclu
sies worden getrokken die een redelijke grond van juistheid bezitten. Uit dit 
cijfermateriaal wil ik nu eens wat conclusies tevoorschijn toveren, die onze 
verspreid wonende leden wel tot nadenken kunnen stemmen. In de eerste 
plaats blijkt, dat ongeveer één derde deel van de leden zich (nog) niet heeft 
aangesloten bij een afdeling, doch dat een aantal hiervan zich toch wel 
daartoe aangetrokken voelt. Er werd in deze enquête ook de vraag gesteld 
aan verspreid wonende leden, waarom zij geen afdelingslid zijn. Dan wordt 
zo'n onderzoek pas goed vermakelijk door de tegenspraak die er in feite in 
zit. Als ik eens wat vragen op een rijtje zet met daarachter de percentages, 
dan ziet u toch wel, dat vele verspreid wonende leden nog niet goed erbij 
hebben stilgestaan, wat een afdelingslidmaatschap in feite inhoudt. Want 
weinig of geen belangstelling heeft 23,7% , terwijl slechts 22,8%  ooit een 
afdelingsbijeenkomst heeft bezocht, waarvan meer dan de helft (54,8%) 
dit een prettige ervaring vond. Conclusie: ga in ieder geval eens naar zo'n 
vergadering toe. Verder zie ik tot mijn schrik, dat maar liefst 35,3%  van 
deze ledengroep geen tijd heeft om over het gehele jaar gerekend 6 avon
den voor zijn hobby vrij te maken. Je kunt het toch maar druk hebben! 
Tenslotte nog een enkel cijfertje uit de enquêtegegevens: 57,8%  van de 
verspreid wonende leden woont binnen een kring van 25 km van een afde
ling, dus de afstand die men moet overbruggen voor het vergaderingsbezoek 
kan m.i. ook geen belemmering zijn.

Tot zover ons cijfermateriaal. We kunnen de kwestie van de verspreid wo
nende leden ook van een andere zijde benaderen en men hoort dan o.a.: 
Waarom zou ik me bij een afdeling aansluiten? Ik zie er het nut niet van in, het 
geeft alleen maar verplichtingen, vrijheid/blijheid en dergelijke kretologie. 
Het doet me denken aan de vent die geen all-risk verzekering voor zijn au
to wil afsluiten omdat hij uitsluitend op zondagmorgen tussen vijf en zes 
uur op de openbare weg rijdt. Dan heeft hij groot gelijk, evenals de man (of 
vrouw) die uitsluitend succulenten kweekt om erbij te zitten en ervan te 
genieten en die er verder niets van wil weten. Maar die wordt dan ook 
beslist geen verspreid lid van Succulenta. U hebt echter wél die stap gezet 
en u zult dus nieuwsgierig zijn naar de verschillende vormen en bloemen 
van cactussen en vetplanten. U zult zich wellicht aangetrokken voelen tot 
Noto's, Gymno's of Stapelia's. Het zal u oneindig veel moeite kosten om 
een dergelijke plantengroep op te zetten en steeds aan te vullen met nieu
we exemplaren. Daarvoor moet u contacten leggen met een afdeling in de 
buurt. U hebt - zeker als beginneling - pech bij de kweek, bij het uitzaaien 
en pikeren, ondanks alle schone theorielessen hierover. Welnu, de prakti
sche ervaring kunt u slechts opdoen via de ervaren rotten in de afdelingen 
en deze zijn altijd bereid, u een advies te geven. De daad is dus aan U, ver
spreid wonend lid.

De Gast 33A, 9801 AB Zuidhorn
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W ij stellen voor...
D iscocactus pugionacanthus Buin & Bred

CARLA WOLTERS, GÜNTHER KÖNIGS EN JAN HOVENS

Onder de titel "W ij stellen voor..." willen wij 4 Discocactussen, te weten 
D. pugionacanthus, D. pulvinicapitatus, D. spec. "Agua Limpa" en D. 
latispinus, nader onder uw aandacht brengen. Aan deze serie werken mee: 
Günther Königs, verantwoordelijk voor de plantbeschrijving, Carla Wolters, 
die de serie zal voorzien van fraaie pentekeningen en Jan Hovens, die zorg 
draagt voor een aanvullend gedeelte.

In 1 972 ondernamen A. Buining en L. Horst één van hun gezamenlijke 
tochten op zoek naar groeiplaatsen van cactussen. Zij bezochten groei
plaatsen van al bekende soorten maar vonden ook vele populaties van nog 
onbekende taxa. Een van deze vondsten is later door Buining en Brederoo 
beschreven als Discocactus pugionacanthus.

Plantgegevens
Lichaam enkelvoudig, gedrukt bolvormig, 14 cm 6, groen.
Cephalium gedrukt bolvormig, met cremegele wol, 4 cm <b.

Ribben 1 1; areolen ovaal, eerst met gelig tot lichtbruin wolvilt, later kaal, ca. 3 per rib; dorens 
dolkvormig, eerst hoornkleurig, later lichtrose tot lichtgrijs.
Bloemknop lichtgroen; bloem buisvormig, naar boven iets trechtervormig, kaal, wit.
Vrucht knotsvormig, bijna wit.
Zaden helmvormig, glanzend zwart, 1,4-1,7 mm lang en 1,4-1,6 mm breed.

De soort komt voor in het noordelijk deel van de Chapada do Diamantina 
en het gebied ten westen van Fruta de Leite, in de staat Minas Gerais, Bra
zilië, groeiend tussen wit gesteente op een hoogte van ongeveer 950 m. 
Het veldnummer is HU 462.
Op dezelfde groeiplaats komen nog een aantal cactussoorten voor; Micran-

Discocactus 
pugionacan thus

Foto A. Buining



thocereus violaciflorus Buin. & Bred., PseudopHocereus fulvilanatus 
Buin. & Bred., Brasilicereus markgrafii Backbg. & Voll en een nog onbe
noemde Melocactus.

Op de groeiplaats van Discocactus pugionacanthus.
Het was op 1 6 augustus 1981 om 9 uur 's morgens toen wij - Dr. Strec- 
ker, de heer en mevrouw van Heek en de heren Paul, Heimen en Hovens - 
vanuit onze auto, rijdend van Riacho dos Machados naar Salinas, een vlak 
terrein zagen met wat lage rotsformaties. We waren op zoek naar een 
groeiplaats van D. pugionacanthus, een soort die in de omgeving van Sali
nas in noordelijk Minas Gerais, Brazilië zou moeten voorkomen. Het was 
meteen raak; D. pugionacanthus groeit hier tussen het gras in het laagst 
gelegen gedeelte, op een oppervlakte van ca. 1 00 x 200 m. Dit is waar
schijnlijk niet dezelfde populatie als die Buining vermeldt in zijn nieuwbe- 
schrijving.

Discocactus 
pugionacan thus

Foto J. Hovens

Het terrein kan het best omschreven worden als een "wilde weide" met 
steenslag en veldspaat (kwartszand) en kleine rotsformaties. De tempera
tuur (winterperiode) was 18°C en de relatieve luchtvochtigheid 75%; het 
was licht bewolkt. Hoewel het hele terrein enkele hectares groot is, is het 
deel waar steenslag en/of kiezelstenen aan de oppervlakte liggen, betrekke
lijk klein. Daar waar deze steenslag ophoudt, vinden we geen enkele Disco
cactus meer. Het aantal Disco's dat hier groeit op een oppervlakte van ca. 
2 ha is moeilijk te schatten, maar ligt zeker niet boven de duizend. Hoewel 
dit veel lijkt is het voor een hele populatie toch weinig. Dit is typerend voor 
bijna alle bezochte groeiplaatsen in Minas Gerais. De planten zijn sterk ge
bonden aan de bodemgesteldheid; het is een licht tot half beschaduwde 
standplaats ten gevolge van de omringende begroeiing, die in de groeiperio
de bovendien zorgt voor een hogere luchtvochtigheid.
De bodem kan worden omschreven als mineraalhoudend met geen of wei
nig humus. De bodem bestaat uit een dikke laag veldspaat (lijkt op zilver
zand) en is afgedekt met "kiezelstenen". In zo'n soort bodem wordt een 
teveel aan water snel afgevoerd maar hij blijft toch voldoende lang vochtig 
door de afdekking met deze "kiezelstenen”  die een snelle verdamping te
gengaan. Door de natuurlijke "zetting" van deze bovenlaag lijkt het alsof 
de grond is bezet met mozaïek.
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Daar waar rotsblokken boven het maaiveld uitstaken groeiden eveneens 
Micranthocereus violaciflorus, fraaie Bromelia-achtigen en kruidachtige 
planten. Mijn eerste Braziliëreis was zoals de meeste ''cactussafari's'' ge
richt op het bezoeken van zoveel mogelijk groeiplaatsen. Achteraf is het 
jammer dat we geen bodemmonster hebben genomen en zelfs niet de pH 
ter plekke hebben vastgesteld. Ik denk dat deze gegevens te zamen met 
wat meer aandacht voor de begeleidende flora erg belangrijk zijn voor het 
welslagen van het kweken van onze cultuurplanten. Bij mijn volgende reis 
zal dit zeker één van de hoofdpunten vormen waar mijn aandacht naar uit 
zal gaan.

Dorpstraat 36, 6082 AP Buggenum 

Hammersteinstrasse 2 1 ,4 15 0  Krefe/d, BRD 

Markt 10, 5973 NR Lottum

Sedum  atratum  L.

J.J. DE MORREE

Wanneer we aan groeiplaatsen van succulenten denken gaan onze gedach
ten uit naar zand- en rotswoestijnen zoals de Sonora-woestijn, kiezelvelden 
in zuidelijk Afrika of een interessant eiland als Madagascar. Niet direct zullen 
de Europese Alpen als een succulentenwereld in onze voorstelling opduiken. 
Toch heeft het hooggebergte lokaal dusdanige klimatologische omstandig
heden, dat er een succulente flora huist. Zelfs de grazige alpenweiden zijn 
een groeiplaats voor diverse vetplanten. De grote rotsblokken in die weiden, 
met hun verweringsspleten en kleine kommetjes met humus, zijn bij uitstek 
een plaats waar zich planten kunnen ontwikkelen die gespecialiseerd zijn in 
het doorstaan van hitte en droogte. Zeer bekend zijn de grote pollen met 
spinraghuislook, Sempervivum arachnoideum L., en het welig tierende wit 
vetkruid, Sedum album L.
Op de weidebodem zelf hebben kleine sedums en sempervivums weinig 
kans, omdat de rijke bladdragende vegetatie ze zodanig overschaduwt dat 
ze verdrongen worden. Op rotsen hebben welig groeiende grassen en krui
den geen kans en zo zijn de rotsoppervlakten een wijkplaats voor de kleine

Sedum
atratum

Foto’s van 
de schrijver



Groepje Sedum atratum  in een m et humus gevulde rotsspleet

vetplanten, die hier maar weinig concurrenten tegenkomen. Een andere, 
maar niet direct voor de hand liggende groeimogelijkheid is de weg omhoog 
naar de eeuwige sneeuw. Tijdens mijn klimvakanties ben ik regelmatig een 
klein vetplantje tegengekomen dat mijn belangstelling trok. Op de morene- 
hellingen van gletsjers en op kale, geëxponeerde puinhellingen, waar nog 
maar weinig planten gedijen, groeit de kleine Sedum atratum  L , op een 
hoogte van 1800 tot 3000 meter. De Flora van Graubünden zegt er o.a. 
het volgende van: "S. atratum ist die einzige einjahrige Nivalpflanze, die fast 
ausschliefSlich Schutthalden, offene Grusboden und Felsritzen bewohnt” . 
(S. atratum is de enige eenjarige hooggebergteplant die bijna uitsluitend puin
hopen, open rotsachtige bodems en rotsspleten bewoont.)
De rozetten van ongeveer 2 cm in diameter bestaan uit rolronde blaadjes en 
zijn blauwgroen bij de nieuwgroei, maar meestal is de plant als geheel rood
bruin overwaasd. De rode verkleuring is een aanpassing aan de sterke licht
intensiteit op grote hoogte. Een oude maar ongeldige naam duidt ook op de 
roodbruine kleur: Sedum rubens Wulf. Als de bloemstengel zich ontwikkelt 
rekt het plantje zich tot 4 a 5 cm hoogte. Het toont dan de kleine stervormi
ge bloemen waarvan de kleur varieert van lichtgeel tot donkeroranje met een 
bruine middenstreep op de afzonderlijke bloemblaadjes.
De planten hebben een korte groeiperiode omdat de sneeuw maar een paar 
maanden van de hellingen verdwijnt. Pas in mei of juni komt de kale grond 
bloot. Waar de grond geen kalk bevat, kan S. atratum overigens niet groeien 
en daardoor is de plant niet aanwezig buiten de alpenketens met kalkhou- 
dend gesteente.
Een andere plant die tot op grote hoogte (tot 4200 m) voorkomt - de 
gletsjer-anemoon - heeft ook sappig verdikte blaadjes en bloemstengels. 
Waarom ''kiezen'' hooggebergteplanten voor een succulente groeiwijze? De 
grond waarin ze wortelen is vaak doornat van het smeltwater. De nachtvorst 
die na elke dag weer intreedt pleit ook niet voor succulente groei (door een 
hoge zoutconcentratie in de bladeren wordt bevriezing overigens voorko
men). Daarbij staat er ook vaak een behoorlijk straffe wind, die voorkomt dat 
er zich een vochtig microklimaat rond de planten vormt. Misschien is er een 
analogie met het menselijk lichaam dat wordt blootgesteld aan grote hoogte. 
Op dat niveau heeft de mens door de ijle droge lucht een veel sterker vocht
verlies dan op zeeniveau. Bij Himalaya-expedities moeten de deelnemers 
wel 6 liter water per dag tot zich nemen om uitdrogen te voorkomen.
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Ik heb een aantal sedums meegenomen om ze een plaatsje te geven in mijn 
rotstuin. Daar bleek dat de plantjes in de herfst afsterven. Dat had ik ook uit 
de Alpenflora kunnen opmaken, maar daar had ik overheen gelezen. In de 
flora staat vermeld dat de planten aan het einde van de zomer een grote 
hoeveelheid zaad produceren om het voortbestaan te garanderen. Hoewel 
kiemplantjes in oktober al in groten getale rond de moederplanten opkomen 
gaan er in de Alpen door de langdurige vorst en het dikke sneeuwdek een 
groot aantal verloren. Het volgende jaar vond ik inderdaad nog een aantal S. 
atratum tussen de Sempervivums. De rode kleur kwam echter niet terug, 
wat te verklaren is door de veel lagere lichtintensiteit op zeeniveau. De Hol
landse slakken en de andere klimatologische omstandigheden hebben er
voor gezorgd dat ze niet jaren achtereen weer zijn opgekomen. Al met al 
geen plantje dat op eenzame hoogte op de liefhebberslijsten zal prijken, 
maar toch een aardige succulent om eens ontmoet te hebben.

Literatuur:
Braun-Blanquet, J. en E. Rübel, Flora von Graubünden, Verlag Hans Huber
Hegi, G., H. Merxmüller und H. Reisigl, Alpenflora, 25e druk, Verlag Paul Parey Koningin Emmalaan 23,
Landolt, E., Unsere Alpenflora, Verlag Schw. Alpenclub. 2 26 3  HM Leidschendam

*  *  *

Sulcorebutia m enesesii var. kam iensis Brederoo & Donald
(slot)

A.J. BREDEROO en J.D. DONALD

Het is aantrekkelijk om voor te stellen S. breviflora samen te voegen met de 
andere geelbloeiende Sulcorebutia's die ten noorden en ten westen van de 
stad Cochabamba voorkomen. De zaden van beide groepen, evenals hun 
bloemmorfologie, vertonen veel overeenkomst. Toch moet hier enige voor
zichtigheid worden betracht bij een zo ingewikkeld en klein geslacht als Sul
corebutia.
De geelbloeiende Sulcorebutia's uit dit gebied hebben bovendien een aantal 
eigenschappen gemeen met de meest noordelijke groep van het geslacht 
Weingartia Werd., met als type W. neocumingii Backbg. (Dit roept natuur
lijk de vraag op of deze W. neocumingii-groep echte Weingartia's omvat of 
dat de soorten tot de Sulcorebutia's moeten worden gerekend).
Bij de Haciënda Choro groeit een andere interessante plant, door Cardenas 
beschreven als Rebutia glomeriseta en door Ritter ondergebracht in het 
geslacht Sulcorebutia. Deze plant verenigt in zich een aantal kenmerken van 
de geslachten Rebutia, Weingartia en Sulcorebutia. Ze schijnt niet nauw ver
want te zijn met haar buur S. menesesii, maar eerder een geïsoleerd taxon. 
De plant is ook niet opnieuw verzameld na de ontdekking in 1 949 door E. 
Rocha. Naar het zich laat aanzien zou ze best in het geslacht Weingartia ge
plaatst kunnen worden, meer specifiek in de W. neocumingii-groep, want de 
zaden en de bloemen komen hiermee opmerkelijk goed overeen. Verdere 
studie is vereist aan de hand van materiaal van de vindplaats. Het kon eerder 
een geval zijn van convergentie dan van strenge fylogenie.
S. muschii en S. menesesii var. kamiensis zijn zeer nauw verwant en verte
genwoordigen waarschijnelijk slechts hoger voorkomende vormen van dezelf
de soort. De drie taxa zijn gemakkelijk van elkaar te onderscheiden. De var. 
menesesii is gekenmerkt door haar afgeplatte habitus en sterk teruggebogen 
donkerbruine dorens, die de plant bedekken. De twee andere taxa heb
ben afstaande, krachtige dorens en zijn bolvormig tot kortcylindrisch van 
habitus.
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Sulcorebutia 
muschii 
R 607

Foto J. Do na ld

S. menesesii var. muschii heeft de sterkste dorens en maakt veel zijspruiten, 
in tegenstelling tot S. menesesii var. kamiensis, die minder spruit. De bloem- 
kleur van de soort wordt donkerder van muschii naar kamiensis; de laatste 
vertoont zelfs diep oranjerode tot rode bloemen.

Tussen de al relatief grote zaden van deze groep zijn de zaden van de var. 
kamiensis het grootst.
Voor de volledigheid volgt hier nog een overzicht van de synoniemie, waarbij 
tevens twee combinaties zijn doorgevoerd.

Sulcorebutia menesesii (Card.) Buin. & Don.
Sukkulentenkunde 7/8, p. 96, maart 1 963.
Bas.: Rebutia menesesii Cardenas.
Cact. & Succ. J. Amer. 3 3 :4; 1 1 5, augustus 1 961 .

Sulcorebutia menesesii var. muschii (Vasq.) Don. nov. comb.
Bas. Sulcorebutia muschii Vasq.
Succulenta 53 (3): 43, maart 1974.

Sulcorebutia menesesii var. kamiensis Bred. & Don. var. nov.
Type: Lau 974, gedeponeerd in het herbarium van Kew. 

Sulcorebutia kruegeri (Card.) Ritt.
Nat. Cact. & Succ. J. 1 6: 4; 79, december 1961.
Bas. Aylostera krugeri Card.
Cactus 1 3 :57;257, december 1 957.

Sulcorebutia kruegeri var. hoffmanniana (Backbg.) Don. nov. comb.
Bas. Lobivia hoffmanniana Backbg.
Die Cactaceae III, p. 1 434, 1 959.
Sulcorebutia hoffmanniana (Backbg.) Backbg.
Kakteenlexikon, p. 41 5, 1966.

Plant description
Body: Globular to subcylindric, becoming caespitose with age, upto 70 mm in diameter and 
60 mm in height for individual heads. The epidermis is usually a dull green to bronzed mauve 
but in cultivation lighter green cultivars can be seen. The plant developes a thickened divided 
taproot System. Ribs: The 1 8-24 ribs are slightly spiralled and resolved into large ellipsoidal 
tubercles upto 1 2 mm long by 8 mm wide and 5 mm high at maturity. Areoles: These are set 
on the upper ridge of the tubercle and are upto 8 mm long and 1.8-3 mm wide at their apex
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narrowing to almost a point at their base and are set in a groove that extends trom the furrow 
that runs from the two upper adjacent tubercles to the two lower adjacent tubercles; white or 
cream to light brown felted and 5-8 mm apart. Spines: Only radials are present, porrect, subu- 
late, in 8-10 lateral pairs, upto 40  mm long for the uppermost and only 5 mm long for the lo- 
west pair; golden brown or white to yellow tipped brown in colour, or wholly white. Some d o 
nes have considerably shorter spines. All the spines are flexibel. Bud; Arises from lower areoles, 
conical in shape and brown scaled. Flower: Upto 35 mm long by 35 mm wide at anthesis but 
often smaller 28 mm long by 24 mm wide, funnelform with spathulate perianth segments, 
usually orange or yellow in colour with darker orange margins and tips; lighter, more yellow flo- 
wers have been observed as well as deep orange-red to red on different clones. Pericarp 4 mm 
by 4 .5  mm wide, brown with round pointed scales with fine white hairs in the scale axils; re- 
ceptacle 11 to 1 5 mm long, 1 2 mm wide at corolla, 4 mm wide at base, covered by oval spa
thulate scales 2.5 to 1 4 mm long, 2.5 to 5 mm wide, brownish in colour; outer perianth seg
ments spathulate with a minute tip-tooth, ca. 1 7 mm long, 5 mm wide usually orange-yellow, 
rarely pale yellow or deep orange-red; inner perianth segments similar, 16 mm long and 4.5 
mm wide or less (3 mm); style white, 9 mm long and 0 .7  mm thick, with 6-lobed stigma, lo- 
bes 4.5 mm long and pale yellow to white; filaments arranged in 6 wreaths, the lowest 5 mm 
long, the upper 3 mm long with yellow anthers 0 .8  mm long; nectary an open chamber at the 
base of the receptacle not occluded by the emergent style. Fruit: Flattened globose berry upto 
7 mm in diameter, orange-brown in colour with small brown triangular scales with minute fine 
white hairs hidden in the scale axils, often curly. Seed: Cap-shaped with a verrucose testa, 
dull or matt brown-black with an ochre coloured arillus coat; hilum egg-shaped, light ochre in 
colour, somewhat depressed. The funiculus development belongs to the 'kruegeri/mentosa' 
group of the Brederoo Classification of Sulcorebutia seeds.

Literatuur:
FRITZ G.: Notitjes betreffende de verwantschap van Sulcorebutia arenacea (Card.) Ritt. (in drie delen) Cactus (Belg.) I, 1 4 (1) 8- 11 
jan. 1982. - II 1 4 (3) 33-37 , mei 1982. - III, 14 (5) 65-70, september 1982.
OESER R.: Sulcorebutia breviflora - viele Namen, eine Art? ZAG, Echinopseen Informationsbrief 1984 p. 10-12.

Gillis Steltmanstraat 38, 1067 NP Amsterdam
29, George V. Avenue, Worthing, West Sussex, BN II 5SE, Engeland

*  * #

Overpeinzingen van een beginnend liefhebber

B. KAHMANN

Zoals verreweg de meeste leden van Succulenta ben ook ik wat je noemt 
een beginner, of als u wilt een 'liefhebber'.
Hoe komt zoiets? In mijn geval is mijn vrouw de schuldige. Zo'n 20 jaar ge
leden kreeg zij van iemand een cactusje; het ding werd op onze nog wat kale 
vensterbank gezet (we waren pas getrouwd) en in de loop der jaren kwamen 
er enkele bij. Waarschijnlijk door stom geluk of dank zij haar groene vingers 
gingen de planten niet dood. Toentertijd mocht ik ze nog niet erg. De gordij
nen bleven er aan hangen, de bezoekers vonden ze stom en vaak greep een 
van de kindertjes erin. Zoontje Michiel kreeg er zelfs een op zijn hoofd, zodat 
het ventje wel een egel leek en brulde als een (stekel)varken.
Langzaam aan raakte mijn vrouw echt in de ban van de cactus; ze ging boek
jes aanschaffen en begon fors planten te kopen. Officiële namen interesse
ren haar (nog) niet, wel had ze allerlei troetelnaampjes bedacht, bijvoorbeeld 
Basje, Hersen, Toorts, Rotsje, Storm en zelfs Penisje.
Plotseling, zo'n 4 jaar geleden, patsboem! kreeg ook ik de beruchte-succu- 
lentenziekte en was er geen houden meer aan. Een bescheiden kasje werd 
in de tuin gezet, meer boeken werden gekocht en via een kennis werden we 
lid van Succulenta. We bezochten diverse winkels en kwekers, bekeken vele 
hortus-kollekties en gingen zelfs naar een tentoonstelling in Frankfurt.
Dat eerste kasje is inmiddels vervangen door een vrij grote kas die keurig in 
tweeën is gedeeld, de ene helft voor mijn vrouw en de andere voor mij. Al 
zijn onze voorkeuren niet precies hetzelfde (zij uitsluitend cactussen, ik meer 
de overige succulenten) toch is het ontzettend leuk zo'n hobby samen te

209



kunnen doen en vaak tot diep in de nacht samen over onze lieverds te kun
nen praten. Graag wil ik 'n volgende keer wat meer schrijven over het hoe 
en wat aan onze kollektie, onze opvattingen en methodes.
P.S. Dat eerste cactusje van mijn vrouw leeft nog steeds en blijkt een Noto- 
cactus te zijn, met inmiddels de respectabele hoogte van 45 centimeter! 
(Eriocactus leninghausii? Red.).

(her)kent U dat nou ook...?

De ergernis als de weersverwachting weer eens niet blijkt te kloppen, zodat je 
beter niét had kunnen gieten...
De nieuwsgierigheid als je iets onbekends hebt gekregen of gekocht en je in 
boeken gaat neuzen om te kijken wat het precies is, hoe en waar het groeit 
en wat voor bloemen je kunt verwachten...
De angst voor de luizen, de zwartrot, de spint, de regen, de temperatuur... 
De verbijstering die je bekruipt als 'leken' in je kas komen met opmerkingen 
als: ''Dat is zeker een buitenlandse plant”  en "Hé, aan die cactus zit nog 
geitenhaar” ...
De spanning of die knoppen het nog halen vóór de herfst...
De aarzeling bij het kiezen, je wilt ze allemaal kopen en je vecht met je ge
voel en je budget...
De onzekerheid doe ik het wel goed... geef ik deze schoonheid teveel of juist 
te weinig water... zal ik al verpotten of toch nog een tijdje wachten...
De voldoening als er nieuwe knoppen komen... als minuscule zaadjes kie
men... als eindelijk nieuwe wortels zichtbaar worden...
De vreugde van een moeilijke maar fantastische hobby...

Rembrandtlaan 29, 1272 GM  Huizen

M e s e m b ry a n th e m a c e a e  (LIV)

FRANS NOLTEE & ARIE DE GRAAF

83 Namaquanthus L Bolus
(afgeleid van Namaqualand en het Griekse woord anthos = bloem).

De familie Mesembryanthemaceae bevat een klein aantal geslachten die op 
grond van hun botanische kenmerken niet ondergebracht kunnen worden in 
één van de groepjes van planten waarin de onderfamilies zijn opgesplitst. Al 
de betreffende geslachten zijn monotypisch, dus slechts één soort omvat
tend.
Namaquanthus is zo'n geslacht, met als enige soort N. vanheerdei. 
Oorspronkelijk werd N. farinosus ook tot Namaquanthus gerekend, doch 
voor deze plant werd later het geslacht Wooleya opgesteld. Tussen de bouw 
van de zaaddozen bestaat een gering verschil, terwijl ook de verschijnings
vorm van de planten onderling afwijkt. Dit was voor Dr. L. Bolus aanleiding 
een nieuw geslacht te scheppen. Nu was mevrouw Bolus sterk in het opstel
len van nieuwe geslachten aan de hand van soms minimale verschillen en 
door botanici worden dan ook sommige van haar creaties in twijfel getrok
ken. Gelukkig hoeven we (en kunnen we) ons niet veel aan te trekken van
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vanheerdei

Naar een afbeelding 
in Herre, The Genera 
of the Mesembryan- 
themaceae

Tekening A. de Graaf

Namibia ponderosa
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het gekrakeel over al of niet bestaande kleine verschillen tussen geslachten 
of soorten. Voor ons is veel meer van belang het uiterlijk en de cultuur van 
de planten.
Namaquanthus vanheerdei behoort tot de zogenaamde struikmesems. De 
hoogte kan tot 30 cm bedragen en het stevige struikje heeft dicht opeenzit- 
tende, cylindervormige bladeren die aan de bovenzijde enigszins afgeplat 
zijn. De kleur van de bladeren is dof blauwgroen, waartegen de helder roze 
tot purperachtige bloemen prachtig afsteken. De stammetjes zijn op latere 
leeftijd omgeven door verdroogde resten van oude bladeren.
De cultuur is gemakkelijk en komt overeen met die van andere struikvormige 
Mesems. Zij mogen echter niet de gehele zomer buiten staan. Alleen in een 
droge, warme en zonnige periode kunnen de planten in de tuin of op een 
zonnig balkon geplaatst worden.
Het verspreidingsgebied is ook voor deze plant vrij klein en bevindt zich bij 
Steenbok in Klein Namaqualand, Kaapprovincie. Zijn standplaats in de na
tuur wijst erop dat de plant in de cultuur spaarzaam begoten moet worden.

84. Namibia Dinter et Schwantes
(genoemd naar de Namib-woestijn in Namibië).

Namibia's hebben dikke, in doorsnee min of meer driehoekige bladeren, 
overdekt met een witachtig-grijs waas. De planten groeien door vertakking 
aan de basis uit tot compacte groepen. Veel gelijkenis vertonen zij met som
mige soorten uit het geslacht Gibbaeum. Vanuit botanisch gezichtspunt zijn 
ze daarmee echter niet nauw verwant. De bouw van de zaaddozen is sterk 
van elkaar afwijkend. Het, nauw aan Juttadinteria en Dracophilus gelieerde, 
geslacht Namibia is afkomstig uit de omgeving van Lüderitz in het zuid
westelijke deel van de Namib-woestijn. De leefomstandigheden ter plaatse 
zijn van dien aard dat de planten uit dit kleine geslacht zich geheel hebben 
aangepast aan de aldaar heersende extreme droogte. Er valt langs de 
kuststrook van Namibië slechts zelden regen en dan nog alleen tijdens de 
winter. Daarentegen komen dauw gedurende de nacht en (zee)mist op uit
gebreide schaal voor. Ook waait het er altijd, hetgeen een extra uitdrogings- 
factor betekent.
De verzorging van de planten in onze kassen levert vrij veel moeilijkheden 
op; het is welhaast ondoenlijk de ideale omstandigheden te scheppen. Zij 
verlangen een droge, zeer zonnige standplaats waar constant verse lucht 
wordt aangevoerd. Voorts slechts gedurende een korte periode, tijdens het 
groeiseizoen, een enkele keer een geringe hoeveelheid water. De gemiddelde 
jaarlijkse regenval rond Lüderitz bedraagt ongeveer 1 0 mm! Daarnaast is het 
gewenst en zelfs noodzakelijk de planten, op zonnige dagen, ruim te neve
len.
Een lichtpuntje met betrekking tot de verzorging is dat Namibia's bij ons in de 
zomer groeien. De moeilijkste tijd voor deze planten is bij ons ongetwijfeld de 
winter. De temperatuur mag niet te lang o fte  vaak beneden 1 5 °C dalen en 
de planten dienen volkomen droog gehouden te worden. De luchtvochtig
heid is 's winters in onze kassen in het algemeen voor deze planten veel te 
hoog en het is aanbevelenswaardig de planten op een zeer lichte plaats, in 
huis te laten overwinteren. Als potgrond verlangen zij een zeer doorlatend 
grondmengsel van leem of klei met grof zand en steensplit in de verhouding 
50:50. Om te voorkomen dat het mengsel dichtslibt is het noodzakelijk dat 
de klei of de leem bestaat uit vrij grove stukjes. Dit is te bereiken door deze 
bestanddelen eerst te drogen en daarna door een zeef met mazen van circa
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VERENIGINGSNIEUWS OKTOBER 1986
"Succulenta”  is het verenigingsorgaan van de Nederlands-Belgische vereniging van cactussen en andere 
vetplanten "Succulenta” .

BESTUUR
Voorzitter: H. Masman, Zunaweg 10, 7466 PR Zuna. Tel.: 05480-13466.
Vice-voorzitter: M. de Bekker, Kraayeven 1, 5386 LH Geffen. Tel.: 04102-1964.
Secretaris: P. Melis, Korenbloemstraat 13, 5409 AX Odiliapeel. Tel.: 04132-72911.
2e Secretaris: F. van Leeuwen, Romer 6, 5971 PD Grubbenvorst. Tel.: 077-822316.
Penningmeester: J. Vrenken, Elandstraat 1, 5408 XC Volkel. Tel.: 04132-72917. Giro-rek.: 680596 t.n.v. Succu
lenta te Volkel, resp. bankrek. 55.32.38.981 bij Algemene Bank Nederland t.n.v. Succulenta te Volkel.
Voor België: rek.nr. 000-11.41.809-22 van de Belgische postgirodienst t.n.v. Succulenta te Volkel.
Alg. Bestuurslid: Mevr. B. Stortenbeek, Beatrixlaan 1a, 6721 EH Bennekom. Tel.: 08389-17088.
Alg. Bestuurslid: W. Alsemgeest, Stadhouderlaan 3, 3417 TT Montfoort. Tel.: 03484-1083.

LEDENADMINISTRATIE
Administrateur: Fr. van Leeuwen, Postbus 2706, 5902 MA Venlo. Inlichtingen over en aanmelding van lid
maatschap, tevens propagandafolders. Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland f 35,-, voor leden in 
België Bfrs. 625 en voor leden elders wonende leden f 45,-. Inschrijfgeld voor nieuwe leden f 7,50/Bfrs. 135.

MAANDBLAD
Hoofdredacteur: C.A.L. Bercht, Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen. Tel.: 03483-2300.
1e Redacteur: Th.M.W. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal. Tel.: 01650-36081.
Foto - redacteur: F.K.A. Noltee, Rotterdamseweg 88, 3332 AK Zwijndrecht. Tel.: 078-124200. 
Rubrieksmedewerkers: H. en R. van Donkelaar, A. Pullen, H. Ruinaard, A. v. Uijen, H. van Wortel en B. Zon
neveld.
Verenigingsnieuws: P. Melis. Sluitingsdatum 15e van de maand vóór verschijnen.
Vraag en Aanbod en Advertenties: Fr. van Leeuwen. Sluitingsdatum: 15e van de maand vóór verschijnen.

ANDERE BELANGRIJKE ADRESSEN
Buiningfonds: Voor informatie over en verkoop van het Discoboek en "Wat Betekent die Naam” . M. Jamin, 
Jan Oomsstraat 6, 5324 BB Ammerzoden.Tel. 04199-3856.
Het boek Discocactus door A.F.H. Buining. Omvat 224 pag., 60 kleurenfoto’s en 84 z/w foto’s. Nog slechts 
voorradig in Engels en Duits. Prijs op aanvraag.
Het boek ” Wat Betekent die Naam” . Verklarend woordenboek van nagenoeg alle voorkomende Latijnse 
cactus- en vetplantennamen. Prijs f  12,50 + f 3,- verzendkosten per stuk.
Bestellen door overschrijven van het juiste bedrag op girorek. 2845908 t.n.v. Succulenta Buiningfonds te 
Ammerzoden onder vermelding van het gewenste artikel.
Clichéfonds: J.A. Schraets, Tegelseweg 131, 5912 BD Venlo.
Diatheek: H.M.S. Mevissen, Dinantstraat 13, 4826 LH Breda. Tel.: 076-875076.
Ruilen zonder Huilen: H. Leuslnk, Griftweg 15, 6745 XD Ede. De Klomp. Tel.: 08387-1794.
Bibliotheek: J. Magnin, Ooievaarstraat 13, 3291 XK Strijen. Katalogus è f 1,50 te bestellen op girorek. 
13.45.616 t.n.v. J. Magnin.

VERKOOP VERENIGINGSARTIKELEN
1. Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten, 4e druk 1986. Prijs f 6,- 
per stuk.
2. Bewaarbanden voor het tijdschrift. Een jaargang per band. Prijs f 16,- per stuk.
3. Verenigingsspelden in broche-vorm of als steekspeld. Prijs t 4,- per stuk.
4. Ansichtkaarten met afbeeldingen van Succulenten. Prijs per set van 10 kaarten f  2,50.
Bij afname van grotere hoeveelheden gelden kortingen.
Informatie en bestellen bij: Mevr. B. Stortenbeek, Beatrixlaan 1a, 6721 EH Bennekom.Tel.: 08389-17088 of 
door overschrijven van het juiste bedrag op girorek. 3742400 t.n.v. Succulenta afd. verkoop te Bennekom on
der vermelding van het gewenste artikel.

CACTUSSEN - SUCCULENTEN KWEKERIJ

A.N. BULTHUIS
3945 BC Cothen - Groenewoudseweg 14 

tel. 03436-1267

G eopend m aandag  - za te rdag

Bijzondere botanische planten, speciaal
cactussen en andere Succulenten.

KWEKERIJ PIETERS, Hamweg 6, 
9623 PB Lageland (tussen Groningen 
en Slochteren). Tel.: 05981-204. 
Geopend: van di. t/m za.
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EVENEMENTEN

30 oktober : Tentoonstelling Plant en Dier. Info in het augustusnummer.
21-30 november : Vivoka 86. Info in het septembernummer.

AFDELINGSNIEUWS

Afd. Arnhem:
13 november Lezing door Dhr. v.d. Wouw over Monocotylen.

Plaats: Zaal van de speeltuinvereniging "Tuindorp” achter het pand Flora- 
laan 18 in Wageningen. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Dordrecht:
5 november : Lezing door Dhr. Bakelaar over mesems.

Plaats: Zaal de ” Rank” , Dubbelsteijnlaan 70, Dordrecht. Aanvang: 19.30.

Afd. Eindhoven:
3 november : Dialezing en huldiging van twee zilveren jubilarissen.

Plaats: Gemeenschapshuis ” De Schalm” , O.L. Vrouwendijk 31, Meerveldho- 
ven, Veldhoven. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Flevozoom:
20 oktober
17 november

: Lezing door nog onbekende spreker.
: Lezing door Dhr. Veerman en Dhr. Schipper over resp. Astrophytum en au
tomatische regeninstallaties. Plant v.d. maand: Neochilenia.
Plaats: Gr. v. Prinsterer-school, Verkeersweg 51, Harderwijk. Aanvang: 
20.00 uur.

Afd. Fryslan:
11 november Jaarvergadering en bespreking van het programma voor 1987.

Plaats: Café-Rest. "Sportpark” , Schans 11A, Heerenveen. Aanvang: 19.30 
uur.

Afd. Gorinchem-Den Bosch:
10 november : Bijeenkomst in zaai "De Prins” .

Plaats: Herberg ” De Prins” , Hoogstraat 50, Berlicum. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Gouda
20 november : Lezing door Dhr. Noltee over Yemen.

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

Afd. Groningen:
20 november : Lezing door Dhr. Wiebe Bosma over "Asclepiadaceae” .

Plaats: Bovenzaal van de Hortus te Haren. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Den Helder:
8 november : Lezing door Dhr. W. Sterk uit Helmond over Mesems.

Plaats: Kantine van de gemeentelijke plantsoenendienst, Soembastraat 83, 
Den Helder. Aanvang: 13.45 uur.

Afd. Hoeksche Waard:
13 november : Dia’s van Dhr. Koesveld, gevolgd door een quiz. Op deze avond wordt u ook 

gevraagd om de resultaten mee te brengen van de zaaiwedstrijd.
Plaats: Natuurcentrum bij de rijkshaven in Numansdorp. Aanvang: 20.00 
uur.

Afd. Hoogeveen:
5 november : Jaarvergadering. Plant v.d. maand door Freek v.d. Linde.

Plaats: Hotel Muller, Paltz 7, Beilen. Aanvang: 19.30 uur
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Afd. Rijn- en Delfland:
23 november : Dialezing door Dhr. v. Steensel over Mamillaria’s.

Plaats: Sporthal "Zuidhaghe” , Melis Stokelaan 1201, Den Haag. Aanvang 
19.45 uur.

Afd. Tilburg:
10 november : Bijeenkomst met eigen inbreng van de leden.

Plaats: Wijkcentrum ” De Kasteelhoeve” , Hasseltstraat in Tilburg. Aanvang: 
20.00 uur.

Afd. IJsselstreek:
31 oktober : Discussieavond over succulenten. Vervolg van maart.

Plaats: Zutphen.

Afd. Zeeland:
24 oktober : Bijeenkomst met ruil- en verkoopbeurs. Plant v.d. maand Thelocactus.

14 november: Bijeenkomst met als plant v.d. maand Neoporteria door 
Dhr. Antheunisse.
Plaats: Het zaaltje van de Thomaskapel aan de Vrijlandstraat te Middel
burg. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Zwolle
23 oktober : Onderwerp van deze avond is "enten” . Verder is er een onderlinge planten- 

verkoop.
Plaats: Gebouw van de "Nederlandse Protestanten Bond” , Thorbecke- 
gracht 11, Zwolle. Aanvang 19.30 uur. Voor meer info Willemien Adams, tel. 
038-227259.

DE KALENDER VOOR 1987 IS TE KOOP.

In samenwerking met de Belgische cactusvereniging is ook voor 1987 weer een fraaie cac
tuskalender gedrukt.
Deze kalender zal op de komende Algemene Vergadering te koop zijn voor een prijs van 
slechts f 6,--.
U kunt de kalender ook bestellen door overmaken van het gewenste bedrag onder vermel
ding van: "kalender 1987” , op giro 680596 t.n.v. Succulenta Volkel. Door de hoge verzend
kosten gelden dan de volgende prijzen:
Een kalender
Twee kalenders
Drie tot vier kalenders
Vijf kalenders
Zes kalenders
Zeven of meer kalenders

t 11,00
9,00/stuk
8,00/stuk
7,50/stuk
7,25/stuk
7,00/stuk

NIEUW NIEUW

cactuskwekerij
J. FOKKER
Haarpad 38, Vleuten
Duizenden cactussen 

wachten op U.
Geopend: alleen op zaterdag 

van 10 tot 17 uur.
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EERSTE ALGEMENE NAJAARSVERGADERING OP 1 NOVEMBER 1986
UITNODIGING

aan: De Ereleden van Succulenta.
De Leden van Verdienste van Succulenta.
De Leden van het Bestuur van Succulenta.
De Vertegenwoordigers van de Instellingen van Succulenta.
De Vertegenwoordigers van de Afdelingen van Succulenta.
De Leden van Succulenta.

Geachte Mevrouw/Mijnheer,

Bij deze nodig ik u uit om de Algemene Vergadering op 1 november 1986 in de Reehorst bij 
te wonen. De Vergadering begint om 11.00 uur.
Indien U, voor eigen rekening, aan de gezamenlijke lunch in de Reehorst wenst deel te ne
men moet u dit voor aanvang van de Vergadering aan de receptie kenbaar maken. U kunt 
kiezen voor een lunch van 1 12,50 of f 18,00.

AGENDA

1. Opening van de Vergadering.
2. Notulen van de vorige Algemene Vergadering. Zie augustusnummer van Succulenta.
3. Mededelingen en binnengekomen stukken.
4. Begroting 1987. De begroting vindt u elders in dit blad.
5. Openstaande vragen uit de vorige Algemene- en Ledenraadsvergadering.

Wat is de officiële positie van het Buiningfonds?
Het Buiningfonds is een instelling van Succulenta met een positie gelijkwaardig aan de 
andere instellingen.
Portokosten Bibliotheek.
Na overleg met de Bibliothecaris, Dhr. Magnin, heeft het Bestuur besloten om geen wijzi
gingen in de huidige regeling aan de brengen.
Externe propaganda.
Het plan externe propaganda is gereed. U vind het elders in dit blad.
Stroofolder.
Deze zal op de Vergadering verkrijgbaar zijn.
Kalender!
De Belgisch-Nederlandse Kalender is gereed en zal op de Vergadering te koop zijn. Afde- 
lingsvertegenwoordigers wordt aangeraden om voldoende kalenders voor hun afdeling te 
kopen. Dit om portokosten te sparen.

6. Rondvraag
7. Vaststelling van een datum voor de volgende Algemene Vergadering en sluiting.

P. Melis, secretaris

BEGROTING VOOR 1987
Contributies ± 2650 leden 93.000 Tijdschrift (z. boven) 95.500
Inschrijfgeld ± 150 leden 1.100 Bibliotheek 1.800
Verkopen 2.000 B.P. Incasso-kosten 3.000
Advertenties 3.000 Materiaal/drukwerk 1.000
Clichéfonds 6.500 Propaganda 2.500
Rente 4.500 Diatheek 300

Vergader- en reiskosten 5.000
Diversen 1.000

110.100 110.100

Volkel, 14 september 1986
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NOTULEN VAN DE LEDENRAADSVERGADERING GEHOUDEN OP 15 MAART 1986 IN DE 
REEHORST TE EDE.

Aanwezig: Mevr. Verduin, Dhr. van Kampen, Dhr. Uil, het voltallig Bestuur, de beheerders 
van: Ruilen Zonder Huilen, Bibliotheek, Diatheek.
De vertegenwoordigers van: Achterhoek, Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Brabant-België, 
Delfzijl, Den Helder, Dordrecht, Eindhoven, Fryslan, Gooi en Eemland, Gorinchem/Den 
Bosch, Gouda, Groningen, Hoogeveen, IJsselstrook, Kennemerland, Leiden, Nijmegen, N. en 
Midden-Limburg, Rijn- en Delfland, Tilburg, Utrecht, Zeeland, Zuid-Limburg.

Afwezig: De beheerder van het Clichéfonds, Dhr. Pullen, Dhr. Groot-Scholte. De vertegen
woordigers van: Haarlem, Noord-Oostpolder, Rotterdam, Voorne- Putten en Rozenburg, 
West-Friesland, Zaanstreek en Zwolle.

NOTULEN.
1. De Voorzitter opent de vergadering om 11.00 uur.
2. Notulen vorige vergadering. Gevraagd wordt of de herdenking van Dhr. Bommeljei in de 

notulen kan worden opgenomen. Hiervoor wordt gezorgd.
De notulen van de Ledenraadsvergadering behoeven volgens de statuten niet in Succu
lenta te worden gepubliceerd.

3. Mededelingen.
a. Er is tijdens de vergadering een pakket verenigingsmiddelen te koop voor f 100,--.
b. Vanuit de Belgische verenigingen is het verzoek aan Succulenta gericht om deel te 

nemen aan de uitgave van een kalender voor 1987.
c. Er zijn nog steeds onvoldoende foto’s voor de strooifolder. De foto’s moeten van ge

lijk formaat zijn en iets zeggen over de hobby. Info bij Dhr. F. Maessen.
d. Het plan "Externe Propaganda” zal op de najaarsvergadering gereed zijn.

4. Financieel verslag 1985.
a. De portokosten van de bibliotheek zitten in post 2.02.
b. Wat is de officiële status van het Buiningfonds en kunnen de jaarcijfers van het Bui- 

ningfonds ook worden vrijgegeven.
Het Bestuur zal zich hierover beraden en op de najaarsvergadering met een ant
woord komen.

c. Van de adverteerders die hun rekening niet hadden bestaald heeft alleen de Fa. 
Winco alsnog betaald. De overige posten zijn afgeschreven.

d. In 1985 werden 244 leden wegens wanbetaling afgevoerd van de ledenlijst.
5. Jaarverslagen van de Instellingen.

Er zijn geen vrggen of opmerkingen.
6. Nieuwe Bestuursleden.

De Ledenraad gaat accoord met de voordracht van de Heren de Bekker, Alsemgeest en 
Marsman.

7. Dhr. Rubingh Lid Van Verdienste.
De Ledenraad gaat accoord met het voorstel Dhr. Rubingh voor te dragen als Lid Van 
Verdienste.

8. Voorstel portokosten van de bibliotheek.
Dit voorstel wordt teruggenomen. Afhankelijk van overleg met de bibliothecaris volgt 
een nieuw voorstel.

9. Rondvraag.
a. De afd. Nijmegen vraagt of het juni/juli nummer van Succulenta kan worden gecom

bineerd in plaats van het juli/augustus nr. Aan dit verzoek zal worden voldaan.
b. De afd. Brabant-België vraagt om een soepele houding van het Bestuur in zaken die 

de uitgave van de Belgisch/Nederlandse kalender betreffen.
c. De afd. Hoogeveen vraagt of het beleid van de redactie met betrekking tot eenvoudi

ge artikelen wel is gewijzigd. Dit was eerder toegezegd. Het beleid op dit punt is in
derdaad gewijzigd. Er zijn echter niet altijd voldoende eenvoudige artikelen voorra
dig. Verder moet er voor worden gezorgd dat het evenwicht niet verloren gaat.

10. Volgende vergadering wordt gehouden op 1 november 1986.

P. Melis, secretaris
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PROPAGANDAPLAN NOVEMBER 1986

Aan: ,,
i t S Ï S S Ï Ï S -  bes,uur gemeen» mee, — « » - *  

om het ledental weer te doen stijgen.

1 Het blijkt o a uit de enquete dat de meeste nieuwe leden met onze vereniging In Kontakt 
' komen via vrienden of kennissen. Ongetwijfeld zijn dit mensen die al lid waren ^ n  Suc

culenta” of op zijn minst met het bestaan van onze vereniging op de hoogte ’ war®"- 
Daarom willen we op de éérste plaats een beroep doen op alle leden eens in hun omg
ving en kennissenkring te kijken of daar potentiële nieuwe leden \ enn fedenwerfaMie 
deren. Om een en ander extra te aktiveren, zal er het komend seizoen een ledenwerfakt

2 oÏÏweedegrote bron via welke weg nieuwe leden binnenkomen, zijn boeken en bladen.
' Het spreekkoor zich dat het belangrijk is ruilbeurzen en tentoonstellingen aan te kondi

Jen ?n diverse kranten en tijdschriften. Dit is een taak voor de afdelmgsbes uren zoals 
dat veelal ook qebeurt Wij zullen bij dit schrijven een lijst bijsluiten van redaktieadresse 
met d fm eest9in aanmerking komende landelijke bladen. Voor het plaatselijke nieuws

zdtt.d »  benaderen met be, vetzoek een

is de bedoeling om op al deze adressen een pakket leiders ,1 te leveren.
Hoewel het volgende niet uit de enquete is gebleken, blijkt bij andere groenv®ren' 
oinaen” dat hun^MAANDBLAD het middel is om nieuwe leden te werven en een uitsteken 
% ^ n t e n ï ï a r  zi|n. Wil dankan da, "Soccalanta" ook aen pogrn» ,n d,a riobting

moet ondernemen door:
a Uitaifte van overjarige losse nummers van Succulenta . ,

Hef blijkt dat bij onze secretaris flinke pakketten oude nummers van ons maandblad

Deze^uknen''uitstekend dienst doen als reklamemateriaal op beurzen e.d. Er dient
dan wel een inschrijfkaart van de huidige ledenadministratie bijgevoegd te worden, 

b. ^  kTaitenbinder za, de inhoud van het maandblad wat aangepast moeten worden.

Hierbij wordt gedacht aan enkele rubrieken zoals. . . . .  . . u,or,Hoiri «»nr
Een adviesrubriek waarin vragen van leden op ons hobbygebied kort behandeld wo 
den Hiervoor zullen we echter iemand nodig hebben, die zich daar op wil t0®'e99®"- 
W erkad^s per maand, dit wordt weliswaar ook al in de handleiding behandeld, maar 
zaMn een anPdere vorm zeker stimulerend werken. Ook hier zullen we iemand voor no- 

dig hebben.

3.

V U L K A N ®  L A V A
z a n d / k o r r e I

Het ideale SUBSTRAAT voor cactuskweek  ̂
Zowel grijze als rode lava in zakken van 10/20 kg
Inlichtingen:
Rook Krimpen bv 
Postbus 9, 2920 AA 
Krimpen a/d IJssel 
tel. 01807 -13044
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Redaktioneel stukje, waarin kort kan worden ingegaan op actuele zaken. Op dft mo
ment wordt dat ingevuld door ” Phyllo-sofie” , maar zoals de voorzitter enkele keren 
per jaar aan het woord komt, zou ook de redakteur een interessante serie artikelen 
kunnen aankondingen enz.
Speciale uitgaven van ”S u ccu le n ta zoals bijvoorbeeld een speciaal beginnummer, 
ook zouden de diverse studieclubs eens een speciaal nummer kunnen vullen inclusief 
het beginnersaandeel daarin.

6. Voorstel tot het herschrijven van de "Informatiegids” per drie jaar en deze gids wat uit
drukkelijker te koop aanbieden voor alle leden.

7. Uitgifte van een sticker met reklametekst op de rand.
8. Een kalender, al dan niet samen met de Belgische verenigingen, zal zeker propagan

distisch werken.
9. Ook willen wij er op wijzen dat het een uitstekende propaganda is, de lezingen op ons 

hobbygebied, die door enkele leden verzorgd worden ook kenbaar te maken aan andere 
verenigingen. Misschien kunnen we daar eens wat extra reklame voor maken.

10. Aanbeveling verdiend ook, om bij het organiseren van beursen e.d. samen te werken met 
andere "groenverenigingen” .

11. Tot slot zou het een goede zaak zijn, dat op iedere beurs, tentoonstelling etc. die georga- 
■ niseerd wordt over planten of in ’t algemeen over hobbybeleving, een opvallende informa
tiestand aanwezig is van onze vereniging.
Het zou prettig zijn dat daar dan alle verkoopartikelen van "Succulenta” direct te koop 
zijn en nieuwe leden zich kunnen opgeven.
Het uitklapbaar reklamescherm, dat mede voor dat doel is aangeschaft, kan hierbij een 
hulp zijn.
Omdat de verschillende landelijke bestuursleden verspreid over het land wonen, is het 
vaak wel mogelijk het scherm wat meer in de richting van de organiserende afdeling te 
brengen.
U dient dan kontakt op te nemen met Trix Stortenbeek. Tel. 08389-17088, die een en ander 
voor U kan organiseren.

U zult begrijpen dat om al deze ideeën tot daadwerkelijke aktie’s om te zetten en een succes te 
laten worden, de hulp van alle leden onontbeerlijk is.
Het moet mogelijk zijn om ons ledental, dat naar wij hopen zijn dieptepunt (thans 2650 leden) 
heeft gehad, weer op zo’n 4000 leden te krijgen.
Laten we de zaak bij voorbaat niet negatief benaderen. Het kan een succes worden, maar al
leen MET OOK UW HULP.
Mocht u ideeën hebben of suggesties, u kunt zich rechtstreeks tot ondergetekende wenden.

Namens het bestuur, Succulenta 
Wim Alsemgeest

HOVENS cactuskwekerij
Markt 10 5973 NR LOTTUM TEL. 04763-1693

speciale kwekerij voor 
hobbyisten 8 verzamelaars

Geopend: van dinsdag t/m zaterdag
van 9.00 tot 12.00 en van 
13.00 tot 18.00 uur.

Ook verzenden is nu mogelijk!

Regelmatig aanvulling van interessante nieuwighe
den. Groot aanbod van zeldzame Braziliaanse soor
ten.
Permanente tentoonstelling grafische werken van 
Carla. Een geïllustreerde plantenlijst wordt U toe
gestuurd na overmaking van f  5,-- op giro 2999178.

B L A D K A K T U S

Binnenlandse en buitenlandse 
boeken steeds voorradig.
Wij bestellen graag voor U.

Vraag onze Bladkaktus, een 
lijs t met succulente literatuur 
aan.

NATUUR & BOEK Bankastr. 10 
2585 EN ’s-Gravenhage 
tel. 070-646277
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Adressenlijst te gebruiken ten behoeve van aankondigingen van tentoonstellingen ruilbeur
sen, open dagen etc.

1. Groei en Bloei.
Centrum van de koninklijke maatschappij tuinbouw en plantkunde.
Kwekerijweg 2,
2597 JK Den Haag.

2. Centrale redactie Teletekst.
N.O.S. Postbus 10,
1200 JB Hilversum.
Pagina 410 Natuur of pagina 506 Bloem en Plant.
Uitsluitend indien er ruimte is op de T.T. en de redactie het de moeite waard vind.

3. Grasduinen 
Postbus 6003,
2001 HA Haarlem.

4. Bloem en Plant 
Postbus 7185,
4800 CD Breda.

5. Kampioen A.N.W.B.
Redactie uit in eigen land.
Postbus 93200,
2509 BA Den Haag.

Indien u vindt dat deze lijst inkompleet is, of 
het erg op prijs indien u dat meld bij:

Wim Alsemgeest,
Stadhouderlaan 3,
3417 TT Montfoort.
Tel. 03484-1083.

Opgaven voor het november-nummer moe
ten vóór 15 oktober bij de heer Fr. van Leeu
wen, Romer 6, 5971 PD Grubbenvorst zijn. 
Leden van Succulenta mogen per jaar één
maal gratis een advertentie zetten in deze 
rubriek. Alleen advertenties de hobby betref
fende worden opgenomen.

★ * *

Wegens omstandigheden een deel van mijn 
uitgebreide verzameling te koop: veel grote 
zuil- en bolcactussen, vetplanten, zoals 
Aloe’s, Crassula’s, Echeveria's, Mesembs, 
Conophytums, alsmede zaailingen, moer- 
planten en entstammen. A.B. Pullen, Pr. 
Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen, tel. 
05296-2284.

dat er wat geschrapt kan worden, stellen wij

Bedankt voor Uw medewerking.

Gevraagd: Ik zoek allerlei soorten cactus
sen, jonge planten, stekken of zaad, om 
mijn beginnende verzameling uit te breiden. 
Liefst volledig benaamd. Appeltans, Jean- 
Paul, Luikersteenweg 75, 3800 St. Truiden, 
België.

** *
Wie wil een ruilabonnement en eventueel 
corresponderen met Dr. Bojidar Iwanov, een 
ornithologe uit Bulgarije? Voertaal is Duits. 
Meer informatie bij P. Melis, tel.: 04132- 
72911.

VOOR DE LIEFHEBBERS/STERS.
WIJ BIEDEN AAN:
Cochemiea halei. f 8,--
Man. sempervivi, v. tetracantha 1 6,--
Islaya, div. soorten f 6,--.
Mam. painteri-forma-monstruosa 6,-- 
Cristaten in ± 40 vormen f 5,-- f 8,--
Melo’s in Ned. gekweekt 1 4,- f 8,--
Disco’s in vele soorten 4,- f 7,-
CACTUSKWEKERIJ LAKERVELD 
Lakerveld 89, Lexmond, tel. 03474-1718. 
Geopend: zat. 8-18 uur, ma. t/m vr.

alleen na tel, afspraak.______
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DER KAKTEENLADEN Verzendhandel
LITERATUURVRIENDEN OPGELET: '* * * 1 ^ ‘

De nieuwe bewerking van het geslacht Lobivia, W. Rausch: LOBIVIA 85 (duits), 160 blz. met 144 kleurenafbeel
dingen, c.a. DM 75,--.
De nieuwe bewerking van het geslacht Lithops, LITHOPS-LEBENDE STEINE (duits), 192 blz. met 97 kleurenaf
beeldingen en 26 tabellen, c.a. DM 28,--.
Nieuw alles overtreffend! A MONUMENTAL REVIEW OF CAUDICIFORM SUCCULENTS, PACHYCAULS, 
BOTTLE-BARREL-ELEPHANT TREES. G.D. ROWLEY: CAUDICIFORM & PACHYCAULS SUCCULENTS, (engels), 
met honderden kleurenfoto’s in superkwaliteit, ca. DM 150,-- (a.u.b. voorbestellen). Een goed overzicht van alle 
families van de stam- en knolvormige succulenten.
Ook andere bijzondere boeken vindt U in onze vernieuwde en aangevulde literatuurlijst: HOBBYBIBLIOTEK 
KAKTEEN/SUKKULENTEN ’86, die wij U op aanvraag graag kosteloos toezenden.
Jörg Kopper Lockfinke 7 D-5600 Wuppertal 1 B.R.D.

karlheinz uhlig - kakteen
7053 KERNEN i.R. (Rommelshausen)

W.-Duitsland LILIENSTR. 5

A a n v u l l in g  p la n t e n l i j s t  1 9 8 6 :

Austrocephalocereus estevisii 33,- -
Mammillaria monancistracantha 3 ,--  4,-

muegelianus 4,-
felicis 3,-

Notocacus floricomus v.
velenovskyi 3 ,--  4,-

Sulcorebutia alba, arenacea d,
losenickyiana 6 ,--  8,-

crispata.
pampagrandensis 8,-

oenantha, d tuber-
culata chrysantha d 6,-

rauschii 4 ,--1 0 ,-
tiraquensis 10,-- 14,-

Te koop: ca. 55 verschillende Tillandsia’s 
alsmede boeken Bromelien van Werner 
Rauh (nieuw f 120,-); Bromeliaceen van 
Richter (nieuw f 40,-). Totaalprijs f 250,-. 
Tel.: 085-332696.

*  *
*

Te koop gevraagd: jaargangen van Succu
lenta van de laatste 10 a 15 of event. meer 
jaren (t/m 1983). M. Gerritsen, Rozenbloem- 
straat 22, 4921 KG Made. Tel.: 01626-2475.

*  *
*

Te koop: Cactusverzameling van c.a. 50 
stuks. Groot en klein. Liefst in één koop. R. 
Caris, Achterstestraat 164, Weert. Tel.: 
04950-33853.

* *
*

Gevraagd: ter overname het boekje van W. 
Rauh, De wondere wereld van cactussen en 
vetplanten, ned. vertaling. J.C. Penning, Wil
lem Jansenstraat 33, 6681 ZW Bemmel. Tel.: 
08811-2170.

*  **

Boeken te koop: Cactussen en andere suc
culenten (Edgar/Lamb); Wat betekent die 
naam? (Korevaar); Discocactus (Buining); 
Cactussen en andere succulenten (Bommel- 
jé); 126 cactussen en vetplanten (Ouds- 
hoorn); Vetplanten en cactussen (Kromdijk); 
Praktisch cactusboek (Haage); Das Kakteen 
Lexikon (Backeberg); Das Sukkulenten 
Lexikon (Jacobsen). Totaalprijs f 125,-. Tel.: 
078-195943 (Zwijndrecht).

★ *
★

Gevraagd: alum. broedkastje, ongeveer 4 è 5 
m2 oppervlakte met toebehoren. Tel. opgave 
na 18 uur onder nr. 03463-2345.

*  *
*
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5 mm te drukken. Vervolgens de leem of klei te zeven door een fijnere zeef, 
zodat de kleine grondpartikeltjes eruit verwijderd worden. Dan pas vermen
gen met zand en split. U zult bemerken dat in een dergelijk grondmengsel de 
kleideeltjes intact blijven, ook nadat water gegeven is.
Vermeerdering kan door stekken of zaaien geschieden. De stekken wortelen 
echter zeer moeilijk, zodat de aangewezen weg om een aantal planten te 
verkrijgen het zaaien ervan is. Zo nu en dan worden er door gespecialiseer
de zaadleveranciers wel zaden aangeboden. Het zaaien op zichzelf levert 
weinig moeilijkheden op. De zaden kiemen vrij snel en reeds na enkele da
gen verschijnen de kleine groene bolletjes: meer dan een druppeltje water 
met een dun, groen velletje is het niet! De zaailingen doen het de eerste tijd 
in het algemeen goed; het blijven echter moeilijke planten. Na het zaai- 
lingstadium en het verspenen breekt kennelijk een heel moeilijke periode in 
hun planteleven aan. De groei stopt veelal en allerlei pogingen om de jonge 
plantjes weer aan de groei te krijgen zijn meestal tot mislukken gedoemd. De 
beste resultaten zijn nog te verkrijgen door de zaailingen de eerste jaren niet 
te verspenen. Ze hebben dan de gelegenheid een wat uitgebreider wortel
gestel te vormen. Het verspenen dient met de uiterste voorzichtigheid te ge
beuren. Het wortelgestel mag beslist niet beschadigd raken.
Het geslacht omvat slechts een drietal soorten, namelijk N. cinerea met 
violet-roze bloemen; /V. pomonae met witte bloemen en N. ponderosa. De 
laatstgenoemde soort is zo nauw verwant aan N. pomonae, dat hij waar
schijnlijk niet als aparte soort beschouwd kan worden.

Rotterdamseweg 88, 3332 AK Zwijndrecht 
Finlandplein 5, 3344 AE Nieuwe Tonge

(wordt vervolgd)

W orm enm est

N.A.M. VAN DEN HEUVEL

Aangespoord door de aandacht die door enige uitzendingen van de Neder
landse televisie aan de aanwending en de produktie van wormenmest is 
gegeven, heb ik de laatste jaren vele verhandelingen over wormenmest ge
lezen en ben ik wormenmest gaan toepassen als voedingsmiddel voor mijn 
kamerplanten en voor mijn verzameling cactussen en andere succulenten. 
Al snel heb ik begrepen, dat de uitspraak die al in 1881 door Darwin over 
wormen en hun betekenis voor het leven op en in de aarde is gedaan, juist 
is.

"Slechts weinig andere dieren hebben een zo grote betekenis voor de ge
schiedenis van de aarde als deze zo eenvoudig gebouwde wezens” .

Al het organische materiaal in de natuur vindt consumenten op zijn weg. 
Wormen hebben een belangrijk aandeel in dit verteringsproces. Via dat ver- 
teringsproces in het lichaam worden allerlei micro-organismen, te zamen 
met resten van planten en dieren, verwerkt tot uitwerpselen, die een uitste
kende natuurlijke voedingsbodem vormen voor alle planten. Het zijn voor
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een groot deel deze uitwerpselen, die in de vrije natuur de groei van de 
planten stimuleren en in stand houden.
Justus von Liebig, Duits chemicus, bracht de theorie naar voren dat de bo
dem een samenstelling van chemicaliën is en dat had een geweldige in
vloed op de bemestingsmethoden voor planten. De eenvoud van deze 
theorie, ook wel NPK-theorie genoemd, sprak iedereen aan.
De theorie was: geeft de planten stikstof, fosfor en kali (Nitrogenium, 
Phosphor, Kalium) in de aangepaste hoeveelheden en alle behoeftes van 
de planten zijn bevredigd. Aangezien deze chemicaliën volop aanwezig en 
goedkoop waren, werd het gebruik van deze chemicaliën via de zgn. kunst
mest algemeen. Zoals in vele andere gevallen blijkt ook in dit geval, dat be
halve deze chemicaliën andere elementen een belangrijke rol spelen bij de 
groei van planten. Vergeten wordt, dat de micro-organismen en schimmels 
ook een belangrijke rol spelen en die zijn in kunstmest niet aanwezig. Inte
gendeel, zij worden door de toevoeging van chemicaliën vaak gedood. De 
natuur is veel completer dan namaak door mensen ooit zal zijn.
De uitspraak: in een goed weiland is het gewicht van de daarop grazende 
koeien niet groter dan het gewicht van de in de bodem actieve wormen, is 
bekend.
Het probleem om voldoende wormenmest ter beschikking te krijgen wordt 
door de tuinliefhebbers vaak opgelost door het gebruik van de kompost uit 
eigen komposthoop. Deze tuinliefhebbers ontdekten, dat de organische af
val in de komposthoop de wormen aantrekt en dat deze het afval omzetten 
in een zwarte korrelige massa, die een ongeëvenaarde voeding is voor de 
planten.
In het Verre Oosten en ook in de Verenigde Staten is men wormenmest 
gaan produceren via wormenkwekerijen en deze mest vindt daar gretig af
trek als bodemvoeding.
De laatste jaren is ook in Nederland een meer professionele produktie van 
wormenmest gestart. Het ziet er naar uit, dat binnen afzienbare tijd de 
bloemist, het tuincentrum en andere leveranciers van plantenmest, wor
menmest zullen kunnen aanbieden en dit produkt zullen aanbevelen als ver
re te verkiezen boven de plantenvoeding in de vorm van chemicaliën.
De schrijver van dit artikel volgt deze ontwikkelingen van dichtbij en was 
daardoor in de gelegenheid de toevoeging van wormenmest aan zijn plan
ten reeds enige jaren toe te passen. Het is verbazingwekkend te zien, wat 
een groeistimulans bij de toevoeging van wormenmest optreedt, en zulks 
reeds na enige weken.
Toevoeging van wormenmest maakt vaak het vervangen van de plantgrond 
overbodig, omdat zij in deze grond volledig terugbrengt wat de plant eruit 
haalt.
Ik wil dit artikel graag afsluiten met de aanbeveling aan de leden van Suc
culenta en alle andere plantenliefhebbers om extra aandacht te besteden 
aan wormenmest als plantenvoeding. In samenhang met dit onderwerp kan 
ik u de boeken Biologisch tuinieren, van Catharine Osgood Foster en Tui
nieren zonder gif, van Alwin Seifert aanbevelen.

't Laar 13, 6081 CW Haelen
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Agavenproblemen op de Bovenwindse Eilanden 
der Kleine Antillen (lil)

P. WAGENAAR HUMMELINCK

ST.  E U S T A T IU S

Agave van grolae Trel.
Fourcroya gigantea Vent., Boldingh 1909, p. 38 (Karata, Pita "along roads in Oranjestad... 
top of the Cliff near Gallowsbay, Bergje; slope of Signalhill.").
Agave Van Grolae Trelease, 1913, p. 24, pl. 1 6-1 7 ("The "karata" of St. Eustatius".). Bol
dingh 1913, p. 151 (St. Eustatius). Berger 1 91 5, p. 21 5. Wagenaar Hummelinck 1 938, p. 
24-26 (no. 89-90; "m ust be considered as identical with A. Karatto M ill"). Kruythoff 1 939, 
p. 42; 1964, p. 45.
Agave van grolae, Howard 1 979, p. 492 (St. Eustatius, St. Kitts, Nevis).
Agave Karatto, Wagenaar Hummelinck 1938, p. 24-26 (St. Eustatius only).

St. Eustatius: Ten oosten van Oranjestad, verwilderde planten bloeiend, 18. III. 1 937; no. 
89-90. Kust bezuiden Tumble Down. Dick Bay, jonge planten rond volwassen exemplaar op 
andesietrotsen, 20 m, 1 0. VII. 1 949; no. 131 (Fig. 15). Kust bij Fort Royal, NW Oranjestad, 
veel op steile rotsen als 1 31, 1 0. VII. 1 949; no. 132 (Fig. 1 5). Holle weg bij The Farm, ZO 
Oranjestad, ca. 80 m (met vruchten), 1 6. VII. 1 949; no. 1 33 (Fig. 1 5). Bij Round Hill, 1 45 
m, uitgebloeid, 1 6. VII. 1 949; no. 1 34 (Fig. 1 6). Cliff bewesten Oranjestad, uitgebloeid, 8. X. 
1 963; no. 1 35-1 36 (Fig. 1 6). Puinhelling aan voet van Cliff bij Manahega Well, Downtown, 
10. VII. 1973; no. 137-139 (Fig. 11, 16). Oosthelling van Gilboa Hill, bij Concordia Bay, 
Zeelandia, ca. 50 m, talrijke uitgebloeide planten op andesiethelling, met Opuntia en Melocac- 
tus (Fig. 8-1 0) 1 2. VII. 1 973; no. 1 40 (Fig. 1 6). Korthalsweg naar vliegveld, benoorden Pa- 
ramira, uitgebloeide agaven in verwilderde rij (Fig. 12-13); no. 141-146 (Fig. 16).

Op slechts 2 km afstand ten westen van St. Kitts ligt St. Eustatius, dat - 
hoewel veel kleiner - in veel opzichten gelijk is aan het type-eiland van Aga
ve karatto. Van dit eiland beschreef Trelease Agave van grolae, genoemd 
naar Mevrouw J. van Grol-Meyers die in 1910 het type-materiaal verzamel
de. Zij was de echtgenote van de Gezaghebber van St. Eustatius, G.J. van 
Grol, wiens naam wij tegenkomen in de publicaties over Melocactus van 
W.F.R. Suringar en J. Valckenier Suringar en naar wie ook M. grollianus 
Sur., 1 897, werd genoemd.

In de determinatie-tabel van Trelease wordt deze soort vooral gekenmerkt door de vorm van de 
eindstekel ("Spine base conical; mucro moderate") terwijl in de beschrijving de volgende ver
schillen met A. karatto naar voren komen.
Agave karatto. Eindstekel "mostly recurved-mucronate, 3-4 mm. long, with dull rather oblong 
involute basal thickening 6 by 10-15 m m .". Bloemen "6 0 -6 5  mm. long; ovary 30-35 mm. 
long, about equaling the perianth...; filaments... 40-45 mm. long, nearly twice as long as the 
segments".
Agave van grolae Eindstekel "w ith  compressed-conical mostly upcurvedlrecurved] involute 
base measuring 5-7 by 10-15 mm. and recurved apiculus 2 mm. long". Bloemen "4 5 -5 5  
mm. long; ovary about 25 mm. long, rather shorter than the perianth...; filaments... 35 mm. 
long, about one-half longer than the segments".
Boldingh (1913) schrijft: "Eindstekel scheef, haakvormig of gebogen... 1-1,5 cM. lang en 
0 ,5 -0 ,7  cM. breed; de tanden zijn 0,2 cM. lang en op 0,5-1 cM. afstand van elkander ge
plaatst".
Wagenaar Hummelinck (1 938, p. 25) zegt, na bestudering van Trelease's herbarium materiaal 
plus twee zelf-verzamelde planten (no. 89 en 90): "the spines are very often distinctly laterally 
flattened, not mucronate, sometimes sharply conduplicate, usually with several small prickles 
at the margin, 10-20 x 3-6 x 4-8 mm. I am, therefore, convinced that A. Van Grolae Trel. 
must be considered as identical with A. Karatto M ill.". Dat de randen van de eindstekel van het 
typemateriaal gestekeld zijn, is duidelijk te zien op de door Trelease gegeven afbeelding (pl. 
1 7).
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Fig. 7. Op St. Kitts - dat als het type-eiland van Agave karatto wordt beschouwd - zijn de rotsachtige heuvels bij Frigate 
Bay tot aan de zee met agaven bedekt.
Fig. 8-9. De agaven welke op de steile helling van Gilboa HUI, aan de Concordia Bay van Zeelandia op St. Eustatius wer
den aangetroffen (no. 140) hadden nauwelijks 1 m lange bladeren met een opvallend korte en brede eindstekel.
Fig. 10. De agaven van Zeelandia (no. 140) waren niet meer dan 6 m hoog, hadden weinig bulbillen maar veel goed- 
ontwikkelde vruchten waaraan de verdroogde bloembekleedselen nog vast zaten.
Fig. 11. Veel groter dan de planten aan de noordkust bij Zeelandia waren enkele agaven langs de zuidkust bij Downtown 
(no. 137) waarvan er één dicht met bulbillen was bezet.

*  *

Howard (1979) geeft de volgende verschillen:
Agave karatto "apical spine black, involute, 10-15 mm. long, the ultimate apex recurved- 
mucronate, 3-4 mm. long.... ovary 3.0-3 .5 mm. long.... Capsules broadly oblong, to 4.5 cm. 
long, 2.0 cm. in diameter, the basal stalk 2-3 mm. long, the apex short beaked".
Agave van grotae "apical spine compressed-conical from an involute base, 1 0-1 5 mm. long, 
with ultimate apex and apiculum 2-3 mm. long.... ovary 2.5 cm. long. Fruit oblong, 20-30 mm. 
long, 20 mm. in diameter, short-stipitate and apiculate".

Het materiaal van een op het oog eenvormige groep agaven, dat op de steile 
helling van de Gilboa Hill bij de plantage Zeelandia werd verzameld (no. 
140, Fig. 8-10) kan als volgt worden beschreven.

Bladeren van 100-120 cm lengte, ruim 6 maal zo lang als breed, met de grootste breedte in 
het midden, boven de basis meestal tot omstreeks 3/4-bladbreedte versmald (Fig. 1 6). 
Eindstekels kort-stekelpuntig, soms zijdelings afgeplat, met een brede basis welke min of meer 
driehoekig op doorsnede is en een meestal teruggebogen spits (Fig. 14), aflopend langs de 
bladranden en aan de rugzijde het groene weefsel over korte afstand binnendringend. De aan 
de basis samenkomende bladranden zijn tot dicht onder de top (op een soms slordige wijze) sa
mengevouwen en waarschijnlijk niet gestekeld. Lengte x breedte x dikte kan worden geschat op 
7-13 x 3,5-6 x 4-6,5 mm.
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Randstekels 8 13 1 5 per 1 O cm, 0 ,5-1-1 ,5 mm lang, meestal duidelijk gekromd, samen met 
de verhoornde basis tot 3 mm, op onduidelijke verhevenheden van de bladrand.
Bloempluim omstreeks 2,5 m lang en 2,5 maal zo lang als breed, enigszins op de schacht aflo
pend, met 20 zijtakken die langer zijn dan 1 0 cm en 14 langer dan 20 cm.
Schacht bijna 2 m lang, met 22 schutbladen, waarvan de randen fijn zijn gezaagd en de 
eindstekel niet is ontwikkeld.
Bloemen geel 56-60 mm lang (6 stuks); vruchtbeginsel 23-29 mm; bloembuis 5 ,5-6,5-7,5  
mm diep; bloemslippen 22-23-24 mm lang; stijl 46 -48-50 mm; helmdraden 32-37-40 mm, 
helmknoppen 22 mm. Inplanting helmdraden 0-Ó.6-2 mm beneden de keel.
Vrucht 23,5-25 x 21 mm (2 stuks), met inbegrip van de 2-4 mm lange steeltjes.

De eindstekels van deze Zeelandia-agaven - die voorkomen op een plaats 
waarbij men niet zo gauw aan verwildering zou denken - zijn duidelijk korter 
dan die van Trelease's type-materiaal. Zij verschillen weinig van die van 
twee planten welke - samen met enkele andere - langs de weg naar het 
vliegveld, benoorden Paramira, werden verzameld.

Van de eerste (no. 141), zijn de eindstekels (Fig. 1 4A) vrij kort stekelpuntig met fijn-gestekelde 
randen ca. 7 x 4 x 5 mm. De bloempluim is bijna 4 m lang, 3 maal zo lang als breed, wat 
overhangend, met meer dan 25 zijtakken van meer dan 20 cm lengte. De schacht, op een 
bladrozet van 2 m hoogte, is nauwelijks 1 m lang en aan de basis 1 5 cm dik; de 8 schutbladen 
zijn slechts zwak getand vlak onder de samengedrukte top. De bloemen (8 stuks, zie Tabel 3) 
zijn 60-70 mm lang, de bloembuis is gemiddeld 6 mm diep, de slippen zijn 23,5  mm lang, ter
wijl de helmdraden 0-1,5 mm beneden de keel staan ingeplant.
De naast dit exemplaar staande bladrozet (no. 1 42) heeft nog iets kortere en dikkere eindste
kels dan die van Zeelandia, zijdelings afgeplat en met gestekelde randen, met een spitsje dat 
duidelijk naar beneden toe is gekromd. Er zijn 14-18-21 randstekels per 1 0 cm, ca 1 mm lang. 
Een hiernaast staande plant ziet er weer heel anders uit (no. 143): Bladeren van omstreeks 
140 cm lengte, bijna 8 maal zo lang als breed (Fig. 16). Eindstekels slank-kegelvormig met 
gladde randen, aflopend op een verharde bladrand welke nauwelijks gestekeld is; ca. 10 x 3 x 
3 óf, minder krap gemeten, 1 6 x 5 x 5  mm. Randstekels 1 2-1 7 per 1 0 cm, samen met de 
zwak-verhoornde basis 0 ,5 -1 ,5  mm hoog.
De volgende plant (no. 1 44, Fig. 1 6) heeft grote, grove eindstekels duidelijk zijdelings afgeplat 
maar meestal slordig gevouwen (en dikwijls gespleten), met een teruggebogen topje. De scher
pe, verharde rand heeft geen stekels en loopt af op een bladrand, welke onder de top nauwe
lijks gestekeld is. Als afmeting kan worden genoteerd ca. 1 3 x 4 x 7, of desgewenst 20 x 7 x 
10 mm. De randstekels zijn onregelmatig verdeeld, 5-10 per 10 cm, samen met de verharde 
basis 1 -3 mm hoog.
De daarnaast staande agave (no. 1 45) heeft eveneens onregelmatig gevormde, soms zelfs
schuitvormige, samengedrukte eindstekels (Fig. 14B).
Het laatste exemplaar in deze rij (no. 1 46) heeft weer slank-kegelvormige eindstekels, die als 
gemiddeld 1 0 x 3 x 4  óf 16 x 6 x 6,5 mm gemeten kunnen worden, met een vrijwel rechte 
apiculus van 3-5 mm lengte. De randen aan de basis zijn gestekeld, hoewel de bladranden on
der de top vrijwel glad zijn. Er zijn ca. 1 5 randstekels per 10 cm, 0,5-1 mm hoog.

In dit groepje agaven bij Paramira - waarvan de eindstekels zo onverwacht 
verschillend blijken te zijn - zou men,'met enige goede wil, twee typen kun
nen onderscheiden; één (dat nog het meest met de beschrijving van A. van 
grolae overeenkomt) met een zijdelings afgeplatte eindstekel met min of 
meer teruggebogen topje en omgevouwen randen, die meestal iets geste
keld zijn en een ander met een slank-kegelvormige eindstekel waarvan de in
gerolde randen meestal glad zijn. Ook bij de agaven onder de terrasrand van 
oostelijk Downtown zijn twee typen te onderscheiden. Van een met bulbillen 
beladen plant (no. 1 37, Fig. 11 en 1 6) zijn de eindstekels wat grof, slordig 
gevouwen en met teruggebogen spitsje. Andere planten er vlak naast (no. 
1 38-1 39, Fig. 1 6) hebben slank-kegelvormige stekels. Agaven op het ter
ras ten westen van Oranjestad (no. 135-1 36, Fig. 16) hebben weer 
eindstekels die gelijken op die van het Zeelandia materiaal.
In het veld dacht ik aanvankelijk twee groepen te kunnen onderscheiden 
naar de bladvorm en de min of meer sierlijke indruk welke de plant maakte, 
waarbij de planten van Tumble Down Dick Bay (131), Round Hill (1 34), W.
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T A B E L  2
Kenmerken van eindstekels van Agave van grolae (gemiddelden). 

Data on apical spines in A. van grolae (averaged)
St. Eustatius

Verzamelnummer
Number of specimen 89A 89B 89C 89D 90A 90B 90C 90D 90E 135/6 139 140 141 142 143 144 145 146

Aantal planten (stekels) 
Specimens (spines) 1(2) 1(6) 1(3) 1(5) 1(5) 1(4) 1(4) 1(8) 1(3) 2(8) 1(7) 3(10) 1(9) 1(8) 1(4) 1(4) 1(4) 2(5)

lengte (in mm) 
length (mm) 24 20 10 14 13 1 1 13 9.5 1 1 8 10 7 7 6 12 16 15 10

lengte: breedte 
lengthwidth 4.8 5.0 2.5 3.5 2.9 2.9 3.3 2.6 2.5 2.0 3.0 1.7 1.6 1 6 3.5 3.4 4? 3 .0

lengte: hoogte 
length: depth 4.4 3.3 2.5 3.3 2.8 2.4 3.0 2.2 2.5 1.9 3.0 J .7 1.4 1.3 3.5 2.3 3? 2.7

hoogte: breedte 
depth: width 1.1 1.5 1.0 1.05 1.0 1.2 1.1 1.1 1.0 1.1 1.0 1.0 1.1 1.3 1.0 1 4 1 .4? 1.1

kegelvormig
conical X X X X X X X

bijna kegelvormig 
subconical X X X X X X X X X X X

iets samengedrukt 
slightly compressed X X X X X X

duidelijk samengedrukt 
distinctly compressed X X X X X X

iets toegespitst 
slightly acuminate X X X X X X X X X

duidelijk toegespitst 
distinctly acuminate X X X X X X X X X X

bijna spitspuntig 
almost mucronate

X X X X X X

spitspuntig
mucronate X X X

top niet teruggebogen 
tip not recurved X X X X X X X X X X

top zwak teruggebogen 
tip slightly recurved X X X X X X X X

top duidelijk teruggebogen 
tip distinctly recurved X X X X X X X X X

randen glad 
margins smooth

X X X X X X X X X X X X X

randen zwak getand 
margins weakly dentated X X X X X

randen duidelijk getand 
margins distinctly dentated

X X X X X

apiculus lengte (in mm) 
length of apiculus (mm) 4 3 3 4.5 2 1.5 2 1.5 2 1 3 2 2 2 2 1 1 4

Oranjestad (1 35-1 36) en Downtown (1 37-1 39) niet in overeenstemming 
waren met het beeld dat ik mij tevoren van Agave van grolae had gevormd 
(vgl. 132,1 40-1 44). Later trachtte ik indelingen te maken volgens kenmer
ken welke bij de eindstekel het meest opvielen, maar ook dit bleken vergeef
se pogingen. Slank-kegelvormige eindstekels kunnen niet alleen recht en 
glad zijn, maar ook enigszins gekromd en gestekeld. De plomp-kegelvormige 
stekels zijn soms afgeplat, al of niet mucronaat, met een gekromd topje, en 
al of niet met gestekelde randen. Duidelijk is echter wel, dat de vormen van 
de eindstekel zoals zij .op St. Kitts worden aangetroffen, ook op St. Eustatius 
te vinden zijn. Slechts een deel van het onderzochte materiaal komt overeen 
met de beschrijvingen welke door Trelease van A. karatto en (de als syno
niem beschouwde) A. van grolae zijn gegeven.
Volgens Trelease zijn de maten van de vruchten van A. karatto (45 x 20 
mm) en A. van grolae (40 x 20 mm) vrijwel gelijk, maar Howard geeft af
metingen welke door hem worden gebruikt om A. van grolae (20-30 x 20 
mm) van A. karatto (45 x 20 mm) te scheiden. Mijn eigen waarnemingen 
(St. Eustatius ca. 24 x 21 mm, St. Barts 3 8 x 1 7  mm, Barbuda 4 5 x 1 8  
mm) zouden Howard kunnen steunen indien zij door méér metingen zouden 
worden bevestigd.

Sweelincklaan 84, 3 723 JH Bilthoven

(voor de afbeeldingen 12 t/m 16 zie november nummer) (wordt vervolgd)



H et geslacht M atucana  Br. & R. (III)

R. BREGMAN, H.B. HENSEL, P. LANEY, A. MEERSTADT, P. MELIS, A.B. 
PULLEN en A. VAN TILBORG

G eografische  verspreid ing  van M a tu c a n a , O reocereus, O roya, 
A requ ipa  en D enm oza
We kunnen er natuurlijk alleen maar naar gissen langs welke route deze 
geslachten zich in het verleden hebben verspreid. De zaadkenmerken kun
nen ons daarbij echter wel een handje helpen en gewapend met de kennis 
daarover kunnen we de volgende hypothese opstellen. De gemeenschap
pelijke voorouder van deze 5 geslachten heeft zich vanuit Bolivia via het 
Andesgebergte verspreid. Dit is aannemelijk door het feit dat vele van de 
overige geslachten uit de Borzicactinae in dit gebied voorkomen zoals 
Cleistocactus in het noorden van Argentinië tot het zuiden van Peru, Boli- 
vicereus in oostelijk Bolivia, HUdewintera in Bolivia.
De geslachten Borzicactus, Akersia, Loxanthocereus en Seticereus beho
ren waarschijnlijk tot een aparte verwantschapsgroep die zich via de war
me kustwoestijnen (dus via een andere route dan de met Matucana ver
wante geslachten!) in noordelijke richting heeft verspreid.
Ook in ecologisch opzicht kan een dergelijke indeling gemaakt worden: de 
Matucana-groep, die in het hooggebergte groeit met een in het algemeen 
bolvormige groeiwijze (Arequipa valt wat dit betreft enigszins uit de toon 
maar dit geslacht staat dan ook in fig. 1 helemaal links, d.w.z. is het 
oudste geslacht binnen de Matucana-groep) en de overige geslachten van 
de Borzicactinae die meestal op minder grote hoogte groeien en die veel
koppige groepen van lange, dunne en half-liggende takken vormen.
De eerste splitsing binnen de Matucana-groep heeft zich in het grensgebied 
van Bolivia en Peru voorgedaan, waaruit eerst het geslacht Arequipa en 
daarna het geslacht Denmoza is voortgekomen. Vervolgens heeft de voor-

Matucana oreodoxa Foto W. Alsemgeest Matucana purpureoalba Foto P. Melis



Fig. 3

Huidige geografische verspreiding 

van de geslachten van de 

Matucana-groep

ouder van Matucana en Oroya zich naar het noorden verspreid en zich 
gaandeweg aangepast aan het milieu van het zich steeds hoger verheffen
de Andes-gebergte. In midden-Peru ontwikkelde zich Oroya uit planten die 
op zeer grote hoogte (boven 4000 m) konden groeien. Tenslotte heeft Ma
tucana zich vooral in noordelijke richting via het Santa-dal en het Maranoif- 
dal verspreid.

Geografische verspreiding van M atucana
De huidige verspreiding van het geslacht Matucana is getekend in fig. 3. 
Het geslacht is beperkt tot de Peruaanse Andes, vooral in het centrale deel 
maar ook aan de westflanken. Volgens de in de vorige paragraaf voor
gestelde hypothese groeien dus de meest oorspronkelijke Matucana's in 
midden-Peru. Deze hebben zich nog enigszins naar het zuiden verspreid 
maar het blijven toch allemaal hooggebergte-planten. Deze ecologische 
uniformiteit is er waarschijnlijk de oorzaak van dat de soorten uit het zuide
lijk deel van het verspreidingsgebied zo op elkaar lijken. Het zijn allemaal 
dichtbedoornde, enigszins zuilvormig groeiende planten.
De Matucana-soorten die voorkomen in het noordelijk deel van het ver
spreidingsgebied zijn in het algemeen minder dicht bedoornd en meer bol
vormig qua groeiwijze. Deze noordelijke soorten behoren tot 3 verschillen
de groepen op basis van zaadkenmerken (zie volgende paragraaf) en heb
ben vermoedelijk 2 verschillende routes gevolgd. De soorten rond M. au- 
rantiaca hebben zich via het Santa-dal naar het noorden verspreid tot zelfs 
in het departement Piura. Een andere soortengroep stamt af van planten 
die het Maranon-dal hebben gevolgd. Dit betrekkelijk laag gelegen dal heeft 
aanleiding gegeven tot de vorming van een aparte groep Matucana- 
soorten, die zich aanpasten aan warmere kondities op geringe hoogte en 
die met M. madisoniorum als meest noordelijke soort de noordelijke be
grenzing van het hele geslacht Matucana vormen.

Corr. adres: Beatrix laan 10, 7711 KG Nieuwleusen (wordt vervolgd)
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Sukkelen met succulenten

P.P. VAN DE PUYL

Op vakantie en toch (of liever gezegd, juist) met succulenten bezig zijn, hoe 
speel je dat klaar zonder je hele verzameling mee te slepen? Heel eenvoudig, 
zoek in de omgeving van je vakantieadres kontakt met liefhebbers. Wij gin
gen met het gehele gezin naar Wiesbaden (West-Duitsland). Via een adres 
dat ik van Succulenta had gekregen, nam ik kontakt op met een lid van de 
cactusvereniging vamHanau (zo'n 25 km ten oosten van Frankfurt). De heer 
Spenkoch reageerde zeer enthousiast op mijn verzoek en nodigde me met 
mijn gehele gezin uit bij zich thuis met aansluitend een bezoek aan de verga
dering van de vereniging.
Wij op vrijdagmorgen erheen; moeder en kinderen zette ik af bij de dierentuin 
van Frankfurt en reed toen door naar Hanau. Daar kwam ik terecht in een kas 
van zo'n 6 bij 20 meter vol met hoofdzakelijk cactussen in allerlei soorten en 
formaten. Te zamen met enkele familieleden kweekt, zaait en ent de heer 
Spenkoch daar naar hartelust. Het gebeurde daar wel op een wat grotere 
schaal dan ik als hobbyist gewend ben. De resultaten waren prachtig om te 
zien. Na een paar uurtjes van praten, fotograferen en uitzoeken van plantjes 
haalden we in Frankfurt de rest van mijn gezin op om bij Spenkoch wat te 
eten. Daarna gingen we naar de vergadering. Wat dat betreft ken ik alleen 
de bijeenkomsten van mijn afdeling in Den Helder. Hier ging het toch wat an
ders toe. Ten eerste werd het gehouden in een grote zaal, wat ook wel nodig 
was want ik schat dat er zo'n 90 mannen en vrouwen aanwezig waren, veelal 
echtparen. Verder werd er naar hartelust gegeten (er was een restaurant bij) 
en natuurlijk gedronken (en de bierglazen waren van een behoorlijk for
maat). Het was er enorm gezellig. Ook wat het programma betreft boften 
we; de heer Vogel uit Essen gaf een dialezing over zijn reis door Peru en 
deed dat op een zo humoristische wijze dat de zaal regelmatig dreunde van 
het lachen. Veel te vroeg moesten we weer afscheid nemen van deze vere
niging.
Tijdens deze vakantie ben ik ook nog twee maal naar de beroemde (maar 
naar mijn smaak hier te onbekende) Palmengarten in Frankfurt geweest; 
mensen, als u eens een mooie botanische tuin wilt zien moet u daar heen 
gaan. Prachtige en splinternieuwe kassen met een keur van planten, dat 
houdt u niet voor mogelijk; ook (maar niet alleen) de succulentenkollektie 
was zowel binnen als buiten een lust voor het oog en ik bleef maar kijken en 
fotograferen. Zoiets valt niet uit te leggen, daar moet je zelf naar toe. Ook 
kocht ik het tijdschrift ''Der Palmengarten'' dat 3x per jaar verschijnt. Het is 
goed gedocumenteerd en bevat zeer interessante artikelen, deze keer over 
o.a. ''Euphorbia'' en ''Het leven op de droge standplaatsen” ; zeer lezens
waardig en geïllustreerd met mooie foto's.

Van de heer Spenkoch kreeg ik een adres in Wiesbaden van iemand die veel 
vetplanten had. Deze heer Wieland liet me ook graag zijn kollektie planten 
zien, hoofdzakelijk Agaves, zodat ik weer veel leerde over de vormenrijkdom 
van dit mooie plantengeslacht. Ook hier weer een privé-kas van zo'n 100 
vierkante meter met vele mooie Agaves, zowel binnen als buiten. Wat ik wel 
doorkreeg was dat of je nu een kas van 1 2 of 1 00 vierkante meter had, van 
een ding iedereen last had en dat was ruimtegebrek, een troost voor ieder
een .met een kleine kas (zoals ik met 1 2 vierkante meter). Bij de heer Wie
land kocht ik enige mooie Agaves, zoais A. horrida en A. ocahui, je zag daar
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De Palmengarten te Frank furt Foto's van de schrijver

de grote planten zodat je weet wat je verwachten kan wat kleur en vorm be
treft van de zaailingen die je koopt.
Verder maakten we wandelingen in het Rheingau-gêbergte waarbij het een 
sport was om mooie stenen te vinden, vooral rode en groene rotsstukken die 
dan thuis weer bij de levende stenen (Lithops e.d.) gelegd kunnen worden 
om ze zo goed mogelijk te camoufleren. Een speurtocht bij boekwinkels le
verde me het schitterende boek "Kakteen u.a. Sukkulenten" van G. Ander- 
sohn op. Natuurlijk werd er ook veel geluierd en dagtochtjes gemaakt. Al 
met al was het een fijne vakantie met op de terugweg te weinig bergruimte 
in de auto voor al de nieuwe planten voor de eigenlijk te kleine kas thuis. Dus 
toch maar weer sukkelen met succulenten.

Vloedlijn 19. 1791 HJ Den Burg

*

BO EKBESPREKING EN  

Bradleya nr. 4 , 1 9 8 6
Anderson geeft een revisie van het geslacht Neolloydia. De soorten die in zijn geslacht erkenning 
vinden zijn: N. conoidea, N. subterranea, N. mandragora, N. valdeziana, N. pseudopectinata, 
N. viereckii, N. horripila, N. smithii, N. saueri, N. knutbiana, N. schmiedickeana, N. lopho- 
phoroides, N. pseudomacrochele, N. gielsdorfiana en N. laui Een verwijslijst met alle soortna
men die hiermee samenhangen, besluit dit artikel van 28 pag. met 24 kleurenplaten en 37 
zwart-wit opnamen (waaronder vele REM-foto's).
Bruyns weet weer veel nieuws te brengen over een aantal aasbloemen. De zeldzame Rhytido- 
caulon paradoxum  is op een andere vindplaats aangetroffen. Brachystelma discoideum, type- 
vindplaats boven Pretoria, werd ook gevonden in Botswana. Het verspreidingsgebied van Caral- 
luma tuberculata wordt vastgesteld; aan deze soort wordt C. plicatiloba synoniem gesteld. Van 
Stultitia miscella werd herbariummateriaal teruggevonden, waarmee bewezen kan worden dat 
Caralluma bredae eraan synoniem is.
In zijn overzicht der soortnamen binnen het geslacht Mammillaria behandelt Hunt thans de na
men beginnend met N tot en met R.
Een IOS-werkgroep heeft een lijst opgesteld (met synoniemie) van volgens haar min of meer te-

223



rechte geslachten. Onder de in totaal 86 erkende geslachten zijn misschien schokkend Echinop- 
sis, waarin zijn begrepen Acanthocalycium, alle Lobivia's, Soehrensia en Trichocereus en het 
geslacht Parodia waarin zijn vervat Brasiliparodia, Notocactus, Eriocactus, Brasilicactus en 
Wigginsia
Aan de hand van 1 56 REM-opnamen van zaden maken Glatzle en Prestlé een zaadmorfologische 
indeling van het geslacht Notocactus. De groepen zijn: ottonis, Hnkii, concinnus-scopa, mam- 
mulosus, uebelmannianus, brasilicactus, maiacocarpus, eriocactus en brasiliparodia. Ook 
wordt een vergelijking gemaakt met Parodia-zaden.

Hoya N ieuw sbrief nr. 4 , voorjaar 1 9 8 6
Deze uitgave van het IPPS (corr.adres: Postbus 1 5, 4250 DA Werkendam) opent met een arti
kel over Hoya spec. IPPS 1331, waarin getracht wordt aan de hand van literatuur- en herbarium- 
gegevens vast te stellen wat de species wel of niet is.
In twee aparte bijdragen worden Acanthorhipsalis monacantha en Dischidia formosana voor
gesteld.
Onder de titel Smalbladige Hoya's uit India wordt een overzicht gegeven van deze groep planten. 
Het laatste artikel handelt over epifytische begonia's uit Midden-Afrika.
In de Hoya-post tenslotte wordt o.a. ingegaan op enkele H. camosa-cultivars en de bestrijding 
van het wortelknobbelaaltje.

Ludwig Bercht

T IJD S C H R IFT E N

Kaktus jrg . 2 0 , nr. 1 (19 8 5 ).
Uit Ritters Kakteen in Südamerika werd het gedeelte over de Argentijnse Blossfeldia's vertaald. 
Broogh schenkt aandacht aan Dorstenia. Vervolgens twee artikeltjes met liefhebberservaringen. 
In woord en beeld worden vervolgens 1 0 planten voorgesteld. Hansen vertelt zijn voorjaarserva- 
ringen. Grdnland stelt Lophophora williamsii en Euphorbia obesa voor.

Kaktus jrg. 2 0  nr. 2 (19 8 5 ).
Madsen beschrijft de Equadoriaanse Borzicactus-soorten, verluchtigd met natuuropnamen (6. 
sepium, B. aequatoriaiis, B. morteyanus en B. websterianus). Uit Ritters boek is hier vertaald 
weergegeven de Boliviaanse Blossfeldia’s Acht planten worden in woord en beeld voorgesteld. 
Mortensen gaat in op de verzorging van Blossfeldia's. Kjempff bespreekt een aantal typische be
woners van het eiland Madagascar.

Kaktus jrg . 2 0 , nr. 3 (19 8 5 )
Van Ravens laat een aantal Opuntia-achtigen de revue passeren. Nilsson bespreekt enkele van 
zijn favoriete cactussen, waaronder Sulcorebutia's. Dezelfde auteur maakt melding van een 
Echinocereus fobeanus waarvan de meeldraden niet tot rijpheid waren ontwikkeld.
Van 4 cactussen en 5 andere vetplanten worden bij foto's korte karakteristieken gegeven. Peder- 
sen bericht over waarnemingen in zijn kas. Kjempff vervolgt zijn beschouwingen over succulente 
planten van Madagascar.

Kaktus jrg . 2 0  nr. 4 (19 8 5 ).
Jensen bespreekt na een inleiding over het geslacht Echinocereus de soorten E. viridiflorus 
( + variëteiten) en E. sciurus Hansen en Ryder besteden aandacht aan de winterisolatie. Brandt 
stelt Parodia procera en P. pseudoprocera voor. Holm en Broogh geven korte plantkarakteristie- 
ken bij 8 foto's (4 cactussen en 4 andere succulenten). Pedersen vertelt een aantal wetenswaar
digheden uit zijn verzameling. Holm sluit dit nummer af met een artikeltje over Melocactus.

Ludwig Bercht
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PHYLLO-sofie

P. VAN VEEN

Om verschillende redenen wil ik deze maand met u stilstaan bij de 35 afde
lingen, die verspreid over ons gehele land en België een onderkomen bie
den aan leden van Succulenta. In mijn vorige aflevering vestigde ik de aan
dacht van de verspreid wonende leden op een in de buurt gevestigde afdeling. 
Dan is het als het ware onontkoombaar, dat deze afdelingen nader worden be
licht. Voorts is in oktober de aktiviteit van de afdelingen naar buiten toe 
voor dit jaar wel ten einde. Ik bedoel hiermede de verschillende ruil- en ver
koopbeurzen, die over het gehele land worden gehouden. In dit jaar was de 
koploper, als ik mij niet vergis, de cactusbeurs in Leeuwarden van de afde
ling Friesland op 22 maart. Ik zal ze verder niet allemaal opnoemen, want 
dan zou ik er beslist enige vergeten, hetgeen niet aardig is tegenover de or
ganiserende afdelingen. Tenslotte werd op de' eerste zaterdag in oktober 
de ruilbeurs van het Noorden als laatste beurs georganiseerd.
Een en ander betekent echter niet, dat de afdelingen zich daarna gereed
maken voor een winterslaap! Maar voor we hier verder op ingaan, wil ik 
eerst een antwoord geven op de vraag, hoe zo'n afdeling eigenlijk kan ont
staan. Dit is vrij eenvoudig. Als in enige stad of regio in Nederland of België 
tenminste 10 leden van Succulenta dit willen, kunnen zij een afdeling 
oprichten. Voorwaarde hierbij is echter wel, dat het bestuur van de landelij
ke vereniging de oprichting van de afdeling fiatteert, dat de afdeling dus 
door Succulenta wordt erkend. Dat is ook in het belang van zo'n afdeling, 
want die kan in vele gevallen rekenen op de steun en medewerking van de 
overkoepelende organisatie.
Is zo'n groep van 1 0 leden nu niet erg klein? Op zichzelf is dit natuurlijk wel 
zo, maar het behoeft het functioneren van de afdeling niet in de weg te 
staan en kan ook een prikkel zijn om te trachten meer leden aan te trek
ken. Het zal in het begin vrijwel uitgesloten zijn om een gastspreker ''van 
verre”  uit te nodigen, want diens reiskosten moeten in ieder geval vergoed 
worden, soms gekoppeld aan een klein honorarium of een attentie. Ik ken 
echter een afdeling met naar schatting 1 2 leden, die in de periode van sep
tember tot mei maandelijks vergadert en waarbij als regel 1 0 leden per ver
gadering aanwezig zijn. Dat is natuurlijk een fantastisch opkomstpercenta
ge, waarop menige grote afdeling jaloers zal zijn. In een dergelijk geval is er 
dan ook sprake van een kring van liefhebbers, die regelmatig samenkomen 
om hun ervaringen uit te wisselen. Nu kan men natuurlijk zeggen: de lam
me leidt de blinde, maar ik kan u verzekeren, dat ze samen dan ook heel 
ver komen.
Bij de grotere en heel grote afdelingen wegen organisatorische problemen 
over het algemeen zwaarder. Het bestuur zal uit de verschillende mogelijk
heden een keuze moeten maken voor de samenstelling van een gevarieerd 
programma, zodat de verschillende onderdelen van onze liefhebberij bij 
toerbeurt door een specialist kunnen worden belicht. Daar tussendoor zal 
het heel nuttig zijn om eens een onderlinge avond te organiseren waarbij de 
leden hun problemen kunnen voorleggen aan de ervaren kwekers, die daar
op hun - vaak niet eensluidende - visie kunnen geven. Het kontakt in een 
afdeling geeft een verrijking van ons beleven van onze hobby, er ontstaat 
een aantal mogelijkheden, die een verspreid wonend lid niet uit ons (voortref
felijke) tijdschrift kan halen.
De Gast 33A, 9801 AB Zuidhorn
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Ceropegia's van de Canarische eilanden (slot)

P.V. BRUYNS

V erw an tsch ap  m et andere soorten

Het meest interessante feit dat bij een gedetailleerde bestudering van deze 
planten naar voren komt, is dat zij hooguit in de verte verwant zijn aan de 
andere soorten van Ceropegia Huber (1 957) plaatste ze, te zamen met C. 
rupicola Defl. in zijn sectie Sarcodactylus. In werkelijkheid is het gezamelij- 
ke kenmerk van deze sectie - dikke, vlezige stengels - slechts het gevolg 
van convergentie in dit enkele kenmerk en vertoont de Arabische soort in 
het geheel geen nauwe verwantschap met de Canarische soorten. C. rupi
cola is slechts een zeer succulent lid van de wijdverspreide Afrikaanse 
groep bestaande uit C. haygarthii, C. aristolochioides, C. seticorona enz. 
De planten van de Canarische eilanden vertonen geen nauwe verwant
schap met die in West-Afrika. De verklaring hiervoor moet worden gezocht 
in de hoge ouderdom van de eilanden (Schmincke 1 976). Aangenomen 
moet worden dat de soorten de eilanden bereikten in een tijd dat het 
geslacht een groter verspreidingsgebied had in Noordwest-Afrika alwaar de 
daarop volgende woestijnvorming de gemeenschappelijke voorouders deed 
omkomen zodat de huidige gescheiden verspreidingsgebieden overbleven. 
Tussen al de andere Ceropegia's zijn deze soorten meteen herkenbaar aan 
hun rechtopstaande, hoogsucculente stammen (0,5-4 cm dik) die kleine, 
zeer smalle blaadjes hebben en dichte struiken vormen, ergens tussen de
0 . 5.1,2 m hoog en breed. Hoewel vele van de slankere tropische soorten 
veel langer worden (tot meer dan 10 m), zijn de Canarische soorten zeker 
de reuzen van het geslacht. Dit illustreert nog weer eens de welbekende 
tendens van de op eilanden voorkomende planten- en dierenwereld tot het 
doen ontstaan van vertegenwoordigers die veel groter zijn dan gebruikelijk 
is; het is ook het zoveelste geval van het aannemen van de struikvorm door 
eilandvertegenwoordigers van een groep waarvan de meeste leden niet 
struikachtig zijn.

De soorten

De sectie Sarcodactylus Huber bestaat nu naar mijn mening uit slechts 
twee soorten. Een hiervan, C. fusca, wordt gevonden op Gran Canaria en 
Tenerife. De andere, C. dichotoma, bestaat uit twee ondersoorten: subsp. 
dichotoma wordt gevonden op Tenerife, La Palma en Hierro, terwijl subsp. 
krainzii op Gomera groeit met een enkele geïsoleerde vermelding van Tene
rife.
Deze taxa kunnen als volgt onderscheiden worden:
1. Corolla-buis wordt opvallend wijder in de richting van de mond, de lobben hebben naar

binnen gevouwen randen, uitwendig is de bloem purperbruin..........................................C. fusca
Corolla-buis wordt nauwelijks wijder in de richting van de mond, de lobben hebben naar 
buiten gevouwen randen, uitwendig is de bloem geelwit............................................................. 2

2. Bladeren 3-8 mm breed, (1)2-10(15) bloemen bijeen op gezamenlijke korte bloemsteel,
corona op zeer kort voetje..................................................... C. dichotoma subsp dichotoma
Bladeren 1,5-2 mm breed, (5)10-50(70) bloemen bijeen op gezamenlijke korte 
bloemsteel, corona op opvallend voetje......................................C. dichotoma subsp. krainzii

Voor lezers die hierin geïnteresserd zijn volgt hieronder de lijst van synonie
men van deze taxa.
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Ceropegia fusca

rijk
Foto: Supthut

Ceropegia hians, 3 km ten noordoosten van Sabinosa
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Habitat van 
Ceropegia
dicho torna b ij Bajamar

Ceropegia 
dicho torna 
subsp. krainzii, 
Punt a Lia na

Overige 
foto's van 
de schrijver

Habitat
Ceropegia fusca: 
Punta Guimar
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1. Ceropegia fusca Bolle in Bonplandia 9: 51-52 (1861).
Type: in droge 'baranco' in de heuvels achter Las Palmas, Bolle s.n. (z).

2. C. dichotoma subsp. dichotoma
C. dichotoma Haw., Syn. PI. Succ.: 13 (1812).
Type: t.18 in Link & Otto, Icon. PI. Select, hort. Berolinensis (1821).
C. hians Svent. in Additamentum FI. Canar.: 40-41 (1960).
C. hians var. striata  Svent., L.c.: 41 (1960).

3. C. dichotoma subsp. krainzii (Svent.) Bruyns in Beitr. Biol. Pflanzen 60: 454 (1986). 
C. krainzii Svent., Specilegium Canar. 4: 39 (1954).
Type: dit ontbreekt, net als alle andere Ceropegia-typen van Sventenius.
C. ceratophora Svent., l.c.: 44 (1 960).
C. chrysantha Svent., l.c.: 42 (1960).

Voor een gedetailleerde bespreking van de hierboven vermelde synoniemen 
wordt verwezen naar Bruyns (1 986).

Verzorging
De succulente Asclepiadaceeën staan er om bekend dat ze moeilijk gedu
rende langere tijd in een verzameling te houden zijn en het is een opluch
ting om te ontdekken dat deze twee Ceropegia's erg gemakkelijk te kweken 
zijn. De Canarische eilanden krijgen de meeste regen in de winter en de la
gere delen van de eilanden hebben gedurende de zomer weinig of geen 
neerslag. Hieraan moet men zich houden wanneer men deze planten 
kweekt en men zal ontdekken dat de meeste groei gedurende de herfst en 
het voorjaar plaatsvindt en dat de bloei in het algemeen in november en de
cember optreedt. Ik heb ontdekt dat ze relatief ongevoelig zijn voor een 
overmaat aan vocht en dat hun wortels wekenlang vochtig kunnen zijn zon
der duidelijk slechte gevolgen, vooropgesteld dat dit gedurende de winter 
gebeurt.
Beide soorten groeien zeer gemakkelijk op van zaad en ze bereiken in het 
jaar van zaaien een hoogte van ongeveer 30 cm. Het zaad behoudt zijn 
kiemkracht langer dan twee jaar. De planten zijn uiterst gemakkelijk voort te 
kweken via stek, vooropgesteld dat de stek bij een knoop tussen twee sten
geldelen wordt genomen (dit geldt zelfs voor de vorm van ssp. krainzii die 
zeer dikke stengels vormt). Ofschoon er zich vaak al wortels bij zulke knopen 
gevormd hebben is het aan te raden, de stekken de gelegenheid te geven 
op te drogen en callus te vormen. Daarna zullen zij als de omstandigheden 
gunstig zijn zeer gemakkelijk wortelen (soms binnen enkele dagen). Er zijn 
twee tot drie jaar voor nodig om een welgevormde struik te vormen, maar 
bij de subsp. krainzii gaat dit bijzonder langzaam zodat het soms 3-4 jaar 
duurt voordat een onvertakte stek gaat uitlopen.
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M am m illaria h idalgensis Purp
PETER MANSFELD

De laatste tijd is deze gemakkelijk groeiende, volkomen ongecompliceerde 
Mammillaria weer bijzonder populair geworden.
De plant dankt zijn naam aan de plaats waar men haar al in 1907 vond: 
Mexico, Hidalgo, bij Ixmiquilpan.
Zij kan tot 30 cm hoog worden en ongeveer 1 3 cm in doorsnede. Bijzonder 
decoratief is de bedoorning. De enkele centimeters lange, naar boven wij
zende (indien 2) of in een kruis staande (indien 4) grijswitte of geelbruine 
middendorens geven de plant een uiterlijk dat haar het gehele jaar door zeer 
aantrekkelijk maakt.

Mammillaria hidalgensis Foto van de schrijver

De bloemen verschijnen in de zomer - na een goede rustperiode in de winter - 
zoals bij alle Mammillaria's in een krans om de schedel. Met hun 6 mm dia
meter vallen de bloemen bijna in 't niet bij de krachtige bedoorning. De klei
ne roodpurperen bloemen vormen echter aardige toefjes op de grote plan
ten; ze worden in het voorjaar aangekondigd door veel vlokkige witte areool- 
wol.
In een ruime pot geplant in een voedzaam maar goed doorlatend substraat 
zal M. hidalgensis ons jarenlang vreugde schenken en kan zo een echt "fa 
milielid'' worden.

Brauersgasse 3, 25  Rostock, DDR

Vert.: Ludwig Bercht
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Tw ee Copiapoa-species noordelijk van Caldera

F. VANDENBROECK

Toen mijn vrouw en ik in april 1 983 vanuit Caldera, een kleine havenstad 
850 km noordelijk van Santiago de Chile, verder naar het noorden de Chi
leense kustwoestijn introkken, lag het in onze bedoeling Copiapoa caldera- 
na Ritt. te zoeken, die volgens Ritter noordelijk van Caldera zou groeien. 
Het gebied rond Caldera is uiterst dor en maakt reeds deel uit van de zoge
naamde Atacama-woestijn, een der droogste streken op aarde. Men kan 
stellen dat deze woestijn begint bij de stad Copiapo (op 50 km ten zuiden 
van Caldera) en naar het noorden toe haar meest extreme dorheid bereikt 
ter hoogte van de havenstad Antofagasta (500 km noordelijk van Caldera). 
Op een tiental kilometers voorbij de stad vonden we in een grillig rotsland
schap de eerste planten. Van Copiapoa calderana zegt Ritter ondermeer 
het volgende: "Enkel of los spruitend; bolvormig maar later in de lengte uit
groeiend (hij zegt niet hoe hoog), 5 tot 1 0 cm dik, uitgesproken grijsgroen, 
niet berijpt; met rechte doornen, zwart tot bruin, later in grijs overgaand". 
De planten die wij op de voornoemde plaats aantroffen komen grotendeels 
overeen met de gegevens van Ritter, doch wijken hiervan af op de volgen
de essentiële punten:
— de meeste planten, vooral die welke in de volle zon groeien, zijn duidelijk 

berijpt;
— de typische kleur van de bedoorning - donkerbruin tot zwart - gaat bij 

het ouder worden over in goudgeel.
Merkwaardig is wel dat bij planten die minder aan de zon blootgesteld wa
ren of in de schaduw groeiden, de gegevens van Ritter volkomen klopten. 
Dergelijke planten waren onberijpt en vertoonden slechts een zwarte be
doorning. Oudere planten bereikten een hoogte van zowat 20 cm. Stonden 
we hier voor Copiapoa calderana? Mogelijk, maar niet zeker. Vooral de 
kleur van de bedoorning week sterk af van Ritters beschrijving. Sommige 
planten waren nagenoeg volledig goudgeel bedoornd. De mogelijkheid 
bestaat ook dat Ritter zijn beschrijving van Copiapoa calderana heeft geba
seerd op een populatie die in uiterlijk beduidend afweek van de planten op 
de groeiplaats waar wij ons bevonden. De variatiebreedte van Copiapoa 
calderana zou dan breder zijn dan hij vermoedde.
In dit biotoop vonden we tevens exemplaren van Pyrrhocactus transiens
Copiapoa lembckei, met de typische goudgele kleur van de oudere bedoorning Foto 's van de schrijver



Boven: waarschijnlijk een vorm van Copiapoa calderana, slechts weinig uitgroeiend in de lengte. 
Onder: Copiapoa lembckei; het zijn uitgesproken berijpte, sterk in de lengte uitgroeiende planten.
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Ritt., brede, platte, diep in de grond zittende planten, alsmede groepen van 
Eulychnia breviflora var. tenuis Ritt. Tussen de rotsen stonden verder 
krachtige, struikvormige Euphorbia's, sommige bloeiend met gele brac- 
teeën. Verrassend waren enkele opvallend bloeiende Solanaceeën. Een erg 
rijk biotoop voor dit dorre woestijngebied!
Een twintigtal kilometers verder noordelijk van Caldera vonden we, in de 
onmiddellijke nabijheid van de oceaan, een merkwaardige populatie van 
prachtige, zeer groot wordende, groepen vormende Copiapoa's die groei
den tussen de meest fantastische, door erosie uitgeslepen, rotsformaties. 
De erosiefactor moest hier duidelijk water geweest zijn, wat erop wijst dat 
deze kustgebieden in vroeger eeuwen onder het oceaanoppervlak lagen. 
Deze planten stelden ons wat de determinatie betreft, aanvankelijk voor 
een raadsel. Ik geef hier in het kort enkele gegevens over deze planten 
weer zoals ze door ons ter plaatse werden opgetekend: meestal in groe
pen, sommige exemplaren wel tot 80 cm lang en dan liggend tot half lig
gend; sterk berijpte planten met een grijsgroen tot grijsblauw lichaam; plan
ten verweerd tot op de laatste 1 5 cm na; oudere doornen goudgeel, jonge
re zwart, jongste donkerbruin; zwarte ovale areolen met één middendoorn 
en de bovenste randdoornen duidelijk korter dan de onderste; alle doornen 
tamelijk kort, tot maximaal 3 cm; een twaalftal brede, stompe ribben met 
bijna geen dwarsgroeven. Ze groeiden letterlijk tot bij de zee en het leek 
ons of ze nog mooier werden naar zee toe.
Bovenvermelde gegevens passen bij geen van de Copiapoa-soorten zoals ze 
door Ritter in deel III van zijn magnum opus worden opgesomd. Dit is 
vreemd, daar mag worden aangenomen dat Ritter deze gebieden grondig 
heeft doorzocht. Het is duidelijk dat we hier niet met Copiapoa calderana te 
doen hadden, dit vanwege de afwijkende habitus en grootte van de plan
ten.
Hier dienen we aandacht te besteden aan de naam Copiapoa lembckei 
Backbg., een naam die Ritter om onduidelijke redenen van de hand doet als 
synoniem van Copiapoa calderana. Zowel Rauh als Backeberg maken ge
wag van deze naam die gebruikt wordt voor een volgens hen aparte soort. 
In zijn werk "Kakteen an ihren Standorten" (plaat 42, 3 en 4) publiceert 
Rauh foto's van Copiapoa lembckei op de groeiplaats, die een goede weer
gave zijn van de hierboven beschreven planten. Op bladzijde 133 van het
zelfde werk spreekt hij bovendien over het zo typische verschijnsel van de 
bedoorning die bij ouder worden een goudgele kleur krijgt. Ook Backeberg 
vermeldt dit. Als groeiplaats van Copiapoa lembckei wordt door beide au
teurs "noordelijk van Caldera" opgegeven. Backeberg kon overigens 
slechts schaarse gegevens over Copiapoa lembckei publiceren: de bloem 
was hem onbekend evenals de lengte die de planten kunnen bereiken. Daar 
omtrent deze soort slechts schaarse gegevens voorhanden zijn, is het ge
waagd in dit geval enige conclusies te trekken. Toch mag wellicht aan de 
hand van bovenstaande gegevens worden geconcludeerd dat de betreffen
de planten wel degelijk onder Copiapoa lembckei Backbg. thuishoren. Daar 
deze planten vanwege hierboven uiteengezette redenen niet onder de 
naam Copiapoa calderana kunnen worden ondergebracht, vergist Ritter 
zich wanneer hij C. lembckei niet als apart taxon erkent. In feite duwt hij 
hierdoor een der prachtigste Copiapoa-soorten in de vergeethoek. De vraag 
doet zich zelfs voor of hij deze planten wel kende.

Literatuur:
— F. Ritter: Kakteen in Südamerika, deel III.
— C. Backeberg: Kakteenlexikon.

Van Akenstraat 66, 1850 Grimbergen — W Rauh Kakteen an ihren Standorten
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H et ges lacht P terocactus  (I)

J. LAMBERT Ir. A.I.GX.

Pterocactus is een louter Argentijns geslacht, waarvan het verspreidingsge
bied het westen en het zuiden van het land beslaat, met uitzondering van P. 
kuntzei, die tot bij Cafayate in het zuiden der provincie Salta voorkomt. 
Pterocactussen behoren tot de groep der Opuntioideae, waarbinnen zij een 
sterk gespecialiseerde aftakking zijn. Ze danken hun naam aan de perka
mentachtige ''vleugels'' (Grieks: pteron) die hun zaden kenmerken. (Dit ge
geven onderstreept tevens hun verwantschap met Tephrocactus). Het zijn 
uiterst merkwaardige planten, die zich uitzonderlijk goed hebben aangepast 
aan de zeer bijzondere en harde omgeving waarin zij leven.
De streken waar men ze van nature aantreft zijn enerzijds Patagonië en an
derzijds de ''M onte ''. Beide gebieden worden gekenmerkt door een dor kli
maat met gure winters en schaarse regenval. Voor Patagonië bedragen de 
gemiddelde minimumtemperaturen 1 tot 6°C, echter met vorstperioden van 
— 5° tot —24°C! Voor de Monte zijn deze cijfers resp. 7 tot 1 0°C en —8 
tot - 1  3°C.
De jaarlijkse neerslag schommelt tussen 1 20 en 270 mm voor Patagonië en 
tussen 80 en 1 60 mm voor de Monte. In Patagonië zijn de regens gespreid 
over het ganse jaar, terwijl ze in de Monte meer 's zomers voorkomen. In 
beide regio's kunnen echter geweldige stortbuien neerkomen, die b.v. in en
kele uren 40% van de totale jaarlijkse neerslag kunnen opleverenl Dit ver
oorzaakt dan ook katastrofale erosieverschijnselen.
Om het met deze schaarse en slecht verdeelde watergift te kunnen stellen 
hebben Pterocactussen een uitstekend reserveorgaan ontwikkeld, nl. hun 
knolwortel, die hen in staat stelt lange droge perioden te overleven. Metin
gen hebben aangetoond, dat deze knolwortel, na twee maanden volledige 
droogte, nog steeds 80 a 84% water bevatte, terwijl de omgevende grond 
nog slechts een vochtigheidsgraad van 0,5 a 1 % vertoonde! Anderzijds is
Biotoop Llanos de Chita, groeiplaats van Pterocactus gonjianii Foto’s van de schrijver

235



Legenda bij de tekeningen
A Ontwikkeling van Pterocactus door opeenvolgende sedimenten heen. (Naar J. Morello) 
B Ontwikkeling van Pterocactus in stabiele grond. (Naar J. Morello)
C. Pterocactus gonjianii: detail der knobbels. (Naar Christabel King)
D. Pterocactus gonjianii: zaad (Naar C King)
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VERENIGINGSNIEUWS NOVEMBER 1986
"Succulenta” is het verenigingsorgaan van de Nederlands-Belgische vereniging van cactussen en andere 
vetplanten "Succulenta” .

BESTUUR
Voorzitter: H. Masman, Zunaweg 10, 7466 PR Zuna. Tel.: 05480-13466.
Vice-voorzitter: M. de Bekker, Kraayeven 1, 5386 LH Geffen. Tel.: 04102-1964.
Secretaris: P. Melis, Korenbloemstraat 13, 5409 AX Odiliapeel. Tel.: 04132-72911.
2e Secretaris: F. van Leeuwen, Postbus 2706, 5902 MA Venlo. Tel.: 077-822316.
Penningmeester: J. Vrenken, Elandstraat 1, 5408 XC Volkel. Tel.: 04132-72917. Giro-rek.: 680596 t.n.v. Succu
lenta te Volkel, resp. bankrek. 55.32.38.981 bij Algemene Bank Nederland t.n.v. Succulenta te Volkel.
Voor België: rek.nr. 000-11.41.809-22 van de Belgische postgirodienst t.n.v. Succulenta te Volkel.
Alg. Bestuurslid: Mevr. B. Stortenbeek, Beatrixlaan 1a, 6721 EH Bennekom. Tel.: 08389-17088.
Alg. Bestuurslid: W. Alsemgeest, Stadhouderlaan 3, 3417 TT Montfoort. Tel.: 03484-1083.

LEDENADMINISTRATIE
Administrateur: Fr. van Leeuwen, Postbus 2706, 5902 MA Venlo. Inlichtingen over en aanmelding van lid
maatschap, tevens propagandafolders. Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland f 35,-, voor leden in 
België Bfrs. 625 en voor leden elders wonende leden f 45,-. Inschrijfgeld voor nieuwe leden f 7,50/Bfrs. 135.

MAANDBLAD
Hoofdredacteur: C.A.L. Bercht, Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen. Tel.: 03483-2300.
1e Redacteur: Th.M.W. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal. Tel.: 01650-36081.
Foto - redacteur: F.K.A. Noltee, Rotterdamseweg 88, 3332 AK Zwijndrecht. Tel.: 078-124200. 
Rubrieksmedewerkers: H. en R. van Donkelaar, A. Pullen, H. Ruinaard, A. v. Uijen en B. Zonneveld, 
neveld.
Verenigingsnieuws: P. Melis. Sluitingsdatum 15e van de maand vóór verschijnen.
Vraag en Aanbod en Advertenties: Fr. van Leeuwen. Sluitingsdatum: 15e van de maand vóór verschijnen.

ANDERE BELANGRIJKE ADRESSEN
Buiningfonds: Voor informatie over en verkoop van het Discoboek en "Wat Betekent die Naam” . M. Jamin, 
Jan Oomsstraat 6, 5324 BB Ammerzoden.Tel. 04199-3856.
Het boek Discocactus door A.F.H. Buining. Omvat 224 pag., 60 kleurenfoto’s en 84 z/w fo to ’s. Nog slechts 
voorradig in Engels en Duits. Prijs op aanvraag.
Het boek "Wat Betekent die Naam” . Verklarend woordenboek van nagenoeg alle voorkomende Latijnse 
cactus- en vetplantennamen. Prijs t  12,50 + f  3,- verzendkosten per stuk.
Bestellen door overschrijven van het juiste bedrag op girorek. 2845908 t.n.v. Succulenta Buiningfonds te 
Ammerzoden onder vermelding van het gewenste artikel.
Clichéfonds: J.A. Schraets, Tegelseweg 131, 5912 BD Venlo.
Diatheek: H.M.S. Mevissen, Dinantstraat 13, 4826 LH Breda. Tel.: 076-875076.
Ruilen zonder Huilen: H. Leusink, Griftweg 15, 6745 XD Ede. De Klomp. Tel.: 08387-1794.
Bibliotheek: J. Magnin, Ooievaarstraat 13, 3291 XK Strijen. Katalogus a I 1,50 te bestellen op girorek. 
13.45.616 t.n.v. J. Magnin.

VERKOOP VERENIGINGSARTIKELEN
1. Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten, 4e druk 1986. Prijs f 6,- 
per stuk.
2. Bewaarbanden voor het tijdschrift. Een jaargang per band. Prijs f 16,- per stuk.
3. Verenigingsspelden in broche-vorm of als steekspeld. Prijs f 4,- per stuk.
4. Ansichtkaarten met afbeeldingen van Succulenten. Prijs per set van 10 kaarten f 2,50.
Bij afname van grotere hoeveelheden gelden kortingen.
Informatie en bestellen bij: Mevr. B. Stortenbeek, Beatrixlaan 1a, 6721 EH Bennekom.Tel.: 08389-17088 of 
door overschrijven van het juiste bedrag op girorek. 3742400 t.n.v. Succulenta afd. verkoop te Bennekom on
der vermelding van het gewenste artikel.

CACTUSSEN - SUCCULENTEN KWEKERIJ
Bijzondere botanische planten, speciaal
cactussen en andere Succulenten.A.N. BULTHUIS

3945 BC Cothen - Groenewoudseweg 14 
tel. 03436-1267

KWEKERIJ PIETERS, Hamweg 6, 
9623 PB Lageland (tussen Groningen 
en Slochteren). Tel.: 05981-204. 
Geopend: van di. t/m za.Geopend maandag - zaterdag
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EVENEMENTEN

21-30 november : Vivoka 86. Info in het septembernummer.
26-28 december : Orchideeen-Kerstshow in de Jochum-hof te Steyl, dagelijks van 11.00 tot 

16.00 uur. Info: Jochumhof, Maashoek 2b, Steyl. Tel.: 077-733020.
30 mei 1987 : Goudse Cactusbeurs
5 september 1987: Internationale Cactus- en Vetplantenbeurs Nijmegen.

AFDELINGSNIEUWS 

Afd. Amsterdam:
21 november : Verslag van zijn reis naar Noord-Peru en Equador door dhr. A. Meerstadt. In 

de pauze verloting.
Plaats: Gebouw ” De Rietwijker” , 3e Schinkenstraat 9, Amsterdam. Aan
vang: 20.00 uur.

Afd. Arnhem:
11 december : Spelletjesavond.

Plaats: Zaal van de speeltuinvereniging "Tuindorp” achter het pand Flora- 
laan 18 in Wageningen. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Dordrecht:
3 december : Avond ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de afd.

Plaats: Zaal de "Rank” , Dubbelsteijnlaan 70, Dordrecht. Aanvang: 19.30.
Afd. Eindhoven:

1 december : Duo Huyssoon Duynhouwer. Geen lezing geen quiz.
Plaats: Gemeenschapshuis ” De Schalm” , O.L. Vrouwendijk 31, Meerveldho- 
ven, Veldhoven. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Flevozoom:
15 december Jaarvergadering met aansluitend de traditionele quiz.

Plaats: Gr. v. Prinsterer-school, Verkeersweg 51, Harderwijk. Aanvang: 
20.00 uur.

Afd. Fryslan:
9 december : Dialezing door C. Boele over Ceropegia’s

Plaats: Café-Rest. "Sportpark” , Schans 11A, Heerenveen. Aanvang: 19.30 
uur.

Afd. Gorinchem-Den Bosch:
8 december : Bijeenkomst.

Plaats: ” De Gentel” t.o.v. het station te Geldermalsen. Aanvang: 20.00 uur.
Afd. Gouda
11 december : Bingoavond.

Plaats: "Het Brandpunt” , Turfmarkt 58, Gouda. Aanvang: 20.00 uur.
Afd. Groningen:
18 december : Algemene Ledenvergadering.

Plaats: Bovenzaal van de Hortus te Haren. Aanvang: 19.30 uur.
Afd. Den Helder:
13 december : Bingoavond.

Plaats: Kantine van de gemeentelijke plantsoenendienst, Soembastraat 83, 
Den Helder. Aanvang: 13.45 uur.

Afd. Hoeksche Waard:
11 december : Lezing door dhr. F. Noltee over zijn reizen naar Yemen.

Plaats: Natuurcentrum bij de rijkshaven in Numansdorp. Aanvang: 20.00 
uur.

Afd. Hoogeveen:
3 december : Sinterklaas en een dialezing over een reis door Indonesië en Thailand. 

Plaats: Hotel Muller, Paltz 7, Beilen. Aanvang: 19.30 uur
Afd. Rijn- en Delfland:
18 december : Oliebollenavond met prijsuitreiking.

Plaats: Sporthal "Zuidhaghe” , Melis Stokelaan 1201, hoek Beresteinlaan, 
Den Haag. Aanvang 19.45 uur.
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Afd. Tilburg:
8 december : Jaarvergadering.

Plaats: Wijkcentrum "De Kasteelhoeve", Hasseltstraat in Tilburg. Aanvang: 
20.00 Uur.

Afd. IJsselstreek:
28 november : Discussieavond over Euphorbia’s en aanverwanten door de heren van Brug

gen en v.d. Waal.
Plaats: Goor.

Afd. Zeeland:
19 december : Gezellige avond met Bingo en een diavertoning door mevr. Meijer-Brouwer.

Plaats: De Thomaskapel aan de Vrijlandstraat te Middelburg. Aanvang: 
19.30 uur.

Afd. Zwolle
27 november : Dhr. A. ter Brugge verzorgt een lezing met als onderwerp "Euphorbia- 

velden in die Oos-Kaap” .
Plaats; Gebouw van de "Nederlandse Protestanten Bond” , Thorbecke- 
gracht 1T, Zwolle. Aanvang 19.30 uur. Voor meer info Willemien Adahns tel 
038-227259.

CITES

In juli is een geheel bijgewerkte "Toelichting op de wettelijke maatregelen ter uitvoering van 
de Conventie van Washington (CITES) in Nederland” , verschenen.
Deze toelichting vervangt de tweede druk van april 1985 (met groene kaft).
Ten opzichte van de vorige druk zijn een aantal wijzigingen en verbeteringen aangebracht. 
Inlichtingen bij L. Bercht, tel. 03483-2300.

PERSONALIA

Secretaris van de afd. Nijmegen is geworden dhr. C.M. Thijsen, Marterrevier 35 5431 KE 
Cuyk, tel. 08850-21604.
Secretaris van de afd. Hoeksche-Waard is geworden mevr. J. Hoogvliet-Blok, M. 
Oostromstraat 7, 3262 GH Oud-Beyerland, tel. 01860-17925.

ZAADLIJST 1986-1987 BERCHT
De lijst bevat een ruim aanbod van soorten en variëteiten, waaronder Frailea, Gymnocalycium, Lo- 
bivia, Mammillaria, Notocactus en Turbinicarpus. Alle zaden zijn in 1986 geoogst.
De lijst is te bestellen door overmaking van f  1,- (wordt verrekend bij bestellingen boven f  5 ~) op 
gironummer 1326848 t.n.v. L. Bercht te Harmelen.

V U L K A N ® LAVA
z a n d / k o r r e I

H et id e a le  S U B S T R A A T  v o o r  c a c tu s k w e e k
Z o w e l  g r i jz e  a ls  ro d e  lava  in z a k k e n  van  10/20 kg
i n n e m in g e n :
R o o k  K r im p e n  bv
P o s tb u s  9, 2920  A A  
K r im p e n  a /d  IJ s s e l  
te l .  0180 7  - 13044 rook krim penr
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DER KAKTEENLADEN
Verzendhandel hobby benodigdheden 

boeken
Deze dagen verschijnt onze geheel nieuwe katalogus ANTIQUARISCHE LITERATUR KAKTEEN/ 
SUKKULENTEN, LISTE 13.
Het is de omvangrijkste aanbieding aangaande oude, bijzondere en zeldzame boeken, tijdschriften 
en grafieken, (kopergravuren, houtsnijwerk, steenindrukken) die wij tot heden konden aanbieden. 
Vele honderden boeken; talrijke complete jaargangen en zeldzame tijdschriften over cactussen en 
andere succulenten.
Verder waardevolle en beeldschone orgiginele grafieken. Dit alles wacht op U !!!
Onze katalogus ANTIQUARISCHE LITERATUR KAKTEEN/SUKKULENTEN LISTE 13 en onze aktuele 
boekenkatalogus nieuwe literatuur HOBBYBIBLIOTHEK ’86, krijgt U op aanvraag natuurlijk kosten- 
loosü!
Verder leverbaar een bijzondere uitgave: HEIZEN • ISOLIEREN • BELEUCHTEN 86/87, met aanbiedin
gen van de hulpmiddelen.
JÖRG Kopper Lockfinke 7 D 5600 Wuppertal 1 W-Duitsland

PEDIO’s en SCLERO’s zaden
Van mijn cactusexcursie van dit jaar door het zuid-oosten van de U.S.A.

FRIZ HOCHSTATTER KAKTEENSAMEN
Feldstrasse 61, 6800 Mannheim 51 B.R.D., tel. 0621-794675

VRAAG DE GRATIS ZAADLIJST AAN.

B L A D K A K T U S

Binnen landse en bu iten landse 
boeken steeds voorradig.
W ij beste llen graag voor U.

Vraag onze B ladkaktus. een 
lijs t met succu lente  lite ra tuur 
aan.

NATUUR & BOEK Bankastr 10 

2585 EN ’s-Gravenhage 
tel. 070-505648

r -y
HOVENS cactuskwekerij
Markt 10 5973 NR LOTTUM TEL. 04763-1693

speciale kwekerij voor 
hobbyisten 8 verzamelaars

Geopend: van d insdag t/m  zaterdag
van 9.00 to t 12.00 en van 
13.00 to t 18.00 uur.

Ook verzenden is  nu m ogelijk !

Regelm atig aanvulling van in teressan te  n ieuw ighe
den. G root aanbod van zeldzam e Braziliaanse soor
ten.
Permanente te n to ons te lling  g ra fische werken van 
Carla. Een geïllustree rde p lan ten lijs t w ordt U toe 
gestuurd na overm aking van f 5, - op g iro  2999178.

Opgaven voor het december-nummer moe
ten vóór 15 november bij de heer Fr. van 
Leeuwen, Postbus 2706, 5902 MA Venlo zijn. 
Leden van Succulenta mogen per jaar één
maal gratis een advertentie zetten in deze 
rubriek. Alleen advertenties de hobby betref
fende worden opgenomen.

*

Gevraagd; Broeikas ± 6 m2, liefst alumi
nium frame. J.F. Vurggink, Garvellinkkamp- 
weg 8, 7261 CH Ruurlo. Tel.: 05735-1592.

*

Gevraagd: decembernummer 1983 van Suc
culenta. J.P. Bethem, Stadhouderkade 152 I, 
1074 BC Amsterdam. Tel.: 020-790738.
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E. Pterocactus kuntzei; vindplaats Potrerillos. (Schaal 1:2)
F Pterocactus reticulatus; vindplaats Llanos de Chita. (Schaal 1:2)
G. Pterocactus gonjianii; vindplaats Llanos de Chita. (Schaal 1 2)

Tekeningen: Caria Wo/ters
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P te rocactus  
araucanus, 
groe ip laa ts : 
Bajada de l 
A g rio

het zo, dat als gevolg van de erosie, zowel door de wind als door het water, 
de planten vaak volledig onder modder of zand bedolven worden. Hierop 
reageren ze dan weer op een zeer "vernuftige'' manier: de bedolven "cla- 
doden" of stammetjes verliezen hun doornen, worden bleekbruin van kleur 
en vormen zijwortels; naargelang het geval kunnen ze zich al dan niet tot een 
knolwortel omvormen. Daarna worden vanuit deze ondergrondse stengels 
nieuwe bovengrondse scheuten geproduceerd. Deze laatste kunnen op hun 
beurt bedolven worden, en zo verder, zodat in de meest beweeglijke gron
den planten aangetroffen worden waarvan de ondergrondse stengel (zonder 
de knolwortel) tot 80 cm lang is. In stabiele grond (en ook in cultuur!) daar
entegen, wordt het ondergrondse gedeelte niet meer dan 1 5 cm lang. 
Wanneer de omstandigheden 's winters echt te moeilijk worden, verliest de 
plant gewoon haar bovengrondse stengels en worden in de lente nieuwe 
scheuten gevormd.
De biotopen waarin men Pterocactussen aantreft zijn de hoogvlakten (Ma
nos, pampas, mesetas...) langs de Pre-Cordillera, of de zachte hellingen 
langs de kleine inlandse Sierras (bardas, mobiele zandduinen...). Meestal 
worden ze vergezeld door kleine struiken van het geslacht Larrea: L. cunei- 
foüa of L. divaricata. De bodem bestaat uit fijn zand of leem, al dan niet ver
mengd of bedekt met keien. Gezien hun kleine afmetingen en hun kleur 
(grijs- tot paarsbruin) zijn de planten vaak zeer moeilijk te vinden.
Een sterk verspreide soort is Pterocactus kuntzei, waarvan het woongebied 
een groot deel van West-Argentinië beslaat, vanaf Cafayate (zuid-Salta) in 
het noorden, tot het noorden van de provincies Neuquen en Rio Negro in het 
zuiden. Men treft ze aan in zandgronden, op hoogten tussen 500 en 1 500 
meter boven de zeespiegel.
De meest voorkomende vorm is de fa. kuntzei, waarvan de bovengrondse 
stengels cilindrisch zijn en een lengte van 7 tot 1 3 cm (soms tot 20 cm) en 
een doorsnede van 8 tot 1 5 mm bereiken. Ze zijn bruin of groenachtig bruin, 
met vertikale, donkerpaarse strepen onder de areolen. Men telt 8 tot 1 2 kor
te (0,5-1 cm) witachtige doornen per areool. De bloem, met een diameter 
van 3 a 5 cm, is bruinachtig geel tot koperkleurig. De stijl meet een tweetal 
centimeters en de 6- tot 8-lobbige stempels is roze tot donkerrood gekleurd. 
De lichtbruine zaden zijn 2 a 4 mm dik; ze hebben een diameter van 5 mm
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zonder de vleugels en 1 tot 1,2 cm met de vleugels inbegrepen.
Er bestaat een tweede vorm: fa. lelongii, gekenmerkt door het grotere aantal 
stengels die ook dunner zijn (slechts 5 a 7 mm in doorsnede), de meer ci
troengele bloem en de groene stempel.
Deze vorm komt slechts voor in het noordoosten van de provincie Mendoza 
en het zuiden der provincie San Juan, waar ze samen met de fa. kuntzei aan
getroffen wordt. Dit is dan ook waarom hier slechts van vormen en niet van 
variëteiten gesproken wordt.
Het is deze soort welke praktisch als enige vertegenwoordiger van het 
geslacht door de liefhebbers wordt gehouden, zij het meestal onder de on
juiste benaming P. tuberosus.

De soort P. reticulatus heeft meer peervormige stengelsegmenten; deze zijn 
slechts 2 a 3 cm lang en 1 a 2 cm in doorsnede, paarsgrijs tot bruin of zelfs 
olijfgroen van kleur en verdeeld in opvallende ruitvormige knobbels. Men telt 
per areool 6 randdoorntjes en 1 middendoorn, alle zeer kort (2-5 mm) en 
witachtig tot bruinachtig van kleur. De bloem heeft een diameter van 4 tot 5 
cm en is parelmoerachtig wit met een weinig roze. De stijl is kort en dik en 
draagt een 5- tot 9-lobbige donkerrode stempel. De bloemen openen zich 
slechts 's namiddags gedurende een drietal opeenvolgende dagen; in de na
tuur is de bloeitijd van december tot februari (zomer op het zuidelijk half
rond).
De soort wordt aangetroffen in de valleien van Calingasta (San Juan) en 
Uspallata (Mendoza), in leemachtige grond bedekt met keien en is dagelijks 
blootgesteld aan felle winden.

(slot volgt)

OPROEP
Het komt nogal eens voor dat de redactie artikelen ontvangt, waarvan de 
bijbehorende illustraties de toets der kritiek niet of nauwelijks kunnen 
doorstaan. Als de auteur niet in staat is binnen afzienbare tijd beter mate
riaal te leveren, worden deze soms toch gebruikt. U weet wel... een half ei 
enz. Het probleem wordt nog vergroot door het feit dat vrijwel iedereen te
genwoordig uitsluitend dia's maakt en zelfs een goede dia levert vaak maar 
een magere zwart/wit afbeelding. Financieel is het evenwel niet haalbaar 
alles in kleur te brengen.
Aangezien de illustraties in grote mate letterlijk het aanzien van ons maand
blad bepalen zoekt de redactie naar wegen om een oplossing voor de situa
tie te vinden.
Wij zouden graag in contact komen met leden die beschikken over goede 
dia's die zij in voorkomende gevallen tijdelijk willen afstaan voor publicatie. 
Aan degenen die hieraan willen meewerken verzoeken wij daarom op te 
geven van welke geslachten/soorten zij fotomateriaal hebben.
In aansluiting stellen wij ons voor om bij voldoende belangstelling een bij
eenkomst te beleggen waarop een ieder (een selectie uit) zijn of haar 
foto's/dia's kan tonen. De redactie kan dan een indruk krijgen van -wat er 
zoal beschikbaar is en welke kwaliteit het materiaal heeft. Tevens kunnen 
wij dan aan de hand van concrete voorbeelden uitleggen waarop wij letten 
bij het beoordelen van materiaal voor toekomstige illustraties. Het geeft ook 
de mogelijkheid om samen te komen tot een nog betere kwaliteit van uw 
dia's. Op die manier snijdt het mes aan twee kanten.
De redactie
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IM IEU W B ESC H R IJV IN G

Sulcorebutia steinbachii (Werd.) Backbg. var. australis  
Rausch var. nov.

W. RAUSCH

Simplex, plane-globosa, ad 70 mm diametiens, fuscoviolacea, radice rapiformi; costis ad 20, 
spiraliter tortis, in gibberes 8 mm longos oblique divisis; areolis sulcatis, 5 mm longis albo- 
tomentosis; aculeis marginalibus 1 2-1 4, divaricatis et subarcuatis, ad 20 mm longis, aciculari- 
bus ad subulatis, fusco-violaceis. Floribus 40 mm longis et diametientibus; ovario et receptacu
lo roseo, squamis fuscis tecto; phyllis perigonii exterioribus spathulatis (vel lanceolatis), rubris, 
violaceo-micantibus; phyllis perigonii interioribus rotundis, serratis, obtuse acuminatis, rubidis, 
intus aurantiaco-aureis; fauce roseo-aurantiaca, basi rubra; filamentis et stylo flavis, stigmati
bus 5-9, albis vel roseis. Fructu globoso, 6 mm diametiente, rubro-violaceo. Seminibus Sulco- 
rebutiae steinbachii (Werd.) Backbg. modo. Patria: Bolivia, Cochabamba, a Yucupartinacu ad 
meridiem spectans. Typus: Rausch 729, depositus in Collectione Plantarum Succulentarum 
Municipali Turicensi, Helvetia.

Sulcorebutia steinbachii var. australis Foto: W. Rausch

Beschrijving:
Lichaam enkel, afgeplat bolvormig tot bolvormig, tot 70 mm in doorsnede, 
donkerbruin-violet. Peenwortel.
Ribben tot 20, spiraalvormig verlopend, verdeeld in 8 mm lange knobbels. 
Areolen groefvormig, 5 mm lang, met wit vilt.
Randdorens 12-14, spreidend en iets gebogen: middendoren 0-1, naar 
boven wijzend: alle dorens tot 20 mm lang, naaldvormig tot priemend, don
ker violetbruin.
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Bloem 40 mm lang en breed, vruchtbeginsel en bloembuis rosé met bruine 
schubben; buitenste bloembladen spatelvormig (ook wel lancetvormig), 
rood met violette gloed; binnenste bloembladen rond, gezaagd, met stompe 
punt, donkerrood, naar beneden toe overgaand in oranjegeel; keel rose- 
oranje en aan de voet rood; helmdraden en stijl geel, 5-9 witte of rosé 
stempellobben.
Vrucht rond, 6 mm in doorsnede, roodviolet.
Zaad als Sulcorebutia steinbachii (Werd.) Backbg.
Groeiplaats ten zuiden van Yacupartinacu, Cochabamba, Bolivia.
Holotype gedeponeerd in de Stadtische Sukkulentensammlung van Zürich 
onder Rausch 729.

Zoals we tegenwoordig weten omvat het verspreidingsgebied van S. stein
bachii (Werd.) Backbg. een tamelijk groot gebied, dat zich uitstrekt van de 
Monte Tunari door de gehele Cordillera de Cochabamba over Tiraque, Va
cas, Totora, Pojo tot aan Copachuncho. Op enkele plaatsen komen areaal- 
begrensde afwijkingen voor, die wij als variëteiten kunnen aanmerken (bijv. 
var. tiraquensis, totorensis, horrida, enz.). Zo'n plaatselijk begrensde, af
wijkende populatie vormt ook de hier beschreven var. australis. Typisch is 
de donkerbruin-violette epidermis en de enigszins pectinate bedoorning. 
Soms treft men op een areool een kleine, vrijwel zwarte middendoren aan. 
De vindplaats van S. steinbachii var. australis ligt aan de weg van Mizque 
naar Arani en is voor zover mij bekend de zuidelijkste populatie van S. stein
bachii, vandaar de naam australis (=  zuidelijk).

Körper einzeln, flachkugelig bis kugelig, bis 70 mm Durchmesser, dunkelbraun-violett mit einer 
Rübenwurzel. Rippen bis 20, spiralig in 8 mm lange Hoeker versetzt. Areolen furchig, 5 mm 
lang, weilifilzig. Randdornen 12-14, spreizend und etwas gebogen, Mitteldornen 0-1, nach 
oben weisend, alle Dornen bis 20 mm lang, nadelig bis pfriemlich, dunkelviolett-braun. Blüte 
40 mm lang und Durchmesser, Fruchtknoten und Röhre rosa mit braunen Schuppen, auliere 
Blütenblatter spatelig (oder auch lanzettlich), rot mit violetten Schimmer, innere Blütenblatter 
rund und zersagt mit stumpfer Spitze, dunkelrot und innen orange-gold, Schlund rosa-orange 
und im Grunde rot, Staubfaden und Griffel gelb, Narben 5-9, weili oder rosa. Frucht kugelig, 6 
mm Durchmesser, rotviolett. Same wie Sulcorebutia steinbachii (Werd.) Backbg.

Enzianweg 35, A -1223 Wien-Aspern, Oostenrijk

G ym nocalycium  alboareo latum

Rectificatie van de nieuwbeschrijving.

In het artikel met de nieuwbeschrijving van Gymnocalycium alboareo
latum Rausch (Succulenta 1985, p. 213) is de zaadgroep waartoe het zaad 
van deze species behoort, foutief opgegeven.
Het zaad van G. alboareolatum behoort tot de serie Mostiana volgens het 
klassificatiesysteem van Buxbaum en tot de sectie Microsemineum volgens 
het systeem Fric-Schütz.

W. Rausch
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Sukkelen in succulenten

P.P. VAN DE PUYL

2e w eek  augustus 1 9 8 6
In de drie weken dat ik op vakantie ben geweest hebben de planten in mijn 
kas geen druppel water gehad en dat is - zonder ook maar een verdroogde 
plant - goed afgelopen! Wat betreft de cactussen loopt nu het bloeiseizoen 
duidelijk ten einde; echter de Astrophytums staan nu volop in bloei. Twee 
A. asterias (geënt) bloeien tegelijk zodat ik ze bestuiven kon en nu maar af
wachten of en wat voor zaad er komt! Ik heb ook de zaden van mijn vakan
tie gezaaid zoals A. myriostigma var. columnaris en A. asterias-, binnen 
drie dagen waren ze allemaal gekiemd!

3e w eek  augustus
Volop in bloei staan de Aasbloemen als Huernia pillansii, H. kennedyana 
e.d. De Hoodia's zijn goed aan de groei maar of ik daar knoppen aan krijg? 
Ook diverse Crassuia's beginnen te bloeien, sommige voor de tweede keer 
dit jaar, b.v. C. cornuta Verder bloeien de Euphorbia obesa’s volop met 
hun kleine bloempjes. Ik hoop dit jaar zaad van deze planten te oogsten 
omdat ik ze zelf bestoven heb. Wel zal ik de planten onder een vliegenpara- 
pluutje moeten zetten, anders springen de zaden door de hele kas. 
Aarzelend beginnen de mesems ook uit hun rustperiode te komen; de 
eerste knoppen ontwaar ik bij Pleiospilos magnipunctatus en P. boiusii De 
Lithopsen vertikken het nog evenals de Conophytums Afwachten dus 
maar!
Ook de Haworthia's zijn nu. getooid met hun lange bloemstengels zoals 
b.v. H. vittata en H. tesselata; H. retusa bloeide echter al een maand ge
leden!

4e w e ek  augustus
Een Euphorbia horrida met zijn prachtige gewei (zo noem ik al die verhoute 
bloeistengels op zijn kop) heeft zaden gegeven maar doordat ik vergat de 
plant af te dekken schoot zij de zaden de hele kas door en heb ik ze niet 
meer terug kunnen vinden.
Mijn aardappel (zo noem ik een grote Raphionacme-kno\) begint al naar 
zijn winterslaap te verlangen, de bladeren verdorren nadat hij met een mooi 
scherm groene bloemen heeft staan pronken, helaas zonder zaad te geven. 
Ik heb van deze soort zaad bij Köhres gekocht waaruit ik zo'n 1 0 zaailingen 
verkreeg, alleen zie ik nog helemaal geen knolvorming! De hele zomer 
bloeit in de kas nu al Bergeranthus scapiger met mooie gele bloemen en 
deze vormt wel zaad in de zaaddozen die zo karakteristiek zijn voor de me
sems. De eerste Lithops is bij mij nu begonnen met knopvorming; ik weet 
de naam er niet van maar dat geeft niet. Het weer is nu omgeslagen, storm 
en veel regen. Het wordt tijd dat ik in de kas plaats ga maken om de plan
ten die buiten staan de winter door te laten komen. Dat betekent weer 
woekeren met ruimte. Ik wacht meestal tot de nachttemperatuur beneden 
de 10 °C komt; dan wordt het ook echt tijd om ze naar de kas te verhui
zen.

Vloedlijn 19. 1791 HJ Den Burg
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H e t ges lacht M a tu c a n a  Br & R (IV)

R. BREGMAN, H.B. HENSEL, P. LANEY, A. MEERSTADT, P. MELIS A B 
PULLEN en A. VAN TILBORG

Indeling van het geslacht M atucana
Het doel van een vergelijkend onderzoek aan de zaden van Matucana en 
aan Matucana verwante geslachten is om de zaden van Matucana d.m.v. 
een goede beschrijving te karakteriseren en wel zodanig dat zaden van de 
andere geslachten niet aan die beschrijving voldoen. Een probleem daarbij 
is dat de soorten uit het noordoosten van Peru (vooral M. madisoniorum) 
nogal een afwijkende zaadstructuur hebben. Er zijn nu 2 mogelijkheden:
1. een beschrijving maken waaraan alle Matucana-soorten, dus ook M. 

madisoniorum, voldoen.
2. Het geslacht Matucana opsplitsen in subgenera, groepen of secties en 

voor elk daarvan een aparte beschrijving opstellen.
Er is gekozen voor mogelijkheid 2, want als men één beschrijving opstelt 
voor alle Matucana-soorten, krijgt men een veel te vage beschrijving, 
waaraan met een beetje goede wil ook b.v. sommige Frailea- en 
Gymnocalycium-soorten zouden voldoen. Zoiets is niet de bedoeling.
Op basis van de zaadkenmerken willen we de soorten van het geslacht Ma
tucana in de volgende 4 vormgroepen indelen:

1 paucicostata groep
2 intertexta groep
3 aurantiaca groep 
4. haynei groep

Deze 4 soortengroepen hebben wij genoemd naar de meest bekende soort 
van elke groep. De beschrijving van de kenmerken van elke groep zullen 
we geven aan het begin van de behandeling van de afzonderlijke groepen. 
De verwantschappen tussen de 4 soortengroepen is weergegeven in Fig. 
4. De haynei-groep bevat de meest oorspronkelijke Matucana-soorten. Het 
hilum van de zaden van deze groep is volledig met weefsel dichtgegroeid. 
De soorten van deze groep zijn niet of nauwelijks van elkaar te onderschei
den. Vast staat wel dat dit de oudste groep is. Het (voor Matucana althans) 
primitieve zaadtype en het verspreidingsgebied bewijzen dat. In zoverre 
heeft Ritter dus gelijk als hij M. oreodoxa als Eomatucana (= "oer- 
Matucana” ) betitelt. M. aureiflora moet echter toch wel ongeveer even 
oud zijn. Wij denken dat deze soort dicht bij Oroya staat en mogelijk zelfs 
een overgangsvorm naar Oroya voorstelt.
De zaden van de aurantiaca-groep worden gekenmerkt door een abnor
maal grote mikropyle. Ook hier is het onderscheiden van de afzonderlijke 
soorten moeilijk. Het genoemde kenmerk is bovendien nogal variabel. De 
zaden van de planten die bij Cajamarca en Huamachuco gevonden zijn 
(resp M. aurantiaca en M. calvescens), vertonen dit kenmerk heel sterk. 
Deze groep heeft zich naar het noorden verspreid tot zelfs in het departe
ment Piura. Het zou interessant zijn te weten of de planten van M. auran
tiaca uit die noordelijke populaties dit kenmerk ook in zo sterke mate bezit
ten.
De intertexta-groep en de paucicostata-groep zijn ” zuster"-groepen De 
gemeenschappelijke voorouder moet reeds een reduktie van het hilum- 
weefsel vertoond hebben. M. purpureo-alba staat ongeveer tussen deze 2 
groepen in en is waarschijnlijk een overgangsvorm die wij toch maar tot de
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Mat u cana crini fera Matucana ritteri Foto's: P. Melis

intertexta-groep hebben gerekend. De reduktie van het hilumweefsel is heel 
mooi te zien bij de soorten van de paucicostata-groep. Bovendien vertoont 
deze groep een geleidelijke ontwikkeling naar een zeer breed hilum en een 
vervlakking van de cuticula-plooien.
De inwendige morfologie van de bloemen volgt grotendeels de hier gepre
senteerde indeling op basis van de zaadstruktuur. De paucicostata-groep 
vertoont een reduktie van het diafragma (m.u.v. M. paucicostata) zodat 
een open nektarkamer ontstaat. Bovendien is de bloembuis in het alge
meen lang en minder stevig dan bij de bloemen van de overige 3 groepen. 
Deze kenmerken zijn ook, zij het in mindere mate, in de intertexta-groep 
terug te vinden. De aurantiaca-groep en de haynei-groep kunnen op basis 
van bloemkenmerken moeilijk van elkaar gescheiden worden. In beide 
groepen zien we stevige bloemen, meestal met een scheve zoom (zygo- 
morf) en een goed ontwikkeld diafragma dat de nektarkamer afsluit. M. au- 
reiflora en M. oreodoxa bezitten bloemen met afwijkende struktuur. Beide 
soorten behoren qua zaden tot de haynei-groep. Het is echter bekend dat 
de bloemvorm zich relatief snel aan een bepaald bestuivingsmechanisme 
kan aanpassen zodat nauwverwante soorten in enkele duizenden jaren vol
komen verschillende bloemen kunnen vertonen. Dit is waarschijnlijk met M. 
aureiflora gebeurd. Deze soort hebben enkelen van ons op slechts enkele 
honderden meters afstand van een populatie van M. aurantiaca gevonden 
zonder dat er hybridisatie optrad. Kennelijk zijn beide populaties reproduk- 
tief gescheiden doordat de bloemen van beide soorten door verschillende 
insekten worden bestoven. Ditzelfde mechanisme zou zich ook bij M. oreo
doxa kunnen hebben voorgedaan.
Alvorens met de bespreking van de soorten te beginnen, moeten wij nog 
het volgende opmerken:
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1 . Wij pretenderen bepaald niet dat onze opvattingen de enige juiste zijn. 
Wij hebben alleen geprobeerd om op een wetenschappelijk verantwoor
de wijze het geslacht Matucana taxonomisch te bewrken ten dienste 
van de liefhebber. Wij staan derhalve open voor elk kommentaar.

2. Veel zaadmonsters waren afkomstig van firma's die zaden importeren. 
In enkele gevallen werd getwijfeld aan de op de zakjes vermelde naam. 
Ook was het in veel gevallen onduidelijk of deze importzaden afkomstig 
waren van planten in de natuur of van planten in de kas van de heer Kni- 
ze in Lima. Hetzelfde geldt voor importplanten: wel een naamplaatje 
maar geen vindplaats. Natuurlijk zijn ook cultuurplanten van goed her
kenbare soorten en de zaden daarvan in het onderzoek betrokken.

3. Ons onderzoek is verre van volledig. Wij menen echter dat wij niet lan
ger moesten wachten met het publiceren van ons werk omdat een on
derzoek als dit toch nooit volledig kan zijn. Hiervoor is jarenlang veldon
derzoek nodig en dan nog zullen er essentiële schakels aan het geheel 
ontbreken door de ontoegankelijkheid van bepaalde groeiplaatsen.

Corr.adres: Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen (Wordt Vervolgd)
*  *

TIJDSCHRIFTEN

Aloë, Cactus and Succulent Society of Zimbabwe, Quarterly Newsletter
Nr. 60 Een bericht over het vinden van een tweede populatie van de "largeleaved spekboon ,
Portulacaria armiano
Nr. 61 Verslag wordt gedaan van een lang weekend in Kyle. De natuur en zijn planten, vooral 
Aloë's en Euphorbia's, worden uitgebreid beschreven. Geslachten die genoemd worden zijn
Aloe, Euphorbia, Brachystegia, Cotyledon, Kalanchoe en Crassula.

Kaktusy/Sukulenty jaargang 4, 1983
Nr. 1 Matis en Vrskovy starten met een serie over Euphorbia's. Gloser geeft een geografisch 
overzicht van de op Cuba voorkomende cactussoorten. Stanik is naar het I.O.S. congres in We
nen geweest en doet daar verslag van, ook van zijn bezoek aan de Botanische tuin van Linz. 
Een uitgebreid eerste deel over het geslacht Lithops geeft Svagerka. Klikar stelt Haworthia cym- 
biformis voor; Kubica doet hetzelfde met Mammillaria gracilis
Nr. 2 De voorplaat toont een Cubaans landschap met Melocactus harlowii, Agave albescens 
en Pilosocereus brooksianus Zij sluit aan bij het tweede deel van het artikel van Gloser over Cu
baanse cactussen; in deze aflevering geeft hij een nadere beschouwing van de soorten die in t 
zuiden bij Santiago voorkomen.
Het tweede deel over de Euphorbia's bevat informatie over in de Kaapprovincie voorkomende 
soorten zoals E. fimbriata, E. mammillaris, E. astrispina, E. enopla en E. horrida, Ariocarpus 
kotschoubeyanus is het onderwerp dat Stanik en Lux behandelen. Marlassy gaat in op de in vi
tro cultuur van Gymnocactus In een bijdrage van Perjessy over de Sonora woestijn komen voor
al de Opuntia-achtigen aan de orde. In de tweede aflevering over Lithops gaat Svagerka in op L. 
karasmontana, L. julii, L. optica en L. lesliei. Matis levert nog een klein artikeltje over Crassula 
justi-corderoyi
Nr. 3 De voorplaat toont Welwitschia mirabilis in de natuur en daar gaat ook het artikel van Le- 
ontovyc over. Matis stelt Huernia levyi voor. Lux en Stanik presenteren in woord en beeld een 
vrijwel onbedoornde cultivar van Turbinicarpus pseudopectinatus De derde aflevering over 
Lithops wordt gegeven door Svagerka. In hun serie over Euphorbia's behandelen Matis en Vrskovy 
een aantal zuilvormig groeiende soorten. Balogh schenkt aandacht aan Cleistocactus smaragdi- 
tlorus Matis bespreekt het Mattioli Herbarium. Vrskovy geeft een korte bijdrage over het 
geslacht Selenicereus Gloser vertelt verder over zijn waarnemingen aan de succulente wereld in 
het zuidoostelijke kustgebied van Cuba met soorten als Mammillaria prolifera, Melocactus har
lowii, M. acunai, Consolea macrantha en Agave albescens
Nr. 4 De voorplaat toont een Oroya peruviana in knop, behorend bij het artikel van Matis. Ba
logh schenkt enige aandacht aan het geslacht Echinocereus Zowel de historie als de cultuur van 
Bowiea komt aan de orde in het artikel van Dzumorat. Lux en Stanik geven een overzicht van de 
variëteiten van Astrophytum myriostigma en bespreken de var. potosina uitvoerig. Svagerka 
start in zijn vierde aflevering over Lithops met een overzicht der soorten, hun variëteiten en syno
niemen. Stuchlik belicht de historische verwikkelingen rond Notocactus muricatus Matis was 
nog niet klaar met zijn bespreking van het Mattioli Herbarium. Vrskovy stelt Melocactus spec. 
HU 166 en M. huallancaensis voor. Perjessy en Moulis stellen xFerobergia 'Gil Tegelberg' voor, 
dit is een kruising tussen Ferocactus acanthodes en Leuchtenbergia principis
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Kaktusy/Sukulenty jaargang 5, 1984
Nr. 1 De voorplaat, de bloem van Orbea variegata voorstellend, behoort bij het artikel van Dzu- 
morat overde familie der Asclepiadaceae Peter stelt Ferocactus horridus voor. Lux en Stanik 
beschouwen in hun tweede aflevering over de variëteiten van Astrophytum myriostigma de var. 
tuiense, de var. columnare en de vormen van Jaumave. Matis en Vrskovy vervolgen hun serie over 
Euphorbia's met de bolvormige soorten zoals E. obesa, E. me/oformis en E. valida Over 
zaaiexperimenten berichten Danek en Uhrik. Strombocactus disciformis is het onderwerp dat 
Barinych behandelt.
IMr. 2 Matis en Vrskovy vervolgen hun serie over Euphorbia's, na nog een gedeelte over de bol
vormige soorten, met de soorten van Madagascar. Gewissler houdt zich bezig met Thelocactus 
hexaedrophorus Slaba beschouwt de vormen rond Notocactus apricus en N. concinnus Ba- 
logh geeft de taxonomische indeling van een aantal Echinocereus-soorten Svagerka vervolgt 
zijn lijst van soorten, variëteiten en synoniemen in het geslacht Lithops Lux en Stanik bespreken 
Astrophytum coahuilense.
Nr. 3 Euphorbia's van Madagascar vullen de zesde aflevering over dit geslacht. Riha stelt Rebu- 
tia narvaecensis voor. Svagerka rondt zijn soortenlijst van het geslacht Lithops af. Perjessy 
brengt een verslag van een bezoek aan een succulententuin in Tucson. Balogh schrijft enige re
gels over Lampranthus Stanik geeft een verslag van het 1 8e I.O.S. congres, zowel van de ex
cursies als van de wetenschappelijke lezingen.
Nr. 4 Slaba bespreekt Gymnocalycium megalothelos en zijn vormen. Balogh vermeldt enige 
gegevens bij de voorplaat, een afbeelding van P/eiospilos nelii Labanc zet zijn problemen uiteen 
met het juist hanteren van de nomenclatuur. Havlicek vergelijkt de kenmerken van Notocactus 
spec. HU 37  met enkele nauwverwante soorten. Stanik was nog niet uitgeschreven over het 
1 8e I.O.S. congres. Het geslacht Pachypodium is het onderwerp van het artikel van Hladky. 
Kaktusy/Sukulenty jaargang 6, 1985
Nr. 1, Balogh wijdt een uitgebreid artikel aan heden en verleden van Homalocephala texensis 
Matis en Vrskovy stellen weer een aantal Euphorbia's voor. Gewissler bespreekt Leuchtenber- 
gia principis Een artikel van Rowley uit 1 980 over zijn kijk op de huidige ontwikkelingen in de 
cactustaxonomie is in vertaling afgedrukt. De hulp van het IOS bij het in stand houden van be
dreigde soorten wordt belicht. Matis stelt Trichodiadema densum voor.
Nr. 2. Balogh bespreekt Notocactus erinaceus en in een apart artikel gaat hij in op enkele taxo
nomische problemen in het subgenus Malacocarpus. Matis stelt Tavaresia meintjesii voor, In de 
serie over Euphorbia's komt een aantal caudexvormende soorten ten tonele.
Stuchlik stelt Notocactus ferrugineus tegenover N. werdermannianus Een korte bijdrage han
delt over Lobivia famatimensis
Nr. 3. Dzumorat bespreekt Ceropegia woodii Leontovyc gaat in op Aloë palmiformis Sydow 
behandelt de cultuur van winterharde cactussen (Opuntia's). Een uitgebreid artikel over Sulco- 
rebutia is geschreven door Sida.
Nr. 4 Balogh behandelt Mammillaria heyderi en haar variëteiten. Lux en Stanik bespreken het 
kweken uit zaad van Welwitschia mirabilis Op het enten van Euphorbia’s gaat Hladky in. Stanik 
geeft een overzicht van de CITES-wetgeving en de planten die er onder vallen; verder vooral aan
dacht voor wat gedaan kan worden aan succulentenbescherming.
Lophophora jrg. 3 (1985).
Nr. 1. Beschrijvingen van Arequipa mirabilis, Arthrocereus rondonianus en het geslacht 
Cleistocactus Ook hier verschijnt het artikel van Hovens over kas en kasklimaat.
Nr. 2. Korte aandacht voor Bohvicereus samaipatanus, Bergerocactus emoryi en het geslacht 
Copiapoa Hovens bericht verder over kas en kasklimaat. Bleys vervolgt zijn overzicht van blau
we Braziliaanse zuilcactussen.
Nr. 3. Korte aandacht voor Brachycereus nesioticus en Brasilicereus phaeacanthus Hovens 
vervolgt zijn artikel en Bleys doet dat ook.
Nr. 4. Korte beschrijvingen van Brasiliparodia buenekeri en B. brevihamata Hovens vervolgt 

zijn artikel en ook Bleys is nog niet aan het einde met zijn lijst van blauwe Braziliaanse zuilcactus
sen.
Nr. 5. Enige aandacht voor Cephalocleistocactus ritte ri en C. schattatianus Hovens vervolgt 
zijn artikel over kas en kasklimaat.
Nr. 6. De lijst van blauwe Pilosocerei wordt afgesloten. Enige aandacht voor Cochemiea m ariti
ma en C. poselgeri Hovens sluit zijn artikel af.
Nr. 7-8. Korte beschrijvingen van Cochemiea pondii en C. setispina
Nr. 9. Korte beschrijvingen van Copiapoa serenana en C. tenuissima Mevr. Desender geeft 
enkele regels voor het verzorgen van Melocactussen De Van Donkelaars schrijven over Hoya's 
Nr. 10. Beschrijving van Corryocactus aureus en C. otuyensis De onderwerpen over Melo
cactussen en Hoya's vinden een vervolg.
Nr. 11. Familie Van Donkelaar vervolgt het Hoya artikel met de australis-groep. Verder aan
dacht voor Adromischus, Coryphantha calipensis en C. clavata.
Nr. 12. Vervolg van het artikel over Hoya's Korte beschrijvingen van Coryphantha cornifera 
en C. difficilis
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Leuchtenbergia jrg. 6 (1985).
Nr. 1. Hofkens bespreekt Eriocactus magnificus. Uitgebreid wordt de bekende cactusliefheb
ber Fons Beukelaers voorgesteld. De Jonghe vertelt zijn ervaringen. Janssen doet het zaaien uit 
de doeken.
Nr. 2. Janssen bespreekt Sulcorebutia steinbachii, waarbij vooral de verzorging aandacht 
krijgt. Claes wijdt enige pagina's aan de verzorging van andere succulenten. Dezelfde auteur ver
volgt zijn artikel over Bromeiiaceae met bespreking van de wortels en hun functie, de levenswij
ze, zaaien (enkel verwijzing naar Rauh), de geslachten binnen deze familie met enkele kenmerken 
der geslachten en de bestuiving.
Nr. 3. Notocactus rutilans wordt voorgesteld door Hofkens. Gruwez gaat in op de vormenrijk
dom van Rebutia xanthocarpa Liekens legt uit hoe de classificactie van het plantenrijk in elkaar 
zit. Hofkens wijdt een artikel aan het geslacht Gibbaeum
Nr. 4. Hofkens' artikel over Gibbaeum kreeg nog een vervolg met o.a. een overzicht van de sec
ties. Claes behandelt vrucht en zaad van Bromelia's. Liekens behandelt natuurlijke meststoffen. 
Liekens wijdt enkele pagina's aan Phyllocactussen
Nr. 5. Hofkens bespreekt Mammillaria dioica Liekens belicht enkele aspecten van de bloeiwij- 
zen van cactussen. Claes geeft een uitgebreid artikel over de Belgische Nationale Plantentuin In 
Meise.
Nr. 6. Claes opent met een bespreking van Anacampseros alstonii Verschoren zet de doelstel
lingen van ABC (en WSB) uiteen. De kassen en hun inhoud van een lid krijgen aandacht. Beslo
ten wordt met een artikel over kassen.
Nr. 7-8. Geopend wordt met het voorstellen van Mammillaria herrerae Heyselberghs vraagt 
aandacht voor de zuurtegraad van de grond. Het fenomeen zelffertiliteit/zelfsteriliteit wordt be
licht door Hofkens. Een groot aantal broeikassen wordt besproken, benevens semi-technische(?) 
aanwijzingen over de bouw.
Nr. 9. Het artikel over broeikassen wordt afgesloten met de inrichting ervan. Een "Ten huize 
van. . . '' wordt gevolgd door een artikel over Faucaria's Liekens gaat in op Neoporteria's De se
rie over Rebutia's wordt weer voortgezet, thans met de soorten uit de onderafdeling Mediorebu-
tig
Nr. 10. Geopend wordt met een artikeltje over Mammillaria theresae Claes laat de geschiede
nis van de botanische tuin van Keulen de revue passeren. Te zamen met Liekens schrijft Claes 
over Conophytums: herkomst, uiterlijk en behandeling. Besloten wordt met een artikel over Chi- 
leensg csctusssn.
Nr. 1 1 . Claes belicht enkele aspecten van Ceropegia's Liekens sluit zijn overzicht van Chilenen 
af. Een artikel zonder auteursvermelding behandelt de uitvoering van kunstmatig bestuiven en al
le voorzorgen tegen ongewenste bevruchting. Claes bespreekt de manieren waarop in de natuur 
zaad verspreid wordt. Liekens stelt Coryphantha pallida voor en besloten wordt met een artikel 
over Yucca aloifolia
Nr. 12. Gruwez beschrijft het zaaien van Lithops Onder de titel Mexicaanse cactussen wordt 
aan een aantal planten aandacht geschonken. Gruwez bespreekt Haworthia limifolia

Ludwig Bercht

Epiphytes, nieuwsblad van de E.P.S.G., vol. 9, no. 36, november 1985
V. Graham zet zijn gedachten over het kweken van Rhipsalidopsis op papier. Interessante ken
merken van Disocactus macranf/rus-hybriden worden besproken door R. Trosten R. Callison 
kijkt terug op eerder verschenen artikelen over epifytische cactussen. Virusziekten bij epifytische 
cactussen worden behandeld in het artikel van J.F. Horobin. K. Liebheit bespreekt in zijn artikel 
Erythrorhipsalis pilocarpa Een overzicht van meer dan 40 Schlumbergera- en Rhipsalidopsis 
hybriden wordt gegeven door R. Caldera. R. Callison schrijft over de samenstelling van de aarde 
voor deze planten. Verder zijn er in deze aflevering twee bijzonder mooie foto's van Epiphyllum 
crenatum  var. chicocastenango en Elatiora IPseudozygocactusl epiphylloides

Cees Boete
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PHYLLO-sofie
P. VAN VEEN

Voor de laatste maal in dit jaar vraag ik uw aandacht voor een onderwerp, 
passende in het kader van deze rubriek. Weet u nog, wat het doel en stre
ven was van mijn palavers? Ik wil het in uw herinnering terugroepen, we 
zouden ons bezighouden met de interne propaganda. Of dit tot nu toe ge
lukt is, weet ik niet, doch het bestuur heeft me nog niet teruggefloten, zo
dat ik op de ingeslagen weg voortga. Ik was van plan om thans de inkoop 
van zaden te behandelen, doch bij de voorbereiding van dit onderwerp 
stuitte ik op zoveel interessante feiten, dat ik hiervoor eerst uw aandacht 
vraag.
In de gele bijlage van dit nummer treft u de zaadaanbieding aan van ons 
Clichéfonds. Dat is iets vanzelfsprekends en de liefhebbers die willen 
zaaien wachten met spanning op het assortiment dat door onze vereniging 
aan haar leden wordt aangeboden. Succulenta heeft een aantal instellin
gen, waarvan ieder lid wel eens heeft gehoord of gelezen. Eén hiervan is 
het Clichéfonds.
Eigenlijk een gekke naam voor een buitenstaander en vele leden staan bij 
die naam verder niet stil. Het is evenwel de oudste instelling van onze vere
niging en ze werd in 1 932 door (o.a.) mej. J.J.E. v.d. Thoorn opgericht 
met het doel om uit de opbrengst van de verkoop van door de leden ge
schonken zaad van succulente planten de cliché's voor het maandblad te 
betalen. Mej. v.d. Thoorn heeft zelf het beheer gevoerd over dit Cliché
fonds tot 1 958, een unieke prestatie, waarvoor het toenmalige bestuur 
haar het erelidmaatschap heeft aangeboden. Hoe het verder is gegaan met 
het Clichéfonds wil ik hier niet uiteenzetten. Belangstellenden verwijs ik 
naar de artikelen van de heer J. de Gast, die in 1 979 een historisch over
zicht samenstelde naar aanleiding van het 60-jarig bestaan van onze vere
niging. Van belang in dit verband vind ik nog slechts, dat uit de notulen van 
de jaarvergadering van 1 978 (Succ. '78, p. 1 80) blijkt, dat de heer J.A. 
Schraets het beheer in handen heeft genomen en dat hij dit vandaag de 
dag nog steeds doet. Speciaal wil ik hierbij vermelden, dat er vrijwel nooit 
klachten zijn over het Clichéfonds en dat wil voor de als aarts-kankeraars 
bekend staande Nederlanders toch wel wat zeggen.
Twee conclusies kunnen hieruit getrokken worden: a) kankeraars zijn geen 
lid van Succulenta of b) de heer Schraets en zijn medewerkers doen hun 
werk voortreffelijk. Ik houd het bij het laatste.
Natuurlijk kan de heer Schraets al het werk niet alleen verzetten. In de 
gele bijlage van het februari-nummer 1 986 trof ik de volgende zin aan: 
"Hoewel de medewerkers van het Clichéfonds tot op heden reeds ca. 
25.000 porties zaden hebben verzonden, zijn er van een groot aantal soor
ten toch nog vrij veel porties in voorraad". Stelt u zich dat eens voor, het 
aftellen in porties van 20 zaden, in zakjes doen, sorteren, verpakken en 
verzenden. En waarvoor geschiedt dit alles? Natuurlijk ten gerieve van de 
eigen leden. Maar daarnaast moet ook vermeld worden, dat Succulenta 
wel vaart bij de aktiviteiten van het Clichéfonds. Uit de laatste jaarcijfers 
(over het jaar 1 985) bleek dat de baten die via het Clichéfonds aan Suc
culenta toevloeien, maar liefst f  9 .460,77 bedroegen, terwijl aan litho- 
kosten f  1 1 .974,93 werd uitgegeven. Anders gezegd: het grootste ge
deelte van alle fraaie kleurenillustraties wordt betaald uit de opbrengst van 
het Clichéfonds. Hierop past slechts één slotwoord: HULDE!
De Gast 33A , 9801 AB Zuidhorn
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N IE U W B E S C H R IJV IN G

Tephrocactus w eberi var. dem inutus Rausch var. nov.

W. RAUSCH

Caules 2-5 aggregati, ad 70 cm longi et 1 2-14 mm diametientes, radice brevi napiformi, viri
des; costis 5-7, in gibberes sexangulos, 5 mm longos et 5 mm latos, planos dissolutis; areolis 
sulcate in superiore parte gibberum incisis, 2 mm longis, albo-tomentosis; aculeis marginalibus 
ex inferiore parte areolae enascentibus, 4 (-6), 2-3 mm longis, accumbentibus; aculeis centrali
bus e superiore parte areolae orientibus, 1-4, irregulariter patentibus, validioribus et subarcuatis, 
ad 25 mm longis; aculeis omnibus fuscis (rarius flavidis ad albis). Floribus 1 -3 terminalibus, 30 
mm longis et 30 mm diametientibus; ovario conico, 1 0 mm longo et summo 1 0 mm diametien- 
te, viridi, in gibberes 3 mm longos et 3 mm latos, 5-6 angulos, planos, summo areolam parvam 
lanuginosam, aculeis paucis setaceis obsitam gerentes diviso; phyllis perigonii exterioribus spa- 
thulatis, ca. 6 mm latis, aurantiacis, medio-viridistriatis; phyllis perigonii interioribus spathulatis, 
ad 10 mm latis, subundulatis, serratis, aurantiacis (vel luteis) et rubicunde lineatis; receptaculo 
late-infundibuliformi, ca. 5 mm longo, filamentis e toto receptaculi latere orientibus, luteis, 
rubro-acuminatis, stylo crassissimo 1 5 mm longo, albo, stigmatibus 6, obscure-coccineis. Fruc
tu seminibusque Tephrocacti weberi (Speg.) Backbg. modo.
Patria: Argentina, Salta, ab Amblayo in meridiem spectans, 2 .400 m ait.
Typus: Rausch 241, depositus in Collectione Plantarum Succulentarum Municipali Turicensi, 
Helvetia.

Beschrijving:
Lichaam struikvormig met takjes van 2-5 segmenten; segmenten ovaal tot 
enigszins gestrekt, 70 mm lang en 12-14 mm in doorsnede, groen. Korte 
peenwortel.
Ribben op de segmenten 5-7, verdeeld in zeshoekige, 5 mm lange en bre
de, vlakke knobbels.
Areolen verzonken-groefvormig, 2 mm lang, met wit vilt, op het bovenste 
deel van de knobbels.
Randdorens 4-6, aanliggend, 2-3 mm lang; middendorens 1-4, afstaand, 
hard, stekend, soms iets gebogen, tot 30 mm lang; alle dorens roodbruin, bij 
uitzondering ook geel of wit.
Bloemen 1-3 aan de bovenkant van een segment, 30 mm lang en breed; 
vruchtbeginsel kegelvormig, 10 mm lang en aan de bovenkant 10 mm in 
doorsnede, groen, spiraalvormig in 3 mm lange en brede, vijf- tot zeshoeki
ge, vlakke knobbels verdeeld, aan de bovenkant van elke knobbel een bruin- 
viltige areool waarop 5-9 bruine, tot 4 mm lange dorens; buitenste bloem
bladen spatelvormig, tot 6 mm breed, geel tot oranje met een groene mid- 
denstreep; binnenste bloembladen spatelvormig, tot 10 mm breed, iets 
golvend en met franje aan de rand, oranje (ook geel), roodachtig geaderd, 
van binnen lichter; meeldraden geel, naar boven toe oranje tot rood, kegel
vormig om de stamper staand; stamper dik, geel of wit; stempel rood, met 
5-6 stempellobben.
Vrucht en zaad gelijk aan die van Tephrocactus weberi var. weberi (Speg.) 
Backbg..
Groeiplaats: Argentinië, provincie Salta, ten zuiden van Amblayo op een 
hoogte van 2400 m. Holotype gedeponeerd in de Stadtische Sukkulenten- 
sammlung van Zürich onder nummer R 241 .

In het algemeen komen Tephrocactussen in onze verzamelingen niet over
vloedig voor, misschien omdat ze weinig bloemen voortbrengen. Een oor
zaak voor het slechte bloeien kan het klimaat hier zijn, dat zeer sterk verschilt 
van de meestal extreme omstandigheden op de groeiplaats. Een verheugen
de uitzondering vormen de hier beschreven planten; ze bloeien ook bij ons
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regelmatig. T. weberi var. deminutus, gevonden in 1 968 op een gezamenlij
ke tocht met Dirk van Vliet, onderscheidt zich van de var. weberi door de 
veel kleinere segmenten (bij de var. weberi tot 20 cm), de kleinere habitus 
(bij var. weberi tot 50 cm) en het geringer aantal dorens.
Beschreibung:
In kleinen Grup'pen von 2-5 Gliedern mit 70 mm Lange und 1 2-1 4 mm Durchmesser, grün mit 
kurzer Rübenwurzel, Rippen 5-7, in 6-eckige, 5 mm lange und breite, flache Hoeker geteilt, Are- 
olen vertieftfurchig am oberen Teil der Hoeker sitzend, 2 mm lang, weiBfilzig, Randdornen 4-6, 
anliegend, 2-3 mm lang, Mitteldornen 1-4, abstehend, hart-stechend, manchmal etwas gebo
gen, bis 30 mm lang, alle Dornen rotbraun, selten auch gelb oder weifS. Blüten zu 1-3 am 
Scheitel derTriebe erscheinend, 30 mm lang und 30 mm Durchmesser, Fruchtknoten kegelför- 
mig, 1 0 mm lang und oben 1 0 mm Durchmesser, grün, spiralig in 3 mm lange und 3 mm brei
te, 5-6eckige, flache Hoeker geteilt, welche oben eine kleine, braunfilzige Areole tragen mit 5-9 
braunen, bis 4 mm langen Dornen. AulSere Blütenblatter spatelig, bis 6 mm breit, gelb bis oran- 
ge mit grünen Mittelstreifen. Innere Blütenblatter spatelig, bis 10 mm breit, etwas wellig und 
gefranst, orange (oder auch gelb) mit rötliche Adern, innen heller. Staubfaden gelb und oben 
orange bis rot, kegelförmig urn den Griffel stehend. Griffel dick, gelb oder weilè, Narben 5-6, rot. 
Frucht und Same ahnlich Tephrocactus weberi (Speg.) Backbg.

Enzianweg 35, 1224 Wien-Aspern, Oostenrijk

Een vetplantje  voor het raam  (21)

W. STERK

Aloë bowieana Salm-Dyck (Syn.: Chamaealoe africana (Haw.) Bgr.)
De riaam Chamaealoe betekent dwergaloe; het is dan ook een klein plantje, 
waarvan de blaadjes nog geen tien centimeter lang zijn. Deze smalle blaad
jes hebben lichtere vlekjes en voelen ruw aan. Langs de rand staan kleine 
tandjes. De breed uitlopende bladscheden vormen samen een soort bol. Dik
wijls worden onderaan uitlopers gevormd, maar ook niet-spruitende exem
plaren komen voor.
Het bloemstengeltje kan tot 20 cm lang worden. De één centimeter lange 
bloempjes staan daaraan met een kort steeltje en zijn wit met wat groen en 
soms iets rosé of geel. Bij het begin van de bloei steken alleen de meeldra
den naar buiten. Als die het stuifmeel bijna kwijt zijn komt de stempel naar 
buiten. Deze moet wel door het stuifmeel van een ander exemplaar besto
ven worden om vruchtjes met goede zaden te kunnen leveren.
Het zaad kiemt in het algemeen goed. Zaaien is de beste manier van ver
meerderen. Als het meevalt kunnen de zaailingen na een a twee jaar bloei
en, al zijn er plantjes bij die eerst gaan spruiten en daardoor later bloeien, 
soms pas na vier jaar. We kunnen de spruiten het best aan de plantjes laten 
zitten om aardige zoden te krijgen, zoals in de natuur.
Het is een weinig opvallend plantje, dat merkwaardig genoeg in heel veel 
boeken over succulenten te vinden is. Bij een serie over o.a. kleine Aloë's 
mag deze merkwaardige soort zeker niet ontbreken. We vinden deze plant
jes alleen in botanische tuinen en in gespecialiseerde verzamelingen.
De verzorging geeft weinig problemen, ze groeien in iedere voor succulen
ten geschikte grond. Ze kunnen beter niet in te felle zon staan; schaduw ver-, 
dragen ze eveneens. Ze moeten zeker in de zomer voldoende water hebben. 
Bij mij bloeien ze in september-oktober.
Reeds in 1 824 is de soort door Haworth beschreven als Bowiea africana. 
De beschrijving van het geslacht Bowiea door Haworth is door Harvey over
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Aloe bowieana Foto: L. Bercht Bloei wijze van Aloë bowieana 

Foto van de schrijver

het hoofd gezien toen hij in 1 867 in Curtis' Botanical Magazine Bowiea vo
lubilis publiceerde. Deze laatste is de bekende plant met grotendeels boven
grondse bol en klimmende stengel met groenwitte bloempjes in de zomer. 
B. africana was in 1 905 zo bekend, dat Berger, hoewel niet geheel volgens 
de regels, met de naam Chamaealoe dit kleine plantje van een nieuwe 
geslachtsnaam voorzag.
Er zijn echter geen voldoende taxonomische redenen om voor deze soort 
een apart geslacht te handhaven. Salm-Dyck had dit reeds onderkend en de 
plant voorzien van de naam Aloë bowieana, de soortaanduiding africana 
was al vergeven binnen het geslacht Aloë.
Onder de naam x Alchamaloe Rowley zijn hybriden van deze soort met an
dere Aloe-soorten bekend. Zo bestaat er een Alchamaloe cv. 'Marianne 
North', een kruising tussen deze soort en Aloë ballii. Ook een kruising met 
Aloe humilis schijnt te bestaan. Ik heb deze hybriden nog nooit gezien en 
waarschijnlijk zijn ze tot nu toe in ons land niet te vinden.
Wie eens wil experimenteren met het kruisen van kleine Aloë's, kan met dit 
kleine, gemakkelijk groeiende plantje mogelijk nog interessante nieuwe culti- 
vars doen ontstaan. Voorwaarde is natuurlijk dat we de uit kruising voortko
mende zaailingen afzonderlijk opkweken en als ze de moeite waard zijn, van 
een naam voorzien. Het moeten dan wel plantjes zijn die spruiten, zodat ze 
goed vermeerderd kunnen worden.
Er zijn vooral in Engeland kruisingen tussen kleine Aloe-soorten tot stand ge
bracht. Merkwaardig is, dat het meestal niet lukt van deze hybriden zaad te 
winnen, door welke bestuiving dan ook. Ik hoop hierop later nog eens terug 
te komen.

Wevestraat 89, 5 708 AE Helmond
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Een paar opmerkingen bij het artikel "Siërra de Calmel-
li" (Succulenta 1 986  nr. 1, p. 10)

FREDDY LAMPO

In dit artikel heeft de schrijver het over o.a. Lophocereus schottii var. nic- 
kelianus. Deze variëteit is echter nergens terug te vinden. Wel is een varië
teit (of vorm) bekend onder de naam 'mieckleyanus'. Deze plant werd 
door Wilhelm Weingart in het 'Monatsschrift der Deutschen Kakteen- 
Gesellschaft', 1931, blz. 1 89-1 91 beschreven als Cereus mieckleyanus. 
Emil Heese, die rond de eeuwwisseling in Berlijn een der grootste cactus- 
kollekties van Europa bezat, was van plan deze soort te noemen naar W. 
Mieckley, de toenmalige cactusverzorger van de botanische tuin in Berlijn- 
Dahlem. Toen Heese echter kort vóór het uitbreken van de Eerste Wereld
oorlog kwam te overlijden, had de plant nog altijd geen naam. Van Heese's 
planten kwamen er 3 terecht bij Frantz De Laet, 1 bij Walter Mundt en 1 bij 
W. Mieckley. Mieckley stuurde op 29 juli 1914 een stuk. van deze plant 
naar Weingart. Die maakte er een tekening van (zie bijgevoegde reproduk- 
tie) en publiceerde de nieuwe soort, mét de tekening, zoals gezegd pas in 
1 931 .
Dat de planten van deze soort ''areolen noch doornen”  zouden hebben 
moet ik tegenspreken. Zonder areolen zou deze soort zelfs geen cactus 
kunnen zijn! Ook op de tekening van Weingart zijn duidelijk enkele areolen 
te zien. Ze zijn wel onregelmatig verdeeld en slechts heel in het begin zijn 
ze viltig. Spoedig worden ze kaal om tenslotte nog maar een vlekje op de 
epidermis te vormen. Bij hoge uitzondering komt er wel eens iets wat op 
een doorntje lijkt uit een areool te voorschijn. Weingart zelf ontdekte in juni 
1919 bij de firma Haage & Schmidt in Erfurt op aldaar gekweekte planten 
in een areool een korte borsteldoorn en in een tweede zelfs een anderhalf 
millimeter lang wit doorntje.

De op de foto als Lophocereus schottii 
afgebeelde plant is m.i. niet de forma 
'mieckleyanus', maar wel de forma 
'monstruosus' of, zoals William Taylor 
Marshall ze noemde: 'forma monstrosus 
obesus'. De mieckleyanusvorm is wel 
iets slanker dan de afgebeelde plant en 
meestal zijn de ribben nog wel (zij het 
soms moeilijk) te herkennen. Later ver
dwijnt bij de mieckleyanus-vorm deze 
'jeugd-monstruositeit' en de plant vormt 
dan min of meer normale, 4 tot 5- 
kantige zuilen waarop ook de bloemen 
verschijnen.
Baja-kenners hebben mij verteld dat er 
in gans Baja California slechts een viertal 
planten van L. schottii fa. mieckleyanus 
zouden voorkomen; van de robustere fa. 
monstruosus zouden dat er - gelukkig - 
heel wat meer zijn.

Kopie van de 
afbeelding van
Zereus mieckleyanus in Monatschr. der DKG 1931.



M am m illaria-reeksen nader bekeken - A ncistracanthae
( 2 )

THEO NEUTELINGS
2.1. Mammillaria barbata Engelmann (1848)
(Synoniemen: M. garessii Cowper (1 970), M. morricalii Cowper (1 969), 
M. santadarensis Cowper (1 969)).

Plantkenmerken:
Plantelichaam: bolvormig, sterk spruitend, tot 1 6 cm hoog, 3-5 cm é, axillen kaal of met een 
weinig wol.
Randdoorns: 1 6-60, bij oudere planten in 2 rijen, wit, gelig of roze, sommige met bruine 
punt, stijf, recht, 5-12 mm lang.
Middendoorns: 1-4, stijf, aan de punt omgebogen, soms één of meer submiddendoorns gelijk 
aan de randdoorns maar wat korter, 5-1 8 mm lang, geel aan de voet, rood- tot donkerbruin. 
Bloem: 1 5-25 mm lang, 1 5-20 mm <b, groenig tot strokleurig, witachtig tot roze-oranje, bui
tenste bloemdekbladen bewimperd (=  barbatus).
Vrucht: groenig tot purperrood, 1 0-1 2 mm lang.
Zaad: donker roodbruin.

Lau-nummers:
649: Cosihuariachi, Chihuahua 
700: Santa Clara-canyon, Chihuahua 

1077: Chihuahua-stad, Chihuahua 
1078: Metachic, Chihuahua 
1079: Yepachic, Chihuahua

Deze soort groeit op schaduwrijke hellingen in rotsspleten waar zich wat 
humus heeft verzameld. Naar de in 1 969/70 door Cowper beschreven 
drie taxa hebben D. en A. Zimmerman een uitvoerig onderzoek gedaan. 
Het blijkt dat ze alle drie, net als M. barbata, onder dezelfde ecologische 
omstandigheden in Chihuahua groeien. Zij menen dan ook tot de gevolg
trekking te mogen komen dat deze door Cowper beschreven taxa behoren 
tot M. barbata. Een mening die zowel door Brack als door Hunt volledig ge
deeld wordt. In Pilbeams boek "Mammillaria, a collector's guide" staat een 
vergelijkingsfoto van deze drie taxa afgedrukt. Hoewel het een zwartwitaf- 
beelding is, kan men geen wezenlijk verschil tussen de planten bespeuren.

2.2. Mammillaria viridiflora (Britton en Rosé (1 923)) Bödeker 
(Synoniemen: M. chavezii Cowper (1 963), M. orestera Benson (1 969)).

Plantkenmerken:
Plantelichaam: bolvormig, spruitend, tot 10 cm hoog, axillen kaal.
Randdoorns: 13-21-41 of meer, 6-18 mm lang, dun, wit, borstelachtig, soms behaard. 
Middendoorns: 1-4, 8-31 mm lang, soms behaard, roodbruin, minstens één aan de punt om
gebogen.
Bloem: 1 7-35 mm lang, 1 2-45 mm b, wit tot doorzichtig aan de randen, zeer variabel van 
kleur: groenig, gelig, wit of roze, (viridiflorus = met groenachtige bloem), buitenste bloemdek
bladen behaard, 4-1 1 stempellobben.
Vrucht: 6-22 mm lang, 4-13 mm ffl.
Zaad: zwart.

De planten groeien op zanderige granietbodems van hoge heuvels en berg
hellingen in eikenbossen en langs bosranden, op een hoogte van 1 500- 
2100 m.
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Mammillaria viridiflora 

Foto 's van de schrijver Mammillaria barbata
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Tussen M. chavezii (syn. M. orestera) en M. viridiflora zijn de verschillen 
minimaal. Mammillaria-specialisten zien dan ook heden ten dage geen aan
leiding meer voor het erkennen van meer dan één soort.

2.3. Mammillaria wrightii Engelmann (1 856)
Plantkenmerken:
Plantelichaam: overwegend enkelvoudig, plat bolvormig tot licht zuilvormig,. 5-6 cm ©, 
axillen kaal
Randdoorns: 12-14, 8-12 mm lang, wit, dun, borstelig.
Middendoorns: 2-4, waarvan minstens één aan de punt omgebogen, 1 8-22 mm lang, bruin, 
donkerbruin of bijna zwart.
Bloem: tot 25 mm lang, tot 25 mm ffi, purper tot magenta, randen purper tot roze; stempel 
groenig of gelig, zelden roodachtig; buitenste bloemdekbladen behaard.
Vrucht: 14-28 mm lang, 1 1-26 mm tb, ei-bolvormig, purperachtig.
Zaad: zwart.

De planten groeien in graslanden en langs bosranden in kleigrond op heu
vels, hoogte 1 500-2400 m. ,
Als deze soort niet bloeit, dan lijkt ze qua uiterlijk op M. zephyranthoides, 
niet alleen vanwege de plat-bolvormige lichaamsbouw en de fijne, witte, 
dunne randdoorns, maar ook de tot 20 mm lange, slanke tuberkels wekken 
een dergelijke associatie. Door de slanke tuberkels lijkt het plantelichaam 
veel minder compact dan dat van M. wilcoxii. Lyman Benson beschouwt 
M. wilcoxii als een variëteit van M. wrightii en zegt in zijn boek "Cacti of the 
United States and Canada" dat beide in uiterlijk gelijk zijn. Deze uitspraak kan 
ik niet onderschrijven.

Galmeidijk 49, 4 706 KL Roosendaal (wordt vervolgd)

Rebutia kozelsky nomen nudum, mogelijk een kruising 
van Rebutia senilis subsp. senilis

P.N. AARSEN

Rebutia kozelsky Fot°  van de schrijver



In november 1 978 kwam ik in het bezit van een Rebutia onder de naam 'ko- 
zelsky'. De plant zou gekweekt zijn uit zaad, geleverd door de firma Köhres 
te Darmstadt. Zij bezat alle destijds door Buxbaum (1 967) beschreven ken
merken van een Rebutia in engere zin, te weten: een afgeplat bolvormig li
chaam met nauwelijks ontwikkelde, spiraalsgewijs verlopende ribben, opge
bouwd uit afgestompt kegelvormige knobbels; betrekkelijk slappe doornen; 
trechtervormige bloemen met onbehaarde schubblaadjes op het vruchtbe
ginsel en de bloembuis; onbehaarde vruchten; konisch mutsvormige zaden 
die glimmend zwart zijn, daar de fijnknobbelige testa niet bedekt is met een 
zaadhuid; een door een vooruitstekende, witte strophiolus opvallend hilum. 
Algemeen is bekend dat de taxonomen nog steeds geen eensluidende me
ning hebben over de indeling van het geslacht Rebutia K. Sch. sensu lato 
(=  in wijdere zin). Buining en Donald (1 963) hebben dit geslacht verdeeld 
in de ondergeslachten Rebutia en Aylostera en deze weer elk in drie sec
ties. Buxbaum (1 967) wijzigde deze indeling, hij schrapte de ondergeslach
ten en erkende de secties Rebutia, Aylostera, Digitorebutia, Cylindrorebu- 
tia en Setirebutia. De sectie Setirebutia is synoniem met Backeberg's Medi- 
oiobivia sectie Medio/obivia Volgens Donald (1984) wordt heden ten da
ge de in feite monotypische sectie Cylindrorebutia tot de sectie Setirebutia 
gerekend. Aan de hand van electronenmicroscopisch zaadonderzoek kwam 
Donald (1984) tot de conclusie dat het geslacht Rebutia K.Sch. sensu lato 
waarschijnlijk heterogener is dan aanvankelijk werd gedacht en hij stelde voor 
dit geslacht weer op te splitsen in de drie afzonderlijke geslachten: Rebutia, 
Aylostera en Mediolobivia. In dit artikel zal nog de systematische indeling 
van Buxbaum (1 967) worden gevolgd.
Terugkerend tot Rebutia kozelsky nom. nud., die, zoals vermeld, qua ken
merken in de sectie Rebutia thuis hoort en wel in de subsectie Rebutia daar
van. De planten van deze subsectie onderscheiden zich doordat de stijl en 
meeldraden niet vergroeid zijn met de binnenwand van de bloembuis en 
doordat ze zelffertiel zijn. De naam kozelsky is een inhoudsloze naam, in het 
Latijn 'nomen nudum', daar de plant waarop zij betrekking heeft, niet vol
gens de regels van de International Code of Botanical Nomenclature is be
schreven. De vraag is dan ook: 'welke Rebutia is deze plant?'.
Donald en Brederoo (1 975) hebben de bij de sectie Rebutia (subsect. Rebu
tia) ingedeelde planten in drie groepen verdeeld, namelijk de minuscula-, 
senilis- en xanthocarpa-groep. De laatste groep onderscheidt zich van de 
beide andere door:
1. een gele vrucht, zoals de naam aangeeft;
2. kortere en stijvere doornen, die geringer in aantal zijn (1 5-20);
3. bloemen met een kortere bloembuis, waardoor de totale lengte 25-30 

mm is.
De planten van zowel de minuscula- als de senilis-groep hebben:
1. een oranjerode tot rode vrucht;
2. 20 tot 30 langere en slappere doornen;
3. langere en bredere bloemen; in de senilis-groep hebben de bloemen een 

langere bloembuis (1 5-20 mm) en langere perianthbladen (1 8-25 mm) 
dan in de minuscula-groep.

De in 1 978 verkregen Rebutia, die helaas in 1 984 is verrot, droeg volgens 
mijn aantekeningen 20 tot 24 witte, glasachtige, borstelige doornen per 
areool. Tussen deze 5 tot 20 mm lange doornen waren geen middendoor- 
nen te onderkennen. De 4 cm lange oranje bloemen hadden een onbehaar
de bloembuis van 1 2 tot 20 mm lang en een diameter van gemiddeld 3
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mm. De tepalen eindigden in een spits. De beige meeldraden droegen gele 
helmknoppen; de stijl, die niet met de bloembuis was vergroeid, droeg een 
7- tot 8-delige gele stempel. De bruinrode vrucht was platrond (diameter 7 
mm) en had een puntig uitsteeksel ter plaatse van de bloemrest. De zwarte 
zaden waren mutsvormig en iets kleiner dan 1 mm. Volgens deze kenmer
ken behoorde de plant onmiskenbaar tot de senilis-groep.
Zaad van de bovenvermelde plant werd gezaaid in 1 980. Momenteel zijn 
hiervan ongeveer 70 planten in cultuur. Bijna de helft van deze planten heeft 
een bedoorning als van de moederplant, terwijl de andere helft een licht
groene bedoorning heeft. Deze is voorts iets langer en daardoor iets dichter. 
De bloemkleur wijkt niet af van die van de moederplant. De vruchtkleur van 
de enkele planten die verleden jaar voor het eerst hebben gebloeid, is bruin
rood tot oranje. De zaden zijn ongeveer 2 mm, dus langer dan van de moe
derplant. De resultaten van deze zaaiproef duiden er op dat het om heterozy- 
gote planten gaat, althans voor wat betreft de kleur van de bedoorning. Op 
zich is dit niet zo verwonderlijk, daar volgens Donald en Brederoo (1 97 5) 
ook bij andere senilis-vormen zoals iseliniana, kesselringiana en schieliana, 
de kleur van de bedoorning varieert van geel en oranjebruin tot zuiver wit. 
Desondanks hebben deze onderzoekers gemeend de senilis-vormen, mede 
op grond van de kleur van doornen en vruchten, te moeten rangschikken in 
twee ondersoorten, namelijk de subspecies senilis met witte bedoorning en 
oranjerode tot rode vruchten, en de subspecies chrysacantha met gele be
doorning en gele tot oranje vruchten.
De vraag met welke senilis-vorm de onderhavige plant het meeste overeen
komt, is uiteraard moeilijk te beantwoorden. Mogelijk is deze Rebutia een krui
sing met een plant uit de subspecies senilis. Opgemerkt moet worden dat vol
gens opgave van Fearn en Pearcy (1981) geen vindplaatsen bekend zijn van 
de vele in de literatuur beschreven senilis-vormen, uitgezonderd die van de on
vervalste Rebutia senilis fa. senilis. Het zijn waarschijnlijk alle kweekprodukten, 
en zo ook de hier besproken plant.
Literatuur:
Buining, A F. en Donald, J.D. (1963), Sukkulentenkunde, 7/8: 99.
Buxbaum, F. (1967), in Krainz, Die Kakteen, Lief. 37; 1 .10 .1967 .
Donald, J.D. en Brederoo, A.J. (1975), Ashingtonia, 2: 42.
Donald, J.D. (1984), persoonlijke mededeling
Fearn, B. en Pearcy, L (1981), in The genus Rebutia 1895-1981 . Abbey Brook Cactus Nursery, Matlock, Derbyshire, pp. 
67-69.

Duistereweg 7, 8431 VT Oosterwolde

BOEKBESPREKING

Christmas Cacti/Weihnachtskakteen door A.J.S. McMillan. Verlag Urs Eggli, Erlenbach, 
Zwitserland, 16 pag., 10 kleurenfoto's, 1985.
Dit kleine boekje behandelt de geschiedenis van het geslacht Schlumbergera (inclusief Zygo- 
cactus) en aansluitend de cultuur en vermeerdering van de tot dit geslacht behorende soorten. 
Dit gedeelte is tweetalig geschreven, zowel in goed leesbaar Duits als Engels. De literatuurlijst is 
alleen in het Engels evenals de sortimentslijst van de hybriden. Alles is vrij overzichtelijk ge
schreven.
Het boekje is te verkrijgen bij de uitgever: Urs Eggli, Lerchenbergstrasse 19, CH-8703 Erlen
bach tegen een prijs van Sfr 1 1 (zonder verzendkosten) of bij Rainbow Gardens voor $5.95.

Frank Süpplie
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Het geslacht Pterocactus (slot)

J. LAMBERT Ir. A.I.GX.

Nauw verwant met de twee voorgaande is P. gonjianii. Dit is een zodenvor- 
mende soort met een dikke knolwortel die tot 1 5 cm lang en 6 cm in door
snede kan worden. De ondergrondse stengels zijn roomkleurig en kunnen tot 
1 5 cm lang worden; ze splitsen zich op grondniveau in een aantal boven
grondse stammen. Deze zijn cylindrisch, niet vertakt en hebben een lengte 
van 5 a 10 cm en een doorsnede van 1-1,5 cm; de kleur is paars tot grijs
achtig. De knobbels steken uit en zijn ruitvormig, ongeveer 4-6 mm lang en 
1 -2 mm hoog en omgeven door een groef. De areolen staan op de kop van 
de knobbels; ze zijn rond, ongeveer 2 mm in diameter en van dikke witte wol 
voorzien. Men telt 6 a 1 0 doornen, zonder onderscheid tussen rand- en mid- 
dendoornen; ze zijn 3 a 4 mm lang en doorschijnend wit tot lichtbruin. Er zijn 
talrijke glochiden aanwezig in het bovenste gedeelte van de areolen; ze zijn 
tot 2 mm lang. De bloem is, zoals bij alle Pterocactussen, eindstandig en in 
de top van de stengel ingeplant, rond, met een diameter van 4 tot 5 cm. De 
buitenste bloemdekbladen zijn bruinachtig met een roomkleurige rand, de 
binnenste volledig roomkleurig of geelachtig. Hun vorm is spatelvormig, 
met een lengte van 2,5 cm en een breedte van 1,5 cm; de bovenrand is 
spitspuntig en soms lichtjes gezaagd. De stijl is cylindrisch, ongeveer 1,5 
cm lang en 2 mm in doorsnede, roomkleurig; de 5-lobbige stempel is paars 
of groen. De vruchten zijn droog en openen zich zijdelings. Ze zijn iets breder 
dan de stengels, ongeveer 2,5 cm lang en 2 cm in diameter, bedekt met 
areolen zoals de vegetatieve delen. De zaden dragen grote, regelmatige 
vleugels en zijn tot 1 cm in diameter met inbegrip van deze laatste.

De soort wordt aangetroffen in de hogere westelijke valleien van San Juan, 
op een hoogte van 1 500 tot 2500 meter, in zandachtige of steenachtige 
bodem, die bedekt is met keien.
Ze groeit samen met P. reticulatus, waarvan ze zich onderscheidt door de 
meer cylindrische stengels, het aantal en de schikking der doornen, de talrij
ke en lange glochiden, de kleur der bloemen en de apicale vruchten.
P. gonjianii is tevens verwant met P. kuntzei, waarvan zij verschilt door de 
ruitvormige knobbels (veel meer verlengd bij P. kuntzei) omgeven door een 
groef, door het aantal en de schikking van de doornen en door de grotere en 
ietwat verschillend gekleurde bloemen.

Een soort uit dezelfde streek, doch met een zeer beperkt verspreidingsge
bied, is P. megliolii. Ook hier is de knolwortel tot 1 5 cm lang en 5 tot 8 cm 
in doorsnede. De ondergrondse stengels zijn roomkleurig en tot 8 cm lang. 
De bovengrondse stengels zijn 3 tot 1 0 cm lang en hebben een diameter 
van 0,5 tot 1 cm; ze zijn zelden vertakt en bruinachtig geel van kleur. De 
areolen zijn klein en viltig. Men telt 10 a 20 doorschijnende randdoorntjes 
en gewoonlijk 4 bruine middendoornen. Er zijn weinig of geen glochiden. De 
gele, ronde bloem heeft een diameter van 3 cm. De stijl is cylindrisch tot 
knotsvormig en 2 cm lang; hij draagt een 8-iobbige, wijnrode stempel.
De soort komt uitsluitend voor in de omgeving van de stad San Juan, op zeer 
droge, zonnige standplaatsen met steenachtige of fijn-sedimentaire bodem, 
schier zonder organische bestanddelen. De jaarlijkse neerslag bedraagt er 
slechts 80 mm en valt vooral in de lente.
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3. Verenigingsspelden in broche-vorm of als steekspeld. Prijs /  4,- per stuk.
4. Ansichtkaarten met afbeeldingen van Succulenten. Prijs per set van 10 kaarten /  2,50.
Bij afname van grotere hoeveelheden gelden kortingen.
Informatie en bestellen bij: Mevr. B. Stortenbeek, Beatrixlaan 1a, 6721 EH Bennekom.Tel.: 08389-17088 of 
door overschrijven van het juiste bedrag op girorek. 3742400 t.n.v. Succulenta afd. verkoop te Bennekom on
der vermelding van het gewenste artikel.

CACTUSSEN - SUCCULENTEN KWEKERIJ

A.N. BULTHUIS
3945 BC Cothen - Groenewoudseweg 14 

tel. 03436 -1267

Geopend maandag  - zaterdag

Bijzondere botanische planten, speciaal
cactussen en andere Succulenten.

KWEKERIJ PIETERS, Hamweg 6, 
9623 PB Lageland (tussen Groningen 
en Slochteren). Tel.: 05981-204. 
Geopend: van dl. t/m za.
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EVENEMENTEN

26-28 december : Orchideeen-Kerstshow in de Jochum-hof te Steyl, dagelijks van 11.00 tot 
16.00 uur. Info: Jochumhof, Maashoek 2b, Steyl. Tel.: 077-733020.

2 mei 1987 : Cactusbeurs afd. Fryslan.
30 mei 1987 : Goudse Cactusbeurs.
5 september 1987: Internationale Cactus- en Vetplantenbeurs Nijmegen.

AFDELINGSNIEUWS 

Afd. Amsterdam:
19 december : Quiz verzorgd door dhr. Ken Schreck, tevens verloting.

Plaats: Gebouw ” De Rietwijker” , 3e Schinkenstraat 9, Amsterdam. Aan
vang: 20.00 uur.

Afd. Arnhem:
8 januari : Jaarvergadering.

Plaats: Zaal van de speeltuinvereniging "Tuindorp” achter het pand Flora- 
laan 18 in Wageningen. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Brabant-België:
29 december : Dia’s van eigen leden.

Plaats: Tuinbouwschool, De Bavaylei 118, Vilvoorde. Aanvang: 20.00.

Afd. Fryslan:
13 januari : Dialezing over Alpine-, rotsplanten en Sempervivum, beschikbaar gesteld 

door dhr. W. Hoekstra uit Damwoude.
Plaats: Café-Rest. "Sportpark” , Schans 11A, Heerenveen. Aanvang: 19.30 
uur.

Afd. Den Helder:
10 januari : Jaarvergadering.

Plaats: Kantine van de gemeentelijke plantsoenendienst, Soembastraat 83, 
Den Helder. Aanvang: 13.45 uur.

Afd. Hoeksche Waard:
8 januari : Jaarvergadering en dialezing.

Plaats: Natuurcentrum bij de rijkshaven in Numansdorp. Aanvang: 20.00 
uur.

Afd. IJsselstreek:
19 december : Algemene Vergadering.

Plaats: Zutphen.

V U L K A N ®  L A V A
z a n d / k o r r e I

Het ideale SUBSTRAAT voor cactuskweek
Zowel grijze als rode lava in zakken van 10/20 kg
Inlichtingen:
Rook Krimpen bv 
Postbus 9, 2920 AA 
Krimpen a/d IJssel 
tel. 01807 -13044 rook krimpen
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Afd. Zaanstreek:
19 december : Bingoavond.

Afd. Zeeland:
19 december : Gezellige avond met Bingo en een diavertoning door mevr. Meijer-Brouwer.

Plaats: De Thomaskapel aan de Vrijlandstraat te Middelburg. Aanvang: 
19.30 uur.

Afd. Zwolle
18 december : Dhr. G. Bourgonje houdt een lezing over rotsplanten en de aanleg van een 

rotstuin.
Plaats: Gebouw van de "Nederlandse Protestanten Bond” , Thorbecke- 
gracht 11, Zwolle. Aanvang 19.30 uur. Voor meer info Willemien Adams, tel. 
038-227259.

PERSONALIA

Secretaris van de afd. Achterhoek is geworden Mevr. A. Heijnen, nr. 97-2, 7116 TC Kotten, 
tel. 05434-314.
Voorzitter van de afd. Rotterdam is geworden Dhr. P.J. Nijhoff, Joliotplaats 698, 3069 TT Rot
terdam, tel. 010-4203172.

OPRICHTING SEMPERVIVUM WERKGROEP

Op 24 mei j.l. werd een Sempervivum werkgroep opgericht.
Het doel van de werkgroep is om kennis van en over Sempervivums d.m.v. publicaties, met 
min. 20 kleurenfoto’s per jaar, te verspreiden.
Het verzamelen van informatie en planten bij buitenlandse kwekers.
Ruil en verkoop mogelijk te maken.
Deelname aan tentoonstellingen.
U kunt lid worden door f 30,- of BFrs 500,- over te maken op rek. RABO 14.05.42.515 en voor 
België nr. 645-1182315-17, ten name van R.F. Sprinael, Vlaamse IRIS-vereniging, J. Hen- 
drickxstraat 83, B-2120 Schoten.

WERKGROEP SUCCULENTEN BESCHERMING

In november is het TRAFFIC-rapport "Cactussen uit het wild in de Nederlandse handel”  aan 
de pers gepresenteerd, samen met rapporten over de handel in katachtigen en de import van 
papegaaien. Misschien heeft u er iets over in uw dagblad gelezen. Het cactusrapport is sa
mengesteld door de WSB in samenwerking met de stichting TRAFFIC (NEDERLAND) en is 
mogelijk gemaakt door een subsidie van het Wereld Natuur Fonds. Het beschrijft een onder
zoek naar de handel in natuurimporten in Nederland in de jaren 1984 en ’85. Binnenkort zal 
in Succulenta een samenvatting van het rapport verschijnen. Als u geïnteresseerd bent in de 
volledige onderzoeksgegevens, kunt u een exemplaar bestellen door overmaking van f 5,- 
op giro 952751 van TRAFFIC (NEDERLAND), Uithoorn, onder vermelding van: "Cactusrap
port” .
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Opgaven voor het januari-nummer moeten 
vóór 15 december bij de heer Fr. van Leeu
wen, Postbus 2706, 5902 MA Venlo zijn. Le
den van Succulenta mogen per jaar één
maal gratis een advertentie zetten in deze 
rubriek. Alleen advertenties de hobby betref
fende worden opgenomen.

Gevraagd: Te koop of inlichtingen omtrent 
Enchinopsis eyriesie hybride Triumphans 
(flora pleno) Jacobi. N. de Munnik, Laborie, 
09420-Rimont, France.

*
Te koop: plastic ronde potjes, doorsnede 7,5 
tot 16 cm. A. Dorssers, Snelkenstraat 28a, 
5975 PD Sevenum. Tel.: 04767-3059.

*

Te koop: een c.v.-installatie met 5 (kleine) ra
diatoren, merk Crane 0916. P.L. van Brug
gen, Rembrandtlaan 100, Lochem. Tel.: 
05730-1995.

BLOEMEN EN PLANTENTUIN

FAM.VAN DONKELAAR
LAANTJE 1 WERKENDAM TEL. 01835 1430
Onze nieuwe zaadlijst verschijnt in decem
ber. Op aanvraag sturen wij U die gratis toe. 

NIEUW
Onze nieuwe cactussen- en vetplanten show- 
kas Ts klaar.

ALTIJD VRIJ TOEGANKELIJK!!!

r

HOVENS cactuskwekerij
Markt 10 5973 NR LOTTUM TEL. 04763-1693

speciale kweker!) voor 
hobbyisten 8 verzamelaars

Geopend: van dinsdag t/m zaterdag
van 9.00 tot 12.00 en van 
13.00 tot 18.00 uur.

Ook verzenden is nu mogelijk!

Regelmatig aanvulling van interessante nieuwighe
den. Groot aanbod van zeldzame Braziliaanse soor
ten.
Permanente tentoonstelling grafische werken van 
Carla. Een geïllustreerde plantenlijst wordt U toe
gestuurd na overmaking van f 5,-- op giro 2999178.

Gevraagd: L. Carruthers en R. Ginns, Eche- 
verias A guide to' cultivation and Identifi
cation, 1973. Aanbiedingen W. Sterk, Weve- 
straat 89, 5708 AE Helmond. Tel.: 04920- 
23903.

*

Wegens omstandigheden te koop een cac
tusverzameling, ongeveer 800 planten. 
Liefst in één koop. Ook jaargangen Succu
lenta 1987, 1978 t/m 1986. A.F. Eeiants, Tol
huis 2424, Nijmegen. Tel.: 080-443109.

*

Te koop gevraagd: het boekje over Lithops 
door G. Nel; Lexicon of Succulent Plants of 
Das Sukkulentenlexikon door Hermann Ja- 
cobsen, J. Broos, Cederstraat 17, 4731 BB 
Oudenbosch. Tel.: 01652-3347.

B L A D K A K T U S

Binnenlandse en buitenlandse 
boeken steeds voorradig.
Wij bestellen graag voor U.

Vraag onze Bladkaktus, een 
lijst met succulente literatuur 
aan.

NATUUR & BOEK Bankastr. 10 
2585 EN ’s-Gravenhage 
tel. 070-505648

karlhe inz uhlig - kakteen
7053 KERNEN i.R. (rfommelshausen) 5faC

W.-Duitsland LILIENSTR. 5 W
Voorbeelden uit onze plantenlijst: —

DM DM
Austrocylindropuntia clavarioides

0 10,- - 14,-
Borzicactus aurivillus crist. 0 7 ,-- 9,-
Cleistocactus strausii crist. 0 12,-
Echinocereus koehresii Gruppen 40,- - 45,-

merkeri Gruppen 50, - - 55,-
Gymnocalycium gibbosum 9 ,--1 4 ,-
Oroya peruviana 0 8,---12,-
Aloë somaliensis 12,-- 16,-

microstigma 4,-
Caralluma asterias 10,--13 ,-
Cyphostemma juttae 5 ,-- 7,-
Fenestraria aurantiaca 3 ,-- 4,-
Fockea natalensis 5,-
Haworthia papillosa 4,~. 6,-
Pelargonium triste 18,-
Euphorbia pugniformis crist. 4 ,-- 5,-
Wij wensen U een gelukkig en gezond nieuwjaar
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ZAADAANBIEDING CLICHÉFONDS

Terwijl U deze regels leest hebben de medewerkers van het Clichéfonds het meeste werk al
weer achter de rug. Dat werk bestond uit het bestellen van de zaden, het aftellen ervan en 
het stempelen van de zakjes. Voorts werden de zaden op een overzichtelijke wijze gerang
schikt, zodat de verzending ervan zo efficiënt mogelijk kan plaatsvinden.
Hoewel vorig jaar een behoorlijke sortering aan soorten aanwezig was kan achteraf ge
constateerd worden, dat de verkoop van zaden teleurstellend was. Ook de winst van het Cli
chéfonds was belangrijk lager dan het jaar daarvoor.
Er is getracht tegen de dalende verkoop en de dalende winst een dam op te werpen. Aller
eerst is de sortering aanzienlijk vergroot. Zoals de laatste jaren steeds is gebeurd, is vooral 
getracht het aantal minder gangbare soorten te vergroten.
Vervolgens is er naar gestreefd het aantal zaden per soort te verkleinen. Behalve van enkele 
topnummers bleven er vaak teveel zaden over. Ongetwijfeld zal dit tot gevolg hebben dat en
kele onverwacht veel gevraagde soorten te vroeg zijn uitverkocht.
Het gaat echter niet aan om van honderden soorten grote aantallen zaden over te houden 
terwille van een tiental soorten die onverwacht goed lopen.
Voorts is de waarde van de Amerikaanse dollar belangrijk gedaald. Hierdoor is de aankoop
prijs van een aantal soorten belangrijk gedaald. Natuurlijk heeft dit ook een positieve in
vloed op de winst van het Clichéfonds.
We zijn erin geslaagd een belangrijk groter aantal soorten van de andere succulenten in de 
lijst op te nemen. Hopelijk wordt hierdoor een aantal liefhebbers van deze planten tevreden 
gesteld.
Het laatste werk dat de medewerkers van het Clichéfonds wacht is het afwerken van de 
bestellingen. En juist daarbij is Uw medewerking absoluut onontbeerlijk.
Zonder bestellingen valt er immers niets te verzenden! Voorts gaat het verzenden beslist 
veel vlugger als U de moeite neemt om de bestelformulieren volledig en juist in te vullen. 
Zoals steeds is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de naamgeving in het Kakteenlexikon 
van Backeberg of het Sukkulentenlexikon van Jacobsen. Waar geen zekerheid bestond is de 
naam van de leverancier zonder commentaar aangehouden.
Bij een aantal soorten zijn veldnummers vermeld: AB = Albert Buining; B = Frau Muhr; E 
= Esteves Pereira; FR = Friedrich Ritter; HS = Heinz Swoboda; HU = Leopoldo Horst; Lau 
= Alfred Lau; P = Jorg Piltz.
Voor het eerst zijn bij de soorten de leveranciers van de zaden aangegeven. Hierom is in de 
laatste tijd door verscheidene liefhebbers gevraagd. Besloten is om de zaden afkomstig van 
liefhebbers onder één symbool op te nemen. Indien gewenst kan bij het Clichéfonds altijd 
achteraf worden nagevraagd van welke liefhebbers bepaalde zaden afkomstig zijn. Het is 
mogelijk, dat soms als vervangers dezelfde soort van een andere leverancier wordt gezon
den. Op het zakje is dan het symbool van deze leverancier vermeld.
De volgende symbolen zijn gebruikt in de tweede kolom van de zaadlijst voor leveranciers 
van zaden:

C = Christa’s Cactus, Coolidge (USA)
H = Gebr. De Herdt, Rijkevorsel (B)
L = afkomstig van liefhebbers 
M = Mesa Garden (Steven Brack), Beien (USA)
N = Hildegard Nase, Tucson (USA)
P = Piltz, Düren-Birgel (BRD)
S = Albert Schenkel, Hamburg (BRD).

Zoals de laatste jaren steeds het geval was, zijn ook dit jaar weer de soorten per geslacht 
genummerd. De geslachten hebben een eenduidige afkorting gekregen, die vóór de 
geslachtsnaam is vermeld. De soorten zijn per geslacht niet alfabetisch genummerd!
De wijze van bestellen van de zaden is hierna aangegeven.
We danken de leveranciers van zaden. Zij leverden ons ook de zeldzamere soorten tegen 
aantrekkelijke prijzen.
Onderstaande liefhebbers zonden ons zaden: Mevr. v. Brussel, Someren; de heren Bon- 
gaards, De Lier; Dirven, Rucphen; Eerkens, Suriname; Gommans, Smakt; Heijnsdijk, Nijme
gen; Hofma, Meedhuizen; De Jong, Goutum; Maclean, Rotterdam; Magnin, Strijen; Schraets, 
Venlo; Sterk, Helmond; Tuyn, Assendelft; Uil, Bemmel; Zweers, Huissen.
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Aan al deze liefhebbers onze hartelijke dank. Het is interessant, dat een aantal zeldzame 
soorten alleen op deze wijze in deze lijst kan verschijnen.
De zaden werden geteld en de zakjes gestempeld door mevr. v. Brussel, Someren en door de 
heren Hermans, Beesel en Noël, Roermond.
Evenals verleden jaar is het niet de bedoeling in het januari- of februarinummer van Succu
lenta een aanvullende lijst van zaden te publiceren. Wèl zal dan een overzicht verschijnen 
van de zaden, waarvan nog grotere voorraden aanwezig zijn.

WIJZE VAN BESTELLEN

1. Bestel via de bijgevoegde bestellijst, die uit het blad kan worden gescheurd zonder be
schadiging van de rest van het blad. Geef in de juiste kolommen aan welke soorten U 
wilt ontvangen.
Hierbij dient U als volgt te werk te gaan:
a. Bestel de normale soorten è f 0,60 (Bfrs 11) door op de achterkant van het bestelfor

mulier de gewenste soorten te vermelden op de volgende wijze:
MAL 2, 14, 33 etc. (Geslachtsaanduiding gevolgd door nummer van de soort).

b. Bestel soorten è f 2,-- (Bfrs 38) op de voorkant van het bestelformulier in de daarvoor 
bestemde ruimte. De soorten van f 2 ,- (Bfrs 38) zijn gemerkt met het teken $.

c. Bestel de soorten die U per 5 porties è f 2,40 (Bfrs 45) wilt bestellen op de daarvoor 
bestemde ruimte aan de voorzijde van het bestelformulier.
Let op: alleen de soorten gemerkt met % kunt U per 5 porties bestellen.

d. Bestel soorten è f 7,50 (Bfrs 140) per 1000 zaden ook in de daartoe bestemde ruimte 
op de voorzijde van het formulier.
De soorten waarbij dit mogelijk is zijn gemerkt met %o.

e. Tenslotte kunt u 10 soorten van één geslacht bestellen en de keuze van de soorten 
aan ons over laten. Deze 10 porties (allemaal verschillende soorten) kosten f 5,--(Bfrs 
95). U kunt deze pakketjes bestellen door in de daarvoor bestemde ruimte aan de ach
terzijde van het bestelformulier duidelijk aan te kruisen. Van Mamillaria kunt U ook 2 
x 10 porties bestellen. U krijgt dan 20 verschillende soorten voor slechts f 10,-- (Bfrs 
190).

Geeft U vooral voldoende vervangers op!!! Indien U geen vervangnummers opgeeft, zen
den wij U vervangers naar onze keuze, die misschien niet Uw keuze zouden zijn!
Vul het bestelformulier volledig in: dus TWEEMAAL Uw naam en adres (het bovenste 
strookje wordt door ons als adreskaartje op de bestelling geplakt), het bedrag van de 
bestelling en vooral ook de datum en wijze van betaling. Verzend Uw bestelling in een 
gesloten envelop, gefrankeerd als brief.

2. Wijze van betaling.
a. In Nederland:

Door storting van het verschuldigde bedrag op gironummer 14465 t.n.v. Beheerder Cli- 
chéfonds, Venlo; of door overschrijving op rekeningnummer 17.38.48.877 van Rabo
bank, Venlo t.a.v. Beheerder Clichéfonds, Venlo. Sluit U bij voorkeur geen geld in bij 
Uw bestelling, omdat U zich bij vermissing ervan dan nergens op kunt beroepen!

b. In België:
Door storting van het verschuldigde bedrag op rekening nr. 000.11.41.809-22 van de 
Belgische Postgirodienst t.n.v. Succulenta Volkel. Vermeld op het betaalformulier: 
Zaadbestelling, omdat onze penningmeester anders de reden van de betaling niet 
weet.
Alleen bij betaling per bank dient U f 9,-- (Bfrs 175) extra over te maken i.v.m. bank
kosten. Eventuele verschillen worden verrekend door toezending van meer of minder 
porties zaden.

c. Buitenland:
Per postwissel aan Clichéfonds Succulenta p.a. J.A. Schraets, Tegelseweg 131, 5912 
BD Venlo.
Ook in dit geval dient alleen bij betaling per bank f 9,- extra overgemaakt te worden 
i.v.m. de bankkosten.
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3. Voor de bestellingen geldt een minimum bedrag per bestelling van 1 5,-- (Bfrs 95) exclu
sief de Portokosten van f 1,- (Bfrs 19). Bij bestelling boven f 25,-- (Bfrs 500) nemen wij de 
Portokosten voor onze rekening!!
De bestellingen worden gereedgemaakt na ontvangst van het bestelformulier en verzon
den na ontvangst van het verschuldigde bedrag.
Het uitvoeren van de bestelling kan enkele weken in beslag nemen. Daarom verzoeken 
wij U niet binnen één maand na de bestelling te informeren naar nog niet ontvangen za
den.

Tenslotte rest ons U veel genoegen te wensen bij het uitzoeken van de soorten en veel geluk 
bij het zaaien.
Te zijner tijd zijn we dankbaar voor een berichtje over de resultaten.
Ook voor opbouwende critiek houden we ons aanbevolen!

Namens het Clichéfonds, 
J.A. Schraets

ZADEN VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN 1986-87

Tenzij anders aangegeven bedraagt de prijs f 0,60(Bfrs. 11) per portie.
De porties bevatten minimaal 20 zaden, tenzij het aantal zaden bij de soort is aangegeven. 
De herkomst van de zaden is in de tweede kolom aangegeven.
$ = f 2,- (Bfrs. 38) per portie.
% = ook verkrijgbaar per 5 porties voor de prijs van 4 porties f 2,40 (Bfrs. 45).
%o = ook verkrijgbaar in porties van 1000 zaden a f 7,50 (Bfrs. 140). Deze soorten zijn ook 
per 5 porties voor de prijs van 4 porties te verkrijgen, 
zpp = zaden per portie.
Vergeet niet bij Uw bestelling ook de geslachtsaanduiding te vermelden!

ZADEN VAN CACTUSSEN

ACA ACANTHOCALYCIUM
Argentijns geslacht van bolcactussen 
met gemakkelijk verschijnende fraaie en 
grote bloemen. Geschikt voor beginners 
en niet kougevoelig.

01 H catamarcense (met geel-oranje bloem)
02 H glaucum (blauwgroen lichaam; grote ge

le bloemen)
03 H thionanthum (zwavelgele bloem)
04 H variiflorum (overgangsvorm naar A. cata

marcense; bloem geel tot oranje-rood)
05 P violaceum (grote seringkleurige bloem)

ARI

01 H
02 H
03 H

04 H

ARR

ACC ACANTHOCEREUS
In cultuur weinig voorkomend geslacht 
van struikvormende zuilen. Nacht- 
bloeiers.

01 S acutangulus 15 zpp (3- of 4-ribbige
stam)

ACR ACANTHORHIPSALIS
Op Rhipsalis lijkende planten, die ech
ter bedoornd zijn. Weinig in cultuur.

01 L monacantha 15 zpp (hangend; oran
jeachtige, kleine bloem)

01 H
02 L

AST

ANC ANCISTROCACTUS 01 H
Noord-Amerikaanse planten met pen-
wortel en haakdoorns. Niet kougevoelig. 02 H

01 H scheeri (fraaie, zwartbruine haakdoorns) 03 H
02 M brevihamatus (blijft klein; kleine bleekro- 04 H

ze bloem)

ARIOCARPUS
Langzaam groeiende, kleinblijvende 
planten met grote penwortel. De kweek 
is niet gemakkelijk. Enten wordt veel 
toegepast. De planten zijn niet kouge
voelig.
furfuraceus 15zpp (vrijwel witte bloem) 
retusus (bleekroze bloem tot 4 cm 0) 
scapharostrus 10zpp (plant tot 9 cm 0, 
moeilijk)
trigonus (platrond, tot ca. 10 cm 0)

ARROJADOA
Slanke, vrij klein blijvende zuilen uit 
Brazilië. De bloem is zeer typisch, was
achtig en slechts weinig openend. Kou
gevoelig. 
albiflora
aureispina (stam tot 5 cm dik)

ASTROPHYTUM
Geliefde Mexicaanse bollen. De planten 
zijn wat gevoelig voor vocht en moeten 
daarom snel na het kiemen gelucht 
worden. Zeer gemakkelijke bloeiers met 
meestal grote gele bloemen. De planten 
zijn niet kougevoelig. 
asterias (zeeëgelcactus; komt vaak ge- 
hybridiseerd voor; zeer geliefd) 
capricorne v. major 
capricorne v. minor
capricorne v.niveum (bijna geheel wit li
chaam)
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5 H coahuilense (lijkt erg veel op A.myri- 
ostigma, bloem middenin oranje-achtig)

02 H

06 H myriostigma (de bisschopsmuts) 03 H
07 H myriostigma v. tulense (witter lichaam, 

kleine bleekgele bloemen)
08 H ornatum (de sierlijke, zwaarder be

doornd)
CAC
01 L

09 H orantum v. virens (zuiver groen lichaam; 
goudgele bedoorning)

10 H senile (lijkt op A. capricorne, maar de 
doorns vallen later niet af)

11 H senile v. aureum (in nieuwgroei goud
geel gekleurde doorns)

12 L myriostigma CEC
13 L Hybride (hybriden zijn vaak de fraaiste 

planten)
14 L senile
15 P myriostigma 01 H
16 L % Gemengd (mengsel van vrijwel alle 

soorten en hybriden) CER

AZT AZTEKIUM
Zeldzame langzame groeier uit Mexi
co. De kweek is door de uiterst lang
zame groei zeer moeilijk op eigen wor
tel. Niet kougevoelig.

01 s
01 H % . ritteri 02 N

BAR BARTSCHELLA
Monotypisch geslacht, ook wel inge
deeld bij Mamillaria. Grootbloemig en 
niet kougevoelig.

CLE

01 H schumannii 15zpp

BLO BLOSSFELDIA
Bij dit geslacht horen de kleinste cac
tussen. Bloei bij minder dan 1 cm 0 .
Niet gemakkelijk, maar ook niet kou
gevoelig.

01 s

02 S
03 S

01 H % liliputana (grijsgroene epidermis; witte 
bloem)

04 S
05 S

02 H minima (door Ritter beschreven; kop
pen hoogstens 2 cm 0).

06 H
07 H

03 L campaniflora
04 L % liliputana COE

BOL BOLIVICEREUS
Vrij klein blijvende zuilen. Gemakkelij
ke bloeiers met zeer mooie zygomorfe 
bloemen. Niet erg kougevoelig.

01 S samaipatanus 15zpp (beperkte voor
raad)

BRI B R AS ILIC ACTUS
Verwant aan Notocactus. Dicht- en 
fijnbedoornde planten. Geschikt voor 
beginners en niet kougevoelig. In de 
winter niet volkomen droog houden.

01 L % haselbergii (vuurrode bloem; witte be
doorning)

BUI BUININGIA
Kortzuilige planten uit Minas Gerais,
Brazilië. Bloei in cultuur pas op latere 
leeftijd. Kougevoelig.

01 H aurea (fraaie goudgele bedoorning)

01 H
02 H

COP

01 H

02 H
03 H
04 H
05 H

COY

brevicylindrica v. longispina (doorns 
tot 13 cm lang)
purpurea (de naam komt van de rood- 
purperen bloem)

CACTUSZADEN GEMENGD 
Mengsel van een zeer groot aantal 
soorten, grotendeels ingezonden door 
liefhebbers. Alleen verkrijgbaar in por
ties van minimaal 150 zaden a t 2,40 
(Bfrs 45) of van minimaal 1000 zaden 
a f 7,50 (Bfrs 140).

CEPHALOCEREUS
De echte grijsaardcactus. Nogal gevoe
lig voor wortelhalsrot en daardoor voor 
beginners moeilijk, 
senilis

CEREUS
Hiertoe behoren de oudst bekende zuil- 
cactussen. Fraaie nachtbloeiers met 
grote witte bloemen. De kweek is meest 
gemakkelijk. Sommige soorten zijn wat 
kougevoelig.
chalybaeus (kan al beneden 1 meter 
lengte bloeien)
Gemengd (beperkt verkrijgbaar in por
ties van 1000 zaden)

CLEISTOCACTUS
Slanke zuilen uit Zuid-Amerika. Vaak rij
ke bloeiers met buisvormige bloemen, 
die maar weinig openen. Weinig kouge
voelig en ook geschikt voor beginners, 
candelilla (soms kruipend, tot 1 meter 
lang)
laniceps (rode bloem; forse plant) 
orthogonus (blijft klein; magenta- 
kleurige bloem) 
rojoi (tot 60 cm lang)
Gemengd
Hybride x Oreocereus 
strausii (sneeuwwit bedoornd)

COLEOCEPHALOCEREUS
Verwant met Buiningia, maar slanker.
De kweek is gemakkelijk, maar de plan
ten zijn kougevoelig. 
goebeiianus (ca. 10 ribben) 
pluricostatus (10-25 ribben)

COPIAPOA
Prachtige, geliefde bolcactussen uit 
Chili. De meeste soorten bloeien geel. 
Ze groeien langzaam. De planten zijn 
niet kougevoelig.
barquitensis (kleinblijvend; bruine epi
dermis)
esmeraldana (kleinblijvend) 
humilis (blijft erg klein) 
mollicula
montane (vrij grote, geurende bloem)

CORYPHANTHA
Noord-Amerikaanse cactussen, die
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b loe ien u it een groe f boven de areolen DOL DOLICHOTHELE
m et m eest ge le  bloem en. Een aanta l V erw an t aan M a m illa ria . Vaak gem akke
soo rten  g roe it in gebieden w aar vaak lijk e  groe iers en b loe ie rs. N ie t in de vo l
zware vorst voorkom t. De kw eek is  p ro le zon kweken. De p lan ten z ijn  n ie t kou-
b leem loos. rhaar vaak w el voch tgevoe lig .

01 S aste rias  (roze bloem ) 01 S d e c ip iens  (vorm t groepen; k le ine  w ita c h 
02 s c lava  (oudere p lan ten  sp ru iten ; 4 cm tig e  bloem )

gro te  ge le  bloem ) 02 S % long im am m a (to t 6 cm  grote, ge le  b loe
03 s co rn ife ra  (zware, naar beneden gebogen men)

m iddendoorns) 03 H baum ii (m atig  grote, ge le  en s te rk  geu
04 c m acrom eris  (vlgs. Backbg. Lepidocoryp- rende b loem )

hantha) 04 H m e la leuca  10zpp (geelbloeiend)
05 s m aiz-tab lasens is  (to t ca. 6 cm  0) 05 H sphaerica  (zodevorm end; zeer grote, ge
06 s % su lco la n a ta  (b lijf t  vrij k le in ; g ro te  ge le le bloem )

bloem ) 06 H zephyran tho ides (w ita ch tig e  bloem en
07 c viv ipara  v. neom exicana m et roze m iddenstrepen)
08 H b o rw ig ii (k le ine g rijsg roene  plan ten)
09 H bum am m a (zeer g ro te  knobbe ls; gro te ECA E C HINO CAC TU S

gele bloem ) G ro o tw o rd e n d e  b o lca c tu sse n . Ze g ro e i

10 H de lae tiana  v. Lau 1230 (de en g e m a k k e lijk , m aar ze w orden pas
CebaJIos/Dur.) op  la te re  le e ft i jd  b loe ibaa r. N ie t kouge

11 H d if f ic i l is  (vlakke p lan t; to t 8 cm  0) voe lig  en u its te k e n d  g e s c h ik t voo r be

12 H ech in us (d ich t bedoornd; k le in  b lijvend) g inn e rs .
13 H guerkeana (zeer w o llig e  schedel) 01 C %o g ru s o n ii (de bekende  schoonm oede r-
14 H pa llid a  (to t 12 cm  0) s toe l)
15 H pa lm eri (kogelvorm ig; k le ine  ge le bloem ) 02 H x e ra n th e m o id e s  (w ord t n ie t zeer g roo t)
16 H pose lge riana  v. va lida  (langzam e groei;

roze bloem ) ECC ECHINO CEREUS
17 H reduncusp ina  (glanzend gee lgroene ep i W eekv lez ige  ko rte  zu ile n  u it N oord-

derm is) A m erika . De b loe m en  z ijn  vaak geel o f

18 H viv ipara  v. aggregata  (vorm t la te r gro tere paars  m et een g roene s tam per. D ank

groepen) bare p la n te n , m its  ge kw e ekt op  een

19 P pseudoech inus (vio le troze bloem ) zon n ige  en in de w in te r koe le  p laa ts .

20 M lo n g ico rn is  (zuiver ge le  bloem ) In he t a lgem een z ijn  de p la n te n  in c u l

21 M ob scura  (oran jegele bloem  m et rode tu u r  ee nvoud ig  te  kw eken en zeker n ie t

keel) kou gevoe lig . Een a a n ta l soo rten  kan

22 M sa lm d yck iana  (p la trond, to t 20 cm  0) vo rs t verdragen.
01 S % am oenu s  (laa gb lijven d ; he lde rrode

b loem )
CYL CYLINDROPUNTIA 02 C b a ile y i (he ldere  pu rperen  b loem )

O puntia -ach tige  p lan ten  m et een cy lin - 03 C % c a e s p ito s u s  (zeer g ro te  roze b loem )
dervorm ige stam . N ie t kougevoe lig. 04 C % c a e sp o to su s  v. pu rpereus

01 S dens iacu le a ta  (d ieppurperen bloem ) 05 C % d a s y a ca n th u s  (gele b loem ; kam vorm i-
ge bedoo rn ing )

PIC DISCOCACTUS 06 C fa s c ic u la tu s  (purperen b loem )
G eslacht van w arm tem innende, cepha- 07 c % fa s c ic u la tu s  v. b o yce -th o m p so n ii (lan 
lium vorm ende bo lca c tussen  u it Brazilië. ge, bu igzam e, bo n te  be doorn ing )
De k iem krach t van de zaden s c h ijn t na 08 c % fe n d le ri (purperen b loem )
een ja a r liggen vaak beter te  z ijn  dan 09 c % fitc h ii  (b li j f t  v rij k le in ; roze to t purperen
bij verse zaden. S teeds nach tb loe ie rs b loem )
m et w itte , s te rk  geurende bloem en. 10 s m e la n o ce n tru s  (purperen b loem  m et

01 H a lte o lens  10 zpp (to t 22 cm  0) do n ke r m idden)
02 H ce p h a lia c icu lo su s  10zpp (w o llig  cepha li- 11 c % s tra m in e u s  (purperen b loem )

um m et lange donkere borste ls) 12 c % v ir id if lo ru s  v. c y lin d r ic u s  (gee lgroene
03 H % ho rs tii 10zpp (bruine ep iderm is, b li jf t b loem )

klein) 13 c %0 G em engd (in p o rtie s  van 1000 zaden
04 H la tis p in u s  10zpp (zware, donkere, a fge  beperk t ve rk rijgba a r)

p la tte  doorns) 14 H arm a tu s  (purperen b loem  m et w itte
05 L % n ig risae to sus  10zpp (g rijsgroen, to t 20 stam pers)

cm  0) 15 H b a ile y i v. b ru n is p in u s  (d ich te  ro o d b ru i
06 L % sub v ir id ig rise us  10zpp ne bedoo rn ing )
07 P c ry s ta llo p h ilu s  10zpp 16 H b r is to li i (zeer g ro te  pu rperen b loem )
08 L a lb isp in u s  10zpp (k le in w ita c h tig  cepha- 17 H c a e s p ito s u s

lium ) 18 H c h lo ra n th u s  v. n e o c a p illu s  (fraa i be
09 L pachythe le  10zpp haarde za a ilin gen )
10 L p la ce n tifo rm is  10zpp 19 H fa s c ic u la tu s  v. bo nkerae  fa. de
11 L s ilic ic o la  10zpp (g rijsgroene ep iderm is) G lobe /A rizona
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20 H fe n d le ri re c tis p in u s 10 H p e n ta ca n th u s  (vrij g ro te , d le p v io le tte
21 H flo re s ii (m id d e lg ro te , rode b loem ) b loem )
22 H h e m p e lii (g rote , lila ro ze  b loem ) 11 H spec. Lau 738 (de M ayo/C oah.)
23 H kn ip p e lia n u s  v. kruegeri 10zpp (za ch tro  12 H spec. Lau 751 (de M arzo/N .L.)

ze b loem ) 13 H spec. Lau 1008 (de S a ltillo /C o a h .)
24 H kn ip p e lia n u s  v. re yes ii 10zpp (roze-rode 14 H spec. Lau 1092 (de V a lpa ra iso /Z ac.)

b loem ) 15 H spec. Lau 1358 (de San Juan C ap is tra -
25 H la u ii 10zpp (roze-rode b loem ) no/Zac.)
26 H le d in g ii 10zpp (ze ldzaam ; pu rperen 16 H spec. Lau 1377 (de C iudad

bloem ) V ic to ri a/Tam)
27 H m o rr ic a lii (d iep purperen b loem ) 17 H x ip h a c a n th u s  (k le ine  roze b loem en)
28 H och o te re n a e  v. Lau 771 (langere, zw a r

te  doorns) E C M E C H IN O M A S T U S
29 H pa m a n e s io ru m  (g ro te  pu rperen b loem ) D ich tb e d o o rn d e  b o lc a c tu s s e n  u it
30 H p e c tin a tu s  v. r ig id is s im u s  (de regen- N oord -A m erika . M eest k le in b lijv e n d  en

b o o g ca c tu s ; m o o i!) n ie t kougevoe lig .
31 H p e c tin a tu s  v. ru b is p in u s  10zpp (in de 01 C in te rte x tu s  (k le ine  purperen b loem )

kop purperen  bedoorn ing ) 02 M d u ra n g e n s is  15zpp (b li jf t  b o lvo rm ig ; vrij
32 H pe rb e llu s  (m id d e lg ro te  pu rperen b loem ) k le in )
33 H p r im o la n a tu s  10zpp (vo rm t in de kop

lange  haren; zeer m oo i) E C N E C H IN O P S IS
34 H ro e tte r i (g rote , he ld e r pu rperen b loem ) S inds  lang in c u ltu u r z ijn d e  b o lvo rm ig e
35 H ru ssa n th u s  (b ru in rode  b loem ) to t ie ts  cy lin d e rvo rm ig  g roe ien de  p la n 
36 H sch w a rz ii (purperen b loem  m et w itte ten . A a n tre k k e lijk  z ijn  de zeer g ro te

s te m p e ls ) b loem en m e t lange  b loe m bu is . De
37 H s c iu ru s  (zeer g ro te , roze-purperen k leu ren  z ijn  vaak w it o f roze en ver

b loem ) sche id ene  soo rten  be z itten  geurende
38 H spec, Lau 1101 (de R ayones/N .L.) b loem en . De p la n te n  z ijn  u its te ke n d

10zpp (purperen b loem ) g e s c h ik t voo r be g inne rs  en ze z ijn  n ie t
39 H s p in ig e m m a tu s  15zpp (purperen b loem ) kou gevoe lig .
40 H spec. Lau 1082 (de M azatlan /D ur.) ( 01 S % ca m p y la c a n th a

(w a a rs c h ijn lijk  E. m a rks ia n u s  nom . 02 S % m inu ana  (w ord t c y lin d r is c h ; b loem  w it)
nud.) 03 P m e la n o p o ta m ic a  P 98 (zeer m o o ie  be

41 H spec. Lau 1142 (de S iërra do orn in g )
O bscu ra /C h ih .) 04 M % co ch a b a m b e n s is  (sp ru it r ijk e li jk ; w itte

42 H spec. Lau 1143 (de M azatlan /D ur.) b loem )
43 H spec. Lau 1375 (de D u lces 05 M herbasii (p la trond, spru itend ; w itte

N om bres/N .L .) (ze ldzaam ; lange, w itte bloem )
be doorn ing ) 06 M % rh o d o tr ic h a  (la te r c y lin d e rvo rm ig ;

44 H ta y o p e n s is  v. Lau 779 (de Y ecora/S on.) b loem  w it)
45 H v ie re c k ii (v io le troze  b loem )
46 H v ir id if lo ru s  v. m o n ta n u s  (b lo e it r i jk e lijk ) E N C E N C E P H A L O C A R P U S
47 H w e in b e rg ii (roze b loem ; b l i j f t  kog e lvo r K le ine  b o lc a c tu s  m et pe nw o rte l. De

m ig) p lan ten  hebben e n ig sz in s  he t u ite r li jk
48 P k n ip p e lia n u s  (v rijw e l do o rn lo o s ; roze van een denneappe l. De p la n te n  van

b loem ) d it m o n o ty p is c h e  g e s la c h t z ijn  n ie t
49 P % ta y o p e n s is  (he lde rge le  b loem ) kou gevoe lig , m aar de kw eek is  do o r de
50 M % ru ssa n th u s langzam e groe i en de voch tgevo e lig -
51 M tr ig lo c h id ia tu s  v. g o n a c a n th u s  (1 m id- he id m o e ilijk .

de ndoo rn  to t  6 cm  lang) 01 H s tro b il ifo rm is  10zpp

E C F E C H IN O F O S S U L O C A C T U S EPP E P IP H Y L L U M
G e s la ch t van ty p is c h e  b o lca c tu sse n E p ify tis c h e  ca c tu sse n , m et p la tte  s te n 
m et g e g o lfd e  ribben . De p la n te n  b l i j  ge ls . G ro te  n a c h te lijk e  b loe ie rs .
ven k le in  en b loe ien  vroeg in he t voo r 01 S G em engd
jaar. N ie t kougevoe lig .

01 S a lb a tu s  (ca. 35 ribben ; w it te  b loem ) ERA E R D IS IA
02 S o c h o te re n a u s  (ca. 30 du nne  ribben) Z u ilvo rm ig e  p lan ten  u it C h ili en Peru.
03 s % v a u p e lia n u s  (c rèm ek le u rige  b loem ; 30- V erw an t m et C o rryo ca c tu s . Vaak dra

40 ribben) gen ze e in d s ta n d ig e  b loem en en
04 H a n fra c tu o s u s m e es ta l be z itten  ze s tev ig e  penw or-
05 H co p to n o g o n u s  (veel m in d e r ribb en  dan te ls .

de andere  soo rten ) 01 S a u re isp in a  (he lde rrode  b loem )
06 H d ic h ro a c a n th u s  (roze-v io le tte  b loem )
07 H gu e rra ianu s ERC E R IO C A C T U S
08 H h a s ta tu s Het g e s la c h t w o rd t o o k  w e l b ij N oto-
09 H o b v a lla tu s  (pu rpe rrode  b loem ) c a c tu s  inge dee ld . De p lan ten  w orden
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kortcylindrisch en bezitten een naar 
het licht gekeerde kop. Ze zijn niet 
kougevoelig en zeer geschikt voor be
ginners.

01 L % grossei (vgls. Backbg. E. schumannia-
nus)

02 L % schumannianus (lichaam aanvankelijk
bolvormig)

03 L % warasii (lijkt op E. magnificus, maar
telt minder ribben)

ESC ESCOBARIA
Kleine bolcactussen uit Noord- 
Amerika. Doordat het geslacht niet 
zeer veel soorten bevat is het een idea
al verzamelobject voor liefhebbers met 
weinig ruimte. De planten zijn niet kou
gevoelig en in het algemeen rijkbloei- 
end.

01 C hesteri (vormt groepen; purperen 
bloem)

02 C orcuttii v. koenigii
03 C runyonii (spruit rijkelijk; scharlaken- 

kleurige bloem)
04 C % tuberculosa (wordt wat groter en 

spruit; roze bloem)
05 H chaffeyi (iets zuilvormig; crême-roze 

bloemen met donkere middenstreep)
06 H tuberculosa
07 H varicolor (spruit niet; vrij grote bloem)
08 M albicolumnaria (vlgs. Backbg. E. tuber

culosa)
09 M nelliae 10zpp (juweeltje; spruit vrij 

sterk; kleine purperen bloemen)
10 M orcuttii v. macraxina
11 M organensis 10zpp
12 M rigida 10zpp (kleine violette bloem)
13 M % tuberculosa
14 L % Gemengd

FER FEROCACTUS
Geslacht van meest grootwordende 
bolcactussen uit Noord-Amerika. De 
planten bezitten vaak een prachtige 
woeste bedoorning, maar bloeien in 
verzamelingen hoogstens op oudere 
leeftijd. De kweek is eenvoudig en dus 
zijn de planten ook zeer geschikt voor 
beginners. Niet kougevoelig.

01 S glaucescens (blauwgroene epidermis; 
goudgele bedoorning)

02 S % horridus (met zware, afgeplatte mid- 
dendoorns)

03 S % latispinus (relatief klein; zware haak
vormige middendoorn)

04 S % macrodiscus (blijft vrij klein; fraaie 
aanliggende, kleurrijke bedoorning)

05 S % stainesii (zeer opvallende rechte, rode 
bedoorning)

06 H acanthodes v. eastwoodii (geelbe- 
doornd)

07 H acanthodes v. lecontei (blijft kleiner 
als typeplant)

08 H chrysacanthus (zeer mooie soort; lang
zame groeier; b lijft vrij klein)

09 H diguetil (een der grootstwordende soor
ten)

10 H emoryi
11 H gatesii (wordt zuilvormig)
12 H peninsulae (prachtige rode bedoorning)
13 H stainesii v. pringlei (bloedrode bedoor

ning)
14 H townsendianus (blijft vrij klein)
15 H viridescens (kan al vrij klein bloeien)
16 M flavovirens (koppen tot 20 cm o )

17 N %o Gemengd (ook enkele porties van 1000 
zaden verkrijgbaar)

FRA FRAILEA
Kleinblijvende bollen, die cleistogaam 
kunnen bloeien, d.w.z. dat er zaad ge
zet wordt zonder dat de bloem open
gaat. De planten zijn niet kougevoelig; 
doordat ze een penwortel bezitten zijn 
ze wel wat vochtgevoelig.

01 P aurea (vlgs. Backbg. F. pygmaea v. au
rea)

02 P chrysantha
03 P horstii (wordt iets zuilvormig)
04 L Gemengd

GLA GLANDULICACTUS
Vrij klein blijvende bolcactussen, nauw 
verwant met Ferocactus. Niet kouge
voelig.

01 H uncinatus v.wrightii (lange gehaakte 
middendoorns)

02 M crassihamatus (bolvormig; mooie be
doorning)

GYC GYMNOCACTUS
Zeer gewilde, kleinblijvende bolcactus
sen uit Noord-Amerika. Gemakkelijke 
bloeiers, die niet kougevoelig zijn.

01 H aguirreanus 10zpp (abrikooskleurige 
bloemen; zeldzaam)

02 H gielsdorfianus (weinig spruitend; witte 
bloem)

03 H horripilus (vormt groepen; purperen 
bloem)

04 H knuthianus 15zpp (lilaroze bloem)
05 H roseanus (kleinblijvend; geelachtige 

bloem)
06 H saueri (niet spruitend; kleine witte 

bloem)
07 H subterraneus v. zaragozae 10zpp (roze 

bloemen; zeer zeldzaam)
08 H valdezianus 10zpp (ook wel Turninicar- 

pus, Pelecyphore of Normanbokea ge
noemd)

09 H valdezianus v. albiflorus 10zpp (witach
tige bloem)

10 H viereckii v. major Lau 730 10zpp (klei
ner; met zuiver witte bloemen)

11 M beguinii (prachtige witte bedoorning; 
bloem violet)

GYM GYMNOCALYCIUM
Zeer geliefde Zuid-Amerikaanse bol
cactussen. Meestal gemakkelijke 
groeiers en bloeiers met geschubde 
bloemen. De meeste soorten worden 
niet erg groot. Niet kougevoelig.

01 S % spec. Andaluca
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02 S % sutterianum (platrond; grote witroze

03 H
bloem)
asterium v. paucispinum (kleine witte

04 H
bloem met rode keel) 
bayrianum (platte en brede ribben)

05 H buenekeri (uiterlijk lijkend op G.

06 H
horstii; dieproze bloem) 
cardenasianum (zeer zware bedoor

07 H
ning; prachtig)
castellanosii (blauwgroene epidermis;

08 H
witroze bloem)
deeszianum (witte bloem met roze

09 H
keel)
gibbosum v. gerardii (woestbedoornd;

10 H
met grote witte bloemen) 
glaucum (asgroen en platrond)

11 H guanchinense (klokvormige, bruin

12 H
achtige roze bloemen)
hamatum (zware haakvormige bedoor

13 H
ning)
marquezii v. argentinense (lange gebo

14 H
gen doorns)
millaresii (grote, platte plant met lan

15 H
ge zwarte bedoorning)
moserianum (sterke, gedraaide doorns)

16 H nigriareolatum (witroze bloem)
17 H onychacanthum (platronde, niet sprui

18 H
tende bol)
odoratum nom. nud. (blauwgroen; roze

19 H
bloemen)
ragonesii (blijft erg klein)

20 H schroederianum (groenachtig witte

21 H
bloem)
spec. Lau 486 (de Siërra Mazan) (ver

22 H
want met G. schickendantzii) 
spec. Lau 503 (de Andalgala/Arg.) (ver

23 H
want met G. hybopleurum) 
spec. B 169 (de Argentina) (verwant

24 H
met G. biocolor)
striglianum 10zpp (zeer donker li

25 H

chaam, weinig zwarte aanliggende 
doorns; zeldzaam) 
tillianum (bloedrode bloem)

26 H uruguayensis (geelbloeiend)
27 H weissianum (zalmkleurige bloem)
28 H zegarrae (een der mooiste Boliviaanse

29 P
soorten, grote bloemen) 
achirasense (krachtige groeier)

30 P boszingianum P 205 (zeer afwijkende

31 P
soort; roze bloem)
ferrarii P 136 (verwant aan G. glau

32 P
cum)
genseri nom. nud. B 42

33 P % horridispinum (bloeit prachtig met gro

34 P
te violetroze bloemen) 
plltziorum P 38 (lilaroze bloem)

35 P ritterianum P 219 (platrond met pen

36 P
wortel)
schatzlianum P 93

37 L % zegarrae
38 M % pflanzii v. tominense
39 M pungens (witte bloem; prachtige be

40 L
doorning)
Gemengd (Zaden van liefhebbers ge
mengd)

HAM HAMATOCACTUS
Bolcactussen met haakdoorns. Jonge 
planten bloeien gemakkelijk. Niet kou- 
gevoelig en zeer geschikt voor begin
ners.

01 L setispinus (grote gele bloem met rode
keel)

HIL HILDEWINTERIA
Kruipende zuilcactus, die niet erg 
groot wordt. Niet kougevoelig en zeer 
rijkbloeiend 

01 S aureispina

KRA KRAINZIA
Soms bij Mamillaria ingedeeld 
geslacht van grootbloemige planten.
De planten zijn vrij vochtgevoelig, 
maar niet kougevoelig

01 C longiflora 15zpp (grote roze bloem)
02 H % guelzowiana 10zpp (prachtig wit be

haard; zeer grote karmijnroze bloem)
03 H % guelzowiana 10zpp (nog dichter be

haard)
04 H longiflora v. stampferi 10zpp (ook wel

M. stampferi genoemd)
05 M guelzowiana 15zpp.

LER LEUCHTENBERGIA
Monotypisch. Zeer aparte planten met 
lange driekantige tepels en lange pa
pierachtige doorns. Grote penwortel. 
Bloei op latere leeftijd met zeer grote 
gele bloemen. In de zomer kweken 
met zeer veel licht en veel water, ’s 
Winters absoluut droog houden. Niet 
kougevoelig.

01 H principis

LOB LOBIVIA
Groot geslacht van vooral Boliviaanse 
bolcactussen. De planten zijn in cul
tuur merendeels gemakkelijk en er ver
schijnen gemakkelijk de grote, zeer 
exotisch gekleurde bloemen. De 
meeste bloemen gaan slechts op één 
dag open helaas. Vanwege de fraaie 
bedoorning zijn de planten ook de rest 
van het jaar een lust voor het oog. 
Uitstekend geschikt voor beginners.

01 S hermanniana (vermiIjoenrode bloem;
groeit langwerpig)

02 H acanthophlegma (platrond; vuurrode
bloem)

03 H aguilari (niet spruitend; rode bloem)
04 H backebergii (helder karmijnkleurige

bloem)
05 H caineana v. albiflora 10zpp (zeldzame

vorm met zuiver witte bloemen)
06 H cinnabarina (8 cm grote karmijnkleuri

ge bloem met donkere keel)
07 H cintiensis v. elongata (goudgele

bloem)
08 H dobeana (kleinblljvend; bloedrode

bloem)
09 H draxleriana (grote roodachtige bloem)
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Dhr. 
Aan Mevr.. 

Mej.

DRUKWERK

(adres)

(postcode) (plaats)

Clichéfonds "Succulenta” 
Tegelseweg 131 
5912 BD VENLO

Ondergetekende wenst de hieronder en aan ommezijde vermelde soorten 
uit de lijst 1986-1987 te ontvangen.

Soorten a f 2,- (Bfrs 38) Vervangnrs. soorten a f 2,-

Porties a f 2,40 (Bfrs 45) Vervangnrs. porties a f 2,40

Porties a f 7,50 (Bfrs 140) Vervangnrs. porties a t 7,50

Dhr.
Bestelling van: Mevr*.

Mej.

(adres)

Totaal bestelling:
______ soorten è f 0,60
______ soorten è f 2,00
______ porties è f 2,40
______ porties è f 7,50
______ pakketjes è f 5,--
Bijdrage Portokosten 
(beneden f 25,--)

Totaal

(postcode)

= f __________
=  t ________________
=  t ________________
=  f _______________
=  t ________________

-  I__________ T00
f __________

(Plaats)

è Bfrs 11 = Bfrs
& Bfrs 38 = Bfrs
è Bfrs 45 = Bfrs
è Bfrs 140 = Bfrs
a Bfrs 95 = Bfrs

= Bfrs 19
(beneden Bfrs 500)____________

B frs__________

Bovenstaand bedrag is o p ............................................... .....................................  voldaan via:
x Postgiro 14465 t.n.v. Beheerder Clichéfonds, Venlo 
x Rabobank Venlo rek.nr. 17.38.48.877 t.n.v. Beheerder Clichéfonds, Venlo 
x Voor België: 000.11.41.809-22 t.n.v. Succulenta, Volkel
x Andere betaalwijze: ..................................................................................................................
x Doorhalen wat niet van toepassing is.



Soorten a f 0,60 (Bfrs 11) Vervangnrs. a f  0,60

Pakketjes van 10 soorten è f  5,-- (Bfrs 95)

COY ECC ECF FER GYM LOB MAL MAL

MEL
NCH
NEP NOT PAR

PSL
ECN REB LI



10 H d r i jv e r ia n a  (d w e rg s o o r t  m e t  g r o te  g e le MAA M ALACOCARPUS
b lo e m e n ) V r o e g e r  W ig g in s ia  g e n o e m d  g e s la c h t ,

11 H g la u c a  (o r a n je r o d e  b lo e m  m e t  z w a r te d a t  s te r k  v e r w a n t  is  m e t  N o to c a c tu s .

k e e l) Z e  b e z i t te n  e e n  s te r k  w o l l ig e  s c h e d e l

12 H h a a g e a n a  (z w a r tb e d o o r n d ) e n  b lo e ie n  g e e l.  M e e s ta l  b e z i t te n  z e

13 H h u a lf in e n s is  (d o n k e r  l ic h a a m ;  ro d e s c h e r p e r e  r ib b e n  d a n  N o to c a c tu s .  N ie t

b lo e m e n ) k o u g e v o e l ig  e n  o o k  g e s c h ik t  v o o r  b e 

14 H ja jo ia n a  (d e  K o n in g in  d e r  L o b iv ia 's ) g in n e r s .

15 H la r a e  ( la n g e  d o o rn s ;  p u r p e r v io le t te 01 H e r in a c e u s  (d o n k e rg ro e n ;  k a n a r ie g e le

b lo e m ) b lo e m )

16 H le p t a c a n t h a  (v o rm t g r o e p e n ;  la n g e  g e  0 2 H h o r s t i i  (z e e r  w o l l ig e  s c h e d e l;  k le in e

le  b lo e m ) g e le  b lo e m )

17 H lo n g is p in a  (w o e s t  b e d o o rn d ;  v a r ia b e le 0 3 H s e s s il i f lo r u s
b lo e m k le u r ) 0 4 H te p h r a c a n th u s  (b le e k g r o e n  l ic h a a m )

18 H m iz q u e n s is  (g ro te  ro d e  b lo e m ) 0 5 L  % v o r w e r k ia n u s  (p la tr o n d  e n  k le in )

19 H m is t ie n s is  (p la tr o n d ;  v a n  b in n e n  g e e l 

ro d e  b lo e m ) MAL M AM ILLARIA
2 0 H p e c t in i f e r a  (g e e lb lo e ie n d ) G r o o ts te  e n  m e e s t  g e l ie fd e  g e s la c h t

21 H o x y a la b a s t r a  (d o n k e r  k a r m i jn k le u r ig e o n d e r  d e  c a c tu s s e n .  D e  p la n te n  s t a m 

b lo e m e n ;  m o o i) m e n  u i t  N o o r d -  e n  M id d e n -A m e r ik a .  Z e

2 2 H p o la s k ia n a  (g e le  b lo e m  m e t  ro d e  k e e l) b e z i t te n  e e n  z e e r  a f w is s e le n d e  b e d o o r 

2 3 H p s e u d o c a c h e n s is  v . c in n a b a r in a  (b li j f t n in g . D e  m e e s t e  s o o r te n  b lo e ie n  r ijk

z e e r  k le in ;  m e t  p e n w o r te l) u it  k r a n s e n  o m  d e  k o p  m e t  m e e s ta l

2 4 H p s e u d o c in n a b a r in a  (k a r m ijn r o d e  b lo e  v r ij k le in e  b lo e m e n .  D e  p la n te n  z i jn

m e n ) w e in ig  k o u g e v o e l ig .  E e n  a a n ta l  s o o r 

2 5 H p u s il la  fa .  f la v i f lo r a  (d w e rg s o o r t  m e t te n  is  z e e r  v o c h tg e v o e l ig  e n  d a a rd o o r

g e le  b lo e m e n ) m o e i l i jk  o p  e ig e n  w o r te l .

26 H q u ia b a y e n s is  L a u  1 0 0 4  (g e e la c h t ig e 01 S  % a l b i la n a t a  ( la t e r  c y l in d r is c h  w o r d e n d ;
b lo e m e n ) k a r m i jn k le u r ig e  b lo e m )

2 7 H r e b u t io id e s  v. s u b l im i f lo r a  (d w e rg s o o r t ; 0 2 C  % a r id a  (b l i j f t  v r ij  k le in ;  n ie t  s p r u i te n d )
z a lm -  to t  k a r m i jn k le u r ig e  b lo e m ) 0 3 L % a u r ih a m a t a  ( z w a v e lg e le  b lo e m )

2 8 H s c h ie l ia n a  ( r i jk b lo e ie n d  m e t  r o d e  b lo e  0 4 C b lo s s f e ld ia n a  (s p r u it  z e ld e n ;  b l i j f t  v rij

m e n ) k le in )

2 9 H s ic u a n ie n s is  (n ie t  s p r u i te n d ,  to t  c a .  10 0 5 L % b o c a s a n a  (z o d e v o rm e n d e , w itb e h a a r d e

c m  0) s o o rt )

3 0 H s p e c . F R  401  (d e  M a im a r a (A r g . )  (v e r  0 6 C b o c a s a n a  v. m u l t i la n a t a  (d ic h te rb e -
w a n t  m e t  L . h a a g e a n a  &  m u h r ia e ) h a a r d e  v o rm )

31 H s p e c . L a u  1 5 4 A  (d e  H u a n o q u ita )  (v e e l 0 7 C b o o li i  ( k le in e  k o g e lv o rm )
g e le  o f  r o o d a c h t ig e  b lo e m e n ) 0 8 s % b r a u n e a n a  (v io le t r o d e  b lo e m )

3 2 H s p e c . L a u  4 5 9  (d e  P o r t r e r to /A rg .)  ( la n g e 0 9 P e lo n g a t a  v o r m t g r o e p je s  v a n  z u i lv o r m i
z w a r te  b e d o o r n in g ) g e  s p r u i te n )

33 H s p e c . L a u  4 7 0  (d e  Y a c o r a ite /A r g . )  ( l i jk t 10 L  % f lo r e s ii  (h e ld e r  k a r m i jn k le u r ig e  b lo e m )

o p  L. r u b e s c e n s ) 11 L g la s s i i  (v o rm t g r o e p e n )

34 H te g e le r ia n a  (o o k  w e l in g e d e e ld  b ij 12 P  % h a h n ia n a  (m e t  la n g e  w i t t e  h a re n ;  z e e r
A c a n th o lo b iv ia ) b e k e n d )

3 5 H u ite w a a le a n a  (o k e r g e le  b lo e m  m e t  v io  1 3 L h a m a t a  (c y l in d e rv o r m ig ;  ro d e  b lo e m e n )
le t t e  k e e l) 14 L k la d iw a y

3 6 H v a r ia n s  (z e e r  la n g  b e d o o r n d e  v o rm  m e t 15 L  % k u e n tz ia n a  ( la t e r  s te r k  s p r u ite n d )
g e le  b lo e m e n ) 16 C m a in a e  (b lo e m  w it  m e t  r o d e  m id -

3 7 H w in t e r ia n a  (z e e r  g r o te ,  p u r p e r a c h t ig e d e n s tr e e p )
b lo e m  m e t  w it t e  k e e l) 17 c % m a t u d a e  (c y l in d e rv o r m ig ;  p u r p e re n

38 H w r ig h t ia n a  ( l i la k le u r ig e  b lo e m , d ie  e n  b lo e m )
k e le  d a g e n  g e o p e n d  b l ij f t ) 18 c % m a z a t la n e n s is  (k o r t  c y l in d e r v o r m ig ;

3 9 H z e c h e r i  (k a r m ijn k le u r ig e  b lo e m ) k a r m i jn k le u r ig e  b lo e m )

4 0 L % b o l iv ie n s is  ( l ic h t r o d e  b lo e m ) 1 9 c % m ic r o c a r p a  (ro z e  b lo e m  m e t  d o n k e r d e r

41 L o y a n a m id d e n s t r e e p )
4 2 P c a lo c h r y s e a  P  61 2 0 c m u it ic e p s  (m e e s t  k o r tc y l in d r is c h )

21 s % p h y m a to t h e le  (s p ru it  z e ld e n ;  b lo e m
k a r m ijn k le u r ig )

LOP LOPHOPHORA 2 2 c % p ic t a  (m e t  p e n w o r te l;  b l i j f t  v r ij  k le in )
K le in b l i jv e n d e  b o lc a c tu s s e n ,  w a a r v a n 2 3 L p r o l i f e r a  (z o d e v o rm e n d )
d e  w o r te lh a ls  m e s c a l in e  b e v a t.  O n b e - 2 4 C s a n lu is e n s is  (v rij g r o te  w i t t e  b lo e m )
d o o rn d  e n  g r i js g r o e n  v a n  k le u r .  N ie t 2 5 H a lb ic a n s  (s la n k z u i l ig )
k o u g e v o e l ig ,  w e l w a t  v o c h tg e v o e l ig 2 6 H a n n ia n a  1 0 z p p  (z e e r  g e w i ld e  d w e r g 
d o o r  d e  g r o te  p e n w o r te l. s o o rt )

01 H w i l l ia m s i i  1 0 z p p 2 7 H a r m i l la t a  ( c y l in d e rv o r m ig ;  w it  to t  ro z e
0 2 H w i l l ia m s i i  v. d e c ip ie n s  1 0 z p p b lo e m )
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28 H a u re ila n a ta  (g oudg ee l behaard; g ro te  
roze b loem en)

29 H b a rb a ta  (m oo ie  d w e rg s o o rt m e t re la 
t ie f  g ro te  b loe m en)

30 H b e ise lii (w o llig e  a x ille n ; la n g e  ge le  
doorns)

31 H b e lla
32 H berkean a  10zpp Lau 1245 (b lo e it rijk ; 

ze ldzaam  en n ieuw )
33 H brande gee i v. g a b b ii (w o rd t v rij g ro o t; 

g e e la c h tig e  b loe m en)
34 H ca e ru le a  (b la u w g ro e n e  e p id e rm is ; ze ld 

zaam )
35 H c a la c a n th a  (w ord t v rij g ro o t; la n g g e 

rekt)
36 H % carn e a  v. ro b u s ta  (purperroze  b loem )
37 H ca so i (p urperen  b loe m )

38 H c e n tra lip lu m o s a  (donkere  ro o d b ru in e  
m id d e n d o o rn )

39 H c e n tr ic ir rh a  (fra a ie  w itw o llig e  a x ille n )

40 H c o a h u ile n s is  10zpp ( =  P o rfir ia  
sc h w a rtz ii)

41 H d e h e rd tia n a  10zpp (g ro te  p u rp e rv io le tte  
b loe m )

42 H d u w e i 10zpp (ze ldzaam )

43 H e re c ta c a n th a  (fijn e  dw e rg so o rt)
44 H e rn e s tii v. d u o c e n tra lis  (h ee ft s te e d s  

tw e e  m id d e n d o o rn s )
45 H e u th e le  nom . nud. (purperen  b loem )
46 H fla v ic e n tra
47 H g e m in is p in a  v. n o b ilis  (zeer lang  be- 

d o o rn d ; fra a ie  w it te  groepen)
48 H g ig a n te a  v. Lau 1118
49 H g la re o sa  (d w e rg so o rt u it B a ja  C a lifo r- 

nia)
50 H g o o d ric h ii 10zpp (ze ldzam e d w e rg 

so o rt; re la t ie f g ro te  roze b loe m en)

51 H g u illa u m in ia n a  15zpp (ze ldzam e d w e rg 
so o rt u it D urango)

52 H h e id ia e  10zpp ( l i jk t  o p  D o lic h o th e le  
ze p h y ra n th o id e s ; ze ldzaam )

53 H h e m is p h a e ric a  fa. de H u a s te ca  
C anyo n/N .L .

54 H h u a ju a p e n s is  (a reolen d ic h t opeen; 
d ie p  pu rperen  b loem )

55 H h u itz ilo p o c h tli v. Lau 066B 10zpp 
(vorm  m et g e le  a reo len)

56 H la n a ta  (sensu S chw arz) (ve rw an t m et
M. a lb ila n a ta )

57 H le n ta  10zpp (vo rm t p ra c h tig e  zoden)

58 H le w is ia n a  (k le in ; b la u w g ro e n  lich a a m )

59 H m a rks ia n a  (gee lg ro ene  p la n t; g e le  be- 
d o o rn in g  en b loem en)

60 H m a th ild a e  (ze ldzaam l

61 H m ic ro th e le  v. s u p e rfin a  (d ich t w itb e - 
d o o rn d e  p la n t)

62 H m ie g ia n a  (sch a rla k e n k le u rig e  b loem )

63 H m u lt ifo rm is  10zpp (k le in e  zodevorm en- 
de p la n te n )

64 H o re s te ra  (ve rw ant m e t M. v ir id if lo ra )

65 H p e n n is p in o s a  (d ich tb e h a a rd ; roze b lo e 
m en)

66 H p e rb e lla  (d e e lt z ich  vaa k  d ic h o to o m )
67 H perbe lla , fa. la n a ta  (w o llig e r en d ic h te r 

bedoornd)
68 H p h ita u ia n a  (c y lin d ris c h ; roze b loem en)
69 H p se u d o c ru c ig e ra  (k le in  m et w o llig e  

a x ille n )

70 H rh o d a n th a  v. c h ry s a c a n th a  (goudgee l 
bedoornd ; k a rm ijn k le u rig e  b loem )

71 H rh o d a n tfta  v. ru b e rr im a  (ro b ijn ro d e  be- 
d o o rn in g )

72 H ru b id a  (b la u w g ro e n e  p lan t)
73 H ru b ro g ra n d is  (g rote  ka rm ijn k le u rig e  

b loe m ; ze ldzaam )
74 H sem perv iv i v. te tra c a n th a  (zeer w o llig e  

a x ille n )
75 H s h u rlia n a  (g ro te  pu rperen bloem )
76 H s o lis io id e s  10zpp (d w e rg so o rt m et 

ka m vo rm ig  g e p la a ts te  doons)
77 H spec. Lau 044 (de Is la  M agdalena/B .C .) 

(vruchten  m e e s ta l v io le t)
78 H spec. Lau 060 (de T o m e lin  

C anyon/O ax.) (s lan ke  vorm  van M. 
d ix a n th o ce n tro n )

79 H H spec. Lau 068 10zpp (de 
Calapa/Oao<.) (w a a rs c h ijn lijk  de ech te  
M. lana ta )

80 H spec. Lau 086 (de S ië rra
O b scu ra /C h ic .) (m ooi; k a rm ijn k le u rig e  
b loem )

81 H spec. Lau 761 (de C o a lco m a n /M ich .) 
(ze ldzaam )

82 H spec. Lau 680 10zpp (de T e o titla n - 
H u a u tla /O ax.) (2 zw are b ru in e  m id d e n 
doorns)

83 H spec. Lau 1048 (de M onte 
E scobedo/Z ac.) (ve rw ant m et M . ja li-  
scana)

84 H spec. Lau 1059 10zpp (de T o m m e lin  
C anyon/O ax.) (de e ch te  M. ce ls iana? )

85 H spec. Lau 1108 (de O cotepec/O ax.)
(fijn  w it bedoornd)

86 H spec. Lau 1109 (de T ecom avaca/O ax.) 
(ve rw ant m et M. c ru c ig e ra  & lana ta )

87 H spec. Lau 1116 10zpp (de Tres P icos- 
C u ica tla n /O a x .) (zw aar w itb e d o o rn d )

88 H spec. Lau 1128 (de Y olox/O ax.)
89 H spec. Lau 1234 10zpp (de N acori 

C h ico /S on .) (M. b e llis ia n a ? )
90 H % spec. Lau 1234A 10zpp (de P inos 

A lto s /S o n .) (M. b e llis ia n a ? )
91 H spec. s im . M. m o n te n s is  (m ooi)
92 H s u b t il is  10zpp (d w e rgso ort; zeldzaam )

93 H th e re sa e  10zpp (d w e rg so o rt m e t g ro te  
pu rperen  bloem )

94 H tr ic h a c a n th a  (h a a ra ch tig e  be doorn ing ; 
r ijk b lo e ie n d )

95 H ve rh a e rtia n a  (c y lin d ris c h ; sp ru ite n d )
96 H w ilc o x ii (g ro te  pu rperen  b loem )
97 H w in te r ia e  (b la uw gro en ; g e e la ch tig e  

b loem )
98 H w o lf i i  10zpp (v rijw e l w itte  b loe m ; zeer 

begeerd)
99 H w rig h t ii 10zpp (g ro te  d iep p u rp e re n  

b loe m ; zeer m oo i)
100 H w u th e n a u ia n a
101 H % xa ltia n g u e n s is
102 H y u c a ta n e n s is  (g ee lbed oornd; roze b lo e 

m en)
103 H ze ilm a n n ia n a  v. a lb iflo ra  (vorm m et 

zu ive r w itte  b loem en)
104 L a lb ic a n s  (gegarandeerd  de e ch te !)
105 L s h e ld o n ii (g rote  pu rperen  b loem )
106 M a lb ila n a ta
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107 M barbata 15 H rubrisaetosus (zeer lange doorns; rood
108 M crucigera (prachtige bedoorning) cephalium)
109 M grahamii 16 L % acispinosus HU 258A (wordt niet erg
110 M heyderi v. hemisphaerica groot; evenals de volgende soorten af
111 M knebeliana (geelbloeiend) komstig van Dhr. Eerkens uit Surina
112 M lasiacantha (dwergsoort; grote w it me)

achtige bloemen) 17 L % arcuatispinus HU 424 (mooie blauw
113 M lenta 15zpp groene soort)
114 M magallanii (niet spruitend; platrond; 18 L % brongniartii (uit Honduras; lijkt op M.

karmijnkleurige blóem) delessertianus)
115 M meridiorosei (grote purperkleurige 19 L erythracanthus HU 220 (blijft klein;

bloemen) roodbruine lange bedoorning)
116 M morricalii 20 L % grisoleoviridis HU 405
117 M multidigitata (cylindervormig; tot 20 21 L % inconcinnus AB 1003 (de echte, niet

cm lang) identiek met M. permutabilis)
118 M neoschwarzeana (platrond) 22 L macrocanthos (van middendeel Aruba;
119 M polyedra (roodachtige bloem) zaden van zeer afwijkende planten)
120 M polythele (wordt vrij groot; zuilvormig) 23 L % macrocanthos (van middendeel Bonai
121 M wrightii 15zpp re;
122 L %o Gemengd (vele soorten uit inzendin 24 L % macrocanthos (van Curacao; zeer vari

gen van liefhebbers) abel, zeer interessant)
25 L % macrocanthos (van Westpunt Curacao;

M A M M A M IL L O P S IS zwaarbedoornd in veel kleurschakerin
Monotypisch geslacht van schitterend gen)
wit bedoornde en op Mamillaria lijken 26 L % neglectus nom.nud. FR. 1334 (zeer
de bolcactussen. De planten bloeien zeldzaam, niet HU 174)
alleen bij zeer veel licht. De kweek is 27 L % rubrisaetosus HU 137 (mooie, rood
niet moeilijk en de planten zijn niet bruin bedoornde soort)
kougevoelig. 28 L salvadorensis HU 301

01 H senilis 10zpp 29 L % spec. E 27 (lijkt op de oude M. mar- 
crodiscus van Werdermann)

M A T M A T U C A N A 30 L spec. HU 407A (uiterst zeldzaam; sterk
Bolcactussen met grote zygomorfe gebogen doorns, oranjerood cephali
bloemen. De planten zijn gemakkelijk um)
te kweken en niet erg kougevoelig. 31 L % spec. WK 24 (zwaarbedoornd; zie Ku-

01 C haynei (scharlaken-karmijnrode bloem) aS 1980 pag. 215-219)
02 H purpureoalba 10zpp (dicht geelbe- 32 L % ascipinosus (de hierna volgende soor

doornd; purperroze bloem) ten zijn ingezonden door Dhr. Uil uit 
Bemmel)

M E L M E L O C A C T U S 33 L % bahiensis (kogelvormig tot iets
Cephaliumvormende bolcactussen. De gestrekt)
kweek is gemakkelijk bij voldoende 34 L % conoideus
warmte, althans bij de meeste soor 35 L % curvicornis
ten. Door het cephalium zeer aantrek 36 L % inconcinnus (vlgs. Dhr. Uil M. permuta
kelijke planten, alsmede door de vaak bilis Ritter)
zware bedoorning en de diverse li- 37 L % macrodiscus
chaamskleuren. Geschikt voor begin 38 L % matanzanus
ners. 39 L % maxonii

01 S % azureus (zeer mooie, blauw berijpte 40 L nitidus
plant) 41 L % robustispinus

02 c % macrodiscus (rozerode bloem) 42 L % salvadorensis
03 c % matanzanus (kleinblijvende soort uit 43 L % spec. de Noord Alegre

Cuba) 44 L % spec. met roodbruine doorns (vorm
04 c % ruestii (blauwgroen lichaam) van M. erythracanthus?)
05 H axiniphorus (met weinig doorns; vlak 45 L % Gemengd (Vele soorten van liefheb

cephalium) bers gemengd)
06 H azulensis (met lange gedraaide doorn)
07 H concinnus (klein, grijsgroen; rijkbloei- M IA M IC R A N T H O C E R E U S

end) Kleinblijvende, zeldzaam mooi behaar
08 H cremnophilus (lange doorns) de en bedoornde zuilen uit Brazilië.
09 H dawsonii (kortcylindrisch; zeldzame Kougevoelig.

soort) 01 L uilianus 10zpp (zeldzaam; geringe
10 H diersianus (grijsrode doorns) voorraad)
11 H guaricensis (rood cephalium)
12 H longispinus (lange afstaande doorns) M Y R M Y R T IL L O C A C T U S
13 H oaxacensis (krachtig bedoornd) Grootwordende zuilcactussen uit
14 H pachyacanthus (blauw berijpt; rood Midden-Amerika met vruchten die lij-

cephalium)
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k e n  o p  e e n  b o s b e s  e n  e e t b a a r  z i jn . 01 S g e r o c e p h a la  ( la n g e  w it te ,  g e w o n d e n

E n ig s z in s  k o u g e v o e l ig .  G e s c h ik j t  v o o r b e d o o r n in g )

b e g in n e rs . 0 2 s  % m u lt ic o lo r

01 M  % s c h e n c k i i  (w e in ig  b e r i jp t ) 0 3 H c a s ta n e o id e s
0 4 H c e p h a lo p h o r a  (d w e rg s o o r t ;  h a a r a c h t ig e

N B E N E O B E S S E Y A b e d o o r n in g )

V r i j  z e ld z a m e  N o o r d -A m e r ik a a n s e  b o l- 0 5 H la n ic e p s  (d w e rg s o o r t )

c a c tu s s e n .  D e  p la n te n  z i jn  n ie t  k o u g e  0 6 H s o c ia b i l is  (d o n k e re ,  s p i ts e  d o o rn s )

v o e lig . 0 7 P in te r m e d ia

01 H a s p e r is p in a  1 0 z p p  ( to t  6  c m  0) 0 8 P s u b g ib b o s a  (w o rd t  z e e r  g ro o t;  c y l in -  

d r is c h )

N C H N E O C H IL E N IA
C h ile e n s e  b o lc a c tu s s e n  m e t  v a a k  e e n N O T N O T O C A C T U S
o p v a lle n d  g e k le u r d e  e p id e r m is ,  d ie  o p  P r a c h t ig  b lo e ie n d e  b o lc a c tu s s e n .  D e

n ie u w  in  d e  b e la n g s te l l in g  s ta a n . b lo e m e n  z i jn  v a a k  g e e l m e t  e e n  ro d e

V a a k  g e e l-  o f  r o o d b lo e ie n d .  D e  p la n  s ta m p e r .  D e  k w e e k  is  e e n v o u d ig  e n  d e

te n  z i jn  n ie t  k o u g e v o e lig p la n te n  b lo e ie n  a l b in n e n  t w e e  ja a r .

01 S  % w o u t e r s ia n a D e  p la n te n  z i jn  n ie t  k o u g e v o e l ig .  In  d e

0 2 H a e r o c a r p a  (d w e r g s o o r t  m e t  n ie t ig e  b e - w in t e r  n ie t  v o l le d ig  d ro o g  h o u d e n .

d o o rn in g ) 01 H c r a s s ig ib b u s  (z e e r  g r o te  b lo e m e n )

0 3 H c r is p a  (d o n k e re  e p id e r m is ;  p ik z w a r te 0 2 H fu s c u s  (d ic h t ,  d o n k e r  b e d o o rn d )

d o o rn s ) 0 3 H h e r te r i  (w o r d t  v r ij  g ro o t;  s c h it te r e n d e

0 4 H f lo c c o s a  (d w e rg s o o r t  m e t  la n g e  h a r e n ) l i la k le u r ig e  b lo e m e n )

0 5 H g la u c e s c e n s 0 4 H o t to n is  v. v e n c lu ia n u s  (g r o te  ro d e

0 6 H h e in r ic h ia n a  (d o n k e r  a s g r i js  l ic h a a m ) b lo e m e n ;  z e e r  a p a r t )

0 7 H h u a s c e n s is  ( k a r m ijn r o d e  b lo e m ) 0 5 H p a u lu s  (b l i j f t  v r ij  k le in ;  z w a a r b e d o o rn d )

08 H k r a u s ii  (d w e rg s o o r t ;  r i jk b lo e ie n d ) 0 6 H r o s e if lo r u s  ( l i jk t  o p  N . r u t i la n s ,  m a a r

09 H le m b c k e i  (d w e rg s o o r t ;  g r o te  b lo e m e n ) d e  b lo e m e n  z i jn  r o z e -k a r m ijn k le u r ig )

1 0 H n e o h a n k e a n a  ( z w a r tb e d o o r n d ) 0 7 H r u t i la n s  (k a r m ijn k le u r ig e  b lo e m )

11 H o c c u lt a  (k le in b l i jv e n d ;  v r i jw e l  d o o rn - 0 8 H s u c in e u s  (g o u d g e e l b e d o o rn d )

lo o s ) 0 9 H s u c in e u s  v. a lb is p in u s  (s n e e u w w it  b e -

12 H s e t o s i f lo r a  v. in te r m e d ia  (g e e la c h t ig - d o o r n d e  v o rm )

ro z e  b lo e m ) 10 H u e b e lm a n n ia n u s  ( l i jk t  o p  N . c r a s s ig ib 

13 P m it is  (d w e rg s o o r t ) b u s , m a a r  h e e f t  v io le t t e  b lo e m e n )

14 P n a p in a  ( b l i j f t  k le in ;  b le e k g e le  b lo e m ) 11 H v a n v lie t i i  ( ro o d - to t  z w a r tb r u in e  b e 

15 P p a u c ic o s ta ta  ( b la u w g r i js  b e r i jp te  p la n t ) d o o rn in g )

16 P p u lc h e l la 12 H v a n v lie t ii  v. g r a c i lio r

17 P t a l t a le n s is  v . r u b r i f lo r a 1 3 H w in k le r i  (b li jk t  o p  N . m u e lle r -m e lc h e r s i i,

18 L  % G e m e n g d  ( N e o c h i le n ia  e n  N e o p o r te r ia  

g e m e n g d ) 14 L %

m a a r  is  d ic h t e r  b e d o o rn d )  

m a m m u lo s u s
15 L % r o s e o lu te u s  (s c h it t e r e n d e  g e e l- r o z e

N E G N E O G O M E S IA b lo e m )
A a n  A r io c a r p u s  v e r w a n te  p la n te n  m e t 16 L % b u in in g l i  ( l ic h tg r o e n e  p la n t  m e t  s c h e r 
t e p e ls  to t  4  c m  le n g te .  D o o r  d e  la n g  p e  r ib b e n )
z a m e  g ro e i e n  d e  fo r s e  p e n w o r te l 17 P a r a c h n tte s
m o e i l i jk  g r o o t  t e  b r e n g e n .  N ie t  k o u g e  18 P c a m p e s tr e n s is  (d o n k e rg ro e n e  p la n t )
v o e lig . 19 P s p e c . d e  B ra z i l  (o p  N . s c o p a  l i jk e n d e

01 H a g a v io id e s  1 0 z p p  (v io le t r o z e  b lo e m ) s n e e u w w it  b e d o o r n d e  p la n t .  Z e l f s  d e  
k n o p p e n  e n  b lo e m e n  z i jn  b i jn a  w it )

N E L N E O L L O Y D IA 2 0 L  % G e m e n g d  (s o o r te n  v a n  l ie fh e b b e r s )
G r o o tb lo e m ig e ,  v r ij k le in  b l i jv e n d e  b o l
c a c tu s s e n .  D e  p la n te n  z i jn  n ie t  k o u g e  O B R O B R E G O N IA
v o e lig ,  m a a r  o p  e ig e n  w o r te l  w e l M o n o ty p is c h  g e s la c h t  v a n  b o lc a c t u s 
v o c h tg e v o e l ig . s e n . M o o i,  m a a r  n ie t  z e e r  g e m a k k e l i jk -

01 C o d o r a ta  (d o o r  B a c k b g . in g e d e e ld  b ij t e  k w e k e n .  D e  p la n te n  z i jn  n ie t  k o u g e 
C u m a r in ia ) v o e lig .

0 2 H c o n o id e a  1 5 z p p  (g r o te  d ie p p u r p e r e n  

b lo e m )
01 H d e n e g r ii

0 3 H g r a n d if lo r a  1 5 z p p  (c a .  5  z w a r te ,  r e c h te
m id d e n d o o r n s ) O P U O P U N T IA

G ro o t  g e s la c h t  v a n  c a c tu s s e n  m e t

N E P N E O P O R T E R IA s c h ij fv p r m ig e  s te n g e ls .  D e  h ie r o n d e r

A a n  N e o c h i le n ia  v e r w a n te  p la n te n . a a n g e b o d e n  s o o r te n  g e ld e n  a ls  w in t e r 

E e n  a a n ta l  s o o r te n  b lo e i t  b ij  o n s  In h a rd . O p u n t ia ’s  o n tk ie m e n  v a a k  p a s

h e t  n a ja a r  o f  d e  w in te r .  N ie t  k o u g e  n a  z e e r  la n g e  t i jd .

v o e lig 01 S e n g e lm a n n ii  (g r o te  g e le  b lo e m e n )

0 2 S p h a e a c a n t h a
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03 S spec. met oranje bloem
04 S % Gemengd (mengsel van winterharde

soorten)

ORE OREOCEREUS
Fraaie, sterk behaarde zuilen uit de 
Andes. De soorten zijn gemakkelijk te 
kweken en niet kougevoelig.

01 H trollii

ORT ORTEGEOCACTUS
Op Coryphanta lijkende planten, die 
uit de axillen bloeien. Het geslacht is 
monotypisch en de planten zijn niet 
kougevoelig. Soms verschijnen op de 
epidermis rode vlekken, die de planten 
verder geen zichtbare schade berokke
nen.

01 H macdougallii 10zpp

PAC PACHYCEREUS
Boomvormige planten uit Mexico. 
Zaailingen bezitten een zeer aantrek
kelijke bedoorning. Niet kougevoelig.

01 H pringlei

PAR PARODIA
Groot geslacht van Boliviaanse bol- 
cactussen. De planten bezitten een 
zeer gevariëerd doornkleed. Vaak heb
ben ze een witwollige schedel. De 
bloemen verschijnen willig gedurende 
vrijwel de gehele zomer. De zaai dient 
plaats te vinden bij niet te hoge tem
peratuur. Ook de jonge zaailingen kun
nen een wat lagere temperatuur beter 
overleven dan een te hoge.

01 H campestre Lau 576
02 H faustiana
03 H mairanana (oranje bloemen)
04 H nivosa (dicht, sneeuwwit bedoornd)
05 H penicillata (geelbedoornde vorm)
06 H penicillata (witbedoornde vorm)
07 H rigida Lau 455
08 H setifera (heldergele bloemen)
09 H tafiensis (witwollige schedel)
10 H tuberculosi-costata (goudgele bloe

men)
11 P % hummeliana
12 P lohaniana P 65
13 P sanguiniflora P 158 (bloedrode bloe

men)
14 P % spaniosa P 146
15 P % uebelmanniana P 153
16 M caraparina
17 M cardenasii v. applanata
18 M cruci-nigricentra nom. nud.
19 M riojensis
20 M tucamanensis
21 L % cardenasii (blijft klein; geelbloeiend)
22 L % purpureo-aurea (goudgele bloem)

PEL PELECYPHORA
Kleinblijvende bolcactussen uit Mexi
co met korte, kamvormig geplaatste 
bedoorning. De planten zijn niet kou
gevoelig, maar op eigen wortel nogal

vochtgevoelig en daardoor minder ge
schikt voor beginners.

01 H aselliformis 10zpp (de areolen lijken 
op pissebedden)

02 H pseudopectinata 10zpp (ook wel Gym- 
nocactus, Turbinicarpus of Normanbo- 
kea genoemd)

03 H pseudopectinata v. rubriflora 10zpp 
(purperviolette bloem)

PHE PHELLOSPERMA
Monotypisch geslacht, ook wel ge
voegd bij Mamillaria. Grote purperen 
bloemen. Niet kou- maar wel erg 
vochtgevoelig.

01 H tetrancistra 10 zpp

PIL PILOSOCEREUS
Prachtig berijpte en behaarde zuilen 
uit vooral Brazilië. De planten zijn 
warmteminnend. Bloei ziet men in cul
tuur niet zoveel, maar de planten zijn 
ook zonder bloemen juwelen.

01 H rufianatus nom. nud. HU 277 (roodbruin 
pseudocephalium)

02 L mucosiflorus HU 443 (beschreven: KuaS 
1977 pag. 201)

PSL PSEUDOLOBIVIA
Nauw verwant met Lobivia en Echi- 
nopsis. Vaak zijn de planten zwaarbe- 
doornd en krijgen ze prachtig gekleur
de grote bloemen. De kweek is ge
makkelijk en de planten zijn niet kou
gevoelig.

01 H ancistrophora (platrond; witte bloe
men)

02 H aurea v. fallax (met lange zwarte mid- 
dendoorns; gele bloemen)

03 H aurea v. quinesensis (met lange witte 
doorns)

04 H cardenasiana (platrond; grote magen- 
tarode bloemen)

05 H obrepanda v. purpurea (=  P. callich- 
roma; met reusachtige purperen bloe
men)

06 P aurea v. depressicostata P 25
07 P polyancistra (platrond; witte, geurende 

bloemen)
08 L % kermesina (fraaie karmijnkleurige 

bloem)

PYR PYRRHOCACTUS
Verwant aan Neochilenia. De planten 
bezitten een fraaie zware bedoorning 
en klokvormige bloemen. Ze zijn niet 
kougevoelig.

01 H bulbocalyx (zeer zware, omhoog ge
richte doorns)

02 H dubius
03 H sanjuanensis
04 H strausianus
05 H umadeave v. marayesensis

RAT RATHBUNIA
Overdag bloeiende, struikvormige cac
tus uit Mexico.

01 H alamosensis
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REB REBUTIA 04 H
Hierbij zijn tevens de geslachten Ay- 
lostera en Mediolobivia ondergebracht. 05 H 
Bij de soorten is zoveel mogelijk aan
gegeven waarbij ze behoren. Deze SEC
soorten zijn zeer geschikt voor begin
ners, omdat de planten klein blijven 
en vroeg in het voorjaar zeer rijk bloei
en in vele aantrekkelijke kleuren. De
planten zijn niet kougevoelig. 01 S

01 L albipilosa (Aylostera)
02 L % grandiflora (Rebutia)
03 L % inquiensis SET
04 L % kozelski
05 L marsoneri (Rebutia)
06 L % robustispina (Aylostera)
07 L senilis v. kesselringiana (Rebutia) 01 L %
08 L spatulata
09 L xanthocarpa v. violaciflora (Rebutia) SOE
10 H archibuiningiana Lau 404 (Aylosterea)
11 H aureiflora (Mediolobivia)
12 H aureiflora v. rubriflora (Mediolobivia)
13 H eucaliptana (Mediolobivia)
14 H kieslingii (Aylostera) 01 P
15 H leucanthema (Aylostera)
16 H maxima (Aylostera) SOL
17 H muscula (Aylostera)
18 H pectinata v. neosteinmannii (Mediolo

bivia)
19 H pectinata v. orurensis (Mediolobivia) 01 P
20 H tarvitensis (Aylostera)
21 H violaciflora v. knuthiana (Rebutia) STO
22 H xanthocarpa v. citricarpa (Rebutia)
23 H xanthocarpa v. costata (Rebutia)
24 L senilis (Rebutia)
25 L % wessneriana (Rebutia; bloedrode

bloem) 01 N %
26 L % Gemengd (Vele soorten van liefheb- -

bers)
27 L % albiareolata (Aylostera) SUB
28 L % cajasensis (Aylostera)
29 L % carminata
30 L patericalyx (Rebutia)
31 L senilis v. sieperdaiana (diepgele 01 H

bloem; Rebutia)
32 L senilis v. stuemeri (Rebutia; steenrode 02 H

bloem)
33 L % violaciflora (Rebutia; helder violette 03 H

bloem)
34 L % xanthocarpa v. dasyphrissa (Rebutia; 04 H

blauwachtig rode bloem) 05 H
35 L xanthocarpa v. salmonea (Rebutia;

zalmkleurige bloem) 06 H

ROS ROSEOCACTUS
Met Ariocarpus verwante bolcactussen SUI
met penwortel. De kweek is weer
moeilijk door de vochtgevoeligheid en
de langzame groei. De planten zijn
niet kougevoelig. 01 L %

01 H fissuratus 15zpp (tot 15 cm 0; grote 02 L %
roze bloem)

02 H kotschoubeyanus 10zpp (tot 5 cm 0;
grote purperen bloem) SUL

03 H kotschoubeyanus v. albiflorus 10zpp
(witroze bloem; zeldzaam)

kotschoubeyanus c. macdowellii 10zpp 
(kleiner lichaam; bloem purper) 
lloydii 15zpp (purperen bloem)

SELENICEREUS
Epifytische, klimmende struiken met 
dunne stammen. De planten vormen 
enorme bloemen, die ’s nachts open
gaan.
grandiflorus (witte bloem met een 
doorsnede van meer dan 20 cm)

SETIECHINOPSIS
Rijkbloeiende kleine zuilen. De bloem 
bloeit één nacht en geurt. De plant is 
niet kougevoelig. 
mirabilis

SOEHRENSIA
Grote, aan Lobivia verwante bolcac- 
tussen. Gemakkelijke groeiers. De 
bloem verschijnt moeilijker. Niet kou
gevoelig.
formosa v. maxima

SOLISIA
Pelecyphora-achtige planten. Niet kou
gevoelig, maar voor beginners wel 
moeilijk.
pectinata 10 zpp

STR0M80CACTUS
Platronde planten uit Mexico. De plan
ten zijn niet kougevoelig. Door hun 
vochtgevoeligheid en hun langzame 
groei zijn ze moeilijk te kweken, 
disciformis (de enige soort van dit 
geslacht)

SUBMATUCANA
Wordt door velen bij Matucana inge
deeld. De kweek is gemakkelijk en de 
planten zijn niet kougevoelig. 
aurantiaca (glanzend groen; zeer grote, 
oranje bloemen)
celendinensis (mooie karmijnkleurige 
bloemen)
oreodoxa 10zpp (door Backbg. inge
deeld bij Eomatucana) 
spec. Lau 173 (de Rio Crisnejas) 10zpp 
weberbaueri (gele bedoorning; citroen
gele bloem)
weberbaueri v. flammea (vorm met 
oranje bloemen)

SUBPILOCEREUS
Zuilen van de kusten en eilanden van 
Noord-Amerika. De planten zijn meest
al nogal kougevoelig. 
repandus (draagt rode vruchten) 
repandus v. weberi (draagt groene 
vruchten)

SULCOREBUTIA
Kleine bolcactussen, verwant aan Re- 
butia. De planten zijn niet kougevoe
lig, maar wel wat vochtgevoelig op ei-
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gen wortel. De bloei is minstens even 
aantrekkelijk als bij Rebutia.

01 H alba 10zpp (dwergsoort met witachtige 
doorns en donkerrode bloem) 01 s

02 H breviflora 10zpp (korte gele bloemen) 02 s %
03 H candiae 10zpp (goudgele doorns en 

gele bloemen)
04 H caniguerallii 10zpp (rode bloem met TUR

geel midden)
05 H flavissima 10zpp (goudgele bedoor- 

ning; helder purperviolette bloemen)
06 H clizensis 10zpp (lange bruinachtige 

doorns)
07 H frankiana 10zpp (magentarode bloe

men)
08 H glomerispina 10zpp (stralende violette 

bloemen)
01 H

09 H krahnii 10zpp (variabel gekleurde, 02 H
zwarte bedoorning) 03 H

10 H losenlckyana 10zpp (rode bloemen)
11 H oenantha 10zpp (donkere wijnrode 04 H

bloem) 05 H
12 H pampagrandensis 10zpp (geelachtig 06 H

bedoornd; magentarode bloem) 07 H
13 H steinbachii 10zpp (sterke zwarte 

doorns; magentarode bloem) 08 H
14 H steinbachii v. gracilior 10zpp (sierlij

ker, fijner bedoornd)
09 H

15 H sucrensis WR 64 10zpp (purperen bloe
men)

10 H

16 H swobodae 10zpp (goudgele bedoor
ning; purperen bloem; zeldzaam)

11

17 H tarabucoensis 10zpp (dwergsoort met 
donkerrode bloem)

WEI

18 H tunariensis 10zpp (dwergsoort; rode 
bloem met gele keel)

19 H verticillacantha 10zpp (dwergsoort; ro
de bloemen met gele keel)

THE THELOCACTUS
Mexicaanse bolcactussen met knobbe 01 H
lige ribben en grote, vaak prachtig ge
kleurde bloemen. De kweek is niet 02 H
moeilijk, terwijl de planten ook gemak
kelijk bloeien. De planten zijn niet 
kougevoelig.

03 H

01 C bicolor (grote purperen bloem) 04 H
02 c  % hexaedrophorus (zeer grote witte 

bloem) 05 H
03 H bicolor fa. de Monte Morelos/Tam.

(lijkt op v. pottsii, maar is sierlijker) 06 H
04 H bicolor v. bolansis (witbedoornd)
05 H bicolor v. mapi nom. nud. (vaak spi

raalvormig verlopende ribben)
07 H

06 H bicolor v. texensis (één veel langere
middendoorn) WIL

07 H bicolor v. tricolor (zware bedoorning)
08 H conothele v. aurantiacus (goudgele 

bloem)
09 H ehrenbergii (gele bloemen)
10 H flavidispinus (goudgeel bedoornd; gro

te purperen bloem) 01 M

TRI TRICHOCEREUS
Groot geslacht van zuilcactussen. 
Zeer verschillend van vorm en afme
ting. De meeste soorten groeien ge

makkelijk en zijn niet kougevoelig. De 
aangeboden soorten worden vooral als 
entstam gebruikt, 
pachanoi (vrijwel onbedoornd) 
spachianus (goudgeel bedoornde, zeer 
harde entstam)

TURBINICARPUS
Kleine Mexicaanse bollen. De planten 
zijn zeer bloeiwillig en niet kougevoe
lig. Sommige soorten kunnen beter 
geënt worden vanwege hun vochtge- 
voeiigheid. Zeer geschikt verzamelob
ject voor liefhebbers met weinig ruim
te.
dickisoniae 10zpp (verwant met T. gra
cilis)
flaviflorus 15zpp (geelbloeiend) 
gracilis 15zpp (warrige, lange, zachte 
doorns)
klinkerianus 15zpp (witbloeiend) 
krainzianus 10zpp (blijft erg klein) 
lauii 10zpp (grote roze bloem) 
lophophoroides 15zpp (wollige sche
del; grote zachtroze bloem) 
macrochele 15zpp (roze bloemen) 
polaskii 15zpp (bloeit de gehele zomer 
met roze bloemen) 
pseudomacrochele 15zpp (grote roze 
bloem)
schwarzii 15zpp (lijkt op T. polaskii)

WEINGARTIA
Kleine bolcactussen uit Bolivië en 
Noord-Argentinië. De meeste soorten 
bloeien de gehele zomer met bijna 
steeds gele bloemen. De planten 
spruiten weinig en zijn niet kougevoe
lig. Beslist ook zeer geschikt voor be
ginners.
erinacea v. catarirensis (platrond li
chaam)
lanata (grote wollige areolen; stevig 
bedoornd)
multispina (dicht geelbruin bedoornd; 
geweldige bloeier)
pilcomayensis (dikviltige areolen; lan
ge doorns)
spec. HS 101 (de Pasopara/Bol.) (vorm 
van W. neocumingii) 
spec. Lau 958 (de Mairana/Bol.) (stevi
ge bruinachtige doorns) 
spec. Lau 958A (de Mairana/Bol.) (lan
ge zachte goudgele doorns)

WILCOXIA
Dwergachtige struikjes met grote wor
telknollen. De planten worden vaak 
geënt. Daardoor wordt de bloei bevor
derd en de kans op rotten verkleind. De 
planten zijn niet kougevoelig. 
poselgeri (bloem purper met aangena
me geur)
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ZYG ZYGOCACTUS
Epifytische struiken met vlakke leden. 
Het meest bekend als onze veelge- 
kweekte kerstcactus.

01 S truncatus

ZADEN VAN ANDERE VETPLANTEN
AE AEONIUM (Crassulaceae)

Bladsucculenten, meest struikvormig. 
De planten bloeien eindstandig. Niet 
kougevoelig.

01 C % decorum (rozet 4-6 cm 0)

AG AGAVE (Agavaceae)
Bladsucculenten met een eindstandige 
'boomachtige' bloeiwijze. Bepaalde 
soorten zijn vrijwel winterhard. Ge
schikt voor beginners, vooral wanneer 
ze veel ruimte hebben.

01 S bracteosa
02 S eduardii (misschien identiek met A.

vilmoriniana)
03 C % horrida (vormt geen uitlopers; wordt

niet zeer groot)
04 S victoriae-reginae (een der mooiste

Agaven; blijft vrij klein)

AL

01
02
03

ALOINOPSIS (Mesembryanthemaceae) 
Lage zodevormende planten met gele 
of roze bloemen. Niet kougevoelig.

S % orpenii (geelbloeiend)
S rosulata (kleine gele bloemen)
S rubrolineata (bloem geel met rode

middenlijn)

04 S
05 M

BI

01 S

BO

01 L %

CA

01 M $

Cl

01 L $

CO

01 L

subalbum
congregatum (zuiver gele bloem)

BIJLIA (Mesembryanthemaceae) 
Monotypisch geslacht van hoogsuccu- 
lente bladsuccelenten. Ze zijn wel 
vocht- maar weinig kougevoelig. 
cana (geelbloeiend)

BOWIEA (Liliaceae)
Ui-achtige planten met lange ranken 
en zeer kleine blaadjes, 
volubilis (onopvallende groene bloe
men)

CARALLUMA (Asclepiadaceae) 
Enigszins op Stapelia lijkende planten 
met kleine tot middelgrote bloemen. 
De planten zijn vochtgevoelig. 
lutea 25 zpp (bloem 5-7 cm 0)

CISSUS (Vitaceae)
Deze soorten worden tegenwoordig 
vaak in het geslacht Cyphostemma 
geplaatst. Het zijn echte stam- 
succulenten.
juttae 10zpp (dikke stam met in de zo
mer enorme bladeren)

COTYLEDON (Crassulaceae)
Kleine struikjes met dikke vlezige bla
deren, vaak ook stamsucculent. Niet 
kougevoelig.
ausana (Vlgs. Jacobsen C. orbiculata 
v. ausana)

AN

01 S

02 s  %

03 s  %

04 s

05 L
06 L

AR

01 S
02 S
03 S %

ANACAMPSEROS (Portulacaceae) 
Kleine succulente struikjes, nogal ver
schillend van uiterlijk. Bloei treedt op 
gedurende de gehele zomer. De bloe
men openen slechts op één dag. De 
planten zijn niet kougevoelig, maar 
sommige soorten zijn wel vochtgevoe
lig.
albissima (zilverwitte blaadjes dicht 
tegen de stengel)
avasmontana (vgls. Jacobsen A. albis
sima)
baeseckii (vertakt ministruikje, ca. 5 
cm hoog)
quinaria (ca. 1% cm grote purperen 
bloem)
rufescens (het blozend liefdesroosje) 
telephiastrum (lange bloemstengel; 
bloem tot 3V4 cm 0)

ARGYRODERMA (Mesembryanthema
ceae)
Stamloze hoogsucculente bladsuccu
lenten. De bladeren hebben vaak 
prachtige tinten. De planten zijn niet 
erg kougevoelig, maar wel erg vocht
gevoelig.
aureum (vrij grote goudgele bloem) 
fissum
nortieri (zodevormend; vrij kleine gele 
bloemen)

DA DASYLIRION (Agavaceae)
Dikke houtige stam en klokvormige 
witachtige bloemen.

01 C wheeleri

DE DELOSPERMA (Mesembryanthema
ceae)
Zodevormende, min of meer vertakte 
planten met vele bloemen in vele kleu
ren. Niet kougevoelig.

01 L % aberdeenense 30zpp (kleine purperrode 
bloem)

Dl DIDYMAOTUS (Mesembryanthema
ceae)
Monotypisch geslacht van op Argyro- 
derma lijkende planten.

01 S lapidiformis (rode of roze bloemen)

DU DUDLEYA (Crassulaceae)
Enigszins op Echeveria lijkende plan
ten met vaak zeer mooi wit berijpte 
bladeren. In de winter niet volkomen 
droog houden, omdat dan alle blade
ren afvallen.

01 C % saxosa-collomiae (lancetvormig'e bla
deren, in het begin berijpt)

EU EUPHORBIA (Euphorbiaceae)
Groot geslacht van de wolfsmelkachti- 
gen. Vele soorten zijn succulent. De
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aangeb ode n  s o o rt g ro e it op  de C anari- MA M A U G H A N IE L LA  (M e se m b rya n th e m a 

sch e  E ilanden. ceae)

01 S c a n a rie n s is  (zu ilvo rm ig , to t  ca. 2 m e te r K le in e , b ijn a  s ta m lo ze  su ccu le n te n ,
hoog)

01 s %
ve rw a n t m et D ip lo som a .
lu c k h o ff ii  (sn e e u w w itte  o f  roze bloem )

FA FAU C AR IA  (M esem b ryan them acea e) 
H o o g su ccu le n te  p la n te n  m et vaak ge ME M ESEM S
tan de , d ikke  b laderen . N ie t kougevoe- M e ngse l van d iverse  so o rte n  levende

iig- s te e n tje s . In te re ssa n t m engse l da t ve

01 L % G em engd
01 s %

le so o rte n  bevat.
G em engd

FE FEN ESTR AR IA  (M e se m b rya n th e m a 
ceae) NO N O L IN A  (Agavaceae)
H o o g su ccu le n te  b la d su ccu le n te n , S u c cu le n te n  m et ve rd ik te  s ta m  u it

zodevorm end . V och tg e vo e lig . M e x ico . Zaden voo r he t zaa ien  24 uur

01 S a u ra n tia ca  (g oudg e le  b loem ) w eken in w a rm  w a te r en d a a rb ij het

02 S rh o p a lo p h y lla  (w itte  b loem ) w a te r 4 m aal w isse le n . T o t he t kiem en 
het su b s tra a t na t houden.

FR F R IT H IA  (M esem b ryan them acea e) 01 c b ig e lo w ii (s tam  to t 70 cm  0)
H o o g su ccu le n te , op F e n e s tra ria  lijk e n 
de p lan ten . OS O S C U LA R IA  (M esem b ryan them acea e)

01 s p u lch ra  (ka rm ijn ro d e  o f w it te  b loem ) K le in e  s tru ik je s  m et d r ie k a n tig e  ver
d ik te  b lad eren . R o o d a ch tig e  b loem en.

GA G ASTER IA (L iliaceae ) De p la n te n  z ijn  n ie t kou gevoe lig .

A lo e -a ch tig e , m e esta l s ta m lo ze  p la n 
ten . De p la n te n  z ijn  n ie t kou gevoe lig ,

01 s % ca u le s c e n s  (roze, ge uren de  b loem )

m a ar vaak w el voch tg e vo e lig . PA PAC H YC O R M U S (A na rdard iacea e)

01 s lu tz ii (rozetten to t  5 cm  0) S u c c u le n te  s tru ik e n  m et m e lksa p . Z e l

02 s % trie b n e r ia n a  (ko rte  s tam ; b lad eren  to t 
•20 cm  lang) 01 s $

den in  c u ltu u r.
d is c o lo r  15zpp (w ord t w e l o lifa n te n 
bo om  genoem d)

U LITH O PS (M esem b ryan them acea e)
De be kende levende s te e n tje s . S ta m lo  PC P AC H YPO D IU M  (Apocynaceae)

ze p la n te n  m et zeer d ikke  b laderen. S u ccu le n te n  u it he t z u id e lijk  deel van

De p la n te n  z ijn  n ie t kou g e vo e lig  en A fr ik a  en M a daga scar. De p lan ten  z ijn

o n d a n ks  hun vo ch tg e vo e lig h e id  zeer w a t ko u g e vo e lig  en verdragen he t n ie t

g e lie fd . De b loe i va lt m e esta l in  de la  in de w in te r  vo lko m e n  d roog  te  s taan.

te  zom er o f he t na jaar. Zeer g e w ild e  p la n te n . De zaden z ijn

01 s b ro m fie ld ii (gee lb loe ien d) m o e ili jk  te  k r ijg e n  en zeer duur.

02 s d in te ri (gee lb loe ien d) 01 L $ su a n d e rs ii 10zpp (bedoornde stam ,

03 s ern ia n a  (w itb lo e ie n d ) b loe m  w it m e t roze s treep)

04 s % fu lle r i (w itb lo e ie n d )
05 s in s u la ris  (gee lb loe ien d) PF PAS S IFLO R A  (P a ss iflo ra ceae)

06 s ka ra sm o n ta n a  v. ja c o b s e n ia n a  (vlgs. G e s la ch t van tro p is c h e  k lim m e n d e

Ja co b se n  v. m ickb e rg e n s is ) p la n te n  m et fra a ie  b loe m en en g ro te

07 s le rich e a n a  (vlgs. Jaco b se n  L. b e lla  v. p ru im a c h tig e  v ru ch te n . De p la n te n  zijn

le richea na ; ge urende b loem ) n ie t s u c c u le n t!

08 s m a rm o ra ta  (w itte , ge uren de  b loem ) 01 S $ e d u lis  (so ort m e t ge uren de  purperen

09 s m a rth a e  (gee lb loe ien d) b loem en)

10 s m e n n e llii (g oudge le  b loem )
11 s s a lic o la  (w itb lo e ie n d ) PL PELAR G O N IU M  (G eran iaceae)

12 s s c h w a n te s il v. n u tu p d rifte n s is E n ige  so o rte n  van d it  g e s la c h t z ijn

13 s % G em engd (zeer veel gevraagd) (s ta m )su ccu le n t.

14 M fu lle r i v. b runne i 01 S $ h irtu m  15zpp

15 M % fu lle r i v. ro u x ii
16 M % ju li i  v. l it t le w o o d ii PS P SILO C A U LO N  (M e se m b rya n th e m a 

17 M % m a rm o ra ta  v. d iu tin a ceae)

18 M m a rm o ra ta  v. e lisa e S tru ikvo rm ig e  p la n te n  m et k le in e  w it

19 M m eyeri (ge le  b loem ) te , ro o d a c h tig e  o f g e le  b loem en. N iet

20 M o liva ce a e  (gee lb loe ien d) ko u gevoe lig .

21 M o p tic a  (w itb lo e ie n d ) 01 S % u tile  (to t 45 cm  hoog; m o o ie  roze b lo e 

22 M $ o p tic a  fa . ru b ra  (fe lb ege erd ; p ra ch tig  
rood g e k le u rd !)

m en)

23 M v ille t i i  v. de b o e rii
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so

01 s

02 M

TA

01 L

Tl

01 M

02 M

TR

01 S
02 S

03 M

STOMATIUM (Mesembryanthemaceae) 
Zodevormende, vertakkende planten 
met een korte stam.

% jamesii (’s nachts geopende gele geu
rende bloem)
niveum (witte bloem, ’s nachts geo
pend)

TALINUM (Portulacaceae)
Struikjes met knollige wortels en zelf- 
fertiele bloemen. Niet kougevoelig. 
paniculatum (rozerode bloempjes)

TITANOPSIS (Mesembryanthemaceae) 
Hoogsucculente planten met korte 
stammetjes en dikke bladeren. Zode-of 
klompenvormend. Vochtgevoelig. 
calcarea (kleine gele tot oranjekleurige 
bloem)
primosii (2 cm grote kanariegele 
bloem)

TRICHODIADEMA (Mesembryanthema
ceae)
Struikjes met vaak knolachtige wor
tels. Niet kougevoelig en rijke bloei- 
ers.
barbatum (grote rode bloem) 
densum (zeer grote karmijnrode 
bloem)
stellatum (violetrode bloem)
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Pterocactus reticulatus, groeiplaats Pampa Yalguaraz.

Pterocactus go njia n i i



P. fischeri ontmoeten we iets meer naar het zuiden. Hij vertoont cylindri- 
sche, niet vertakte stengels van 10a  1 5 cm lang en 1 -1,5 cm in diameter, 
bruinachtig tot grijsachtig groen van kleur. De doornen zijn bij deze soort 
zeer talrijk; men telt 1 2 of meer witachtige, borstelvormige randdoornen, 6 
mm lang, en een viertal afgeplatte, perkamentachtige, bruine tot zwarte mid- 
dendoornen, met geelachtige voet en top, 1 a 3(5) cm lang. Er zijn talrijke 
geelachtige glochiden, 3 a 4 mm lang. De bloem heeft een diameter van 
2,5 cm en is koperachtig geel tot lichtbruin of zelfs paars van kleur. De meel
draden zijn geel. De spoelvormige stijl is roze-achtig en heeft een 4-lobbige 
stempel.
De soort bewoont lage, droge gebieden in het zuiden van Mendoza, alsook 
in Neuquen en in Rio Negro. Ze werd eveneens gemeld uit Peninsula Valdez 
in de provincie Chubut.
Naast P. kuntzei blijkt deze tot nog toe de enige geïmporteerde soort te zijn.

Nauw verwant met de voorgaande blijkt de nog meer zuidelijk verspreide P. 
australis te zijn. Zij onderscheidt zich van P. fischeri door de peervormige tot 
schier kogelvormige stengelsegmenten, de weinig talrijke en onopvallende 
glochiden en de dikkere afgeplatte middendoornen. De bloem is geel met 
een weinig roze of bruin en heeft een diameter van 2 a 3 cm. De buitenste 
bloemdekbladen dragen kleine cylindrische, okselstandige doornen.
Deze soort komt voor in de provincies Santa Cruz en Chubut, op zandachtige 
of steenachtige heuvels en zelfs tot langs de kust. Het is de meest zuidelijk 
voorkomende cactus-soort.

In dezelfde provincies, doch niet zo ver naar het zuiden en meer beperkt tot 
het oostelijke gedeelte, vindt men P. hickenii.
Bij deze soort is de knolwortel verdeeld in meerdere segmenten. De boven
grondse stengels zijn cylindrisch tot kogelvormig, kort, 2 tot 3 cm lang en 1 
cm in doorsnede. Ze zijn bedekt met zeer talrijke doornen, ongeveer 20 per 
areool, 1 a 2 cm lang, naaldvormig, recht, nogal stijf, geelachtig met bruine 
tot zwarte voet. Talrijke glochiden.
De bloem, gescheiden van de stengel door een lichte insnoering aan de ba
sis van het vruchtbeginsel, is ongeveer 3 cm hoog en 3 cm in diameter, met 
bedoornde areolen op het receptaculum. Bloembladen breed, ongeveer 2 
cm lang en 1 cm breed, spitspuntig. De talrijke meeldraden zijn 0,5 tot 1 cm 
lang; de helmknoppen zijn eng en eindigen in een scherpe punt. De stijl is 
cylindrisch, ongeveer 2 cm lang; de stempel bezit 5-6 korte, stompe lobben, 
paarsrood van kleur.

P. araucanus is een andere zodevormende soort met knolwortel, waarvan 
de bovengrondse stengels kleine bosjes van ca. 8 cm hoog vormen. De seg
menten zijn verlengd peervormig, ongeveer 3 tot 8 cm hoog met een door
snede van 1 -2 cm; de kleur is grijsachtig bruin. De areolen zijn elliptisch, on
geveer 2 mm lang en 1 mm breed en dragen wol, glochiden en 7 a 9 door
nen van 3 mm lang. Deze laatste zijn lichtjes tegen het lichaam teruggebo
gen, geelachtig tot zwart met geelachtige punt. Van een afstand bezien 
heeft de bedoorning van deze soort echter vaak een min of meer roodachti
ge schijn. De bloem heeft een diameter van ongeveer 4 cm en is donker 
bruinrood. Meeldraden en stijl zijn geel. De kogelvormige vruchten hebben 
een diameter van ongeveer 2 cm en zijn bedekt met areolen overeenkomstig 
die van de stengels, doch met langere doornen (5-7 mm). De zaden zijn on
regelmatig schijfvormig, met een diameter van 4 tot 9 mm, de vleugel inbe-
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grepen; deze laatste is sterk golvend.
De soort bewoont de vlakten van Neuquen, het westen van Rio Negro en het 
noordwesten van Chubut.

En last but not least, de zeer interessante P. valentinii\ Deze onderscheidt 
zich eerst en vooral van de andere soorten doordat de wortel hier niet zozeer 
een knolwortel ("aardappelvorm'') als wel een penwortel ("peenvorm") is, 
met een doorsnede van slechts een paar centimeter. De bovengrondse sten
gels zijn weinig vertakt, cylindrisch, 4 tot 8 cm lang en 1 a 1,5 cm in door
snede, grijsachtig groen van kleur. De doornen zijn zeer talrijk, 25 a 30 per 
areool, borstelachtig, min of meer doorschijnend en een vijftal millimeter 
lang; er bestaat geen onderscheid tussen rand- of middendoornen. De 
bloem is een waar juweeltje: koperachtig geel tot prachtig bruin, met oranje 
meeldraden en stijl en roomkleurige helmknoppen. De vruchten hebben een 
diameter van ca. 2 cm; ze zijn geelachtig roze, bedoornd zoals de stengels, 
doch met daarenboven een aantal afgeplatte, perkamentachtige midden
doornen.
De soort is bekend van de provincie Neuquen, Chubut en het zuiden van 
Mendoza.

In cultuur geven Pterocactussen hoegenaamd geen problemen. Ze zijn ge
makkelijk door stekken te vermeerderen, hetzij vanuit een knolwortel, hetzij 
vanuit een stukje van de stengel. Ze verlangen een warme, lichte plaats in de 
zomer, waarbij flink gieten de groei zeker bevordert. Zoals alle Opuntioideae 
zijn ze tevens "gulzig" en er moet dus voldoende bemesting gegeven wor
den. Men lette er echter wel op, lichte grond te gebruiken, die het water niet 
vasthoudt doch extra doorlatend is. Een mengsel van veel zand met een wei
nig potgrond voldoet prima. Ook kleine keien kunnen in aanmerking komen 
doch zijn iets minder aangewezen, gezien het fijne karakter van de sedimen
ten waarin de planten in de natuur meestal gedijen.
In de winter houdt men ze koel en droog; het zijn trouwens winterharde 
soorten en men kan ze ook buiten kweken, mits met de nodige beschutting 
tegen een te hoge vochtigheid.
Bij goede verzorging gaan de planten ook bloeien.

Passenda/estraat 84, 8698 Zonnebeke

Discocactus lindaianus, rectificatie en aanvulling

In het artikel over D. lindaianus van P. Braun en E. Esteves Pereira is in het 
bijschrift van de onderste foto op pag. 195 (Succulenta 1986, nr. 9) een 
fout geslopen. De afgebeelde plant is niet D. goianus maar D. spec. E 72. 
Tevens volgen hier de nog ontbrekende literatuurgegevens.

Literatuur:
Braun, P.:

Buining, A.:
Diers, L. & Esteves, E..

Esteves, E.:
Riha, J.:
Taylor, N.P.:

Discocactus goianus DIERS et ESTEVES, in Kakteen/Sukkulenten (DDR) 1 8 (3 ) :5 4 -5 7 .1 983; 
Discocactus rapirhizus BUINING et BREDEROO, L.c.:53-54 
Discocactus, Venlo 1 980
Discocactus goianus DIERS et ESTEVES, in Kakt. and Sukk 32(3 ):7 3 -7 9  1 980  
Discocactus lindaianus DIERS et ESTEVES, in Cact Succ Journ. US 53(2) 5 6 -6 0 1  981 
Discocactus diersianus ESTEVES, in Cact. Succ. Journ. US 51 (4)1 79-1 83.1 979 
Prehled druhu rodu Discocactus Pfeiff., in Kaktusy 19 .7 5 -8 0 .1 9 8 3  
Reconsolidation of Discocactus Pfeiff., in Cact. Succ. Journ. (GB) 62 (2 /3 ):37-40,1 981
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Echinocereus fendleri var. kuenzleri (Castetter et al.) 
Benson

BERT JONKERS

In 1971 zaaide ik een aantal porties bij De Herdt gekocht zaad, waaronder 
een onbenoemde variëteit van Echinocereus fendleri, afkomstig uit de Sa
cramento Mountains, New Mexico. In de zaadlijst stond verder nog ver
meld: "verwant aan E. hempelii?''. Het enige exemplaar dat ik overhield 
onderscheidde zich van de andere E. fendleri-vormen door zijn schaarsbe- 
doornde areolen en vooral door het ontbreken van de voor de soort karakte
ristieke, naar boven gebogen middendoorn. De bloem viel in positieve zin op 
door zijn afmetingen.

De plant uit de Sacramento Mts. bleek een treffende overeenkomst te ver
tonen met de afbeeldingen van Echinocereus hempelii in Britton en Rosé 
(1 922; een reproduktie uit Blühende Kakteen, 1 91 2) en Backeberg (1960; 
van een plant van onbekende herkomst): ribben sterk opgelost in tuberkels,
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spaarzame bedoorning en bloemen met weinig perianthbladen. E. hempelii 
was - en is - echter een nauwelijks bestudeerde soort, tot voor kort slechts 
bekend van cultuurexemplaren. Britton en Rosé vermoedden het herkomst- 
gebied in Mexico, terwijl Backeberg de mening toegedaan was dat de plant 
in W.-Texas thuishoort. Recentelijk is E. hempelii teruggevonden in het 
noordelijk deel van de aan New Mexico grenzende Mexicaanse staat Chi- 
huahua. Inmiddels werden de planten uit de Sacramento Mts. in 1 976 door 
Castetter, Pierce en Schwerin beschreven als Echinocereus kuenzleri (Cact. 
Succ. Journ. Am., vol. 48, p. 77-78) en vernoemd naar hun ontdekker 
Horst Künzler, Beien, New Mexico, die vele Echinocereus-soorten in omloop 
heeft gebracht. Benson bracht de plant in 1 982 als variëteit onder bij E. 
fendleri (The Cacti of the United States of Canada, p. 942). Volgens Riha 
(1 977) bestond de oorspronkelijke populatie uit slechts twintig planten; la
ter werd in de nabijheid nog een ongeveer even grote groep planten gevon
den. 'Liefhebbers' en werkzaamheden aan wegen schijnen ervoor gezorgd 
te hebben dat alle planten op de typevindplaats zijn verdwenen.
E. hempelii en E. fendleri var. kuenzleri worden door Taylor (1 985) voorlo
pig synoniem geacht. Ofschoon de eerste naam eerder is gepubliceerd, 
dient de tweede gebruikt te worden indien men het taxon als variëteit van E. 
fendleri wil zien: het is namelijk de oudste naam in die rang. Taylor vindt de 
verschillen met var. fendleri overigens nauwelijks voldoende om de naam te 
handhaven. De kweek is niet moeilijk en gelijk aan die van var. fendleri, 
eveneens een 'gebergteplant'. Gezien de hoogte van de oorspronkelijke 
groeiplaats is een koele overwintering aan te bevelen. De ter plekke aan
wezige coniferenvegetatie wijst erop dat felle zon en hitte vermeden moeten 
worden en dat derhalve een plaats vlak achter het glas minder geschikt is.

Literatuur- Fot°  van sc^r'iver

Backeberg, C. (1960). Die Cactaceae, vol. 4
Britton, N L. & J.N. Rosé (1922). The Cactaceae, vol. 3.
fóiha, J (1977). Ashingtonia, vol. 2, pp 211 -212 .

Taylor, N P. (1985). The genus Echinocereus.

Marshallplein 85, 2 2 8 6  LJ Rijswijk

Lavalaria

H. POMPE

Graag wil ik reageren op het artikel van de heer Abbenes in Succulenta 
1 986 (nr. 5) blz. 1 13.
Sinds 1 979 ben ik enthousiast bezig met het verzorgen van succulenten 
inclusief het zaaien en opkweken ervan. Op aanraden van andere leden 
toog ik in 't voorjaar van 1 982 naar het Limburgse land, naar Lottum, en 
hier zag ik naast Hovens' beroepskwekerij zijn privéverzameling, die eigen
lijk iedere liefhebber gezien moet hebben. Wat fijn moet het zijn een hobby 
te hebben die tevens je broodwinning kan vormen.
Ik kocht wat Gymno's en Lobivia's die op lavalit stonden, om te zien wat 
dit zou uithalen, aangezien mijn eerdere ervaringen met steenwol niet zo 
gunstig uitgepakt waren. De planten groeiden en bloeiden voorspoedig en 
kwamen zonder problemen de winter door.
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Bij de start van het groeiseizoen lagen de planten op lava voor wat betreft 
knopvorming en aantal knoppen voor op de overige planten en aangemoe- 
digd door dit succesje ging ik met een tevreden gemoed weer naar Jan Ho- 
vens om te kijken en veel te vragen over ompotten op lava. Ik ging naar 
huis met een zak lavalit, plantenvoeding en het advies om alle planten die 
een penwortel hebben om te potten op lava omdat deze de minste proble
men geven. Inderdaad geen problemen, goed de winter door en geen uit
val. Vorig jaar heb ik een paar Noto's op lava gezet en ook hier geen pro
blemen of uitval. Integendeel een zeer vlotte start doordat de haarwortels 
niet verdroogd waren (komt dit misschien doordat mijn kas 's winters een 
hoge luchtvochtigheid oezit en lava een hygroscopisch effect heeft?). Over 
wortels gesproken, het opnieuw bewortelen van de planten nadat ze op la
va gezet zijn duurt ca. 4 weken, voorwaarde daartoe is wel dat men na het 
ompotten de plant boven de 2 0 °C houdt, veel licht maar geen direct zon
licht geeft en ca. 5 dagen droog houdt, waarna men de eerste keer de lava 
met REGENWATER goed nat maakt en men de eerstvolgende gietbeurt 
voeding toedient.
De heer Hovens verkoopt een uitgebalanceerd voedingsdieet voor lavacul- 
tuur. Dit gebruikt hij ook voor zijn eigen planten, dus waarom zou ik hier
mee experimenteren?
Dit voorjaar heb ik al mijn 3-jarige zaailingen overgezet: van Mammillaria en 
Echinocereus tot Notocactus, Parodia, Thelocactus en Rebutia. Tot nu toe 
groeit en bloeit alles naar wens en bovendien constateer ik in de potten 
met lava geen wortelluis of mierennesten!
Lavacultuur is voor mij ideaal omdat ik wegens misvormde en pijnlijke han
den als gevolg van reuma de collectie tijdens het seizoen bij stukje en 
beetje ompot. Weliswaar zijn er vrijwilligers genoeg die mij bij het verpotten 
willen helpen, maar ik ben eigenwijs en ik wil alles zelf doen, want het is 
MIJN hobby.
Het (enige?) nadeel van lava is zijn soortelijk gewicht van 1,34. Een liter 
doornatte lava weegt dan ook een kleine 2'A kilo, hetgeen inhoudt dat het 
draagvlak waarop de planten komen te staan van een zeer stevige 
constructie moet zijn. Bij potten met een diameter van 1 0 cm of meer vul 
ik de pot voor een derde met grote argexkorrels, hetgeen een aanzienlijke 
gewichtsbesparing geeft.
Evenals de heer Abbenes ben ik maar een amateur. Ik heb, gedwongen 
door de reuma, andere hobby's moeten zoeken zoals cactussen kweken. 
Tot op heden heb ik geen spijt gehad hieraan begonnen te zijn; integen
deel, ik verheug me altijd op het maandelijks contact met andere Succulen- 
tavrienden en verrijk graag mijn botanische en aardrijkskundige kennis door 
de leerzame en boeiende diavertoningen e.a. lezingen die er gegeven wor
den.
Rest mij nog veel dank aan Jan Hovens voor zijn hulp in woord en daad 
waarmee hij aan mijn hobby een extra dimensie heeft toegevoegd.
Knokkelaan 4. 5628 RT Eindhoven

Bestuur en Redactie wensen U 
Prettige Kerstdagen  

en een
Voorspoedig 1 9 8 7
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Arie de G raaf, Erelid van S u ccu len ta
Op de Algemene Vergadering van 
1 november j.l. is besloten Arie de 
Graaf tot erelid van onze vereni
ging te benoemen. Aangezien hij 
jarenlang veel voor het maandblad 
heeft gedaan en er nog steeds re
gelmatig in publiceert, leek het de 
redactie goed wat aandacht aan 
zijn persoon te besteden.
Gedurende een aantal jaren was 
hij 2e redacteur van ons blad; 
daarnaast is zijn naam vooral ver
bonden aan de grote serie artike
len die in Succulenta over Mesems 
verschijnt. Niet alleen is de tekst 
daarvan voor een groot deel van 
zijn hand, maar ook vervaardigt hij 
de vele fraaie tekeningen die daar
bij behoren. Dat "de Handleiding" 
voor een belangrijk deel door hem 
is geschreven mag als bekend 
worden verondersteld. Minder be
kend is wellicht dat hij ook op zijn 
eigen nauwgezette wijze de eind
redactie heeft gevoerd van het "Discoboek”  van wijlen Buining en van 
"W at betekent die naam". Slechts degenen die hierbij nauw betrokken zijn 
geweest kunnen zich een voorstelling maken van de ongelooflijke hoeveel
heid werk die hij daarvoor heeft verzet. Samen met Frans Noltee schreef hij een 
boekje over cactussen en andere vetplanten voor de uitgeverij Kosmos en ver
taalde hij het boek "Cactussen in kleur".
Gedurende ruim 20 jaar was hij bestuurslid van de afdeling Dordrecht e.o., 
zodat hij ook op dat vlak zijn sporen heeft verdiend. Het zal dan ook geen 
verwondering wekken dat hij in 1 984 tot erelid van die afdeling werd be
noemd. Tevens had hij gedurende een reeks van jaren zitting in het hoofd
bestuur van onze vereniging.
Alles overziende kunnen we stellen dat Arie de Graaf het erelidmaatschap 
van Succulenta ten volle heeft verdiend.
De redactie wenst hem dan ook van harte geluk met deze onderscheiding.
Voor U gelezen
Ook in vakkringen heeft men last van algen- en mosgroei. Een afdoend 
bestrijdingsmiddel, waarbij het gewas geen schade oploopt, is er niet. In 
het Vakblad voor de Bloemisterij wordt vermeld dat preventief spuiten met 
TMTD (1 g/l) helpt de groei van algen en mos te voorkomen.
Algen en mos zullen in onze hobby alleen optreden daar waar de grond 
continu vochtig gehouden wordt. Dat is voornamelijk bij het zaaien. Het 
enige afdoende middel als u last krijgt van algen of mos is de zaailingen - 
hoe klein ook - zo spoedig mogelijk over te zetten in een schoon substraat. 
Het laten drogen van de grondoppervlakte zal wel de algen en het mos 
doen afsterven, maar daardoor vormt zich een vrij harde korst op de boven
laag die de groei van onze zaailingen sterk belemmert.
De beste remedie blijft: zaai zo schoon mogelijk en lucht zoveel mogelijk.
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Epifyten

AAT VAN UIJEN

Cactussen kunnen zoals bekend slecht tegen vochtige omstandigheden. 
Toch is een aantal soorten erin geslaagd zich in het tropisch regenwoud te 
vestigen. Deze planten zijn uniek te noemen omdat zij hun succulente eigen
schappen weten te combineren met een levenswijze als epifyt (d.w.z. le
vend op bomen zonder daarop te parasiteren). Hoe komt het dat zoveel cac
tussen (ongeveer 1 0% van de soorten) in deze richting zijn geëvolueerd? De 
eigenschap zuinig met water om te gaan lijkt in een tropisch woud toch nau
welijks voordelen te bieden. Maar we moeten dan bedenken, dat een plant 
die hoog in de bomen groeit, met meestal een beperkt wortelgestel, vaak 
maar weinig gelegenheid heeft om van een regenbui te profiteren. Het re
genwater loopt snel langs de boomstam naar beneden en zo gauw het niet 
meer regent heeft de plant alleen nog maar de beschikking over het schame
le beetje water dat zich in de takoksel heeft verzameld. In de droge tijd kun
nen bomen en andere planten die in de grond groeien nog water uit de bo
dem putten. De epifyten zijn dan gedurende langere tijd van water versto
ken. Dit kan de reden zijn dat juist succulenten geschikt waren om zich in dit 
biotoop te vestigen en er een verscheidenheid aan soorten te ontwikkelen. 
De gebieden waarin cactussen tot epifyten zijn geëvolueerd hadden vermoe
delijk een savanne-achtige vegetatie, aangepast aan periodieke droogtes. 
Hier konden ze hun kombinatie van eigenschappen, succulent en tegelijk 
epifyt zijn, ontwikkelen. Daarna verspreidden ze zich naar de meer specifieke 
bosgebieden, geholpen door het vermogen water op te nemen uit de nevels 
die vooral in wat hoger gelegen wouden optreden.
Gelet op de morfologie van bloemen en vegetatieve delen en op het versprei- 
dingspatroon van epifytische cactussen kun je veronderstellen, dat dit taxo- 
nomisch gezien geen homogene plantengroep is. Op verschillende plaatsen 
en uit verschillende voorouders kunnen cactussen zich tot epifyt ontwikkeld 
hebben (z.g. polyfyletische afstamming). De genera die hun centrum van 
verspreiding in Zuid-Mexico en Midden-Amerika hebben, zoals Epiphyllum 
en Disocactus, stammen waarschijnlijk af van een cereusachtige voorouder. 
De genera uit Zuid-Amerika, b.v. Schlumbergera en Rhipsalis lijken meer 
een gemeenschappelijke voorouder te delen met Corryocactus en verwan
ten.
In de kuituur stellen de meeste van deze planten geen al te hoge eisen, 's Zo
mers kunnen ze rijkelijk begoten worden en hoeft de temperatuur niet al te 
hoog te zijn. Ze doen het dan ook heel goed buiten, bijvoorbeeld in hangpot- 
jes aan een boom waaronder ze enigszins tegen te felle zon beschut zijn. Ze 
hoeven dan alleen bij langdurige droogte begoten te worden. Het verblijf bui
ten is ook zeer bevorderlijk voor de bloei, 's Winters zijn temperaturen boven 
10°C aan te bevelen, maar sommige soorten verdragen ook minder. Een 
koele slaapkamer is heel geschikt als overwinteringsvertrek.
De eis die deze planten aan de grond stellen is dezelfde als die van alle cac
tussen: goed doorlatend. Dit kan bereikt wordt door het vermengen van de 
grond met b.v. kleikorrels. De grond moet licht zuur reageren en humusach
tig van samenstelling zijn.
Veel soorten, vooral Rhipsalissen, bloeien in de herfst of de winter, zodat er 
aan een verzameling met epifyten ook buiten het "hoogseizoen" nog wat te 
beleven valt. Een nadeel is, dat ze nogal wat ruimte nodig hebben omdat de
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Aporocactus conzattii Foto van de schrijver

leden alle kanten opgroeien en vaak meters lang kunnen worden. Dit beperkt 
het aantal soorten dat men in zijn verzameling kan houden flink. 
Vermeerdering van deze planten kan geschieden uit zaad, maar helaas is het 
aanbod nogal weinig gevarieerd. Gelukkig zijn ze goed te stekken. Een goed 
uitgegroeide jonge zijtak slaat vrijwel altijd aan als hij na droging in een potje 
met grond wordt gezet, al kan er enige tijd overheen gaan.
Nieuwe soorten voor de verzameling kan men dus heel goed verkrijgen door 
het ruilen van stekken. Er is een vereniging voor epifytenliefhebbers, die veel 
doet aan het uitwisselen van materiaal, zodat de meeste soorten in kuituur 
ook wel te bemachtigen zijn. Het adres van deze vereniging is; Epiphytic 
Plant Study Group, Mr. C. Dawson, 1 Belvidere Park, Great Crosby, Mersey- 
side, L23 QSP, UK.
Bekkerstraat 137, 3 57 2  Utrecht

Sukkelen met succulenten

P.P. VAN DE PUYL

Ie week september 1986
Op het ogenblik bloeit bij mij in de tuin Euphorbia cyparissias (cypres- 
wolfsmelk), al weet ik niet hoe die daar is terecht gekomen; waarschijnlijk 
zijn de zaden door de wind of vogels meegebracht. Bij het spitten naar kei- 
leem (voor een grondmengsel voor mesems) in het midden van Texel 
kwam ik ook een paar bloeiende Euphorbia's tegen, volgens mij was dit E. 
helioscopia (kroontjeskruid). Ik heb hiervan ook een paar planten in mijn 
tuin gezet; het zijn eenjarigen met een flinke wortelstok. Verder heeft van de 
zomer ook E. polychroma in mijn tuin gebloeid en zij is nu nog volop in de 
groei. E. esula komt in het uiterste zuiden van Texel voor langs de zeedijk 
en zorgt ervoor dat zomers de dijkkanten geel gekleurd zijn door haar bloe
men (Texelse naam: heksenmelk). Zo zie je maar dat Euphorbia's echt niet 
alleen in de tropen groeien.
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Raphionacme hitsuta, 
6 maanden oud

Adenium multiflorum, 
6 maanden oud

Foto's van de schrijver

2e week september
De succulentenbeurs in Nijmegen afgesjouwd met als eindresultaat een 
karretje vol planten en de portemonnaie helemaal leeg! Ook hier weer bom
volle zalen en een assortiment aan planten waar je dan met een speurneus 
langs moet lopen om de planten die je het leukste vindt of graag wilt heb
ben, te vinden. Ik kocht er hele leuke dingen voor prijzen die laag waren, 
ook bij handelaren. Ik kwam in het bezit van b.v. Euphorbia bupleurifolia 
Ik kende deze plant alleen maar van foto's, alhoewel ik al jaren probeer er 
zaad van te pakken te krijgen en hier kocht ik de plant voor een prikkie! 
Ook Haworthia maughanii en Astrophytum asterias laadde ik in mijn kar 
en zo kan ik nog wel even doorgaan. Verder nog allerlei dingetjes die met 
onze hobby verweven zijn zoals etiketten, merkstiften enz. Een fijne beurs 
en een lege beurs gingen hier prima samen als u begrijpt wat ik bedoel! 
En nu was het even paniek. Normaal moet ik pas in oktober de planten van 
de koude kas naar de verwarmde kas verhuizen, maar de nachttemperatuur 
zakte deze week naar rond de 4°C. Ik heb nog nooit meegemaakt dat het 
zo vroeg in het jaar zo koud was! Veel te laag en dus moest ik alle planten 
uit de tuin en koude kas versjouwen. Ondertussen heb ik ook nog een nieu
we tafel in de kas gemaakt; daar scharrel ik altijd oude buitendeuren voor 
op, wat opstaande randen eromheen getimmerd en alles in de menie, 
zandlaag erin en dan kunnen alle planten erop.
Ik heb me nog veel meer werk op mijn hals gehaald, nl. verpotten. De 
meeste zaailingen van dit jaar moeten van 4 a 5 per pot naar 1 per pot en 
dat is me een werk! Eerst grondmengsels maken, wat ik als volgt doe: 1 /3 
emmer grof zand, 2/3 emmer Lentse potgrond, een paar handen vol kei- 
leem en een lepel sporenelementenmengsel, goed mengen en dan maar 
verpotten. Het is wel veel werk maar tegelijk heb je een goede controle wat 
betreft wortelluis en groei van de wortels. De zaalingen van Raphionacme 
hadden b.v. een klein stengeltje bovengronds en een enorme dikke wortel



in de grond, net dahlia's; datzelfde viel me op bij Haworthia maughanii en 
Adenium multiflorum. De mesems leggen nu volop knoppen aan; wat 
eerst een dode hoop stenen leek gaat nu allemaal knoppen en bloemen ge
ven. De Lithops en Pleiospilos zijn nu volop bezig hun mooiste kant te la
ten zien, sommige Pleiospilossen ruiken ook heerlijk naar kokos b.v. P. bo- 
lusii en P. leipoldtii.

3e  w eek  septem ber
In het weekend heb ik de Europese Landenconferentie in Houthalen bijge
woond en ik moet eerlijk zeggen: het was echt de moeite waard. Ik ben er 
in mijn eentje heen geweest maar dat gaf niets; de organisatie was prima 
als ook de akkommodatie en de rest ligt aan jezelf. Leerzame dialezingen 
voerden me mee over de gehele wereld, van Afrika naar N.- en Z.-Amerika 
en Arabië. De taal was echt geen handikap en de sfeer kan het beste uitge
drukt worden zoals de minister het omschreef: "Leg kontakten via je plan
ten met mensen van allerlei landen, drink een borrel met elkaar en leer el
kander (de mens achter de hobby) kennen” , en zo was het precies! De 
nieuwsgierigheid in ons naar alles in de natuur werd aangemoedigd. Ik 
maakte een heleboel vrienden op de ELK; op mij kunnen ze het volgende 
jaar beslist weer rekenen. Een vraag kwam daar wel in mij op: waarom 
hoor en zie je niets over de flora van Australië, toch ook een enorm wereld
deel waar ook wel succulenten zullen voorkomen, maar ik heb er nog nooit 
iets over gezien!

4e w eek  septem ber
Nu staan de meeste mesems prachtig in bloei, van de Lithops zo'n 25, Plei
ospilos zo'n 1 0 en van Conophytums zo'n 30; verder bloeien Fenestraria 
rhopalophylla, Frithia pulchra en diverse Faucaria's. Ook nog in bloei 
staan div. Crassula's zoals C. cornuta, C. pagodensis e.d.
Na bijna de gehele zomer als een afgestorven stomp te hebben gestaan 
komt nu ook leven in Cotyledon luteosquamata. Waar ik ook erg benieuwd 
naar ben is of de Lithops otzeniana met zijn drie koppen nu eens gaat bloei
en; ik geloof het wel, maar kan nog niet goed zien of er knoppen worden ge
vormd. Als laatste van mijn kaktussen bloeit de cristaatvorm van Gymnoca- 
lycium baldianum met zijn rode bloemen, de zomer loopt nu wel op zijn 
eind!

Vloedlijn 19, 1791 Den Burg

T IJD S C H R IFT E N

Kakteen und andere Sukkulenten 3 6 - 1 0 ,  okt. 1 9 8 5 .
Op de titelpagina van dit nummer staat een fraaie foto van Escobaria missouriensis var. similis. 
(Syn.: Neobesseya similis). K. Augustin vervolgt zijn bijdrage over de Sulcorebutia's en Wein- 
gartia's onder HS-nummers. R. Bölderl bericht over zijn succes met de cultuur van Discocactus- 
sen. Mammillaria variabilis, een nieuwe soort uit Guanajuato/Mexico wordt voorgesteld door 
W. Reppenhagen. K. Knebel bericht over zijn ervaringen met het opkweken van Ariocarpus- 
zaailingen. De vormenrijkdom van Sulcorebutia crispata vormt het onderwerp van een artikel 
van G. Fritz en W. Gertel. Zaadverspreiding bij Melocactussen wordt besproken door H. Antes- 
berger. L. Rennemann schrijft over een Lobivia winterana met afwijkende bloemkleur. Over de 
indeling van de Chileense geslachten Pyrrhocactus, Thelocephala en Neoporteria door F. Ritter 
handelt een opstel van W. Fleyer. Echinofossuiocactussen zijn prima liefhebbersplanten, maar 
lastig wat betreft hun systematiek, luidt de conclusie van G. Gröner.
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Kakteen und andere Sukkulenten 36 - 11, nov. 1985.
Sclerocactus glaucus siert de voorplaat van deze aflevering. P. Braun vervolgt zijn belevenissen 
in de Braziliaanse staat Goias. Een nieuwe methode ter verbetering van de kieming van cactusza
den wordt besproken door E. Haugg. Dezelfde auteur wijdt een bijdrage aan een serie postze
gels, uitgegeven t.g.v. het 50-jarig bestaan van de Jardin Exotique in Monaco. Melocactus ue- 
belmannii, een nieuwe soort uit Bahia/Brazilië, wordt voorgesteld door P. Braun. Orostachys 
spinosus vormt het onderwerp van een bijdrage van H. Dopp. G. Pichler bespreekt afwijkend 
bloeigedrag bij Echinocactus horizontalonius. Sulcorebutia markusii wordt behandeld door G. 
Gröner. Een tweetal interessante hybriden t.w x Echinobivia 'Leibnitz' en x Ferofossulocactus 
'Leibnitz' worden als nieuwe cultivars voorgesteld door G. Unger.

Kakteen und andere Sukkulenten 3 6 - 1 2 ,  dec. 1985
Op de titelpagina van dit nummer staat Agave utahensis var. nevadensis afgebeeld. Over de 
verbazingwekkende groeikracht van Schlumbergera-Uybóden bericht E. Kleiner. W. Heyer is toe 
aq,n deel 2 van zijn verhandeling over Ritters nieuwe indeling van de Chileense cactusgeslachten 
Pyryhocactus, Thelocephala en Neoporteria F. Strigi & W. Till publiceren de nieuwbeschrijving 
van Gymnocalycium schatzlianum uit de Argentijnse provincie Buenos Aires. M. Hils bericht 
over een roodbloeiende Mammillaria carmenae
Mammillaria dixanthocentron wordt besproken door R. Wolf, terwijl Echinofossulocactus 
caespitosus behandeld wordt door H. Nagl. J. Chvastek vergelijkt Thelocactus matudae met 
de beschrijving van Th. krainzianus en komt tot de conclusie, dat beide soorten nauw verwant, 
zo niet identiek zijn.
Parodia nivosa wordt in woord en beeld voorgesteld door A. Meiniger. F. Krahenbühl bericht 
over een afwijkende bloeiwijze bij Selenicereus hamatus. Over het gebruik van Schlumbergera 
als entstam handelt een bijdrage van G. Jurzitza. A. Krafczyk bespreekt het verschijnsel, dat er al
lerlei cactussen in de handel worden gebracht, waarop met lijm strobloemen aangebracht zijn. In 
de "Cactuskartotheek" worden deze keer Coryphantha clava, Neoporteria clavata, Selenice
reus grandiflorus en Haworthia limifolia voorgesteld.
A .B . Pullen

CIBA-kalender met Provinciale Landschappen
Kalender 1 987, uitgave van Ciba farmaca, Arnhem, formaat 44 x 56 cm, prijs f 19,50. 
Wie het komende jaar zijn huis wil sieren met de mooiste prenten van Nederlandse landschappen 
moet beslist deze kalender bestellen. Verdeeld over de twaalf maanden komen de twaalf Provinciale 
Landschappen in beeld via 70 fantastische afbeeldingen. U ziet foto's van de Groninger borgen tot 
de duinengebieden van Zeeland en van het Wildrijk in de kop van Noord-Ffolland tot het dal van de 
Cottesserbeek in Zuid-Limburg, waarbij de foto's zijn genomen in de tijd waar ze qua maand bijho
ren.
U kunt deze kalender bestellen door overmaking van het bedrag op giro 2905300 tnv Ciba farma
ca te Arnhem onder vermelding van Provinciale Landschappen-kalender. U kunt hem ook kopen bij 
de meeste Provinciale Landschappen.
Ludw ig Bercht.
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IN D EX  P L A N T N A M EN
Vetgedrukte bladnummers verwijzen naar afbeeldingen. 

Vetgedrukte namen stellen species novae en comb. novae voor.

C a ctu sse n
Aporocactus conzattii, 269 
Arequipa auriacantha, 1 23

—  leucotricha, 1 23
—  myriacantha, 1 23 

Ariocarpus retusus, 109 
Astrophytum asterias, 242

—  columnare, 242 
Brachycereus thouarsii, 33, 35 
Brasilicactus graessneri, 84, 86

—  haselbergii, 86 
Brasiliparodia alacriportana, 86

—  brevihamata, 84, 86
—  buenekeri, 86
—  catarinensis, 84
—  chrysocoma, 84
—  rechensis, 86 

Cereus mieckleyanus, 254 
Cochemiea maritima, 1 1

—  setispina, 1 1 
Copiapoa boliviana, 39, 40

—  calderana, 232, 233
—  cinerea, 67
—  cinerascens, 67, 68
—  columna-alba, 67
—  coquimbana, 67
—  dealbata, 67
— desertorum, 67, 68

—  eremophila, 67
—  gigantea, 66
—  gigantea var. haseltoniana, 66,

68
—  glaucescens, 39
—  lembckei, 232, 233
—  longistaminea, 67
—  pseudocoquimbana, 67
—  solaris, 39, 40
—  vallenarensis, 67, 69 

Coryphantha vaupeliana, 1 33 
Cylindropuntia invicta, 1 1 
Discocactus catingicola, 1 97

—  cephaliaciculosus, 150, 151,
196

— diersianus, 14, 16, 150, 151,
197

—  estevesii, 13, 16
—  goianus, 13, 14, 150, 151,

194, 197
—  heptacanthus, 197
—  horstii, 1 74
—  latispinus, 151, 203
— lindaianus, 148, 149, 150, 151,

194, 196, 197, 263
—  pulvinicapitatus, 203

—  pugionacanthus, 201 , 203 , 204 , 
205

—  species Br. 303, 14
—  species E 1, 1 49, 195, 1 97
—  species E 10, 195
—  species HB 5, 196
—  species HU 632, 15
—  species HU 641, 151
—  rapirhizus, 1 94
—  subterraneaproliferans, 1 2 

Disocactus alatus, 30, 31 
Echinocereus acifer, 99

—  cucumis, 99
. —  fendleri var. kuenzleri, 264 , 265

—  gentryi, 99
—  hempelii, 264
—  huitcholensis, 99
—  salm-dyckianus, 99
—  polyacanthus, 99
—  scheeri, 99
—  scheeri var. gentryi, 97 , 99,

100
—  triglochidiatus, 99
—  viereckii var. morricalii, 99 

Eomatucana oreodoxa, 76, 1 24, 1 25 
Epiphyllum crenatum, 102

—  -hybryden, 101 , 102, 103
—  oxypetalum, 9 

Eriocactus claviceps, 86
—  leninghausii, 86
—  magnificus, 86 

Eulychnia brevifolia, 66
—  brevifolia var. tenuis, 234 

Ferocactus gracilis, 1 1
—  peninsulae, 1 1

Gymnocalycium alboareolatum, 241 
Heliocereus cinnabarinus, 102

—  speciosus, 101, 102
X Heliochia vandesii 'Ackermannii', 102, 

103
Islaya copiapoides, 40 
Jasminocereus galapagensis, 33 , 35 
Lemaireocereus thurberi, 11 
Leuchtenbergia principis, 109 
Lobivia jajoiana, 76

—  pentlandii, 76
—  vatteri, 96 

Lophocereus schottii, 11
—  schottii var. nickelianus, 1 1, 254 

Lophophora williamsii, 1 73 
Machaerocereus gummosus, 1 1 
Maihueniopsis boliviana, 184, 185

—  darwinii, 1 27, 172
—  darwinii var. hickenii, 129



— glomerata, 1 28
— minuta, 171 , 186
— molfinoi, 127 , 129
— nigrispina, 1 85
— ovata, 172
— pentlandii, 185 , 186 

Mammillaria albicans, 5 ,6
— albicans fa. slevinii, 5, 1 20
— barbata, 50 , 51 , 1 18, 2 5 5 , 2 5 6
— baumii, 11 6, 1 3 3 , 1 34
— baumii var. radiaissima, 1 1 6
— beneckei, 1 34
— blossfeldiana var. shurlyana, 1 1
— boolii, 4 , 6
— brandegeei var. gabbii, 1 1
— camptotricha, 1 34
— dioica, 4 ,6 ,1  1 ,1 1 8
— ,, var armillata, 4 , 119
— ,, var capensis, 4 , 1 1 9
— ,, var. cerralboa, 4 , 1 1 9
— ,, ,, fa. angelensis. 4, 119
— ,, estebanensis 1, 1 1 9
— ,, ,, incerta, 4, 1 19
— ..................phitauiana, 4 , 1 1 9
— ,, verhaertiana, 4, 119
— ,, multidigitata, 119
— ,, ,, neopalmeri, 4 , 119
— fraileana, 5
— goodridgii, 4 , 6
— ,, var bullardiana, 5, 120
— ,, b lo s s f e ld ’a n a  6, 1 2 0
— ,, ,, ,, fa. shurlyana, 5, 1 0

,, hutchinsoniana, 1, 5,
119

— ,, ,, louisae, 5 ,1 1 9
— guelzowiana, 3, 7, 50 , 51 , 118
— heidiae, 51
— hidalgensis, 231
— hutchinsonia, 1 1
— insularis, 5
— klissingiana, 1 33
— longiflora, 3 , 51
— ,, fa. stampferi, 51
— longimamma, 81
— mainiae, 4, 6
— mazatlanensis, 4, 6
— ,, var mazatlanensis fa.

patonii, 4 ,1 1 9
— ,, ,, occidentalis, 4, 119
— ...................... fa. sinalensis, 4,

1 1 9
— melaleuca, 8 1 ,8 2 ,  83
— microcarpa, 3 , 117 , 118
— ,, var microcarpa fa.

auricarpa, 3
— ,, ,, grahamii, 4, 5
— ,, ,, , , fa. oliviae, 4
— ,, ,, sheldonii, 3
— ,, ,, ,, fa. gueldeman-

niana, 3

— ,, ,, ,, fa. sw ing lei, 4
— milleri, 117, 119
— ,, var graham ii, 1 1 9
— ,, ,, ,, fa. oliviae, 1 1 9

m illeri var. m illeri fa.
auricarpa. 1 1 9

— sheldonii, 1 1 9
— ,, ,, fa. gueldeman-

niana, 1 1 9
— ,, ,, ,, fa. sw ing le i, 1 1 9
— perezdelarosae, 2
— schumannii, 5, 6
— sphaerica, 81
— surculosa, 1 34
— tetrancistra, 3, 50 , 51 , 118
— thornberi, 4
— ,, var. yaquensis, 4 ,1 1 9
— viereckii, 1 33
— viridiflora, 50 , 51 , 25 5 , 256
— wilcoxii, 50 , 51
— wrightii, 3 , 7, 50 , 51 , 256 , 257

— ,, fa. wolfii, 50
— zephyranthoides, 3 , 7 , 49 , 51,

118
Matucana, 123 , 124 , 125, 126 , 165,

1 66 , 1 67 , 1 68 , 1 69 , 22 0 , 221 , 
244 , 24 5 , 246

Matucana auriacantha, 2 21 , 243 , 244
— aureiflora, 1 24 , 243
— calvescens, 243
— crinifera, 244
— haynei, 1 23 , 125 , 243 , 244
— intertexta, 24 3 , 244
— madisoniorum, 125 , 126 , 221 ,

243
— oreodoxa, 22 0 , 243
— paucicostata, 243 , 244
— purpureoalba, 220 , 243
— ritteri, 244
— weberbaueri, 121 , 123 

Melocactus axiniphorus, 30
— bahiensis, 63
— brederooianus, 56 , 57
— inconcinnus, 56 , 57
— lanssensianus, 25 , 26 , 27 , 28,

29 , 30 , 61 , 62 , 63 , 64
— macrocanthos, 45
— macrodiscus, 27 , 29 , 3 0 , 58
— neryi, 63
— paucispinus, 30
— permutabilis, n.pr., 56 , 58
— robustispinus, 29 , 30
— schulzianus, 57 , 58
— species HU 1 50a, 57
— warasii, 58
— zahntneri, 27

Micranthocereus violaciflorus, 204 
Neoporteria intermedia, 67

— litoralis, 67
— nigrihorrida, 67



—  subgibbosa, 67
—  villosa, 109

Nopalxochia phyllantoides, 102 
Notocactus arachnites, 1 45

—  concinnus, 145
—  crassigibbus, 1 45

gibberulus, 142, 143, 144 
1 45

—  eremiticus, 1 45
—  horstii, 85
—  linkii, 87
—  minimus, 85
—  ottonis, 87 

Opuntia andicola, 129
—  galapageia var, gigantea, 33, 35
—  grata, 1 29
—  hypogaea, 129
—  tarapacana, 129 

Pachycereus pringlei, 1 1 
Parodia comarapana, 85 
Pseudopilocereus fulvilanatus, 204 
Pterocactus araucanus, 238, 262

—  australis, 262
—  fischeri, 261, 262
— gonjianii, 235, 236, 237, 260,

261
—  hickenii, 262
—  kuntzei, 238, 239, 260
—  megliolii, 260
— reticulatus, 237, 261

—  tuberosus, 239
—  valentinii, 225, 263 

Pyrrhocactus chilensis, 67
—  glaucescens, 39
— neohankeanus, 66, 69

—  paucicostatus, 66
—  transiens, 232 

Rebutia glomeriseta, 207
—  iseliniana, 259
—  kesselringiana, 259
—  kozelsky, n.n, 257, 258
—  minuscula, 258
—  schieliana, 259
—  senilis, 257, 258, 259
—  ,, subsp. chrysacantha, 259
— sumayana, 73, 74
—  tuberosa, 74
—  xanthocarpa, 258 

Sulcorebutia arenacea, 1 90
—  breviflora, 108, 157, 190

—  caineana, 1 90
—  candiae, 1 90
—  cochabambina, 93, 94
—  cylindrica, 89, 1 06
—  flavissima, 95, 108
—  haseltonii, 157, 190
—  hoffmanniana, 95, 1 90, 208
—  krahnii, 95
—  kruegeri, 1 90
—  ,, var, mineata, 94
— menesesii, 95, 153, 1 57, 158,

1 91, 207, 208, 209 
,, var. kamiensis, 155, 156 

157, 158, 191, 192, 
1 9 3 ,2 0 7

, muschii, 190 191,
1 93, 207, 208

—  mentosa, 89
—  muschii, 1 57, 1 58, 207
—  oenantha, 89
—  pampagrandensis, 89
—  purpurea, 55, 89, 90, 93, 95
—  rubriflora, 90
—  seinoiana, 1 90
—  steinbachii, 76

,, var. australis 240 241
—  ,, ,, horrida, 241
—  ,, ,, tiraquensis, 241
—  ,, ,, totorensis, 241
—  taratensis, 1 90
—  ,, var. minima, 94
—  tiraquensis var. minor, 94, 96
— torotorensis, 53, 55, 89, 90, 95

—  unguispina, 93, 95
—  verticillacantha, 96
—  vizcarrae, 55, 89, 90, 95

,, var. laui, 52, 53, 54, 55, 
89, 106, 107, 108 

Tephrocactus andicolus 1 29
—  glomeratus, 1 29
—  leoncito, 129
—  weberi, 252

weberi var deminutus,
249, 251, 252 

Trichocereus chilensis, 67
—  litoralis, 67
—  skottsbergii, 67, 68 

Weingartia neocumingii, 207
—  rubriflora, 108



Overige vetplanten
Adenia globosa, 80
Adenium multiflorum, 270
Aeonium arboreum var. atropurpureum,

1 73
— haworthii, 109 , 152
— lindleyi, 88
— percaneum, 1 52 

Agave barbadensis, 138 , 142
— caribaeicola, 138 , 142
— dussiana, 138 , 142
— eggersiana, 161
— grenadina, 1 38
— horrida, 222
— karatto, 138 , 142 , 1 61 , 162,

1 63 , 1 64 , 21 5, 216 , 217 , 
218 , 219

— missionum, 138 , 161 , 162
— nevidis, 1 42
— obducta, 1 64
— ocahui, 222
— scheuermanniana, 138 , 142
— shawii, 27 , 38
— sisalana, 138
— trankeera, 1 42
— vangrolae, 1 38 , 1 4 2 , 21 5,

216 , 217 , 2 18 , 219 
Aloë africana, 252

— ballii, 253
— bowieana, 25 2 , 253
— calcairophila, 188 , 189

— humilis, 253
— spiralis, 20 , 21
— succotrina, 19, 69 , 70 , 71
— variegata, 19, 151
— vera, 19, 69 , 71
— volubilis, 253 

Astroloba aspera, 20
— foliolosa, 20
— pentagona, 20
— spiralis, 20 , 21 

Bergeranthus scapiger, 242 
Brachystelma pygmaea, 1 73 
Caralluma burchardii, 10

— dummeri, 8 , 1 0
— sprengleri, 10

,, var, laticorona, 8 
Ceropegia africana, 181

— ampliata, 1 81
— aristolochioides, 227
— dichotoma, 177 , 179 , 180,

181 , 2 2 7 , 229 , 230 
,, ssp. krainzii, 181 , 227 ,
229 , 230

— fusca, 179, 1 8 1 ,2 2 7 , 228 , 230
— haygarthii, 227
— hians, 228 , 230

— linearis, 1 81
— nilotica, 1 81

— nilotica, 1 81
— purpurascens, 181
— rupicola, 227
— seticorona, 227
— stapeliiformis, 179
— stenantha, 181 

Cissus quinata, 77 
Crassula archeri, 1 74

— barbata, 88 , 1 52
— cornuta, 242
— pyramidalis, 1 74
— teres, 1 74 

Dioscorea hemicrypta, 78
— sylvatica, 78

,, var. paniculata, 78 
Dorstenia foetida, 1 1 0 
Dudleya attenuata, 1 1

— pulverulenta, 1 1 
Duvalia parviflora, 7 
Euphorbia bupleurifolia, 270

— horrida, 1 74 , 242
— meloformis, 1 74
— obesa, 1 10, 1 52 , 1 74 , 242

— trichadenia, 77 
Gasteria armstrongii, 1 1 6

— baylissiana, 115 , 116
— liliputana, 11 6
— planifolia, 11 6
— verrucosa, 1 1 6 

Gibbaeum album, 1 48 
Greenovia aurea, 88 , 109 
Haworthia aspera, 20

— nigra, 20
— retusa, 88 , 242
— tesselata, 242
— truncata, 174
— viscosa, 21
— vittata, 242 

Hoodiopsis triebneri, 9 
Huernia barbata, 1 0

— erinacea, 9
— hislopii, 8, 1 0

— kennedyana, 242
— leachii, 9
— nigeriana, 1 0
— pillansii, 242
— primulina, 1 0 

Idria columnaris, 1 1 
Jatropha berlandieri, 79 
Lewisia brachycalyx, 1 59

— columbiana, 1 59
— ,, var. rupicola, 1 59
— cotyledon, 1 60 , 1 84
— ,, var. heckneri, 1 60
— nevadensis, 1 60
— redidiva, 1 82
— tweedyi, 183 , 184 

Kedrostis crassirostrata, 173 
Luckhoffia beukmannii, 9



Mitrophyllum afirie, 60
— conradii, 60
— dissitum 59
— grande, 59
— kara.chabense, 60
— mitratum, 60
— pillansii, 60
— tenuifolium, 60 

Monilaria species, 10 4 , 105 
Mossia intervallaris, 145 , 146  
Muiria hortenseae, 147,  148 
Muirio-gibbiaeum muirioides, 1 48 
Namaquanthus vanheerdei, 210 ,  211 
Namibia cinerea, 21 3

— pomonae, 21 3
— ponderosa, 21 1 , 213 

Oxalis corniculata, 131
— cornosa, 1 74
— herrerae, 132
— succulenta, 13 0 , 131

— valdiviensis, 131 
Pachycormus discolor, 78 
Pachypodium binospinum, 81

— brevicaule, 80
— succulentum, 81 

Perynacantha malvifolia, 79 
Pleiospilos bolusii, 242

— magnipunctatus, 242 
Raphionacme flanaganii, 78

— hirsuta, 270 
Ruschia dualis, 1 10 
Sedum album, 206

— atratum, 2 0 5 , 20 6 , 207
— greggii, 1 09
— roseum, 80 , 1 74 

Sempervivum arachnoideum, 205 
Stephania rotunda, 7 8 , 81 
Tromotriche engleriana, 8 , 10

— revoluta, 8, 9, 10 
Zehneria punctata, 7 9 , 80



^  slaap no& evem
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