
SUCCULENTA jaargang 77 (1) 1998



SUCCULENTA jaargang 77 (1) 1998

MAG HET IETSJE MÉÉR ZIJN?
Dit is een vraag, die ook vandaag nog, herhaaldelijk over de toonbank gaat. Deze vraag wordt

gesteld om ervoor te zorgen, dat de consument het volle pond krijgt. Alles kan  nu eenmaal niet tot
op de gram nauwkeurig worden afgewogen.

Natuurlijk bent U  goed met Uw planten bezig, U onderhoudt contacten hierover en naar vermo-
gen werkt U aan eigen kennis en aan die van anderen. U profiteert van het lidmaatschap van onze
vereniging. Maar ook hier geldt de vraag: mag het een ietsje meer zijn? Iets meer voor elkaar. Onze
leden zijn nu eenmaal niet even ver in het �kennen� van hun hobby. Het is een bewijs van welle-
vendheid, de ander ook ruimte te gunnen. Tenslotte hoopt ook U ooit wat verder te komen. Waar-
voor zou je anders lid zijn.

Van ons worden in toenemende mate inspanningen gevraagd om de algemene interesse in onze
hobby levend te houden en te zorgen voor een blijvend aantrekkelijke vrijetijdsbesteding. Wij moe-
ten daarom meewerken aan de instandhouding van de basis van onze hobby, de groeigebieden van
onze planten. Dit voor onszelf en voor hen, die na ons komen. Hiertoe moeten wij onze stem laten
horen en denkelijk ook de kennis over deze gebieden helpen bevorderen. Ook voor het milieu mag
het iets meer zijn!

Toch worden binnen onze vereniging ook stemmen gehoord in de trant van: �Mag het misschien
ook een ietsje minder�. Er zijn binnen enkele van onze afdelingen lieden, die (veel) minder voor
onze hobby over hebben en niet de solidariteit op kunnen brengen om anderen die ruimte wel te
gunnen. Dit ondanks dat ons lidmaatschap jaarlijks minder kost dan de prijs van een enkele zit-
plaats in het stadion. In het stadion moet je bovendien maar afwachten of de duurbetaalde acteurs
er een goede voorstelling van willen maken. Hoe anders loopt het bij Succulenta, waar hard-
werkende amateurs niet kunnen terugvallen op een riante beloning en dus alleen aangewezen zijn
op appreciatie van hun werk. Zonder te stellen, dat zij daar elke minuut in slagen, verschaffen zij
ons jaarlijks een genoegen, dat zeker een royale veelvoud van twee maal drie kwartier duurt. Een
beetje interesse en daarom maar een beetje contributie? Het is te gek voor woorden. Wat moeten we
dan met leden, die buitengewoon veel interesse hebben?  Onbetaalde bestuurs-, redactie- en
instellingsleden betalen ook contributie en doen daarnaast nog zoveel meer. Dat doen zij niet voor
egoïsten, die alleen aan zichzelf denken!

Het is niet aanvaardbaar dat deze lieden geen evenredige (geldelijke) inspanning willen leveren
tot het behoud van- en de uitbouw van onze hobby. Dit fenomeen hoort in onze vereniging niet
thuis.  Wij hebben hiertoe een sterk kader nodig, dat zorgt dat de vereniging ook op dit punt gezond
is en blijft. Job-roulatie zou hierbij kunnen helpen!

Er wordt wel eens gezegd, dat er leden zijn, die de contributie niet op kunnen brengen. Als dat
zo is dan kunnen wij toch wel iets beters bedenken, dan hun het �brevet van onvermogen� op te
spelden in de vorm van een beperkt lidmaatschap.

De kwaliteit- en niet de kwantiteit moet voorop staan. Zo nodig dus eerder een extra (finan-
ciële) inspanning voor de verhoging van de kwaliteit dan contributieverlaging ten behoeve van min-
der geïnteresseerde lieden.

Voor veranderingen in  (de kwaliteit) van het lidmaatschap is een statutenwijziging nodig. U
moet hier te zijner tijd Uw oordeel  over  uitspreken. Bedenk goed, waar U mee bezig bent!  Mag
het een ietsje meer zijn?
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MIJN ERVARING MET....
                                                              Kees Goorden

Eerst even iets over de kas waar ik
mijn cactussen in heb onder gebracht, ik
heb een enkelglas kas met de afmetingen
van 9 bij 3,25 meter. De nokhoogte  van
de kas bedraagt 2,75 m.

De gehele kas is geïsoleerd met
dubbelwandig plastic aan de binnenzijde,
aan weerszijden van de kas is een tablet
aangebracht van 1,10 m breed. Dit tablet
wordt in de winter aan een zijde over 3
meter afgeschermd d.m.v. dubbelwandig
plastic zodat een ruimte ontstaat van 3
meter bij l,l meter en 1 meter, deze
ruimte wordt extra bijverwarmd tot onge-
veer 12°C.

Er is ook een ventilator aangebracht
om, als de temperatuur te hoog oploopt,
lucht  te blazen om te koelen.

In deze ruimte staan melocactussen,
discocactussen, uebelmannia�s en andere
warmteminnende planten.

De eerste jaren dat ik deze ruimte had,
werd ik geconfronteerd met het probleem
dat de aarde in de potten in winter en
voorjaar flink nat was, waardoor er veel
planten wegvielen. Mijn eerste gedachte
was dat ik de grond van de planten niet
goed droog liet worden in het najaar.

Na nog een paar jaar sukkelen, en deze
keren wist ik zeker dat de potkluit goed
droog was in het najaar, kreeg ik een hel-
dere ingeving: �condensatie�.

Wat is condensatie en hoe ontstaat het?
De lucht bevat een hoeveelheid water-

damp. Deze hoeveelheid kan beneden een
bepaald maximum sterk variëren, het
maximum hangt af van de temperatuur.
Zo is voor een kubiekemeter lucht bij een
temperatuur van 30°C, de maximum hoe-
veelheid waterdamp die aanwezig kan
zijn 30,4 gram, bij 20°C 17,3°C gram, bij

10°C  9,4 gram. U kunt hieraan zien dat
hoe lager de temperatuur is hoe kleiner
de maximale hoeveelheid vocht is. Nor-
maal is er in de lucht minder waterdamp
aanwezig dan het maximumgetal, deelt
men nu het getal van de aanwezige hoe-
veelheid door het maximumgetal dan
heeft men de relatieve luchtvochtigheid,
die uitgedrukt wordt in procenten.

Bij een temperatuur van 30°C
(maximumgetal 30,4 gram) bevat de lucht
l5,2 gram waterdamp, de relatieve lucht-
vochtigheid is dan 15,2 : 30,4 = 50%, dit
kan men meten met een hygrometer. Wan-
neer de maximum hoeveelheid waterdamp
is bereikt zal de relatieve luchtvochtig-
heid 100% bedragen. Als nu vochtige
lucht afkoelt, blijft de aanwezige water-
damp aanvankelijk behouden, met als re-
sultaat dat de relatieve luchtvochtigheid
zal stijgen, immers we hebben eerder ge-
zien dat hoe lager de temperatuur hoe
kleiner de maximale hoeveelheid water-
damp. Is de afkoeling groot, dan zal de
lucht verzadigd raken, d.w.z. er wordt
een relatieve luchtvochtigheid van 100%
bereikt. Koelt de lucht nu nog verder af,
dan zet de waterdamp zich om in water en
wel zodanig dat er steeds een luchtvoch-
tigheid van 100% blijft.

Deze overgang van waterdamp in water
is condensatie, dit verschijnsel is ook
waar te nemen op ruiten, deze slaan aan
als het buiten flink koud is, de tempera-
tuur tegen de ruiten aan de binnenkant is
dan ook veel lager dan de ruimte-
temperatuur waardoor tegen de ruiten
condens ontstaat.

Wat gebeurde er nu bij mij, mijn ver-
warming stond ingesteld op 12°C en de
ventilator op 25°C. Iedere keer als de
temperatuur opliep naar 25°C en hoger en
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weer afkoelde ving ik als het ware een
hoeveelheid water en deze kwam uitein-
delijk terecht in de grond van de planten,
wat mijn probleem veroorzaakte.

Wat was de oplossing voor mijn pro-

bleem, de ventilator laten koelen op 15°C
waardoor de minimum en maximum tem-
peratuur minimaal verschillen en
�condensatie� niet meer optrad.

Dubbelberg 82, 4708 DK  Roosendaal.

DE GESCHIEDENIS VAN
ASTROPHYTUM ASTERIAS

Wim Alsemgeest

AstrAstrAstrAstrAstrophytum asterias  (Zuccophytum asterias  (Zuccophytum asterias  (Zuccophytum asterias  (Zuccophytum asterias  (Zucc.) Lem..) Lem..) Lem..) Lem..) Lem.
is een van de meest tot de verbeelding

van vele mensen sprekende cactus. Vooral
omdat de plant op een zee-egel lijkt.

Ik maakte op vijftienjarige leeftijd
voor het eerst kennis met deze plant bij
onze ome Janus in Delft.
De plant was duidelijk een geïmporteerd
exemplaar, ik heb namelijk later nooit
meer zo�n extreem platte plant gezien. In
cultuur worden de planten al spoedig wat
hoger terwijl je op oude foto�s van
importplanten altijd van die platte schij-
ven ziet staan.
De plant is in 1843 bij toeval ontdekt
door Baron Wilhelm von Karwinsky.
Deze heer was toen al drie jaar voor de
Russische regering in Mexico onderweg
op zoek naar nieuwe planten. In die tijd
was men vooral geïnteresseerd in de me-
dische eigenschappen van planten. Het
waren veelal artsen die zich tevens met
planten bezig hielden. Karwinsky was al
eerder in Mexico geweest, toen nog in
opdracht van de Beierse regering. Dat
was van 1826 tot 1832. Vele nieuwe
vondsten zijn toen in de botanische tuin
van München terechtgekomen.

Opnieuw ontdekte hij vele nieuwe soor-
ten. In die tijd was het natuurlijk het
grootste probleem om planten levend naar
Europa te krijgen. Naast de enorme in-
spanning die gedaan moest worden om
door de natuurgebieden te trekken, volg-
den de maandenlange zeereizen die de
planten geen goed deden.
In de jaren ervoor had Karwinsky echter
al bewezen grote inspanningen niet te
schuwen. Een groot probleem was (soms
zelf nu ook nog) om vanaf de kust waar
een tropisch klimaat heerst, het droge
binnenland in te geraken.
De schepen kwamen aan in Tampico. Op
de terugreis, komende vanaf Monterey,
maakte Karwinsky een stop in Ciudad
Victoria. Hier kreeg hij gezelschap van
een priester met zijn bediende. De koets
met uitspanning was hiermee afgeladen
en de zware reis begon. Na enkele uren
onderweg in het gebied van de Tierra
caliente in de staat Tamaulipas  en een
korte tropische regenbui getrotseerd heb-
bend, stak er plotseling een frisse, ver-
koeling brengende wind op, die echter
zijn Texaanse hoed van zijn hoofd blies.
De 63 jarige Karwinsky liet de koets
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stoppen en ging achter zijn hoed aan. De
hoed, die in Mexico onontbeerlijk is, was
een eind het gebied in gewaaid en kwam
uiteindelijk vast te zitten in een mesquite
struik. Weer in het gelukkige bezit van
zijn hoed keek hij als plantenliefhebber
natuurlijk rond of er nog interessante
planten groeiden. De hoed en de wind
hadden hem geleid naar de standplaats
van A. asterias . Het moet voor de man
een ongelofelijke belevenis zijn geweest
om een plant te vinden in de vorm van
een zee-egel die een cactus bleek te zijn,
maar dan ook nog zonder dorens!
Waarschijnlijk door dit onverwachte toe-
val en vanwege zijn reisgenoten die to-
taal geen interesse hadden in deze nieuwe
ontdekking heeft Karwinsky de juiste
standplaats niet genoteerd. Hij nam
slechts enkele planten mee. Eén exem-
plaar stuurde hij naar de botanische tuin
van München. Helaas bleef de plant
slechts één jaar in leven, maar heeft nog
wel gebloeid zonder zaden voort te bren-
gen.

Slechts de beschrijving in het jaar 1845
door Zuccarini in �Der Abhandlung der
Bayrischen Akademie der Wissen-
schaften� en een dood exemplaar gepre-

pareerd op spiritus bewees zijn bestaan.
Prof. Charles Lemaire bracht deze
Echinocactus  in het nieuwe geslacht
Astrophytum  onder. Van nog een ander
exemplaar dat Karwinsky naar St. Peters-
burg heeft gestuurd is niets  gepubli-
ceerd. Wel wordt de plant vermeld in de
Salm-Dyk Verzeichnis uit 1849.
Waarschijnlijk heeft Karwinsky ook nog
een exemplaar gezonden naar de Firma
Haage in Erfurt waar Salm-Dyk veel
planten mee uitwisselde. Tot slot maakte
T. Rümpler in 1886 melding van A.
asterias bij Haage. In de 50 jaar die volg-
den zijn alle planten verloren gegaan. In
1899 heeft Ferdinand Haage bij zijn be-
zoek aan de botanische tuin van St.
Petersburg nog geprobeerd de plant te
achterhalen, maar zonder gevolg.
In de 75 jaar na de éérste ontdekking is
er dus niet veel van deze soort terechtge-
komen. Er ontstond dan ook een grote
onduidelijkheid wat nu A. asterias  was.
Prof. Schumann uit Berlijn ging er van
uit dat A. asterias een ronde vorm was
van A. myriostigma.
Pas in 1922 liet Ing. Castaneda uit
Ciudad Victoria in Tamaulipas in op-
dracht van de botanische tuin van
Mexico-stad verschillende van de op zijn
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landgoed voorkomende cactussen verza-
melen, waaronder ook A. asterias. Alleen
niemand had in de gaten, dat bij die partij
planten ook de inmiddels beroemde A.
asterias was verzameld.
Pas toen A.V. Fric in 1923 de botanische
tuin van Mexico-stad bezocht, herkende
hij A. asterias ondanks dat hij nooit een
levend exemplaar gezien had.
Fric zocht contact met Castaneda om op
zijn landgoed planten te mogen verzame-
len, waardoor A. asterias pas in 1923 op-
nieuw is ontdekt.
Fric verzamelde in opdracht van de nog
steeds bestaande firma Haage in Erfurt.
Hij verzamelde 2000 exemplaren die wel-
iswaar de zeereis overleefden, het winter-
transport van Hamburg naar Praag over-
leefden echter slechts 500 stuks.
Na Fric heeft de toen bekende �cactus-

jager � F. Reichenbach ook gezorgd voor
massale invoer. Reichenbach was inge-
nieur bij de spoorwegen van Mexico. Hij
zond de planten naar Nikolai in Blasewitz
bij Dresden die de planten op de jaarver-
gadering van de cactusvereniging op 12
november 1893 liet zien.
Men was er echter toen nog niet van
overtuigd of dit de echte A. asterias was,
dezelfde plant dus van de allereerste
ontdekking of dat het een rondere vorm
was van A. myriostigma. Twee jaar na die
jaarvergadering kwamen de heren onder
leiding van Karl Schumann tot de over-
tuiging dat het inderdaad om de echte A.
asterias moest gaan.
N.L. Britton en J.N. Rose vermeldden in
1919 dat cactusverzamelaar Solis in het
gebied van de Rio Grande A. asterias
heeft gevonden. Twee jaar later is F.
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A. asterias �Super Kabuto� A. asterias �Super Kabuto�, Extreem witte vorm.
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Contreras daar gaan verzamelen en ver-
volgens werden de standplaatsen in 1935
door plantenhandelaren nagenoeg leeg-
geplunderd. In die tijd brachten deze
planten een half modaal maandsalaris op,
vandaar!
In Nederland werd A. asterias  voor het
eerst gezien op een tentoonstelling bij het
25 jarig jubileum van Succulenta.
Haage heeft veel planten verkocht, maar
Fric heeft veel zelf gehouden om er mee
door te kweken, waarna de beroemde
Praag-hybriden zijn ontstaan. Beroemd is
het boek van Sadovsky en Schütsz uit
1979 met zijn wetloopkreuzingen.
In Nederland had de heer Bommeljé in de
jaren rond 1960 een grote Astrophytum-
verzameling. Met een petroleumkacheltje
hield hij �s winters de verzameling vorst-

vrij. Zover ik nog weet had hij al zijn
Astrophytums geënt. Bij hem in de verza-
meling heb ik mij verbaasd over een maar
liefs halve meter hoge A. asterias. Geënt
krimpen de planten van onderen niet meer
in, zodat er dus zéér hoge planten kunnen
ontstaan. Ik kweek mijn A. asterias wor-
telecht puur mineraal, waardoor zij in de
winter weer zo prachtig mooi inkrimpen.
Inmiddels zijn uit die beroemde Praag-
hybriden werkelijk de fraaiste vormen
ontstaan. Ook in Japan is men zéér fana-
tiek gaan doorkweken en inmiddels heeft
men uiterst kostbare cultuurvormen ge-
kweekt, die net als voorheen weer een
half modaal maandsalaris kosten. Geluk-
kig is het echter ook mogelijk via zaden
aan de mooiste vormen te komen.
Waarschijnlijk is ook in Japan de inmid-
dels vrij bekende cultivar �Super Kabuto�
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A. myriostigma cv �Onzuka� uit de verzameling Leo
v.d. Hoeven.

Zapil ins �Onzuka�, cult ivar.
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ontstaan. Een jaar of vijf geleden
kwam een grote hoeveelheid van
deze planten geënt op een
Hylocereus (het groene driehoek-
je) via de wel bekende Handels-
kwekerij Edelman Nederland bin-
nen. Op dat moment was ik juist
bij Edelman op zoek naar een leuk
geschenk voor alle leden van de
afdeling Utrecht in verband met
een jubileum. Omdat de ervarin-
gen in het verleden met geënte
planten op Hylocereus niet zo
gunstig waren, besloot ik zelf één
plant over te enten op een
trichocereus en één plant op eigen
wortel te krijgen. Dit is 2 jaar
goed gegaan, waarna de planten
het opgaven. Ik heb begrepen dat
slechts een enkel lid van onze af-
deling nog een plant bezit uit die
tijd.Gelukkig had ik wel kans ge-
zien zaden te oogsten. Uit die
oogst kwamen het meest weer
�gewone� asterias-planten. Drie
exemplaren kregen van mij echter
het predikaat �Super Kabuto�. Ik
kweek deze op eigen wortel puur
mineraal.
Totaal nieuwe, werkelijk wonder-
schone cultivars (hoewel anderen
ze soms afschuwelijk vinden) zag
ik bij De Herdt en Leo van der
Hoeven. Ook bij Robert Mayer
zag ik onlangs in een grote partij
�Super Kabuto�s�  een enkele zeer
bijzondere vorm. In de boekjes
van de Japanner Sato heb ik ge-
probeerd deze bijzondere vorm te
determineren, waarbij ik tot de
slotsom kwam dat dit niet een
vorm is van A. asterias  maar van
A. myriostigma  en wel de cultivar
�Onzuka�.
Het is inmiddels duidelijk dat vele
nieuwe schitterende cultivars in
omloop komen. Onlangs mocht ik
even, de vier door de Japanner

Tony Sato geschreven handboe-
ken lenen. Ieder boek behandelt
slechts één Astrophytum-soort.
Hoewel de Japanse taal natuur-
lijk voor mij onleesbaar is, ma-
ken de foto�s in combinatie met
de Latijnse plantennamen veel
duidelijk. Wat ik uit de boekjes
begrijp is dat er uit de cultivar
�Super Kabuto�s� nog fraaiere
vormen zijn gekweekt. Ik nam
mij voor om alle cultivars uit
de boekjes van Sato te beschrij-
ven. Bij de twintigste cultivar-
naam, alleen al van A. asterias,
kwam ik echter tot de conclusie
dat er gewoon te veel culti-
varnamen zijn beschreven en
kan dus alleen nog maar verwij-
zen naar de boekjes van Sato.

LiterLiterLiterLiterLiteraaaaatuurtuurtuurtuurtuur:::::
Bommeljé C. (1938). Astrophytum.

Succulenta (20)6: 85-91.
Haage, W. Sadovsky (1953). O.

Kakteensterne. Neumann Verlag
Hoock, H. (1988). Kakteen und an-

dere Succulenten (39)12: 294-
298

Mayer, R. (1990). Super Kabuto,
een fraaie cultivar. Succulenta
(69) 7: 168

Sadovsky, O. (1938). Astrophytum
en bastaardvormen. Succulenta
(20) 6: 101-108.

Sadovsky, O. Schütz, B. (1979).
Die Gattung Astrophytum.
Flora-Verlag,Titisee-Neustadt.

Sato, T. Handboek Asterias Family,
J.C.P. Color Handbook Series
No.2. Japan cactus planning
co.press

Stadhouderslaan 3  3417 TT Montfoort.

8

Wim Alsemgeest is
49 jaar en werkt bij
de ANWB, de groot-
ste vereniging van
Nederland. Hij is ge-
trouwd en heeft een
zoon van 14 jaar.
Sinds zijn �14e jaar�
is de succulenten-
hobby zijn grootste
passie. Zijn interesse
gaat vooral uit naar
de cactussen en dan
speciaal de
thelocactussen. Hij
participeert in de
publicatie over dit
geslacht in dit t i jd-
schrift. Daarnaast
verzamelt en kweekt
hij alles wat bijzon-
der, zeldzaam of in
de mode is, zoals
opdit moment klein-
bli jvende agave-soor-
ten. Met de nadruk
op �klein� want he-
laas, zijn broeikasje
heeft zo zijn beper-
kingen. Als echte
verenigingsman
maakte hij deel uit
van het bestuur van
de afdeling Utrecht
en vervulde een
maximum termijn in
het hoofdbestuur.
Momenteel is hij be-
heerder van de in-
stell ing �Boeken-
beurs�. Ook is hij sa-
men met zijn gezin al
diverse malen op de
standplaatsen ge-
weest bij �zi jn� cac-
tussen. Overige hob-
by�s zijn windsurfen,
skiën, f ietsen, uit-
gaan  en wandelen.
Over zijn omzwervin-
gen en praktische
ervaringen houdt hij
regelmatig voor-
drachten in Neder-
land en België.
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RHIPSALIS
 Frank Süpplie

Planten uit dit geslacht worden

helaas in Nederhelaas in Nederhelaas in Nederhelaas in Nederhelaas in Nederland te wland te wland te wland te wland te weinig geinig geinig geinig geinig ge-e-e-e-e-

kwkwkwkwkweekt door liefheeekt door liefheeekt door liefheeekt door liefheeekt door liefhebbbbbberberberberbersssss. Hier. Hier. Hier. Hier. Hierdoordoordoordoordoor

is er slecis er slecis er slecis er slecis er slechts een behts een behts een behts een behts een beperperperperperkt aantalkt aantalkt aantalkt aantalkt aantal

soorsoorsoorsoorsoorten gten gten gten gten goed bekoed bekoed bekoed bekoed bekend. Omdaend. Omdaend. Omdaend. Omdaend. Omdat det det det det dezzzzzeeeee

anderanderanderanderandere soore soore soore soore soorten zten zten zten zten zelden welden welden welden welden worororororden be-den be-den be-den be-den be-

handeld, hehandeld, hehandeld, hehandeld, hehandeld, heb ik dit arb ik dit arb ik dit arb ik dit arb ik dit artiktiktiktiktikel gel gel gel gel gescescescesceschrhrhrhrhre-e-e-e-e-

vvvvven.en.en.en.en.

Bijna 20 jaar geleden ben ik met deze
planten begonnen. Het opmerkelijke
cactusvirus deed bij mij zijn intrede en
vanaf het begin heb ik me eigenlijk be-
ziggehouden met deze planten.

Geschiedenis & taxonomie
Beide begrippen zijn heden ten dage

binnen de epiphytische cactussen niet
meer weg te denken. We gaan eerst naar
de �roots�  van het geslacht. Het geslacht
Rhipsalis werd in 1788 door Gaertner op-
gesteld. De naam is afgeleid van het
Griekse woord �rhips� dat vlechtwerk be-
tekent, duidend op de vaak warrige groei
van de eerst bekende soort. Nadat
Haworth enkele soorten aan dit geslacht
had toegevoegd, bleef het vrij stil totdat
Weber rond de eeuwwisseling weer een

aantal nieuwe soorten beschreef. Ook het
bekende duo Britton en Rose hebben een
aantal soorten beschreven. De indeling
van het geslacht bleef min of meer gelijk
en ook Borg volgde in hoofdlijnen de vi-
sie van Britton en Rose. Na de Tweede
Wereldoorlog veranderde er nogal wat. Er
werden een aantal nieuwe soorten ontdekt
die absoluut niet pasten binnen het des-
tijds bekende plaatje van een rhipsalis-
plant. Voor hen werd o.a. het geslacht
Acanthorhipsalis opgesteld. Ook Backe-
berg had een andere visie op het geslacht.
Voor hem waren alle soorten met een
ingezonken ovarium geen rhipsalis-soor-
ten maar Lepismiums. Een standpunt dat
door de liefhebber wel en door de �weten-
schappers�  niet wordt gevolgd. Een an-
dere vraag hierbij is natuurlijk wanneer
je een �wetenschapper� bent. Ik kan u
geen antwoord op deze vraag geven, om-
dat ik dit niet meetbaar vind. De cactus-
kenner bij uitstek, Friedrich Ritter, heeft
ook veel goed werk verricht op het ge-
bied van Rhipsalis en een aantal nieuwe
soorten ontdekt. Van enkele soorten zijn
de beschrijvingen terug te vinden in zijn
4-delig werk over Zuid-Amerika. Nu ko-
men we langzamerhand in de jaren 70 en
80 van deze eeuw terecht. Taxonomisch
is het niet meer zo duidelijk. Er ontstaan
twee groepen taxonomen. De eerste is de
groep rond Myron Kimnach. Hij heeft een
duidelijke visie en kan dit ook overbren-
gen op anderen. Planten hebben een dui-
delijke beschrijving en zijn aan de hand
van de determinatie-sleutel ook te her-
kennen. Dan is er de tweede groep rond
Barthlott (1990), later Barthlott & Taylor.
Bij de eerste pogingen van Barthlott zijn
helaas een aantal fouten gemaakt, die nu
nog doorwerken. Een aantal reeds eerder
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beschreven soorten zijn �herontdekt� en
beschreven met een nieuwe naam. Met
name in de Rhipsalis micrantha  groep
heeft dit geleid tot onzekerheden en ver-
warringen. Daarnaast is er, bij mijn we-
ten, tot op heden geen verklaring gegeven
voor het samenvoegen van een aantal
soorten en zelfs van een aantal geslach-
ten. Ook het IOS heeft bij Barthlott aan-
gedrongen op een duidelijke verklaring
van zijn zienswijze. In 1995 verschijnt
dan in Bradleya het werk van Barthlott &
Taylor over de geslachten Rhipsalis en
Lepismium. Hierin vinden we een com-
pleet nieuw geslacht Lepismium met
zulke algemene kenmerken dat iedere
rhipsalis-soort hierin zou passen. De ge-
geven sleutel van het geslacht Rhipsalis
is zo algemeen dat men er geen enkele
soort meer mee kan determineren. Een
aantal soorten van o.m. Friedrich Ritter
vinden we in het overzicht niet meer te-
rug. Beide systemen hebben tekortkomin-
gen zoals alle door mensen gemaakte sys-
tematische indelingen. Daarom neem ik
de gulden middenweg, waarbij de inde-
ling volgens Kimnach in ieder geval hel-
derder is voor de iefhebber.

Cultuur & verzorging
De meeste rhipsalissoorten zijn gemak-

kelijk in cultuur. Bij de moeilijke soorten
wordt aangegeven hoe de cultuur van
deze soort anders is dan de gebruikelijke
methode. Een goede cultuur is afhanke-
lijk van een groot aantal factoren. Ik zal
proberen ze hier kort te behandelen. De
meeste rhipsalissoorten bloeien in de pe-
riode september tot maart. Hierdoor zijn
in de winter hogere temperaturen vereist
dan bij de rest van de cactussen. De ge-
middelde temperatuur is 15-18 oC. De
watergift mag tijdens het gehele jaar niet
worden gestopt. Om ze in bloei te krijgen
kunt u het beste een keer per 14 dagen
water geven zodat de wortels niet te veel
uitdrogen. De niet-epiphytische soorten
kunnen in de winter iets droger en iets

kouder gekweekt worden. In de zomer-
periode zijn temperaturen tussen de 25-30
oC ideaal. Deze ideaal-temperaturen kun-
nen we proberen te bereiken met natuur-
lijke ventilatie door de ramen van de kas
open te zetten. In de praktijk blijkt dit
een onbevredigende oplossing, omdat de
temperatuur te veel schommelt. Door
deze temperatuursschommelingen kunnen
vooral de soorten met heel dunne takken
deze gaan afwerpen. Het liefste gebruik
ik in de kas airconditioning. Deze houdt
de temperatuur in de kas gelijkmatig. Een
ander probleem is  dat Rhipsalissen zo-
mers vrij snel in de hete middagzon ver-
brandt en soms ook in de winter. Een kas
zonder enige afscherming is niet geschikt
voor deze planten. In de handel is
schaduwdoek verkrijgbaar dat voldoende
zonlicht tegenhoudt. De luchtvochtigheid
moet altijd vrij hoog zijn in combinatie
met voldoende luchtbeweging. Stil-
staande lucht is funest voor Rhipsalis.

 Vermeerdering
De vermeerdering van de meeste soor-

ten is eenvoudig. Het gemakkelijkst gaat
dit door stek. Deze stek mag in de regel
niet kleiner zijn dan 10 cm zodat de stek
later goed kan uitlopen. Na afsnijden la-
ten we de stek een aantal dagen op een
schaduwrijke plaats drogen waarna we
hem in een voedselarm substraat
oppotten. Na een week beginnen we voor-
zichtig met water geven. Meestal zijn de
stekken na 14 dagen beworteld. Na een
aantal weken kunnen we de stekken ver-
potten in een voedselrijk substraat en ge-
woon behandelen als de rest van de plan-
ten. Zaaien is natuurlijk een andere ma-
nier van vermeerdering. Dit moet gebeu-
ren zoals voor alle andere cactussoorten
en wijkt eigenlijk hier niet van af. Helaas
wordt echter van weinig soorten zaden
aangeboden. De groei van de zaailingen
is langzamer dan die van de stekken en
voor snelle resultaten is zaaien dus niet
aan te raden.

10
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Soorten
In dit artikel zullen een aantal soorten

uit het geslacht Rhipsalis worden voorge-
steld. De soorten uit het ondergeslacht
Hatiora en hun hybriden worden in een
volgend artikel behandeld.

Rhipsalis baccifera ssp. fasciculata
(Wilden.) Sòpplie

Reeds lange tijd is er de discussie of
dit taxon nu een echte soort is of een (af-
wijkende) vorm van R. baccifera ssp.
horrida. Na bestudering van plant-
materiaal en veel literatuur ben ik in
1996 tot de conclusie gekomen dat we
hier te maken hebben met een plant die
de status van aparte subspecies verdient.
De verspreiding van deze subspecies ligt
in Brazilië, terwijl de nauw verwante R.
baccifera ssp. horrida. alleen in
Madagascar voorkomt. De takken van
ssp. fasciculata hebben slechts weinig
borstelharen per areool. De borstelharen
zijn 3-4 mm lang en witachtig gekleurd.
De takken zijn duidelijk cilindrisch van
vorm met onduidelijke ribben. De wittige
bloemen zijn tot 4 mm in doorsnede. De
plant groeit epiphytisch en verschilt
hierin met nauw verwante soorten.

Rhipsalis baccifera ssp. fort-
dauphinensis  Sòpplie

Een nieuwe subspecies die door mij
werd beschreven in het Britse cactus-
tijdschrift (1996). De plant heeft een
struikachtige groeiwijze en wordt ca.
35cm hoog, uitlopend in een min of meer
hangende groeiwijze. De takken variëren
in lengte tussen 7 en 40 cm met een
maximum doorsnede van 4 mm. De kleur
van de epidermis is lichtgroen tot donker-
rood, afhankelijk van de standplaats. De
areolen hebben bij jonge takken enkele
borstelharen die echter op latere leeftijd
afvallen. De bloemen zijn klein en tot 8
mm in doorsnede en bestaan uit 7 bloem-
blaadjes, welke maximaal 3-4 mm lang
zijn en 2mm breed. De bloemen verschij-
nen zowel aan het einde van de takken als

over de gehele lengte van de takken. De
groene vruchten worden bij rijpheid vuil-
wit. Deze nieuwe sub-species werd in
1983 gevonden bij Fort Dauphin,
Madagascar en werd mij ter hand gesteld
in 1984. In 1988 heb ik naar een commer-
ciële kwekerij in het Westland enkele
stekken gestuurd. Nu zijn er duizenden
planten van vermeerderd en worden de
planten in diverse lnen aangeboden. Ie-
dere beschrijver van nieuw materiaal zou
dit moeten doen, zo worden in ieder ge-
val de natuurlijke standplaatsen be-
schermd. Immers als de plant reeds vol-
doende in de handel is, is er geen nood-
zaak meer om materiaal in het wild te
verzamelen.

Rhipsalis boliviana (Br.)Lauterb.
Deze uit Bolivia afkomstige soort

wordt gevonden in de provincie La Paz
op een hoogte van ca.1800 m. Het is een
soort met afgeplatte takdelen die een
lengte tot 150 cm kunnen bereiken en een
breedte van 2-3 cm. De randen van de
takken zijn duidelijk gekerfd en wel op
een afstand van 15-30 mm. De
middennerf is duidelijk zichtbaar. De
areolen zijn meestal voorzien van
borstelharen maar er zijn ook planten
waarbij ze geheel ontbreken. Indien er
borstelharen aanwezig zijn dan zijn deze
slechts enkele millimeters lang. Daar-
naast is er in de areolen ook een weinig
wol te vinden. We vinden meest een
bloem per areool en deze kunnen  zuiver
witte, gele, oranje, roze of paarse buiten-
ste bloemblaadjes hebben. Of dit ver-
schillen zijn tussen de verschillende na-
tuurlijke standplaatsen of dat hier de
planten door elkaar groeien moet nog uit-
gezocht worden. Namen voor deze plant
die in de synoniemenlijst thuishoren zijn:
Hatiora boliviana Britton; Lepismium
bolivianum  Ewald en Lepismium
bolivianum (Br.) Barthlott.

                                                                        11
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Rhipsalis burchellii Br.&R.
Deze soort werd voor het eerst be-

schreven in 1923. De rijkelijk vertakte
plant heeft een hangende groeiwijze. De
hoofdtakken kunnen tot 60 cm lang wor-
den en de zijtakken tot 10 cm. De door-
snede van de hoofdtakken is slechts 2-3
mm, van de zijtakken vaak maar 1-2 mm.
De kleine klokvormige bloemen zijn
witachtig gekleurd. Na bestuiving ont-
staat er een zeer mooie bes. De soort
heeft zijn verspreiding in Brazilië en
wordt daar in diverse staten gevonden.
De soort is gevoelig voor uitdroging en
reageert direct met het afwerpen van de
dunne takken.

Rhipsalis cuneata Br.&R.
Dit is een zeldzame soort in de collec-

ties. Recent is er materiaal  van deze
soort verzameld in Brazilië. In cultuur is
deze plant absoluut niet gemakkelijk en
mede door de dunne afgeplatte takken
nogal gevoelig voor ziekten, o.a. spint.
Voor het eerst ontdekt in 1902 heeft het
meer dan 90 jaar geduurd voordat er weer
levend materiaal aanwezig was in collec-
ties.

 Rhipsalis goebeliana Backbg .
Een plant die reeds lange tijd in Duitse

collecties aanwezig was en voor het eerst
beschreven is door Backeberg in 1956
(1957 gepubliceerd). Tijdens de beschrij-
ving door Backeberg was het niet duide-
lijk waar de plant groeide. De plant blijkt
voor te komen in Bolivia en groeit daar
op een hoogte van 200-250 m. De plant
heeft een hangende vertakkende groei-
wijze. De takken zijn lineair van vorm en
hebben een duidelijke middennerf. De
takken zijn aan de basis rond en lopen
over in een afgeplat gedeelte dat een
breedte kan bereiken van 25-31 mm. De
afzonderlijke takken kunnen 8-13 cm
lang worden. De alleenstaande bloemen
zijn witachtig gekleurd en hebben een
doorsnede van 5-8mm.

Rhipsalis houlletiana f. houlletiana
en R. houlletiana  f. regnellii
(Lindbg.)Kimn.

 Sinds de nieuwe taxonomische samen-
voegingen kent R. houlletiana twee vor-
men. De typevorm wordt aangeduid met
R. houlletiana f. houlletiana   en de
tweede vorm als R. houlletiana  f.
regnellii. Beide vormen wijken van el-
kaar af door de groei- en bloeiwijze. De
forma houlletiana heeft ronde bloemen

Rhipsalis boliviana, soort
met roze-paarse �buitenste�
bloemblaadjes
Foto�s van de schrijver.
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van 2-2,5 cm doorsnede. De bloemen zijn
crèmekleurig maar hebben een rode
bloembodem waardoor het midden van de
bloemen donkerrood gekleurd is. Een
schitterend gezicht. De forma regnellii
heeft dit niet. Hierdoor zijn ze gemakke-
lijk uit elkaar te houden als de planten
bloeien. Wat betreft het plantenlichaam
zijn er ook wel duidelijk verschillen vast
te stellen. De forma houlletiana  heeft een
struikachtige rechtop groeiende groei-
wijze. De forma regnellii   heeft altijd een
hangende groeiwijze. De afgeplatte tak-
ken van beide soorten zijn sterk inge-
zaagd en aan het begin altijd rond. Beide
vormen zijn gemakkelijk in cultuur. In-
dien de planten iets meer licht krijgen
zijn de takken blauw berijpt.

Rhipsalis miyagawae
(Barthl.&Rauh)Kimn.

Deze rhipsalissoort werd voor het eerst
gevonden in 1974. De plant groeide epi-
phytisch in Bolivia in het departement
Cochabamba vlakbij Mataral op een
hoogte van 600m. De plant lijkt niet op
de typische Rhipsalis die we kennen. Hij
heeft een struikachtige groeiwijze met
eerst rechtop groeiende takken die later
gaan hangen. De takken kunnen een
lengte bereiken van meer dan 1 m en kun-

Rhipsalis cuneata

Rhipsalis houlletiana f. regnell i i
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nen een doorsnede bereiken van 2 cm. De
klokvormige bloemen zijn oranje ge-
kleurd, 30-40 mm in doorsnede en be-
staan uit ca. 25 bloemblaadjes. De witte
meeldraden zijn ongeveer 7 mm lang.
Voor taxonomen is dit een plant waar
men de  tanden op stuk kan bijten. De
plant werd door Barthlott en Rauh be-
schreven als Pfeiffera . In hetzelfde jaar
wijzigde Barthlott zijn visie en werd de
plant tot Lepismium  omgedoopt. Kimnach
maakte er tenslotte Rhipsalis van. Gezien

echter de kenmerken
van deze plant past
de plant in geen van
de genoemde ge-
slachten en zou mis-
schien tot Erdisia
moeten worden gere-
kend .

 Rhipsalis paranganiensis
(Card.)Kimn.

 Deze schitterende rhipsalissoort groeit
rechtop en de takken kunnen 4-5 m lang
worden. De takken zijn zowel afgeplat als
drie tot vijfkantig. De afstand tussen de
areolen is 2,5 tot 4 cm. Op de areolen
staan 1-4 dorens, die tot 10 mm lang kun-
nen worden en geel van kleur zijn. Het is
een plant die het liefst rechtop wordt ge-
kweekt. In hangmanden e.d. voelt de
soort zich niet zo thuis. Bloemen ver-

schijnen maar mond-
jesmaat en ook grote
planten brengen niet
al te veel bloemen
voort. De takken
moeten vrij lang wor-
den voordat de
areolen bloeibaar
worden. Maar als uit-
eindelijk de crème-
kleurige bloemen aan
de takken komen is
dit de bekroning van

Rhipsalis houlletiana
f. houlletiana

Rhipsalis miyagawae
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een goede cultuur. De bloemen zijn 17-20
mm lang. De buitenste bloemblaadjes zijn
3-11mm lang en 3-7 mm breed, de kleur
is geelwit. De binnenste bloemblaadjes
zijn 12-15 mm lang en 6-8 mm breed. De
helmdraden zijn 10 mm lang en geelwit
gekleurd. De stijl is ca.7 mm lang. De
vrucht is 8 mm lang, 10 mm in doorsnede
en bruingeel. De zaden zijn donker bruin-
rood gekleurd. Rhipsalis paranganiensis
werd voor het eerst ontdekt in 1947 door
Martin Cardenas op een hoogte van 2600
meter vlakbij Parangani, Cochabamba,
Bolivia. In 1952 werd deze plant door
Cardenas in het Franse tijdschrift �Cac-
tus� gepubliceerd als Acanthorhipsalis
paranganiensis. Later werd de plant ook
gevonden bij Inquisivi, 45 km van de
type standplaats.

Rhipsalis pilocarpa Loefgr.
R. pilocarpa is een van de bekendste

rhipsalissoorten. De plant heeft een han-
gende groeiwijze met dunne tot maximaal
3 mm dikke, behaarde takken. De beha-
ring van de takken kan lichtgrijs of
helderwit zijn al naar gelang cultuur om-
standigheden. Cultuur omstandigheden
zijn van grote invloed op het uiterlijk van
deze plant. Sterk bemeste en altijd op de-
zelfde temperatuur gekweekte soorten
hebben een vrij grote 2,5 tot 3,5 cm in
doorsnede witachtige bloem. Indien ech-
ter de temperatuur, mest en water sterk
fluctueren, bloeien en groeien ze heel an-
ders. Onderzoek bij een groot aantal stek-
ken van dezelfde plant genomen in de pe-
riode 1985-1997 heeft dit uitgewezen.
Planten met een temperatuur fluctuerend
tussen 4-18 oC hadden bloemen van 1-1,5
cm in doorsnede. Ook de sterke beharing
van de vruchten was afwezig en slechts
enkele areolen hadden een paar borstel-
haren. Cultuur heeft dus een sterke in-
vloed op het uiterlijk en het bloeigedrag
van deze plant. Daarom is het determine-
ren van planten ook altijd moeilijk, als
we dit van cultuurmateriaal moeten doen.
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EUPHORBIA PUNICEA
Rikus van Veldhuisen.

Euphorbia punicea Swartz is een

opmeropmeropmeropmeropmerkkkkkelijkelijkelijkelijkelijke plant. Dee plant. Dee plant. Dee plant. Dee plant. Dezzzzze stam-e stam-e stam-e stam-e stam-

succulent ksucculent ksucculent ksucculent ksucculent kenmerenmerenmerenmerenmerkt zickt zickt zickt zickt zich door eenh door eenh door eenh door eenh door een

eeneeneeneeneenvvvvvoudigoudigoudigoudigoudige cultuure cultuure cultuure cultuure cultuur, z, z, z, z, ze ve ve ve ve vererererereist al-eist al-eist al-eist al-eist al-

leen wleen wleen wleen wleen wel wel wel wel wel waaaaat wt wt wt wt warmtearmtearmtearmtearmte, en heeft een, en heeft een, en heeft een, en heeft een, en heeft een

vvvvvoor een euphorbia uitzoor een euphorbia uitzoor een euphorbia uitzoor een euphorbia uitzoor een euphorbia uitzonderonderonderonderonderlijklijklijklijklijk

frfrfrfrfraaie baaie baaie baaie baaie bloeiwijzloeiwijzloeiwijzloeiwijzloeiwijzeeeee. De euphorbia�. De euphorbia�. De euphorbia�. De euphorbia�. De euphorbia�sssss

hehehehehebbbbbben het zwben het zwben het zwben het zwben het zwaaraaraaraaraartetetetetepunt vpunt vpunt vpunt vpunt van hunan hunan hunan hunan hun

vvvvvererererersprsprsprsprspreidingsgeidingsgeidingsgeidingsgeidingsgeeeeebied in Afrikbied in Afrikbied in Afrikbied in Afrikbied in Afrika,a,a,a,a,

maar wie vmaar wie vmaar wie vmaar wie vmaar wie van u had van u had van u had van u had van u had verwerwerwerwerwacacacacacht daht daht daht daht dat E.t E.t E.t E.t E.

punicea haar napunicea haar napunicea haar napunicea haar napunicea haar natuurtuurtuurtuurtuurlijklijklijklijklijke stand-e stand-e stand-e stand-e stand-

plaaplaaplaaplaaplaats heeft op het zts heeft op het zts heeft op het zts heeft op het zts heeft op het zonnigonnigonnigonnigonnige ve ve ve ve vakakakakakan-an-an-an-an-

tie-eiland Jamaica. Des te vtie-eiland Jamaica. Des te vtie-eiland Jamaica. Des te vtie-eiland Jamaica. Des te vtie-eiland Jamaica. Des te verwerwerwerwerwon-on-on-on-on-

derderderderderlijklijklijklijklijker is het daer is het daer is het daer is het daer is het dat er zt er zt er zt er zt er zo wo wo wo wo weinigeinigeinigeinigeinig

ooooovvvvver haar beker haar beker haar beker haar beker haar bekend is en daend is en daend is en daend is en daend is en dat zt zt zt zt ze nau-e nau-e nau-e nau-e nau-

wwwwwelijkelijkelijkelijkelijks vs vs vs vs voorooroorooroorkkkkkomt in onzomt in onzomt in onzomt in onzomt in onze ve ve ve ve verzame-erzame-erzame-erzame-erzame-

linglinglinglinglingen.en.en.en.en.

Deze bijzonder fraaie bloeiwijze is ook
de aanleiding om dit artikeltje te schrij-
ven. In de verzameling van Jaap Keyzer
staat al sinds 1990 een plant van deze
soort. Jaap had ze gekregen als een
zaailing van Chuck Hansen uit zijn Arid
Lands Nursery. Ze viel pas op toen ze
zich afgelopen winter tooide met de
prachtige rode bladeren die de feitelijke
bloemen omgeven. Mevr. Smit stelde me
verrukt van dit feit op de hoogte, met de
mededeling dat dit wel wat voor
Succulenta was. De beslissing was snel
genomen, maar om meer gegevens te pak-
ken te krijgen over deze plant was niet
eenvoudig. In de eerste negen delen van
�The Euphorbia Journal�, het naslagwerk
voor elke euphorbia-liefhebber, is geen
enkele vermelding over deze soort te vin-
den. Pas in het zeer onlangs uitgekomen
deel 10 is een foto van de bloeiwijze af-
gebeeld. Ze dient daar als voorbeeld van
de enorme variabiliteit van het geslacht
Euphorbia. Met hulp van vooral Pjotr
Lawant is het uiteindelijk toch gelukt de
belangrijkste gegevens op een rijtje te
krijgen.

Zoals eerder gesteld en op de begelei-
dende afbeeldingen duidelijk te zien is, is
de bloeiwijze heel bijzonder. Ze is over-
eenkomstig met de kerstster, Euphorbia
pulcherrima , misschien wel de meest ge-
kweekte euphorbia. Deze bloeiwijze ken-
merkt zich door een eindstandige tros van
bloemen, die door een krans van �nor-
male� bladeren worden omgeven. Deze
normale bladeren zijn echter niet groen,
maar in het geval van E. punicea intens
rood gekleurd. Op deze manier is de bloei
erg groot en opvallend. Alle euphorbia�s
uit het subgenus Poinsettia, waartoe ook
E. punicea  behoort, kenmerken zich door
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een dergelijke bloeiwijze, die niet altijd
rood is, maar soms wit of geel.

Ook de geografische verspreiding van
het subgenus Poinsettia  is opvallend, na-
melijk Amerika. Dat er tussen de cactus-
sen ook interessante euphorbia�s voorko-
men zal voor menigeen iets nieuws zijn.
Sporadisch vinden we in de succulenten-
literatuur iets over deze vondsten. Vaak
zijn dit knolvormende soorten, zoge-
naamde geophyten, die in de winter blad
en stengels verliezen en die dan als toe-
gift ook nog zo spectaculair bloeien.
Twee van deze knolvormende soorten
worden beschreven in het Amerikaanse
tijdschrift, namelijk E. radians  en E.
strigosa. Beiden worden met bloeiwijzen
afgebeeld. Werkelijk heel bijzonder.

Robert Mayer heeft tijdens zijn
Mexico-reis een dergelijke soort gevon-
den. De belangrijkste doelstelling van
deze reis was het vinden van cactussen,
maar zijn brede interesse in planten heeft
in dit geval deze knol voor het voetlicht
gebracht. Wellicht zijn er nog andere
liefhebbers die een dergelijke vondst ge-
daan hebben. De schrijver is hier bijzon-
der in geïnteresseerd en zou dit graag van
u vernemen als er hier of daar hetzij ge-
gevens, hetzij planten zijn.

Een andere soort die nog op kleine
schaal in omloop is, is E. leucocephala.
Haar natuurlijke groeiplaatsen heeft ze in
Midden-Amerika, namelijk Costa Rica,
Guatemala en Panama. Het zaad wordt
jaarlijks door Koehres in de handel ge-
bracht onder de naam E. spec.
Tsimbazaza. Dit is de naam van een bota-
nische tuin op Madagaskar. Volgens mijn
informatie komt deze soort inderdaad
verwilderd voor op dit eiland. Dus via
deze omweg is ze vervolgens in onze ver-
zamelingen beland.

Beter vertegenwoordigd is E. cyatho-
phora uit Mexico, die erg veel lijkt op E.
pulcherrima. Haar bloeiwijze wordt ech-
ter niet getooid met een krans volledig
rode bladeren, maar slechts met een

toefje rood aan de basis.
Zoals in de inleiding gezegd, groeit

Euphorbia punicea van nature op Ja-
maica. Ze komt volgens de �Flora of Ja-
maica� algemeen voor in de bergen en
vormt daar een struik of een boom van 3
tot zelfs wel 10 meter hoog. Ze schijnt
daar uitbundig te bloeien en dat lijkt me
gezien de bloem van ons �plantje� een
machtig gezicht. Deze flora vermeldt ver-
der dat de plant endemisch voorkomt, dat
wil zeggen dat ze verder van nature ner-
gens anders groeit dan op Jamaica.
Berger schrijft echter in zijn boek
�Sukkulente Euphorbien� dat de soort ook
voorkomt op Cuba en de Bahama�s. Aan-
gezien dit tegenwoordig alle populaire
vakantiebestemmingen zijn, moet er toch
eens een liefhebber zijn, die E. punicea
tegen het lijf loopt, temeer daar ze alge-
meen schijnt voor te komen.

De bloeiwijze schijnt variabel te zijn
en deze variatie dient nader onderzocht te

Euphorbia punicea
Foto�s: Pjotr Lawant, uit de verzameling van
Jaap Keijzer.
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worden om te komen tot een goede soort-
omschrijving. Het heeft tot nu toe geleid
tot de beschrijving van een synoniem, E.
troyana.

Door haar algemeen voorkomen op de
natuurlijke standplaats en haar opval-
lende verschijning is E. punicea al heel
lang bekend. Al in 1778 werd ze door ene
Matthew Wallen in Engeland geïntrodu-
ceerd en 10 jaar later door Swartz be-
schreven. Weer 30 jaar later werd ze vrij
uitvoerig beschreven in Curtis�s Botani-
cal Magazine. Dit artikel is vergezeld van
een prachtige kopergravure. Voor verza-
melaars is dit een kostbaar bezit. In
Curtis�s Botanical Magazine worden ge-
durende meer dan 200 jaar in totaal 31
euphorbia�s behandeld. Een boekje hier-
over met de herdrukken van deze prach-
tige gravures is in voorbereiding door

Diny Winthagen en Pjotr Lawant. Hope-
lijk verschijnt dit werk in de loop van het
volgende jaar.

In Curtis�s Botanical Magazine vinden
we ook enige aanwijzingen over de cul-
tuur van onze E. punicea. Ze bloeit vanaf
de kerst tot aan midzomer. Dit was ook
het geval bij de plant op de afbeeldingen
bij dit artikel en dit geldt, voorzover ik
weet, voor de gehele subgenus Poinsettia,
want het zijn namelijk zogenaamde korte
dag planten. Om in bloei te geraken moe-
ten de daglengte kort zijn. Verder wordt
vermeldt ze gemakkelijk wordt vermeer-
derd door stekken en/of zaden. De erva-
ring van Jaap Keyzer is dat ze in cultuur
geen enkel probleem geeft. Stekken, na
de bloei genomen, bewortelden echter tot
nu toe nog niet en bij zelfbestuiving wer-
den wel vruchten gevormd, maar deze be-
vatten geen kiemkrachtige zaden.

Indien u deze plant kunt bemachtigen,
dan is deze caudexplant een waardevolle
aanvulling van uw verzameling.
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EEN MAATJE TE GROOT...?
18. CARNEGIEA GIGANTEA

                                                               Ton Pullen

Als deAls deAls deAls deAls dezzzzze re re re re rubriek �een maaubriek �een maaubriek �een maaubriek �een maaubriek �een maatje tetje tetje tetje tetje te

gggggrrrrroot...?�  voot...?�  voot...?�  voot...?�  voot...?�  voor één cactus in het le-oor één cactus in het le-oor één cactus in het le-oor één cactus in het le-oor één cactus in het le-

vvvvven gen gen gen gen gerererereroeoeoeoeoepen zpen zpen zpen zpen zou zijn, moest hetou zijn, moest hetou zijn, moest hetou zijn, moest hetou zijn, moest het

wwwwwel deel deel deel deel dezzzzze soore soore soore soore soort zijn, wt zijn, wt zijn, wt zijn, wt zijn, want het is eenant het is eenant het is eenant het is eenant het is een

vvvvvan de gan de gan de gan de gan de grrrrrootste cactussen ter wootste cactussen ter wootste cactussen ter wootste cactussen ter wootste cactussen ter we-e-e-e-e-

rrrrreld. Veld. Veld. Veld. Veld. Vrrrrraaaaaaaaaag je een kg je een kg je een kg je een kg je een kind een cactusind een cactusind een cactusind een cactusind een cactus

te tekte tekte tekte tekte tekenen, daenen, daenen, daenen, daenen, dat krijg je een soort krijg je een soort krijg je een soort krijg je een soort krijg je een soorttttt

sasasasasaguarguarguarguarguaro te zien. In tallozo te zien. In tallozo te zien. In tallozo te zien. In tallozo te zien. In talloze wild-e wild-e wild-e wild-e wild-

wwwwwestfestfestfestfestf ilms heeft deilms heeft deilms heeft deilms heeft deilms heeft dezzzzze cactus medee cactus medee cactus medee cactus medee cactus mede

het decor behet decor behet decor behet decor behet decor bepaald. De bpaald. De bpaald. De bpaald. De bpaald. De bloem is deloem is deloem is deloem is deloem is de

�Sta�Sta�Sta�Sta�State Fte Fte Fte Fte Flowlowlowlowlower� ver� ver� ver� ver� van Arizan Arizan Arizan Arizan Arizona.ona.ona.ona.ona.

Het wekt dan ook geen verwondering,
dat deze opvallende soort al in 1848 be-
schreven werd, en wel door Georg
Engelmann (1804-1884), een uit Duits-
land afkomstig arts en cactuskenner, die
vele cactussoorten uit het grensgebied
tussen de Verenigde Staten en het noor-
den van Mexico van een naam voorzien
heeft. Hij noemde de soort Cereus
giganteus. De soortsaanduiding �gigan-
teus� spreekt voor zich. In 1862 maakte
Charles Lemaire er Pilocereus
engelmannii van, terwijl Ròmpler in 1885
de naam wijzigde in Pilocereus
giganteus. Het beroemde schrijversduo
Britton & Rose stelden voor deze soort in
1908 een eigen geslacht voor: Carnegiea,
genoemd naar Andrew Carnegie (1835-
1919), de bekende filantroop, kunst- en
wetenschapsmecenas, personificatie van
de �american dream� (�van loopjongen tot
miljonair�), dezelfde die ook de bouw
van het Haagse Vredespaleis in 1913 be-
kostigde. Zo gaat deze cactus tegenwoor-
dig dus door het leven als Carnegiea
gigantea (Engelm.) Br.& R.

Door de plaatselijke bevolking, niet
gehinderd door enige kennis van de we-
tenschappelijke plantennamen, wordt
vanouds de naam Saguaro, dat in een In-
diaans dialect �grote cactus� betekent, ge-
bruikt. In Arizona is zelfs sinds 1933 een
nationaal park aan deze soort gewijd, het
Saguaro National Monument, dat in
feite uit twee delen bestaat. Het grootste
deel, Saguaro east, ligt ten oosten van de
stad Tucson; het kleinste deel, Saguaro
west, zoals de naam al zegt aan de west-
zijde. De hoogste exemplaren schijnen in
het westelijk deel te staan. Overigens
staan er waarschijnlijk meer saguaro�s
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buiten het reservaat dan erin. Soms zijn
de bestanden zo dicht, dat men van een
Saguaro-woud zou kunnen spreken.

In Tucson kom je overal de naam
Saguaro tegen, als naam voor een restau-
rant, een wasserij of een garage.

Over de Saguaro is in de loop der tijd
geweldig veel geschreven. Een opsom-
ming van artikelen over deze cactus, in
twee delen verschenen, door Mitich &
Bruhn, telt vele pagina�s en honderden
referenties.

Steeds dringt zich weer de vraag op
hoe hoog een Saguaro kan worden. In de
literatuur komen we afmetingen tegen zo-
als een hoogte van 30 - 35 feet (= 9 -10,5
m) bij een gewicht van 6 - 8 ton. Deze
planten zijn dan 150 - 200 jaar oud!
Rowley [1978] stelde zich deze vraag

ook: het grootste hem bekende exemplaar
mat 46 feet (= 13,8 m). Een andere bron
spreekt van een hoogte van 50 feet (15
m), bij een gewicht van 8 ton.

Algemeen bekend is de anekdote van
de man, die een Saguaro als schietschijf
gebruikte. Hij schoot enkele kogels in de
stam. De cactus nam onmiddellijk wraak:
het bovenste deel van de plant brak af en
vermorzelde de schutter.

Een Saguaro begint zijn leven als een
klein, glanzend zwart zaadje. De eerste
jaren na ontkieming is de groei uiterst
langzaam en blijft de zaailing klein. De
kleine zaailing heeft het meeste kans te
overleven in de beschutting van een
struik of steen. Bekend is dat vele zaai-
lingen opgroeien in het hart van een
�nurse-tree�. Veelal zal dit een �Palo
Verde�-struik (Cercidium microphyllum,
Leguminosae) zijn. Mettertijd zal de cac-
tus met zijn wortels de Palo Verde als het
ware wurgen.  Na 3 jaar is het kiemplant-
je, als het nog leeft, ongeveer 2 cm hoog;
na 15 jaar is een hoogte van 30 cm be-
reikt en na 30 jaar verschijnen de eerste
bloemen. Op een leeftijd van ongeveer 70
jaar begint de plant de eerste zij-armen te
ontwikkelen. Na 100 jaar kan een hoogte
van 7.50 m bereikt worden. De stammen
kunnen een diameter van 40 - 60 cm be-
reiken. Ze bezitten tot 24 afgeronde rib-
ben. De bruine areolen, die 2 - 3 cm van
elkaar staan, dragen 3 - 6 centrale dorens
en plusminus 20 kortere randdorens. De
middendorens kunnen een lengte van 6
cm bereiken, ze zijn wit, later verg-
rijzend.

De planten bloeien in de maanden
april, mei en juni. De bloemen openen
zich enkele uren na zonsondergang en
verwelken weer in de namiddag van de
volgende dag. Dit kan zich vele malen
herhalen, want elke plant kan honderden
bloemen voortbrengen. Er zijn diverse
dieren als bezoeker van de bloemen waar-
genomen, waaronder witvleugelduiven,

Carnegiea gigantea, in Saguaro N.M.
Foto�s van de schrijver.

20



SUCCULENTA jaargang 77 (1) 1998

vleermuizen, bijen en vlinders. Of deze
soorten allemaal ook daadwerkelijk
bijdragen aan de bestuiving blijft een
open vraag. In de maanden juni en juli
rijpen de vruchten. Elke vrucht kan tot
2000 zaden bevatten. Dat betekent, dat
elke plant per jaar zeker 200.000 en meer
zaden produceert. Het is dan ook verba-
zingwekkend, dat men zelden jonge
plantjes aantreft in het veld. Het over-
grote deel van de zaden wordt gegeten
door allerlei dieren, zoals vogels, mieren,
grondeekhoorns en andere knaagdieren.
Maar wanneer elke plant erin slaagt in
zijn leven één of enkele nakomelingen af
te leveren is het voortbestaan van de
soort gewaarborgd.

In oudere exemplaren kan men veelvul-
dig de gaten aantreffen, die er door Gila-
spechten (Melanerpes uropygialis) inge-
hakt zijn. De door de spechten verlaten
nestholtes kunnen weer andere dieren als
woning dienen, zoals de dwerguiltjes
(Micrathene whitneyi).

Hoewel het mogelijk is, dat planten
sterven van ouderdom, gaan de meeste
saguaro�s toch aan andere oorzaken dood.
Ze kunnen door de bliksem getroffen
worden of omwaaien tijdens een storm,
de planten hebben nogal eens te lijden
van nachtvorst, jonge planten hebben
veel te lijden van vraat door wilde dieren
of vee. Tenslotte is de mens als steeds
verantwoordelijk voor het verlies aan
planten: er worden planten uitgegraven
om als tuin- of erfplant dienst te doen,
groeiplaatsen worden in cultuur gebracht
of gebruikt voor uitbreiding van dorpen
en steden. Vandalisme speelt ook een rol.
In een nog niet zo ver verleden werden
exemplaren van 80 cm tot 2m. lengte nog
naar Europa verscheept om aan cactus-
liefhebbers verkocht te worden. Deze
planten werden soms vergezeld van offi-
cieel uitziende certificaten, waaruit zou
blijken, dat de planten wegens stads-
uitbreiding of wegenaanleg gerooid
moesten worden.

Carnegiea gigantea, bij Lake Roosevelt, Arizona, USA.
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Mensen hebben altijd gebruik gemaakt
van de saguaro. De Papago- en

Pima-indianen aten de vruchten, die
met lange stokken van de plant geslagen
werden. Deze vruchten waren voor be-
paalde stammen zo belangrijk, dat zij het
begin van hun nieuwjaar lieten samenval-
len met het begin van de oogsttijd van de
saguarovruchten. De zaden werden als
kippenvoer gebruikt en het hout van dode
planten als bouwmateriaal.

Van deze soort worden regelmatig za-
den aangeboden. Iedereen die dat leuk
vindt mag natuurlijk proberen een plantje
op te kweken. Moeilijk is het niet, men
moet wel geduld hebben. In onze verza-
melingen moeten de planten zonnig en
warm gekweekt worden, met �s zomers
plenty water. De overwintering geschiedt
dan droog en koel. Uit bovenstaande is
wel duidelijk, dat U in de cultuur nooit
een volwassen plant met bloemen zult
zien. Maar misschien is één van uw
kleinkinderen wel enthousiast?
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MIJN VERZAMELING, MIJN TROTS.
Jan Schouten

Toen ik afgelopen zomer op een warme
augustusmiddag weer eens in mijn kas
ging kijken stonden er verschillende cac-
tussen voor de eerste keer, de tweede of
zelfs de derde keer te bloeien. Ik heb een
gemengde verzameling, van
acanthocalycium, via onder andere mam-
millaria en weingartia tot zygocactus. Het
talrijkst zijn de mammillaria�s, vele er-
van heb ik zelf gezaaid. De planten die ik
met trots bekijk zijn zeer oude exempla-
ren, afkomstig uit de verzameling van de
heer Jaap Cozak. Deze was al in de derti-
ger jaren lid van Succulenta. Toen hij in
1981 overleed was hij hoogbejaard, zijn
verzameling was al tientallen jaren oud.
Bij mij staan onder meer een Echinopsis
valida, een lobivia, een gymnocalycium
en een notocactus die hij gekweekt heeft.

Verder heb ik veel oude planten, waar-
onder vrij zeldzame soorten, overgeno-
men van mevrouw De Klerck, uit de
verzameling van de medeoprichter en
penningmeester van de afdeling Gouda,
wijlen Joop de Klerck. Vraag me niet
naar de exacte leeftijd van al deze plan-
ten, dat is niet meer na te gaan. Helaas
heb ik een grote cereus moeten inkorten,
omdat hij dreigde door het dak van de kas
te gaan groeien. Ook een Morawetzia
doelziana (die naam staat nog op het eti-
ket, tegenwoordig moeten we Oreocereus
doelzianus zeggen) moet al een respecta-
bele ouderdom hebben bereikt, hij is 1,15
m hoog. Verder Neobuxbaumia tetetzo,
Oreocereus hendriksenianus  (nu O.
leucotrichus), Pilosocereus royenii en
nog meer. Een derde groep oude planten
komt uit de verzameling van ons Goudse
lid van verdienste �Oom� Jaap van
Dulken. Daarbij zijn natuurlijk mammil-
laria�s, dat waren zijn favorieten, verder
neoporteria�s, parodia�s en een hele groep

copiapoa�s. Die middag stond een
Copiapoa cinerea  var. columna-alba met
drie bloemen te pronken. Het is een 26
cm hoge plant met een doorsnede van 30
cm, de doornen zijn in de nieuwgroei
roodbruin, naar onder aan de plant verg-
rijzen ze, in de kop zit beige-achtige wol.
De uit Chili afkomstige plant werd in
1959 door Ritter als Copiapoa columna-
alba beschreven.

Backeberg maakte er drie jaar later de
bovengenoemde naam van. Commentaar
van Ritter: �Helaas heeft Backeberg zich
altijd geroepen gevoeld om mijn, op veld-
studies gebaseerde onderzoeksresultaten
vanachter de schrijftafel op uiterst
gebrekkige gronden of ook zonder reden
te corrigeren�.

Deskundigen onder elkaar!
Ook de andere copiapoa�s hebben een

flinke omvang. Hoe oud ze zijn? Oom
Jaap had in zijn kas, toen hij nog aan de
Wethouder Venteweg woonde, planten
staan die nog voor de oorlog gezaaid wa-
ren, zelfs al in 1932. Planten dus die nu
50 of 60 jaar oud zijn, waar je trots op
kunt zijn en die je met liefde verzorgen
en vertroetelen moet.

Ik heb zelfgezaaide planten die al aar-
dig naar de 20 jaar lopen. Momenteel
staat een 45 cm hoge Notocactus lening-
hausii (in de boeken ook wel Eriocactus
leninghausii, maar volgens �cactologen�
nu Parodia leninghausii) te bloeien met
drie grote heldergele bloemen op zijn
scheve kop.

Door het langdurig mooie zonnige weer
komen steeds weer cactussen in bloei.
Bijvoorbeeld Parodia tuberculata met
geelachtig-rode bloemen. Ook een grote
gymnocalycium blijft maar doorgaan,
roze bloemen met een iets bruine gloed
en een wat roodachtige keel. Volgens de
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boeken zou het Gymnocalycium boden-
benderianum  zijn. Verscheidene oude
planten heb ik op naam, van anderen
moet ik de naam gokken met behulp van
cactusboeken.

�s Avonds bekeek ik de foto�s die mijn
vrouw die middag bij de fotograaf ge-
haald had. Daarbij waren de plaatjes, die
ik eind juli gemaakt had van de �Konin-
gin van de Nacht�. Ik heb twee exempla-
ren, de ene is een Selenicereus
grandiflorus, die heb ik al ruim vijftien
jaar. Hij staat in de volle grond en groeit
wel een meter per jaar. Ik moet hem dus
wel in toom houden.

De andere is waarschijnlijk
Selenicereus hamatus, een stek die ik on-
geveer twaalf jaar geleden heb gekregen
van een mevrouw in Gouderak, die met
haar bloemen de krant had gehaald, he-
laas wist zij geen naam. Mijn S.
grandiflorus bloeit regelmatig, maar S.
hamatus  (?) liet me tot dusver in de
steek. Er verschenen wel eens knoppen,
maar die vielen  steeds weer af.

Kort voor ik dit jaar op vakantie ging,
zag ik bij beide de eerste knoppen ver-
schijnen. Toen wij weer thuis kwamen
stonden alle knoppen op springen. Eind

juli was het zo ver, heel langzaam begon-
nen de bloemen te ontluiken. Niet zonder
trots maakte ik een hele reeks foto�s van
de Koningin en haar hofdame. Alle reden
dus om weer eens in de boeken te duiken.
Ik maakte de volgende aantekeningen:

Selenicereus grandiflorus  heeft klim-
mende groene tot blauwgroene takken die
tot 2,5 cm dik kunnen worden, met tot 7
of 8 vlakke ribben. De areolen hebben 7
tot 11 naaldvormige, gelige, later bruin
wordende doornen, tot 1 cm lang en haren
die bij oudere takken afvallen. De wel-
riekende bloemen zijn, zoals de naam
zegt groot, van 10 tot 30 cm lang met een
behaard en bedoornd vruchtbeginsel en
bloembuis. De binnenste bloembladeren
zijn wit, de buitenste goudgeel tot goud-
bruin. De eetbare rode vruchten zijn 8 cm
lang, met een gelige tekening en gele
doornen met bruine wol. De plant is reeds
lang in Europa bekend, Linnaeus be-
schreef hem in 1753 als Cactus
grandiflorus, de tegenwoordige naam
kreeg hij in 1909 van Britton & Rose.

Selenicereus hamatus heeft lichtgroene
glanzende takken, een doorsnede van 2
cm en is meestal vierhoekig met tot 1 cm
lange uitsteeksel die wat houvast geven

Selenicereus grandiflorus.
Foto�s van de schrijver
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bij het klimmen. De areolen hebben 5 tot
6 doornen, ongeveer 0,5 cm lang, de bo-
venste borstelig, wit en afvallend, de 2 of
3 onderste steviger, bruin en blijvend.

De bloemen zijn groot, wel 30 tot 40
cm lang, de bloembuis is groen tot
bruinachtig met zwarte haren en witte
borstels. Het vruchtbeginsel heeft juist
zwarte haren en witte borstels. De bin-
nenste bloembladeren zijn wit, de buiten-
ste inwendig chroomgeel en aan de bui-
tenzijde roodachtig. De plant werd in
1837 beschreven door Scheidweiler als
Cereus hamatus  en door Britton & Rose
ook in 1909 onder Selenicereus geplaatst.

Ondanks de geraadpleegde boeken, ook
die met kleurenfoto�s, blijf je soms toch
twijfelen omdat het uiterlijk van je plant
niet op alle onderdelen klopt met het
plaatje, daarom heb ik een vraagteken
achter deze laatste naam gezet. Iedere
plant kan net iets afwijkend zijn en de
verspreidingsgebieden zijn soms klein,
andere kunnen uitgestrekt zijn, wat meer
variabiliteit meebrengt. Ach, wat doet het
er ook toe. Je hebt een mooie plant en als
je maar weet bij welk geslacht hij hoort,
dan ben je al een heel eind. Ook
specialisten hebben er moeite mee en het
onderlinge gekissebis vult de tijdschrif-

ten en houdt soms ook onze sprekers be-
zig. Maar ja, er is nog zoveel uit te zoe-
ken en te bestuderen, ook worden er nog
steeds nieuwe soorten gevonden. Het be-
langrijkste is dat we lekker bezig zijn
met onze liefhebberij en ons enthou-
siasme uit kunnen dragen aan jongeren,
zodat alle door ons verzamelde kennis en
ervaring niet verloren gaat. Ik denk dat
we dan samen goed bezig zijn.

LiterLiterLiterLiterLiteraaaaatuurtuurtuurtuurtuur:::::
Haage [1982]: Kakteen von A bis Z. Leipzig-

Radebeul.
Ritter,F. [1980]:Kakteen in Südamerika, Band

3, p. 1095. Spangenberg.

Van Heuven Goedhartstraat 36, 2811 BX  Reeuwijk.

Selenicereus hamatus (?)
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AGAVE FILIFERA
Jan Essers
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Veel eisen stellen ze niet, als ze �s win-
ters maar vorstvrij en kurkdroog worden
gehouden. De verzameling vult men aan
met enige planten die klein blijven. Ze
worden opgepot in een stevig mengsel be-
staande uit wat potgrond en klei, liefst
löss. Aan voeding wordt niet veel aan-
dacht besteed. Ik denk dat nieuw sub-
straat bij het omzetten in grotere potten
reeds voldoende is, bij mij in ieder geval.

In oktober gaan ze in de winterberging
en in mei weer naar buiten op een zon-
nige plaats op het zuiden. De standplaats
in mijn tuin is bijna 51° N.Br. en bijna 6°
O.L. en 90 meter boven N.A.P. vlak onder
de top van de Hokkelenberg. Mijn agaves
staan op een terras tussen andere kuip-
planten.

En toen ...! Ja, toen ontdekte mijn
vrouw op 6 Augustus 1997 dat de Agave
filifera Salm. begon te bloeien, d.w.z. in
het centrum van de plant begon de bloem-
stengel uit te lopen. Nou, dat was een
verrassing. Men hoort wel eens van deze
of gene dat  een agave in bloei staat,
maar nu gebeurt het bij een eigen plant;
werkelijk een verrassing. Dit moest dus
maar eens vastgelegd worden met behulp
van een fotocamera, een meetlat en een
ladder. De hoogte van de plant bedraagt
40 cm en de diameter is 70 cm, alles
gemeten vanaf de rand van de potrand.
De pot is van kunststof met een diameter
van 30 cm. De plant is vermoedelijk 20-
25 jaar in mijn bezit en zal dus na de
bloei jammer genoeg afsterven. Hoe heeft
de groei van de bloemstengel zich vol-
trokken? (Zie foto). Bij de �ontdekking�
was de stengel reeds 1.08 m hoog. Na een
week 2.07 m, een groei dus van 14 cm
per etmaal! Aan het einde van de tweede
week, op 20 Augustus, was de eerste
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knopzetting van bloemen zichtbaar en de
hoogte bedroeg 2.67 m, dus een groei van
8.6 cm per etmaal, bij een buiten-
temperatuur van 25ºC. Op 27 Augustus
was de hoogte 3.16 m, dat is 7.1 cm per
etmaal. Op 7 September opende de eerste
bloem bij 15º C en regen, op 1.80 m
hoogte.

Acht september viel de �bescherming�
van de helmknoppen af en kwamen de
gele stuifmeelkorrels vrij en verschenen
meteen de vliegen en de bijen. Op 10 sep-
tember begon de eerste bloem te verwel-
ken. Dus 3 dagen stond ze te pronken. De
uiteindelijke hoogte bedroeg 3.30 m. De
laatste bloem, op 30 cm onder de top,
was open op 8 oktober. De laatste 30 cm
was de stengel kaal,  maar op de punt wa-
ren nog eens 12 bloemen in een krans ge-

plaatst. �s Nachts bedroeg de temperatuur
ongeveer 0º C.

De bedoorning heeft enige bijzondere
kenmerken. De onderste schubben met
doorns hebben een 6 mm. brede voet,
naar beneden spits toelopend, als een om-
gekeerde driehoek. In het beginstadium
tot aan de eerste knoppenaanzet ligt de
bedoorning �plat� tegen de stengel, wat
een prachtig effect veroorzaakt; de licht-
paarse kleur van de bedoorning tegen het
groen van de stam (zie foto). Bij het naar
buiten buigen van de bedoorning schrom-
pelt deze in en krijgt zijn strogele kleur,
met donkere punt.

 Ze zijn naar boven gericht tot op 1.00
m hoogte en 70 mm lang. Tot op 1.40 m
wordt de bedoorning dunner en 50 mm
lang en naar beneden gericht.

Vanaf 1.40 m tot aan de top, nog dun-

Agave fi l i fera in de tuin van de schrijver

Foto�s van de schrijver

Deel van de bloemstengel
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ner, net haren, 30 mm lang en naar boven
gericht. Over de bladeren van deze agave
wil ik hier niet verder uitweiden, omdat
deze overal te zien zijn en algemeen be-
kend, met de afhangende draden. De
bloemstengel heeft een verticale, zeer
flauwe sleuftekening, met een diameter
van 35 mm. Aan de zonzijde paars-bruin
gekleurd, aan de noordzijde groen. De
bloemen zijn op deze stengel spiraalvor-
mig geplaatst. Ze staan op een kort steel-
tje van 2 mm. Deze knoppen zijn gras-
groen. Het totale kleurbeeld  van de
bloeiende �toorts� is paars-bruin met het
felle geel van de helmknoppen als accent
(zie foto). Er zijn op de bloem 6 petalen,
groen-paars van kleur en naar buiten om-
gekruld. De totale hoogte van de bloem is
35 mm. De 5 helmdraden steken hier nog
eens 40 mm boven de petalen uit, en zijn
paars-bruin. De stijl is rechtopstaand en
4mm korter dan de helmdraden. Op de
stempel, onder de loep bekeken, is een
onduidelijke tekening te zien van 3 vlak-

jes en minuscule gaatjes. De doorsnede
van de stempel is 1.2 mm (zie foto). Op
de helmdraden zitten de 2 beweeglijke
helmknoppen ongeveer 7 mm lang en 1
mm breed. Net kleine omgekeerde ba-
naantjes met de gebogen zijde naar boven
en in het midden van de �holle� zijde op
de helmdraad geplaatst, wiebelend en los
van elkaar. De eerste dag van het openen
van de bloem hebben de helmknoppen
nog een bruin �beschermingsschoentje�
om, net als bij schaatsen. De tweede dag
vallen deze af en komt de stralend gele
kleur te voorschijn. De vruchtzetting
heeft plaats gevonden toen ik met vakan-
tie was. Nu, begin december vallen deze
af. Vermoedelijk heeft wel zaadzetting
plaats gevonden, maar was het te koud
om te rijpen. De vruchten zijn groen, 20
mm lang met een doorsnede van 8mm .In
de lengte driehoekig afgerond en
driehuizig. Van Peter van der Puyl mocht
ik (met dank) een Academisch Proef-
schrift ontvangen uit 1878. Hierin be-

Deel van de bloeiwijze
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schrijft J.C.C.W. Van Nooten een
bloeiende Agave geminiflora Brand. Dit
zou nu Agave filifera Salm zijn. Ik ben
echter geen agavenkenner en weet dit dus
niet zeker. Volgens dit proefschrift zou
deze plant in 1795 vanuit Zuid-Amerika
in Europa zijn ingevoerd. De eerste bloei
werd vermeld in 1815 in de tuin van de
Hertog van Litta te Lainate bij Milaan.
Tot de datum van dit proefschrift had
deze plant reeds 11 namen gehad en 13
keer was bloei gemeld in heel Europa,
d.w.z. gedurende een eeuw. Van Nooten
beschrijft een plant die bloeide bij de he-
ren. E.H.Krelage en Zoon te Haarlem en
wel op 20 September 1875. Ook wordt
beschreven dat ze zeer geneigd is tot
bloeien ...(na 20 jaar!). Deze plant bij
Krelage werd 1.54 m hoog en stond ach-
tereenvolgens buiten, dan in de koude
kas, gevolgd door de warme kas. De eer-
ste bloei was op 13 november. Zo ziet
men dus dat deze plant reeds lang in de
belangstelling staat en ook, dat met wat

speurzin naar oude boeken, leuke dingen
ontdekt kunnen worden en deze speurzin
beloond wordt. Al met al een interessante
belevenis.

LiterLiterLiterLiterLiteraaaaatuurtuurtuurtuurtuur:::::
Jacobsen, H. (1946).  Succulent Plants
Nooten J.C.C.W. van (1878). Academisch

Proefschrift op het Gebied der Horticultuur
aan de Rijksuniversiteit te Leiden, door
Johannus Cornelis Catharinus Wilhelmus
van Nooten, den 16e Januari 1878.

Hokkelenbergstraat 8, 6444 AG Brunssum.

Bloem van Agave fi l i fera
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CACTUSSEN ZOEKEN VOOR (IETS)
GEVORDERDEN. (1)

Arend van der Snee

Wie al een keertje wat vindplaatsen van
zijn favoriete succulente planten bezocht,
bekruipt eerder of later het verlangen nog
meer vindplaatsen te bezoeken.

�t Gebeurde mij al op de terugweg na
mijn eerste bezoek aan Argentinië in
1992. Mijn vrouw toonde weer geen be-
zwaren, zodat begonnen werd met het ma-
ken van plannen en het aanleggen van de
benodigde fondsen. In welk land ik zou
gaan zoeken was geen vraag, maar naar
welke planten was een probleem dat bij
mijn vertrek eind november 1995 nog
maar gedeeltelijk was opgelost. Het was
mij wel duidelijk geworden dat via Brazi-
lië naar een van de grote plaatsen in het
noordwesten van Argentinië vliegen ken-
nelijk onmogelijk is. Dus maar weer be-
ginnen in Buenos Aires, en dan snel rich-
ting Cordoba of nog liever verder naar
Ojo de Agua.

Tot mijn verbazing begrijpt de man
achter het kaartverkooploket van het bus-
station in Buenos Aires onmiddellijk mijn
wensen, uitgesproken in het Spaans, dat ik
de volgende dag zo omtrent 4 uur wil ver-
trekken, zodat ik de daaropvolgende och-
tend om een uur of 8 in Ojo de Agua zal
arriveren en dat ik niet wil overstappen.
Ik heb hem van te voren wel verteld Ne-
derlander te zijn en dat ik maar een beetje
Spaans spreek. De twee winters cursus lo-
pen op de volksuniversiteit, ook al was
dat maar een uur per week, zijn dus niet
voor niets geweest.

In Ojo de Agua is het hotel in andere,
maar niet betere, handen overgegaan. De
nieuwe eigenaar is van het, uiterst zeld-
zame, onvriendelijke type Argentijn. Er is
geen kamer vrij en de eerstvolgende da-
gen blijft dat zo. Gelukkig woont op 100
meter afstand de fotograaf met wie ik op

mijn vorige reis connecties heb aange-
knoopt. Op zijn raam een bordje met de
mededeling dat wegens werkzaamheden
voor het locale radiostation de zaak tij-
dens de ochtenduren gesloten is, ook om-
dat zijn vrouw een paar dagen bij haar
moeder in Cordoba verblijft. Ontdaan plof
ik op mijn bagage. Wat nu? Daar hoef ik
niet over na te  denken. Aan de overkant
van de straat gaat de deur van een winkel-
tje open en de eigenares nodigt de �Holan-
des� binnen en op de koffie. Ze weet ook
dat de fotograaf nog wel even langs komt
voor hij aan het werk gaat. Even later gaat
aan de overkant de deur van de apotheek,
beheerd door de moeder en de broer van
de fotograaf, open. Ook daar word ik her-
kend en binnen genodigd. Even daarna
verschijnt de fotograaf die zich veront-
schuldigt dat hij aan �t werk moet. Als ik
daarop zo goed en zo kwaad als �t kan in
het Spaans reageer, begint hij te grijnzen,
zet de radio aan en vertrekt. Pakweg 10
minuten later hoor ik dat �Arend, el
Holandes� er weer is en dat hij Spaans
spreekt!!!! Binnen de kortste keren ver-
schijnt er iemand die mij op een scooter-
tje langs allerlei lieden voert die ik bij
mijn vorige reis al eens had ontmoet. En
iedereen moet natuurlijk controleren hoe
het met mijn Spaans is. Een daverend be-
gin van een onvergetelijke reis!

Na een dagje plichtplegingen ga ik dan
maar op weg naar datgene waarvoor ik ge-
komen ben, de cactussen. Als lobividioot
(het  woord dat de redactie in mijn vorig
verhaal wijzigde in lobivia-idioot) is het
eerste wat ik wilde gaan zoeken en wat ik
de vorige keer niet had gevonden, een
provisorisch beschreven plant: Lobivia
formosa v. amaichensis (Rausch n.n.) . Via
San Miguel, de hoofdstad van de provin-
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cie Tucuman, ga ik eerst naar Tafi del
Valle. Onderweg kruipt mij, deze reis
voor de eerste (maar niet laatste) keer,
een flinke portie schaamrood op de wan-
gen. In mijn verhaal over mijn eerste reis
meldde ik, trots op mijn landbouwkundig
inzicht, hier rijst te herkennen. Nu ik dit
weer zie, is het gewas nu manshoog
geworden. Navraag leert dat het geen
rijst, maar suikerriet is! In Tafi verandert
de schaamte weer in trots, als blijkt dat in
het hotel de beheerster (3 jaar geleden
nog serveerster!) mij onmiddellijk her-
kent. Ik moet toch wel een diepe indruk
gemaakt hebben destijds. Ik kijk een
dagje rond, omdat het opvallend veel
groener is dan bij mijn vorig bezoek. Een
paar lieden die, zoals in Argentinië niet
ongebruikelijk is, belangstellend komen
informeren wat een vreemdeling hier doet,
vertellen mij dat de oorzaak ligt in het
feit dat hier de afgelopen winter meer re-
gen dan gebruikelijk is gevallen. Als dit
voor U aanleiding mocht zijn om (een
deel van) Uw cactussen de komende win-
ter ook eens rijkelijk te gaan begieten,
raad ik U dit ten zeerste af. De volgende
ochtend besluit ik snel de bus te nemen
naar Amaicha del Valle om (weer) te gaan
zoeken naar de plant die zijn variëteit-
naam aan deze plaats dankt. Bij de vorige
gelegenheid had ik dat al een dag of vier
(vergeefs) gedaan, zodat ik nu eerst maar
eens op zoek ging naar iemand die deze
planten kende. En zie, het geluk is nog
steeds met de domme, zodat de eerste per-
soon die ik de foto in het boek van
Rausch laat zien meteen begint te wijzen
aan welke kant van het dorp er �mucho�
staan. Dat was wel de kant die ik al in ge-
dachten had, maar toch! Drie verkeerde
kanten zijn nu uitgesloten.

De volgende ochtend dus vroeg op pad.
In deze omgeving is dat echt nodig, want
bij de ingang van het dorp mag dan een
bord staan dat hier het mooiste klimaat ter
wereld heerst, ik vind het er in �t alge-
meen te warm. Wat ik ook vind zijn cac-

tussen van allerlei aard, maar geen
amaichensis. Bij terugkomst, aan de rand
van het dorp, zie ik wel een jong stel met
fietsen, in Argentinië niet zo�n algemeen
vervoermiddel. Navraag leert dat ze uit
Canada komen, helemaal op de fiets. Ze
hebben dan ook bovenbenen als beroeps-
wielrenners. Geen wonder na minimaal
10.000 km. (Ja, ik heb ook even een atlas
moeten raadplegen). Maar nog steeds geen
amaichensis. Daarom de volgende dag de
bus in en 10 km buiten het dorp uitgestapt
en gaan zoeken. Niks, noppes, of om bij
de plaatselijke taal te blijven: nada. De
daaropvolgende dag na 20 km de bus uit
en ziet: na zo�n 2 uur zoeken ontwaar ik
een roodachtig vlekje ergens op de helling
naast de weg. Zou dat dan eindelijk de
amaichensis zijn, of had iemand daar een

Honderden planten, her en der verspreid, gezien met
duizenden gele bloemen. En dan�.
Foto�s van de schrijver.
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blikje van een frisdrank of iets dergelijks
neergekieperd? De afstand tot de vlek
schat ik op maximaal 200 meter. Ik doe
er, omdat ik af en toe iets terug moet om
de juiste plek weer in �t vizier te krijgen,
pakweg 20 minuten over om bij de �vlek�
te komen. Maar ja, als er ook hier en daar
een brok steen van een meter doorsnee
ligt! Gelukkig blijkt het geen
verpakkingsmateriaal van wat dan ook te
zijn. Aan mijn voeten, of eigenlijk mijn
onderbenen, staat daar de gezochte plant.
Slechts één exemplaar, maar ik durf niet
te klagen. Wat een schoonheid! Het eerste
wat na een tijdje aanbiddelijk staren tot
mij doordringt, is dat zoveel moois met
geen pen valt te beschrijven. Dus dia�s
maken. Nu zal ik, omdat ik voor dit ver-
slag geen pen maar een computer gebruik,
toch trachten een beeld van de plant te
schetsen. Men neme een Lobivia formosa
v. bruchii (Br. & R.) Rausch , u misschien
beter bekend onder de naam van Back-
eberg n.l. Soehrensia bruchii, en voorzie
deze van de bedoorning van een Trichoce-
reus pasacana. Als dit U niets zegt, pro-
beer dan eens Echinocactus grusonii of
wel schoonmoedersstoel en maak elke
doorn erop 6 tot 8 keer langer.

Als ik ben uitgefotografeerd, kijk ik of
er zaailingen te ontdekken zijn. Nee dus.

Aangezien de plant waarschijnlijk voor de
tweede dag bloeit, is er ook nog niets van
een zaadbes te ontdekken. Dan maar de
omgeving afzoeken naar andere exempla-
ren. Omdat die is bezaaid met stenen van
de hiervoor genoemde afmetingen is dat
een proces waarbij de nodige voorzichtig-
heid betracht moet worden en derhalve
veel tijd vergt. Bovendien levert het niets
op! Terug dus, want op ongeveer deze tijd
moet de bus richting Amaicha komen. Dat
blijkt knap gegokt te zijn. Op �t moment
dat ik nog zo�n 100 m van de weg ben
hoor ik een claxon en zie verlichting
knipperen. Als ik opkijk zie ik nog net de
chauffeur, die mij intussen al wat keren
heeft vervoerd, vriendelijk naar mij
zwaaien. Naar het dorp is het ergens tus-
sen de 15 en 20 km lopen, een tocht waar-
aan ik toch maar begin, omdat ik niet
weet of er nog een bus komt. Bovendien
dreigt er als zo vaak regen of onweer,
waarvan overigens meestal niets terecht-
komt.

Onderweg blijkt gelukkig veel te zien,
van fraai bloeiende planten uit wat tegen-
woordig allemaal opuntia moet heten, via
ongebladerde struikjes met gele
pijpvormige bloempjes, waaraan een flink
aantal kolibries nectar trachten te
onfutselen, tot een sterrenkundig observa-

Austrocyl indropuntia
verschaffelt i i  (Tafi del
Val le)
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torium. Waar een gemiste bus al niet goed
voor is. Op 7 km van mijn doel ligt een
gehucht van 5, volgens mij toevallig ge-
plaatste, huizen. Een paar bejaarde bewo-
ners beginnen weer tegen mij, vreemde-
ling, te praten. Waar ik vandaan kom, wat
ik hier doe, waar ik vandaag ben geweest,
of ik daar nu lopend vandaan kom, waar
ik naar toe ga, of ik dat ook nog lopend
wil doen en of ik wel weet hoe ver dat is?
Dan wordt mij een kortere weg binnen-
door gewezen in de trant van bij de derde
boom links en dan bij het tweede huis
weer rechts enz., wat 2 km zou schelen.
Voor het advies heb ik ze uiteraard harte-
lijk bedankt, maar toen bij de eerste boom
al bleek dat ze me niet meer konden zien,
heb ik het toch maar niet opgevolgd. Een
goede beslissing, want 3 km voor het dorp
kwam alsnog de volgende bus! Onweren
of regenen heeft het trouwens ook niet ge-
daan.

Overmand door trots, omdat ik in twee-
de instantie toch �amaichensis� had ge-
vonden en dat me dat eigenlijk �maar�
een week tijd had gekost, besluit ik me-
zelf op een uitje te trakteren, ook al om-
dat je zover van huis toch niet elk toeris-
tisch gedrag achterwege kunt laten. Niet
zo gek ver van waar ik nu ben liggen de
Ruinas de Quilmes, vanwaar de Indiaanse
bevolking die deze streek bewoonde, zich
130 jaar verzette tegen de Conquistadores.
De  bus brengt mij tot op slechts 5 km van
daar.   Dan is het weer lopen geblazen,
omdat de hoop op een lift van gemobili-
seerde bezoekers vergeefs blijkt. Toch is
het de moeite weer waard. Na iets koels te
hebben gedronken, waarbij ondertussen
weer de bekende vragen moeten worden
beantwoord, wordt mij een privé-gids toe-
gewezen, die ook wel bloeiende cactussen
zal laten zien. Nu ben ik wantrouwend in-
gesteld tegen dit soort lieden, die steeds
weer kans zien dat wantrouwen te voeden.
Zo werd mij tijdens de rondleiding gewe-
zen op een plaats waar men een �tumba�
had ontdekt. Eerst werd nadrukkelijk ge-

vraagd of ik dat woord wel begreep. Ja, U
beste lezer zult intussen wel doorgekregen
hebben dat het hier om een graftombe
gaat. Het feit dat deze binnenshuis was
gelegen en niet op een van de drie be-
graafplaatsen bij de opgraving, betekende
dat het om een belangrijke man ging.
Vervolgens werd tot drie keer toe ge-
vraagd of ik het had begrepen. Dat had ik.
Slechts het feit dat mijn kennis van het
Spaans dat nog belette weerhield mij er-
van te vragen hoe ze zo stellig wisten dat
het om een man ging en of er geen andere
oorzaken waren voor het in huis begraven.
De bloeiende cactussen bleken alleen te
bestaan uit Trichocereus pasacana,  waar-
van een exemplaar gelukkig een wat laag
plaatsje naast een in etappes te beklimmen
muurtje had gevonden. Dat bood eindelijk
de kans om een bloem van bovenaf te fo-

Lobivia formosa var. amaichensis n.p. (Amaicha del
Val le)
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tograferen.
Vol trots werd mij daarna het net geo-

pende hotel getoond. En trots mochten ze
zijn! Kamers en meubilair van een kwali-
teit en uiterlijk zoals hier, was ik in geen
Argentijns hotel tegengekomen. De ont-
vangstruimte had een lambrisering van,
jawel,  planken gezaagd uit Trichocereus
pasacana . Wat er voor een kamer werd
gevraagd vond ik minder mooi: 60 peso�s
per overnachting door 1 kamergebruiker,
70 peso�s voor 2, is het 4- à 5-voudige
van wat een simpel plattelandshotel re-
kent. Als U dan ook nog bedenkt dat 1
peso = 1 $U.S., snapt u wel dat ik er geen
gebruik van heb gemaakt, hoewel dit een
vrijwel ideale basis zou moeten zijn om te
gaan zoeken naar Lobivia formosa v.
kieslingii (Rausch) Rausch. Wanneer ik
aanstalten maak om weer te vertrekken,
wordt mij gevraagd naar welke plaats ik
ga. Als ik antwoord: Amaicha, hoor ik dat
getracht zal worden mij mee te laten rei-
zen met een toevallig aanwezige bus met
bezoekers. Dat blijkt te kunnen, waardoor
ik even later blijk te zijn beland in een
schoolreisje! Onderweg deel ik, als
vreemdeling, natuurlijk mee in de versna-
peringen en wordt bovendien door de me-
depassagiers toegezongen. Eenmaal in
Amaicha wordt bovendien van de route
afgeweken om mij voor het hotel af te zet-
ten. Dat je als vutter zoiets nog mag mee-
maken! Omdat ik hier nu wel genoeg be-
leefd heb, ga ik de volgende dag  maar
naar het volgende doel, Cafayate. Aange-
zien ik hier in de naaste omgeving geen
cactussen vind, zelfs geen opuntia, besluit
ik maar verder te gaan, na wat herinnerin-
gen en cadeautjes te hebben gekocht. Het
grote aanbod wat je hier tegenkomt maakt
dat niet eenvoudig. Mijn eerste opwelling,
aardewerk spullen, laat ik varen als ik de
omvang ervan tot me door laat dringen en
me herinner hoe bagage in een vliegtuig
wordt geladen. Nadat ik een plaatsbewijs
heb gekocht om de volgende dag naar
Salta te reizen, ga ik mijn aankopen naar

het hotel brengen. Bij binnenkomst word
ik door de vrouw van de eigenaar in �t En-
gels aangesproken. De bekende vragen
(waar vandaan, waarom enz.) worden ge-
steld. Als bij het beantwoorden het woord
cactus valt, vraagt zij of ik Dietrich Her-
zog ken. Die naam is mij wel bekend, de
persoon die erbij hoort niet. Vervolgens
wordt een telefoontje gepleegd, waarbij
wordt geregeld dat ik de volgende ochtend
door hem word afgehaald. Daarna wordt
een briefje voor de busondernemer ge-
schreven, waarna het uitstellen van mijn
vertrek naar Salta met een dag ook zo is
geregeld.

Als ik de volgende ochtend bij Herzog
ben en zijn verzameling bekijk wordt ik,
zoals bij mij gebruikelijk, zo overdonderd
door wat ik zie, dat er het eerste uur bijna
geen woord over mijn lippen komt. Geluk-
kig lijkt mijn gastheer dat niet als beledi-
gend op te vatten en vertelt rustig zijn
verhaal. Wanneer ik een beetje los kom,
vraag ik hem of hij in �t bezit is van
Lobivia grandiflora v. herzogii Rausch .
Tot mijn verbazing is �t antwoord nee, bo-
vendien vindt hij dat niet erg omdat het
volgens hem toch maar om een hybride
gaat. En dat, terwijl deze plant toch naar
hem is vernoemd. Behalve zeer veel lobi-
via�s en rebutia�s heeft hij ook veel paro-
dia�s verzameld, waaronder het hele com-
plex rondom Parodia maassii . Een schit-
terend ogende groep planten, maar  mijn
kennis van dit geslacht is zo klein dat ik
de verschillen niet zie. Wie trouwens ver-
wacht dat in Cafayate, waar blijkens een
boven de toegangsweg hangend bord de
zon woont, cactussen in de open lucht
worden gekweekt, heeft het, net als ik,
mis. Ook klaagt hij over het feit dat een
bepaalde parodia-species niet wil bloeien.
Die is gevonden in een nauwe kloof, pre-
cies aan de kant waar geen zonlicht komt.
Het volgend jaar zet hij ze op mijn aanra-
den maar eens onder het tablet.

Wordt vervolgd
Karveel 12-26, 8231 AS  Lelystad
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WAT IS MATUCANA GRANDIFLORA?
Rob Bregman

In de lange serie over het geslacht
Matucana, gepubliceerd in Succulenta
tussen 1986 en 1990 en in 1996 in boek-
vorm, is een aantal planten met ongeldige
namen provisorisch gerangschikt onder
wél geldig beschreven soorten. In een
aantal gevallen moesten wij daarbij ver-
melden dat er nog te weinig over de be-
trokken planten bekend was en dat onze
classificatie in de toekomst nog wel eens
zou kunnen veranderen.

We zijn inmiddels enige jaren verder
en daardoor is er over een aantal planten
wat meer informatie beschikbaar: zaailin-
gen van toen zijn nu bloeibare planten.
Soms echter roepen nieuwe gegevens
even zovele nieuwe vragen op en zijn we
dus eigenlijk geen steek verder gekomen.
Dat is onder andere het geval met
Matucana grandiflora.

Deze �soort� hebben wij destijds voor-
lopig ondergebracht bij Matucana
aurantiaca. Voorlopig, omdat we de
bloem niet kenden. Verwantschap met M.
intertexta werd waarschijnlijk geacht, ge-
zien de kleine afstand tussen de natuur-
lijke groeiplaatsen en de gelijkenis in
plantenlichaam. Nu we een aantal planten
in bloei hebben gekregen, is  deze kwes-
tie (paradoxaal genoeg) er niet duidelij-
ker op geworden.  Dit stukje is dan ook
tevens een oproep aan andere liefhebbers
die mogelijk over andere gegevens be-
schikken en mij verder kunnen helpen.

Overigens bleken de grandiflora-bloe-
men naar Matucana-maatstaven niet uit-
zonderlijk groot te zijn, eerder aan de
kleine kant zelfs, dus waarom Knize deze
naam heeft gekozen, is mij vooralsnog
niet duidelijk. Maar dit terzijde.

De naam Matucana grandiflora  (niet te
verwarren met Matucana haynei var.
grandiflora!) is afkomstig uit de catalo-

gus van de handelaar Karl Knize in Lima,
Peru. De meeste zaden en planten met die
naam zijn ook door hem verspreid. Onder
nummer KK 576 vinden we in die catalo-
gus naast Matucana grandiflora  zelfs een
variëteit albispina. Twee planten met het-
zelfde veldnummer dus en hoogstwaar-
schijnlijk behorend tot dezelfde popula-
tie. Niks variëteit dus. Voor beiden werd
ook dezelfde vindplaats vermeld, name-
lijk Balsas (N.Peru), op 1200-1500 m
hoogte. De planten zijn nooit officieel
beschreven; de namen zijn dus ongeldig.
De vindplaats Balsas, een dorp gelegen

Matucana grandiflora, Ritter-import (?) van onbe-
kende herkomst.
Foto�s van de schrijver, tenzij anders is aangegeven.
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aan de rivier de Marañon, is op zich al
reden voor nader onderzoek. M.
aurantiaca is namelijk van die plek niet
bekend. Ook groeit deze soort bij mijn
weten niet beneden de 2000 m. M.
intertexta  is ook nooit bij Balsas gevon-
den, wel komt deze soort wat zuidelijker
langs de Rio Marañon (bij de monding
van de zijrivier Rio Crisnejas) op de-
zelfde hoogte als M. grandiflora  voor.
Andere Matucana-soorten die ooit bij
Balsas zijn gevonden, zijn M. formosa,
M. myriacantha   en M. weberbaueri,
maar die hebben (althans op soortniveau)
niets met M. grandiflora te maken.

Ik ben nu in het bezit van 3 verschil-
lende typen planten die allemaal het label
Matucana grandiflora  dragen. De eerste
betreft een importplant van Ritter (dat
staat althans op het label) met helaas on-
bekende vindplaats uit de verzameling
van Peter Melis (Foto 1). Daar begint het
eerste probleem al, want in Ritter �s werk
�Kakteen in Südamerika� zal men M.
grandiflora vergeefs zoeken. De plant is
nu ongeveer een decimeter breed, heeft
een donkergroene epidermis zoals M.
ritteri die heeft en begon de afgelopen
zomer aan de basis stekken te maken.
Deze plant zou voor een zwak bedoornde
M. aurantiaca  kunnen doorgaan maar de
bloem is m.i. daarvoor te afwijkend. Deze
is oranje, vrij klein en slank: de lengte is
nog geen 6 cm. De bloembuis is slechts 5
mm dik, geheel rood en zwak behaard.
Deze bloemkenmerken passen m.i. meer
bij M. intertexta  dan bij M. aurantiaca.

Aardig om te vermelden is dat deze
plant twee jaar geleden bij mij voor het
eerst knoppen vormde en uitgerekend tij-
dens een korte vakantie naar Zuid Lim-
burg wenste te gaan bloeien! Er zat dus
niets anders op dan de plant maar in de
auto mee te nemen, netjes verpakt in een
kartonnen doosje achter de voorste zit-
plaats. Dat veroorzaakte nogal wat hilari-
teit bij mij thuis, want, zo werd mij naar
het hoofd geslingerd, wie neemt er nu een

cactus mee op vakantie? De moeite was
gelukkig niet tevergeefs, want bij kasteel
Schaloen in de buurt van Valkenburg
vond ik een mooi plekje om de plant
bloeiend te fotograferen. Zo kon ik een
foto van deze plant ook nog in het boek
over het geslacht Matucana opnemen (af-
beelding 32 naast blz. 69). Gevolg was
wel dat de bloem niet bestoven kon wor-
den en er dus geen zaden bestudeerd kon-
den worden. Een jaar later kon dat wel,
niet omdat ik geen voorjaarsvakantie had
geboekt maar omdat de plant (door de
strenge winter?) 2 weken later bloeide
dan het jaar ervoor. De zaden bleken van
het aurantiacatype te zijn, met de voor
deze groep karakteristieke kratervormig
uitstekende micropyle.

Het tweede type is M. grandiflora var.
albispina  KK 576, gekweekt uit zaadvan
Knize (Foto 2). Op het eerste gezicht zijn
het typische intertexta�s, met het gras-
groene plantenlichaam en de korte, gebo-
gen, witte doorns. Ook de feloranje
bloemkleur doet sterk aan M. intertexta
denken, alleen de vorm is anders. De
bloem is namelijk volkomen symmetrisch
(actinomorf), alle bloemblaadjes zijn
radiair uitgespreid. Toch schijnen ook bij
M. intertexta zulke symmetrische bloe-
men voor te komen [zie de foto bij het ar-
tikel van Alfred Lau (1995)]. De zaden
behoren daarentegen weer tot het
aurantiaca-type.

Een plant die hier veel op lijkt, is
Matucana roseiflora   KK 1767 (Foto 3),
ook al een ongeldige Knize-naam. De ge-
fotografeerde plant is in het bezit van
mijn Engelse vriend en Matucana-kenner
Maurice Williams. Als vindplaats van
deze plant wordt door Knize opgegeven
�Rio Crisnejas, Marañon, 1300 m�. In dit
gebied komt M. intertexta wél voor. Ge-
zien ook de overeenkomst in planten-
lichaam en bloem is M. roseiflora  dan
ook vrijwel zeker een vorm van M.
intertexta. Ook de zaden zijn nagenoeg
identiek aan die van M. intertexta. Voor
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M. roseiflora lijken de systematische pro-
blemen dus opgelost. Het enige raadsel
dat bij deze plant overblijft, is zijn naam:
roseiflora betekent �met roze bloemen�
en dat klopt dus niet. In zijn catalogus
geeft Knize de bloemkleur als �rosa-
weiss� op. Heeft Knize planten en/of za-
den verwisseld, wie zal het zeggen? Wat
jammer toch dat Knize niet wat zorgvul-
diger te werk is gegaan!

Een aantal jaren geleden, tijdens een
excursie van de Kring Amsterdam naar de
kwekerij de Herdt, viel mijn oog op een

groepje zeer sterk spruitende planten on-
der de naam Matucana polzii (Foto 4),
maar ze zagen er toch anders uit dan de
polzii�s die ik kende. M. polzii   spruit na-
melijk ook op de jonge areolen en bij
deze planten zaten de stekken alleen aan
de onderzijde. Bovendien was de
bedoorning anders. Bij navraag vertelde
de heer de Herdt mij dat de planten waren
opgekweekt uit zaad van Matucana
grandiflora   afkomstig van Knize. Dat
verklaarde veel en ondanks deze vorm
van klantenmisleiding kocht ik toch 2

Matucana grandiflora var.
albispina KK 576.

Matucana roseiflora KK
1767.
Foto M. Will iams
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exemplaren. De reden waarom de Herdt
�Matucana polzii� op het label schreef,
zal wel gelegen zijn in het feit dat M.
polzii  kort daarvoor als nieuwe soort was
beschreven. Hoe dan ook, deze planten
wijken van de andere grandiflora-typen af
door extreme stekvorming. De planten
hebben vreemd genoeg nog steeds niet
gebloeid; wellicht moeten ook hier de
stekken verwijderd worden om de bloei te
stimuleren. Bloem en zaad zijn dus van
deze grandiflora-vorm vooralsnog onbe-
kend.

Samenvattend kan gesteld worden dat
de planten met de naam Matucana
grandiflora  een heterogeen gezelschap
vormen, die daardoor moeilijk onder één
noemer (lees: één soort) gebracht kunnen
worden. Alle besproken planten hebben
kenmerken van zowel M. aurantiaca  als
M. intertexta , de één wat meer van de
eerste, de ander wat meer van de tweede.
Ook de vindplaatsen duiden op een posi-
tie tussen genoemde twee soorten in. In
zo�n geval zijn er een aantal mogelijkhe-
den:

een nieuwe soort Matucana grandiflora
beschrijven

2. alle grandiflora-vormen bij M.
aurantiaca  onderbrengen

3. alle grandiflora-vormen bij M.

intertexta onderbrengen
4. een deel van de grandiflora-vormen

bij M. aurantiaca  en een deel bij M.
intertexta onderbrengen.

Mogelijkheid 1 zal weerstand oproepen
vanwege de  (te) grote overlap met M.
aurantiaca en M. intertexta. Mogelijkhe-
den 2 en 3 liggen meer voor de hand maar
dat vereist een andere diagnose van de
betreffende soorten. Bovendien zijn daar-
voor - en dat geldt vooral voor mogelijk-
heid 4 -  meer gegevens nodig, die voor
een groot deel alleen door veldstudie
kunnen worden verkregen. Dan kan mis-
schien ook duidelijk worden of M.
grandiflora een hybride is van M.
aurantiaca en M. intertexta, dan wel een
natuurlijke verzameling van overgangs-
vormen.

Eindconclusie: we zijn weer bij AF.

LiterLiterLiterLiterLiteraaaaatuurtuurtuurtuurtuur
Bregman, R. 1996. The genus Matucana.

Balkema, Rotterdam.
Lau, A.B. 1995. Een brief. Succulenta 74 (1):

45-47.

Hector Petersenstraat 71112 LJ Diemen

Matucana grandiflora,
verkocht als M. polzii
door de Herdt.
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HET GESLACHT THELOCACTUS
17. DE NIEUWSTE ONTWIKKELINGEN, DEEL 2.

Wim Alsemgeest, Rob Bregman en Rikus van Veldhuisen.

In deel vier van deze serie artikelen
over het geslacht Thelocactus hebben we
het gehad over de �Huizache�-vorm van
T. tulensis, dit is de T.tulensis met gele
bloemen. Inmiddels zijn van deze vorm
weer een aantal namen in omloop geko-
men. Dit zijn: Thelocactus tulensis var.
hincadensis n. prov. en Thelocactus spec.
Bustamante. Deze laatste vorm groeit in
de staat Tamaulipas bij het plaatsje Bus-
tamante. Uit diverse bronnen kwamen be-
richten binnen dat dit een zeer woestbe-
doornde vorm is. Nu blijkt dat wij een
paar jaar geleden al in bezit kwamen van
deze vorm, die verspreid is door Cock
Grootscholten, de  heer Lausser uit
Duitsland en de Tsjech Pavel Pavlicek.
Deze laatste gaf de vorm het veldnummer
PV 247. Wij herinneren ons echter ook
dat vele jaren geleden op de Goudse
Cactusbeurs een thelocactus in omloop
kwam met de naam Thelocactus spec.
Noord Mexico. Zo ver ik nog weet, kwa-
men de planten en of zaden via Leo van
der Hoeven in omloop. In Oostenrijk is
deze vorm bekend sinds 1988. Opmerke-
lijk is ook het verhaal dat de heer
Lausser zich verbaasde dat deze vorm al
enkele jaren in massa gekweekt wordt in
het Westland, dat kon gewoon niet!  In
onze verzamelingen blijft van de woeste
bedoorning waarover wordt verteld he-
laas niet veel over. Toch is ze wel te
onderscheiden door haar heldergroene
lichaamskleur en de tweekleurige be-
doorning, witte randdoorns en zwarte
middendoorns (zie foto 1). Bij ons heeft
deze vorm nog niet gebloeid maar we
verwachten ook hier gele bloemen.

De nog langer bekende vorm die meer

zuidwestelijk voorkomt in de omgeving
van Huizache in de staat San-Luis-Potosi
wijkt af door een donkerder groene kleur
van het plantenlichaam en naar roestbruin
verkleurende doorns. Dit is op de afbeel-
ding bij deel vier van deze serie ook goed
te zien. In lichaamsbouw is er nauwelijks
verschil. Wij hebben vernomen, dat deze
beide vormen binnenkort als één nieuwe
soort beschreven worden.

Thelocactus spec. HO 809.
In 1991 verscheen in KuaS een artikel

over de kennis van het verwantschaps-

Thelocactus spec. bustamente.
Foto�s van de schrijver
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complex van T.
rinconensis . In deze
bijdrage maken de au-
teurs A. Lux, J.
Verduzco en M. Zacher
gewag van een vondst
uit het zuiden van
Nuevo Leon. De be-
treffende planten zijn
volgens de auteurs
verwant met T.
rinconensis en waar-
schijnlijk een nieuwe
soort. Ook P.
Panarotto bericht over
deze planten in het
Italiaanse tijdschrift
�Piante Grasse� in

1996. Hij spreekt hier wel over twee ver-
schillende vormen. De eerste, PAN 266,
bloeit bijna wit en vormt grote planten,
met veel koppen. De tweede vorm, PAN
266B, blijft enkel en valt op door de
enorme goudkleurige bedoorning. Wij
willen u met nadruk naar dit artikel ver-
wijzen vanwege de zéér sprekende foto�s.

Gedurende enkele jaren heeft de firma
Köhres uit Duitsland Thelocactus spec.
HO 809 in haar zaadlijst gevoerd. Zaai-
lingen hieruit leken veel op T. riconensis,
echter zelfs al bij de jonge zaailingen
viel de woeste goudkleurige bedoorning
op. Daar HO een afkorting is voor de
veldnummers van Anton Hofer is contact
met hem opgenomen om de identiteit van
zijn vondst te achterhalen. Naar zijn me-
ning handelt het hier om één en hetzelfde
taxon, mogelijk een nieuwe soort, maar
zeker verwant met T. riconensis. De heer
Hofer heeft deze planten op vier verschil-
lende plaatsen aangetroffen, maar steeds
in het zuiden van de staat Nuevo Leon.
De bijbehorende veldnummers zijn: HO-
0455, HO-0809, HO-1016 en HO-1091.
Op slechts één van de vindplaatsen, HO-
0809, groeit de spruitende vorm. Alle
planten bloeien wit tot zacht roze. De
planten vormen een dikke waslaag op de

Thelocactus spec. HO 809

Thelocactus spec. HO 809
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epidermis, waardoor
de planten wat weg
hebben van een
copiapoa. Ook in cul-
tuur is dit bij zaailin-
gen al te zien. We
moeten afwachten wat
het zal worden; een
nieuwe soort, een
variëteit, of misschien
zelfs wel twee
variëteiten. Hierbij
plaatsen wij een dia
van de HO 809 verkre-
gen van de heer Haas
uit Duitsland en een
standplaatsopname ge-
maakt door de heer
Hofer.

Wij zijn ervan overtuigd dat er tussen
het moment dat deze regels geschreven
worden en het moment van publicatie al-
weer zaken achterhaald zullen zijn en
nieuwe ontdekkingen gedaan zijn. Kennis
is nu eenmaal geen vaststaand feit, maar
een ontwikkelingsproces. Wij hopen dat u
aan deze serie artikelen net zo veel ple-
zier hebt beleefd als wij aan het schrijven
ervan.

Er volgt nog slechts één laatste afleve-
ring met alle veldnummers en een sleutel,
daarna zullen we, als er iets nieuws  te
melden valt, u weer op de hoogte bren-
gen.

Literatuur:
Lux, A., Verduzco, J., Zachar, M., Zur

Kenntnis der Verwandtschaftskreisse von
Thelocactus rinconensis (Poselger) Britton
& Rose, KuaS  42(11) 1991.

Panarotto, P., Qualche cosa de nuovo, Piante
grasse, Vol. XVI, No.2, 1996.

0 = Vindplaats van Thelocactus spec. aff.
Rinconensis
corr. adres
Stadhouderslaan 3, 3417 TT  Montfoort.

Thelocactus  spec. HO 809
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ARGENTIJNSE OPUNTIA�S:
ONBEKEND EN ONBEMIND

J. Lambert, ir. A.I.Gx.

Na een eerste contributie over minder
bekende Argentijnse opuntia�s (Lambert,
J.,1993) meen ik deze thans te kunnen
aanvullen met een paar merkwaardige
planten, die we sedertdien meer in detail
konden bestuderen. In de eerste plaats
gaat het om O. erectoclada, een soort af-
komstig uit de Cachipampa. Daar het ver-
boden is zomaar planten uit de natuur
mee te nemen, ben ik de heer Freminia
(Frankrijk) zeer dankbaar dat hij enkele
mooie cultuurexemplaren ter beschikking
stelde. De soort behoort tot de groep der
Airampoae, dat wil zeggen dat ze eerder
laagblijvende, kruipende bosjes vormt.
Merkwaardig zijn hier wel de rechtop-
staande leden, die aanleiding waren voor
de naam van de plant (erectoclada = met
omhoog gerichte takken). In de cultuur
zijn de segmenten lang en smal: 7-8 cm
lang en slechts 22 mm breed. Volgens
Backeberg zouden de segmenten bij wild-
planten minder slank zijn. Langs de bin-
nenkant verlopen ze min of meer recht,

terwijl de buitenkant meer bolrond is. De
epidermis is groen en fijn gespikkeld;
jonge scheuten zijn glanzend, oudere seg-
menten worden mat. De areolen zijn rond,
1-1,5 mm in diameter, bedekt met gelige
glochiden. Jonge areolen zijn bedekt met
een conisch dekblaadje, roodachtig tot
kastanjebruin van kleur, ongeveer 1,5 mm
groot en snel afvallend. Jonge areolen
dragen 2 witte dorens van ongeveer 5 mm
lang en zijn naar beneden gericht. Nader-
hand worden nog 1 tot 2 dorens bij-
gevormd en neemt de lengte (vooral van
1) toe tot 20 mm; het totale beeld wordt
gecompleteerd met een tiental korte,
bruine, naar boven gerichte doorntjes.

De bloemen zijn de mooiste die ik ooit
zag bij opuntia�s. Ze staan midden op de
segmenten (dus niet op de rand) en berei-
ken bij volle opening een hoogte van 45
mm en een diameter van 60 mm. Het
vruchtbeginsel is 15 mm hoog en 12 mm
breed, de kleur is lichtgroen. De areolen
op het vruchtbeginsel zijn overeenkom-

Opuntia erectocleda
Bloem zijaanzicht.
Foto�s van de schrijver
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stig die van de segmenten, doch de
dorens worden talrijker en langer tegen
de bovenste rand van het pericarpellum.
De buitenste bloembladen zijn
schubachtig, smal lancetvormig, licht-
groen met karmijnkleurige rand. De
overgangsbloembladen zijn breed
lancetvormig, karmijn met brede licht-
groene middenstreep. De binnenste
bloembladen zijn spatelvormig en getand,
prachtig karmijnrood van kleur. De ge-
voelige meeldraden zijn karmijnrood met
roomkleurige helmknoppen. De stijl is
vuilwit, de donkergroene stempel heeft
11 lobben.

Ritter heeft deze soort in synonymie
gesteld van O. microdisca; hier kan ik het
niet mee eens zijn. De segmenten van O.
microdisca  zijn korter en minder afge-
plat, de dorens zijn talrijker en langer.
De bloem blijft, ook bij volle anthese,
meer bekervormig in tegenstelling tot de
sterk radvormige bloem van O.
erectoclada . Misschien is de verwarring
ontstaan door het waarnemen van slechts
onvolledig geopende bloemen van O.
erectoclada , die dan meer lijken op die
van O. microdisca . Een laatste argument
voor een aparte soort is wel dat O.
erectoclada  in de kas een gewillige
bloeier is, terwijl O. microdisca onder
onze cultuuromstandigheden het vertikt
om ook maar een bloem te gaan ontwik-
kelen (volgens Backeberg wil ze ook aan
de Middellandse Zeekust evenmin tot
bloei komen).

Een tweede soort die ik hier onder de
loep wil nemen, is O. paraguayensis K.
Sch.. In Argentinië ontdekte Spegazzinii
enkele jaren later planten in het berg-
gebied ten zuiden van Buenos Aires en
ebschreef deze als O. bonaerensis. Brit-
ton en Rose stelden de laatstgenoemde in
synonymie met O. paraguayensis, die in
1899 door Schumann was gepubliceerd.
Deze synonymiesering is trouwens door
Spegazzinii zonder meer aanvaard. Het

moge duidelijk zijn dat deze soort een
uitgestrekt verspreidingsgebied heeft, dat
inderdaad van het zuidelijk deel van de
provincie Buenos Aires tot ver in Para-
guay reikt. Met zo�n verspreidingsgebied
is het niet verwonderlijk dat er variaties
optreden tussen de verschillende popula-
ties. De variaties vormen evenwel een
�continuüm�, waarmee het niet wenselijk
is bepaalde variëteiten te onderscheiden.

De hier te geven beschrijving is geba-
seerd op een populatie voorkomend in de
Cuesta del Totoral, provincie Catamarca.
De plant vormt sterk vertakte struiken,
die 1 a 2 meter hoog kunnen worden. De
segmenten zijn lichtgroen, langwerpig,
15-20 cm bij 5-8 cm; rond de areolen is
de kleur wat donkerder. De basale seg-
menten (�stammen�) zijn weinig afgeplat
tot sub-cilindrisch. De areolen zijn geel-
achtig wit, eivormig, 5 bij 3,5 mm.

Opuntia erectoclada
onvolledig geopend bloem: vgl. met O. microdisca
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Dorens ontbreken in het begin volledig
en verschijnen pas op oudere segmenten,
a rato van 1 doren per areool. Ze zijn wit
overgaand in grijzig en worden tot 5 cm
lang.

In tegenstelling tot de voorgaande
soort zijn de bloemen ingeplant op de
rand van de segmenten en wel in het bo-
venste gedeelte van het laatste segment.
Ze zijn 75 mm lang en 45 mm breed. Het
vruchtbeginsel is 45 mm lang, lichtgroen,
met ronde areolen van 2-3 mm diameter,
bekleed met witte wol en bezet met een
boog bruinachtig rode glochiden. De bui-
tenste bloembladen zijn  spatelvormig,
groenachtig geel met een brede,
baksteenrode middenstreep. De
overgangsbloembladen hebben dezelfde
kleur, maar zijn iets langer (tot 30 mm),
spatelvormig en getand. De binnenste
bloembladen zijn iets smaller, goudgeel
met wat lichtere middenstreep. De keel is
groenachtig. De meeldraden zijn niet ge-
voelig, wit, evenals de helmknoppen. Ook
de stijl is wit, verdikt en 18 mm lang; de
stempel is groenachtig wit en draagt 7
stempellobben van 6 mm lengte.

Sommige auteurs menen in deze soort
slechts een vorm van O. vulgaris te moe-
ten zien. Ofschoon de beide soorten nauw

verwant zijn, bestaan er voldoende ken-
merken om ze separaat te houden. Dit
zijn ondermeer de meer langwerpige seg-
menten, de verschillende kleur van de
buitenste en overgangsbloembladen, de
niet-gevoelige meeldraden en de sterker
ontwikkelde bosjes glochiden aan de
areolen van de vruchten.

Literatuur:
Backeberg, C. (1958), Die Cactaceae I, p.

439-440, fig. 456-458
Lambert, J. (1993), Succulenta 72(4), 163-170
Ritter, F. (1980), Kakteen in Südamerika p.

408-409
Schumann, K. (1899), MfK IX, p. 149
Spegazzinii, C. (1901), Contr. Fl. Tandil, p.

18-19
Spegazzinii, C. (1925), Nuevas Notas

Cactologicas, p. 93-94

Passendalestraat 84, B 8980 Passendale

Opuntia paraguayensis
Bloem in cultuur
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SUCCULENTENNIEUWTJES
                                                 Ton Pullen

We beginnen deze aflevering met Aloë ,
het tijdschrift van de Succulent Society
of South-Africa [34 - 1&2, 1997]. Het be-
vat deze keer nogal wat nieuw-
beschrijvingen: Argyroderma theartii van
de Knersvlakte wordt voorgesteld door E.
van Jaarsveld. Plectranthus venteri van
Jaarsv. & Hankey is een nieuwe vertegen-
woordiger van de Lipbloemenfamilie uit
de Northern Province, zoals dat deel van
Zuid-afrika tegenwoordig heet. Pierce &
Gerbaulet publiceren twee nieuwe soor-
ten uit het geslacht Brownanthus: Brown-
anthus neglectus en B. pseudoschlich-
tianus, terwijl Brownanthus nucifer
(Ihlenf. & Bittrich) Pierce & Gerbaulet
de nieuwe naam is voor Pseudo-
brownanthus nucifer Ihlenf. & Bittrich.

Tenslotte de nieuwbeschrijving van
Anacampseros prominens G. Williamson
uit Richtersveld. Deze auteur wijzigt te-
vens de naam Avonia mallei in
Anacampseros mallei.

Afgezien van deze rijke oogst aan
nieuwe soorten bevat dit nummer nog een
aantal andere interessante artikelen.
Bruce Bayer schrijft over Haworthia,
G.Marx over de recent beschreven
Haworthia venusta en G. Williamson over
de endemische Pelargonium tripalmatum.

Een bijdrage van Steve Hammer han-
delt over de vormenrijkdom bij Cono-
phytum subfenestratum.

De langste bijdrage - alweer van G.
Williamson - handelt over Tylecodon
similis. Dezelfde auteur schrijft ook over
de Richtersveld-expeditie in 1995.

K. Esler & G. Salcher deden een studie
naar de ontkieming van zaden bij
Sceletium tortuosum terwijl P. Phillipson
zich onledig houdt met de Didiereaceae.
Bayer was op zoek naar de typevindplaats
van Haworthia heidelbergensis.

In het Tsjechische blad �Kaktusy� [13
- 3, 1997] beschrijven Riha & Tabasco
een nieuwe ondersoort en vorm  onder de
naam Echinocactus grandis ssp. poly-
cormus forma fenellis. Hochstaetter
schrijft over een nieuwe Pediocactus
nigrispinus ssp. puebloensis. Verder arti-
kelen van Slaba over Copiapoa calderana,
Sedivy over Coryphantha tripugiona-
cantha, Klikar over Pyrrhocactus odori-
florus en Acanthocalycium aurantiacum,
Gratias over Alluaudia procera, Pedro &
Riha over Strombocactus en Hajek over
Sclerocactus polyancistrus.

Het Amerikaanse �Cactus and Succu-
lent Journal� [69 - 4, juli/aug. 1997] is
vrijwel geheel gewijd aan het geslacht
Mammillaria. Algemene liefhebbers-
artikelen van Maddams en Pilbeam, een
studie van Fitz-Maurice over de recent
beschreven M. tezontle, kritische be-
schouwingen over M. sartorii en M.
eriacantha en een nieuwe soort, Mammil-
laria amajacensis, beschreven door C.
Brachet & M. Lacoste. Verder nog een
nieuwe Conophytum: C. hammeri, be-
schreven door G. Williamson & H.C.
Kennedy en  vernoemd naar de beste ken-
ner van dit genus, Steven Hammer.

In het daaropvolgende nummer [69 - 5,
sept./okt. 1997] beschrijven Lavranos &
Rapanarivo een tweetal nieuwe Pachy-
podium-soorten, te weten P. eburneum en
P. bicolor. In hetzelfde nummer wordt
ook Echeveria cante als nieuwe soort be-
schreven door Ch. Glass & M. Mendoza-
Garcia.

A.E. Arecas-Mallea beschrijft Melo-
cactus intortus ssp.domingensis als
nieuwe ondersoort.

In dit nummer verder een uitgebreide
verhandeling over Mammillaria crinita,
door het echtpaar Fitz-Maurice.
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In het �British Cactus & Succulent
Journal�  [15 - 3, september 1997] publi-
ceert H. Antesberger zijn waarnemingen
aan Melocactus.

D. Dringham zocht Opuntia erinacea
var. columbiana op in haar natuurlijke
habitat en bericht daarover. Ortega Varela
& Ch. Glass berichten over een spectacu-
laire reddingsoperatie. Vanwege het in
gebruik nemen van een grote stuwdam
dreigde een grote hoeveelheid cactussen,
waaronder de habitat van Echinocactus
grusonii, onder water te komen staan.
Een groot deel van de planten werd over-
gebracht werden naar droger oorden.

Chris Holland geeft een uitgebreid
overzicht van cactusplanten, die volgens
hem winterhard zijn. Een bijdrage van
Graham Charles handelt over de
Soehrensia�s van Argentinië. Priscilla
Swartz bericht over de vorderingen bij de
herintroductie van Aloë suzannae op
Madagascar.

J. Arnold is op zoek geweest naar po-
pulaties van Escobaria vivipara in
Arizona en bericht over zijn bevindingen.

Tenslotte wil ik nog wijzen op de in-
troductie van een nieuwe hybride
xGraptoveria �Margarete Reppin�. Max
Holmes uit Australië maakte deze krui-
sing en publiceert daarover in het �Cac-
tus and Succulent Journal� [21 - 2,
sept.1997], het blad van de Cactus &
Succulent Society of New South Wales,
Australië.

In Zuid-Afrika is gepubliceerd een
�List of Southern African Succulent
Plants�.  Volgens de berichtgeving is dit
een complete lijst van alle 4674 taxa uit
350 genera en 58 families van Zuid-
afrikaanse succulente planten. Te bestel-
len bij Umdaus Press, P.O.-box 11059,
0028 Hatfield, RSA. De prijs bedraagt
Rand 95,� of $ 29,�.

Internoto [18 - 4, okt.1997] bevat de
nieuwbeschrijving van Notocactus
arachnitis var.  minor forma darilhoensis,
van de hand van N.Gerloff.

Het Franstalige �Succulentes� [20 - 4,
nov.1997] besteed veel aandacht aan de
Boliviaanse botanicus Martin Cardenas,
onder meer met een lijst van soorten, die
door hem beschreven of naar hem ver-
noemd zijn.

J.M. Solichon wijdt een uitgebreid arti-
kel aan Echinocereus.

De bodemgesteldheid op de natuurlijke
cactusgroeiplaatsen in Mexico is het on-
derwerp van een opstel door R.F. de
Castillo.

�The Journal of the Mammillaria So-
ciety� [37 - 1, febr. 1997 bevat een kriti-
sche bespreking van Reppenhagen�s
Mammillaria-monografie, door

R.E. Stanley. In een serie bijdragen
over Coryphantha brengt de auteur,

S. Woolcock, een checklist van door
hem erkende goede soorten.

M. Lowry bespreekt Mammillaria�s met
een velnummer van Michel Lacoste [ML].
Deze bespreking wordt voortgezet in het
volgende nummer van dit blad [37 - 2,
mei 1997], evenals Stanley�s kritische
noten op Reppenhagen�s visie.

R.Dicht houdt zich bezig met de
synonymie van Coryphantha poselgeriana
en

C. salm-dyckiana. Lowry zet zijn serie
over Mammillaria�s met een ML-nummer
voort in de volgende aflevering van deze
periodiek [37 - 3, aug.1997].

Stanley doet hetzelfde met zijn kritiek
op Reppenhagen. Woolcock zet zijn be-
sprekingen van Coryphantha voort.

In het Deense tijdschrift �Kaktus�
brengt F. Süpplie een nieuwe hybride van
de paascactus: xRhipsalis �Red Bird�. Te-
vens korte artikelen over Turbinicarpus
jauernigii en T. ysabelae en een wat lan-
gere bijdrage over de cactusflora van het
zuidwesten van de Verenigde Staten.

K.H. Prestlé brengt een artikel over de
Echinopsis-soorten uit Zuid-Brazilië en
Uruquay.
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SUMMARIES

Translated by Paul Klaassen

Page 2
�May it be a little more� is the title of the

editorial regarding the ongoing discussions
about changes in Succulenta�s articles of
association.

Page 3
Kees Goorden writes about condensation in

the hot house section of his greenhouse in an
article entitled �My experiences with ��
(mijn ervaring met�)   Here he grows
Melocactus and Disco�s. After looking at the
causes and consequences of condensation, he
concludes that by heating to 12  oC and
cooling, the problem disappears when the
temperature is raised to 15  oC.

Page 4
Wim Alsemgeest traces the history of

Astrophytum asterias since 1843.   In 1843 A.
asterias caused a sensation.  Today, the (very
white) heavily flecked cultivar �Super
Kabuto� is much in demand.

Page 9
There is a welcome return for Frank

Süpplie with an overview of the Genus
Rhipsalis.   He reports on taxonomic
developments and cultivation and discusses
the individual species.

Page 16
Euphorbia punicea is a remarkable plant.

This stemsucculent is characterised by its
simple cultivation needs, only requiring some
warmth.  The exeptionally nice flower (for a
Euphorbia) provides Rik van Veldhuisen with
the reason for this article.

Page 19
The regular feature �One size too large�?�

(een maatje te groot�?) by Ton Pullen seems
to have been created specially for Carnegiea
gigantea, as it is one of the largest cacti in
the world.   Ask a child to draw a cactus, and
something resembling a saguaro is often the
result.   This cactus sets the scene for
numerous wild-west movies.

Page 23
Jan Schouten writes in �My collection, my

pride and joy� about plants of approximately
50 or 60 years of age which need to be looked
after with tender love and care and of which
he can be justifiably proud.

Page 26
Jan Essers article �And then�! deals with

the surprise when, on 6th August 1997, his
wife discovered that the Agave filifera in his
garden was coming into flower.

Page 30
This second trip of Arend van der Snee to

Argentina means that he is now (almost) a
veteran cactus explorer.   The amazing story
of a hobbyist who only uses public transport
to reach habitats of his favourite plants.   In
this edition we publish the first episode.

Page 35
Plants found in cultivation under the

invalid name Matucana grandiflora appear to
be heterogenous in stem, flower and seed.
Three different specimens in the author �s
collection are discussed. Their morphology as
well as their geographic distribution suggest
that the systematic position of M. grandiflora
lies most probably between M. aurantiaca and
M. intertexta.  Another plant from the same
area, M. roseiflora, belongs almost certainly
under M.intertexta, although only one speci-
men was available. Readers are requested to
provide additional information.

Page 39
In the penultimate part in their series on

Thelocactus  Wim Alsemgeest, Rob Bregman
en Rikus van Veldhuisen deal with the latest
developments in the Genus and focus in
particular on Thelocactus sp. HO809.

Page 42
J Lambert follows up his article �Less well

known Opuntias from Argentina� from 1963
with Argentinean Opuntias: unknown and
unloved� and discusses Opuntia erectoclada
and

Page 45
Newsflash out of other magazines
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ONTWIKKELINGEN

Door de drukte van de afgelopen tijd is het maken van een rooster voor de redactionele
openingen achterwege gebleven. U zult het daarom nog eenmaal met mijn proza moeten doen.
Het volgende nummer gun ik graag de beurt aan een ander lid van ons team die dit, evenals
ikzelf, graag doet.

Op de laatste Algemene Ledenvergadering werd, bij de discussie over ledenwerving en
jeugdleden, het voorstel gedaan voor het maken van een eigen pagina op het internet. Dit
voorstel werd aangenomen. Sindsdien hebben een aantal leden vele elektronische brieven
gewisseld en zijn vervolgens aan de slag gegaan. De doelstelling is om zo snel mogelijk met
zinnige informatie op het net te komen en dit dan daarna te voorzien van aanvullende
ledenwervende- en informatieve elementen. Begonnen wordt met de reeds binnen de vereniging
aanwezige informatie, waarbij vanwege het internationale karakter van het net, naast de
Nederlandse- ook de Engelse taal wordt gebruikt. De leden die over een toegang tot het net
beschikken, wekken wij op eens een kijkje te nemen op de site: www.succulenta.nl.  Schroom
niet uw mening te geven. Hebt u nog goede ideeën; des te beter. Wij verwachten met dit nieuwe
medium de naamsbekendheid van onze vereniging te kunnen vergroten en aspirant leden (en ook
leden die niet aan afdelingen deelnemen) beter te kunnen bereiken. Natuurlijk weten wij dat niet
iedereen over een computer beschikt en dat daarom het bereik nog beperkt zal zijn. Algemeen
wordt aangenomen, dat het aantal aansluitingen op het internet snel zal toenemen. Voor allen,
die op het net informatie gaan zoeken, willen wij er zijn.

In het nieuwe millennium (als dat tenminste op 1 januari 2000 begint) moeten nieuw te
beschrijven planten worden geregistreerd, alvorens een nieuwe plant kan worden erkend. Dit
voorschrift is opgenomen in de �International Code of Botanical Nomenclature� art. 32.1 (1994).
Het tijdvak 1998-1999 wordt gebruikt om de procedures hiervoor te ontwikkelen en uit te
testen. Succulenta neemt hieraan deel.

Het streven om uw tijdschrift, ondanks het achterwege blijven van een stijging van het
ledental, betaalbaar te houden en verder te verbeteren, leidt tot veranderingen in de wijze
waarop ons blad geproduceerd wordt. De wijzigingen verlopen niet altijd vlekkeloos.  Het
vorige nummer vertoonde wat schoonheidsfoutjes en verscheen bovendien, door
mis(ver)standen op de drukkerij, te laat. Ik ben uitgenodigd bij het drukken van dit nummer
aanwezig te zijn. Misschien dat het oog van de meester�. (Een spreekwoord, neem het maar
niet te letterlijk). In ieder geval wordt er alles aan gedaan om de opgaande lijn van voorgaande
jaren weer op te pakken. Wij van de redactie houden u op de hoogte.

Joop van Alten.



MIJN ERVARING MET ....
3 ZAAIEN

Kees Goorden

Voordat ik werd aangestoken door
het succulentenvirus, zaaide ik al veel
plantjes. Dat varieerde van tomatenplan-
ten tot eenjarige planten - en niet te
vergeten - de pitten van allerlei exoti-
sche vruchten. Het was dus niet zo ver-
wonderlijk, dat toen de belangstelling
voor cactussen gewekt was, ook het
zaaien van cactussen als een nieuwe
uitdaging werd beschouwd. Ik denk, dat
er over geen ander onderwerp zoveel is
geschreven als over het zaaien. Het
eerste wat ik over het zaaien van cac-
tussen las, stond in de handleiding, die
je krijgt als je lid wordt van Succulenta.
Ook in de bibliotheek van de afdeling
waren enkele boeken aanwezig over het
verzorgen en zaaien van cactussen. Na
het grondig doorlezen van deze raadge-
vingen, besloot ik de kennis in de prak-
tijk te gaan brengen. Na het verschijnen
van de zaadlijst van het Clichéfonds,
bestelde ik zaad en ik kreeg ook enkele
porties zaad van iemand van de afdeling,
zodat ik bij elkaar 21 porties zaad had.
In elk artikel dat ik had gelezen, werd
gesproken over verwarmde zaaibakken
en daar ik van beroep elektromonteur
ben, was het in elkaar knutselen van een
verwarmde zaaibak geen enkel probleem.
Ook werd in de artikelen aangeraden om
de grond te stomen. We hadden ergens
nog een klein wek-keteltje staan en dit
was daar prima voor te gebruiken. Het
stomen gebeurde op het gasstel in de
keuken en zelfs met een maximale afzui-
ging, geurde het toch nogal, maar je
moet iets voor je hobby over hebben. Na
alle voorbereidingen te hebben getrof-
fen, ging ik aan de slag met het zaaien.
De nieuwe potjes werden netjes gevuld
met de gestoomde grond en de zaden
uitgestrooid en afgedekt met fijn grind,

dat uitgekookt was. Daarna werden ze
kletsnat gemaakt met gekookt water en
bespoten met een Superol-oplossing. De
potjes werden daarna in de zaaibak
geplaatst,  die verwarmd werd tot een
temperatuur van 25 oC. Na zeven dagen
bleek dat mijn inspanningen niet tever-
geefs waren geweest. De eerste zaai-
lingen verschenen. Mijn eerste poging
leverde mij van de 21 zaaisels in 15
zaaisels resultaat op.

Aangemoedigd door het goede resul-
taat, schafte ik het volgend jaar 103
porties zaden aan. De zaaibak werd
groter en de ontsmettingsmethoden ble-
ven gehandhaafd. Op de bijeenkomsten
werden de ervaringen met zaaimethoden
uitgewisseld en een nuttige tip die mij
ter ore kwam, was het rollen van de
zaden in TMTD. TMTD gaat het vormen
van schimmels tegen. Er blijven altijd
wel resten van zaadbessen op de zaden
achter en met deze methode zorg je
ervoor, dat de zaden minder snel gaan
schimmelen. Ik heb wel eens zaai-sels
zonder en met TMTD behandeld om het
effect te testen. Er werd gewerkt met
porties van 100 zaden en de resultaten
volgen hieronder.

Achter de plantnaam de resultaten
van kieming zonder- en daarna die met
TMTD.

1. Notocactus ottonis 09-20
2. Melocactus species 63-55
3. Gymnocalycium

gibbosum  v.  nigrum 19-31
4. Setiechinopsis mirabilis 13-40
5. Rebutia xanthocarpa 18-33
Ik besef dat deze kleine proef met

zaaien niet geheel representatief is, hier-
voor moet je met grotere aantallen zaden
werken en dit enkele jaren achtereen
doen, maar er blijkt wel een bepaalde
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werking van TMTD uit,  wat voor mij
vol-doende is. In de loop der tijd werd
er nog meer lectuur  meegenomen uit de
af-delingsbibliotheek, waarbij vooral de
maandbladen interessante informatie
bevatten. Ik heb vanaf mijn eerste keer
zaaien in 1982 tot heden verschillende
methoden uitgeprobeerd. Uiteraard werd
er altijd met een verwarmde zaaibak
gewerkt. Ik heb dag- en nachttemperatu-
ren laten verschillen; gewerkt met kunst-
licht; 12 uur licht en 12 uur donker, dit
in combinatie met temperatuurverschil-
len en ontsmetten van de grond; tempe-
raturen om de paar dagen opvoeren tot
40 oC en zelfs het weken in pepsine van
de zaden is uitgeprobeerd. Nu kan ik na
deze experimenten wel vertellen, dat al
deze methodes wisselend succes oplever-
den en dat je er lekker mee bezig kunt
zijn. Het ligt aan de kwaliteit van het
zaad of u succes heeft bij het zaaien.
Een sprekend voorbeeld hiervan is mijn
erva-ring met het zaaien. De opkomst
van aangeschafte zaden van sulcorebutia
was altijd zeer slecht. Nu werden in
Succu-lenta door J. Pot eens zaden
aangeboden en deze heb ik toen besteld.
Dit waren zaden, die geoogst waren en
direct ver-zonden en deze werden in
hetzelfde jaar gezaaid, soms zelfs in
augustus.  Het resultaat was een
geweldige opkomst.

Conclusie: zaad van sulcorebutia�s
dat één jaar oud is, verliest veel van zijn
kiemkracht en derhalve moet het zo vers
mogelijk gezaaid worden. Nog een tref-
fend voorbeeld hiervan was het zaaien
van pelecyphora�s. Ik zaaide al jaren
pelycyphora�s en waar eerst geen zaai-
ling wilde verschijnen, kwamen nu bijna
alle zaden op. Nieuwe voorraad mis-
schien? In 1996 en 1997 was de opkomst
vrij hoog en dit lag niet aan de zaaime-
thode, want sinds een jaar of zeven werd
volgens dezelfde methode gezaaid. Het
percentage kieming lag in 1996 en 1997
op 80%, terwijl in voorgaande jaren 40%

van de porties ontkiemde. Het zaad was
afkomstig van vier zaadleveranciers en
er was haast geen onderling verschil in
opkomst, ze hadden allemaal dezelfde
kwaliteit blijkbaar, misschien van de-
zelfde hoofdleverancier. Hieruit blijkt
dat de kwaliteit van de aangeboden
zaden van jaar tot jaar verschilt.  Ook bij
het zaaien is het een kwestie van vol-
houden, kiemt het zaad dit jaar niet,
volgend jaar is er weer een kans.

De zaaimethode, die ik nu hanteer is
als volgt: potgrond uit een nieuwe zak
wordt vermengd met schoon metselzand
waarbij de verhouding drie op één is.
Met dit mengsel worden schone potjes
(diameter 5,5 cm.) gevuld waarbij er
niets extra ontsmet wordt. De zaden
worden in TMTD gerold en per portie in
een potje gezaaid. Het zaaisel wordt
afge-dekt met fijn grind en daarna
worden de potjes gedompeld in regen-
water. Dan worden de potjes in de zaai-
bak geplaatst,  waarin de temperatuur
25 oC is. Regelmatig worden ze met een
Superoloplossing besproeid. Het deksel
van de zaaibak loopt schuin af naar
voren, zodat de condensdruppels niet op
het zaaigoed vallen. De bak is aan de
voorzijde 8 cm. hoog en aan de achter-
zijde 12 cm. Het voordeel van deze lage
bak is dat het zaaigoed bovenop nat
blijft.  De potjes met zaailingen worden
enkele dagen na opkomst overgeplaatst
in een hogere bak, zodat de potjes
bovenop droog worden en de zaailingen
langzaam kunnen wennen aan niet ge-
spannen lucht. Deze hogere bak is  on-
verwarmd en soorten die heel snel uit
gespannen lucht moeten zoals Astro-
phytum worden meteen op een bescha-
duwde plaats in de kas gezet. Het zaaien
gebeurt in de kas, waarbij de zaaibak
wordt afgeschermd, zodat er geen zon in
kan schijnen. Ik zaai altijd begin mei.
Tot zover het zaaien en volgende keer
meer over hoe je de planten groot moet
krijgen.
                       Dubbelberg 2, 4708 DK  Roosendaal
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Sansevieria subspicata

�Variegata�. Deze plant

is al tientallen jaren in

cultuur. Het donkere

groen contrasteert

prachtig met het geel.

Een mericlinale

chimaera.

SANSEVIERIA�S
B. Juan Chahinian

Veel Sansevieria-verzamelaars lijken

meer geïnteresseerd in de  variegata-

vormen van deze planten dan in de

andere karakteristieke kenmerken.

De meerderheid van de sansevieria�s
heeft al min of meer ingebouwde
variegata kenmerken; namelijk hun
dwarse �streping� op de bladeren. De
lichtere dwarsbanden hebben kleinere
chloroplasten (bladgroenkorrels. red.) in
hun cellen. Wanneer door mutatie van
een paar cellen variegata-strepen
ontstaan, ontwikkelt de plant ook nog
gele of witte strepen met cellen zonder
bladgroen. Er is dan sprake van een
chimaera.

Sansevieria�s kunnen dus twee soor-
ten kleurschakering tegelijk vertonen.
Als de kleurschakering bestaat uit lijnen
spreekt men van mericlinale schakering.
De lijnen treden willekeurig op en lig-
gen op de voor- en achterzijde van een
blad op volledig verschillende plaatsen.
Dit type schakering is kenmerkend voor
monocotyle planten, waartoe de sanse-
vieria�s ook behoren (ook bv. de
grassen, red.)
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Sansevieria trifasciata �Futura

Variegata� . De gele lijnen op deze

compacte plant zijn een mericlinale

schakering. De plaats van de lijnen op

de voor- en achterzijde van de

bladeren correspondeert niet met

elkaar en de bladeren hebben een

verschillend patroon. (mericlinale

schakering).

Sansevieria sp. �Mason Congo

Variegata�.  Een door de Engelsman

Maurice Mason in de Kongo gevonden

plant. Periclinale chimaera.

Kleurschakering in de vorm van vlek-
ken is typisch voor de dicotyle planten,
zoals de bonte vormen van Hedera helix

of klimop.
In sansevieria�s kunnen alle bladeren

hetzelfde patroon ontwikkelen als hele
cellagen bestaan uit gele of witte gemu-
teerde cellen. Deze vorm heet periclinale
scharkering.

Er is ook nog een derde vorm die
sectorale schakering heet. In dit geval
vertonen bladeren op een van de blad-
helften  een volkomen gele of witte
kleur. Dit type is erg instabiel en nako-
melingen kunnen weer gewone mericli-
nale kleurschakering vertonen.

Als een blad nog groeit is het
gevlekte deel vaak maar een beetje
minder groen dan de andere bladdelen,
maar bij het volwassen worden treedt de
gele kleur in volle helderheid op. De
schakering komt bovenop de normale
dwarstreping van de bladeren. De hier
getoonde planten vertonen ongewone
strepen. De schakering treedt bij
planten met vlakke bladeren veel meer
op dan bij sansevieria�s met ronde
bladeren. Dit komt omdat de rondbladige
vormen trage groeiers zijn en in cultuur
weinig variëren.



Sansevieria trifasciata

�Futura aurea�.  De

gele variegatie is

meer in lagen aan-

wezig dan in lijnen

zoals bij de vorige

plant. Alle bladeren

hebben een overeen-

komend patroon. Peri-

clinale schakering.

Sansevieria kirkii

var. pulchra

�Variegata�. Gele

lijnen van een

mericlinale schake-

ring.

Sansevieria hallii

�Variegata�. Deze

plant, die bekend

staat als de �Baseball

bat� heeft gele lijnen

van mericlinale scha-

kering.
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Sansevieria trifasciata �Forescate�

Deze plant ontleent zijn naam aan de

Neder-landse plaats Voorschoten.

Eerst lijkt de plant op S. trifasciata

�Laurentii�, de meest populaire S. ter

wereld, maar dan omgekeerd. Groene

randen in plaats van witte randen en

witte middendelen in plaats van

groene. Bij nadere beschouwing is

onder de gele band groen aanwezig.

Een periclinale chimaera.
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De reden dat vormen met kleurscha-
kering in de natuur minder voorkomen is
gelegen in hun zwakkere groeikracht; ze
kunnen de hoge eisen van het milieu
minder weerstaan. Als een gestreepte
plant met minder bladgroen in een dicht
bestand van groene soortgenoten groeit,
delft hij op den duur het onderspit.

Wanneer de liefhebber op zoek gaat
naar planten met kleurschakering moet
hij altijd naar volgroeide planten zoe-
ken. Dan is de streping duidelijk te zien.
In zeldzame gevallen echter ontwikkelt
zich een nieuwe streping in de nieuwe
bladeren. Dit treedt op als in de apicale
meristeem van de plant een mutatie
optreedt. In dat geval kan men het bo-
venste deel van de plant afsnijden en
alle vegetatieve nakomelingen vertonen
dan hetzelfde beeld. Ik heb dit gepro-
beerd met S. trifasciata �Jade Margina-

ted�,  die ikzelf heb geïntroduceerd.
Uiteraard komen hiervoor alleen planten
in aanmerking die goed groeien en

meerdere bladeren maken, dus niet met
de gewone S. trifasciata .

De gestreepte sansevieria-vormen
groeien lastiger dan hun groene soortge-
noten. Ze vragen speciale aandacht wat
betreft de hoeveelheid licht, water en de
temperatuur. De gestreepte chimaera�s
hebben veel licht nodig voor de goede
ontwikkeling van de strepen. Voor hun
groei behoeven ze ook meer licht, want
de gele en witte delen zijn niet in staat
tot fotosynthese, omdat ze de chloro-
fylkorrels missen. Ze willen ook een
meer poreuze grond en moeten droog
gehouden worden bij lage temperaturen.
Een plotselinge koude-inval kan som-
mige in een nacht om zeep helpen.

In het algemeen mogen gestreepte
sansevieria�s niet onder de 10° C gehou-
den worden en overdag moet de tempera-
tuur bij ruim licht goed oplopen. Met
deze gegevens in het achterhoofd zijn
deze planten succesvol te kweken.

(Vertaling: Jan Jaap de Morree)

PO-box 10944  Naples  Florida 34101 USA



Sansevieria gracilis

�Variegata�. Bloeiende

plant met gele lijnen;

mericlinale scha-

kering.

S. patens �Variegata�.

Gele lijnen op een

niet volgroeid exem-

plaar. Mericlanale

schakering.

S. francisii

�Variegata�.  Planten

met bladeren in rijen

van vijf. De plant is in

cultuur eerder bekend

geweest als FKH 432.
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AZTEKIUM HINTONII EN

GEOHINTONIA MEXICANA

Wim Alsemgeest

Het is al weer meer dan zes jaar
geleden dat deze twee sensationeel nieuwe
soorten ontdekt zijn. Een jaar later zijn ze
beschreven en sinds die tijd hebben vele
tijdschriften melding gemaakt van deze
vondst. Werkelijk schitterende natuurop-
namen zijn daarbij afgedrukt. Op zich
natuurlijk prachtig dat in korte tijd zoveel
tijdschriften en daarmee zoveel mensen
kennis kunnen nemen van deze nieuwe
plantensoorten. Helaas is hierdoor wel een
enorme druk op die planten komen te staan.

Na het lezen van deze artikelen  wilde
�iedereen� die planten graag bezitten. Er
zijn dan ook behoorlijk wat mensen uit o.a.
Europa de standplaats in Mexico gaan
opzoeken. Het was dan ook opmerkelijk
om het artikel te lezen in de K.u.a.S van
mei 1997 waarin men refereert naar een
artikel in het Mexicaanse tijdschrift �La
Journada� van 5 december 1996, dat op 4
december 1996 tien Tsjechen in hechtenis
zijn genomen die illegaal cactussen in de
natuur aan het verzamelen waren.

Nog opmerkelijker was het om te lezen
dat op de IOS-jaarvergadering in 1995, als
extra attractie een excursie werd georgani-
seerd naar het gebied waar deze soorten
groeien. Men was ontdaan dat de Mexica-
nen ter plekke een kraam hadden ingericht
waar men behalve Coca-Cola ook de be-
treffende planten direct kon aanschaffen!
Men hoefde niet eens meer de berg op!

Het is jammer, maar aan de andere kant
toch ook wel te begrijpen dat zulk soort
toestanden ontstaan.

Ik begrijp trouwens niet dat het langer
dan zes jaar moet duren voordat er zaden
uit de met vergunning verkregen planten
kunnen worden geoogst en dus in omloop
worden gebracht. Dit begrijp ik te meer
niet daar, nadat in 1996 de eerste zaden in
de verkoop kwamen, het voor een groot
aantal liefhebbers een koud kunstje was om
binnen één jaar al plantjes van  een
centimeter groot op te kweken. Dit gebeurt
met behulp van de bij de meeste liefheb-
bers wel bekende zaailing-enting methode
op Pereskia. Hoewel ik deze methode lange
tijd niet meer had toegepast ben ik er dit
jaar ook weer mee begonnen. De resultaten
zijn werkelijk fantastisch. Ik verwijt mij
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Aztekium hintonii; zaailing op Pereskiopsis, 1 jaar oud.

Foto�s van de schrijver



zelf nu dat ik deze zaailing-enting methode
zo lang niet meer heb toegepast.

In 1996 waren de zaden van Geohin-

tonia mexicana met de prijs van DM 5,20
voor 20 zaadjes nog vrij prijzig. Aztekium

ritteri is wat goedkoper maar door de veel
fijnere zaden heeft men er daar meer van
nodig. Zodra de zaden ook van cultuur-
planten geoogst worden zal de prijs wel
flink dalen. Nu de eerste cultuurplantjes
wat groter worden is opnieuw iets sen-
sationeels ontdekt. In tegenstelling tot de
planten in de natuur heeft Aztekium

hintonii sterk behaarde areolen wat het
plantje een opvallend fraai uiterlijk geeft.
Bij enkele plantjes vormen zich door die
beharing ook wat langere middendoorn-
tjes.

Julien Jacobs, een Belgisch kunstena-
res op het gebied van zaailing-enting, gaat
zo ver dat zij de jonge entlingen vervol-
gens in stukken snijd om iedere rib op-
nieuw te enten op Echinopsis. Deze ribben
zuigen zich vol en gaan sterk spruiten.
Kortom, pas nu wordt er alles aan gedaan
om deze prachtvondsten in omloop te
brengen. De bloemen heb ik nog niet ge-
zien, maar die verwacht ik toch zeker dit
jaar wel.

Tot slot wil ik nog even iets heel an-
ders aansnijden, wat overigens wel met
bovenstaand verhaal te maken heeft. Het
zal u mogelijk opgevallen zijn dat de
laatste jaren bij beschrijvingen van nieuwe
cactussoorten regelmatig de naam Hinton
wordt gebruikt. Het lijkt mij daarom aardig
eens kennis te maken met deze familie. In
1930 richtte George Boole Hinton, die in
de Mexicaanse mijnbouw werkte, een
verzameling met Mexicaanse planten in.
Zijn zoon James C. Hinton kreeg vanaf
1936 ook interesse en hielp zijn vader
verder met het opbouwen  van een her-
barium. De tweede wereldoorlog zorgde
echter ook hier voor verval. Zoon James
verwierf later een grote ranche in Nuevo
Leon en begon opnieuw planten te ver-
zamelen met als doel de complete Flora
van de staat Nuevo Leon bijeen te brengen.

Ook de derde generatie George S.
Hinton werd bij dit botanische werk
betrokken. Tevens wordt er samen gewerkt
met de Escuela National de Ciencias
Biologicas in Mexico en de Universiteit
van Texas in Austin.

Dit herbarium van G.B.Hinton is goed
bekend in Mexico en bevat zo�n 1500
soorten. Het herbarium zou ook nog 50
onbeschreven plantensoorten bevatten.
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Zaailingen van

Geohintonia mexicana; 3

maanden oud
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Geohintonia neomexicana van pereskiopsis overgeent

op Echionopsis

Rib-enting op Echinopsis bij Julien Jacobs.

De volgende namen verwijzen naar de
familie Hinton. De geslachten Hintonia,

Neohintonia, Hintonella  en Ariocarpus

fissuratus var. hintonii en dus ook het
geslacht Geohintonia en de soort Aztekium

hintonii.
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EEN MAATJE TE GROOT...?
19. FEROCACTUS WISLIZENII.

                                                         Ton Pullen

Deze Ferocactus, één van de soorten,
die in de Verenigde Staten als �Barrel-
cactus� betiteld wordt, werd al in 1848,
als Echinocactus ,  beschreven door Dr.
Georg Engelmann [1804-1884]. Engel-
mann was een duitse arts, afkomstig uit
Frankfurt.  Hij maakte verscheidene
reizen meenaar het zuid-westen van de
V.S. mee en beschreef vele nieuwe
planten.

Hij vernoemde de plant waarover het
in dit artikel gaat naar Dr.A. Wislizenius
[1810-1889], iemand van wie mij verder
geen biografische bijzonderheden bekend
zijn. De naam wordt soms ook geschre-
ven als Wislizenus, zonder i.  Dat heeft
tot gevolg, dat de soortnaam ook wel als
wislizeni, met één i geschreven wordt.

Het zijn Britton & Rose (1920), die
Ferocactus  als nieuw geslacht introdu-
ceren en de onderhavige soort omdopen
tot Ferocactus wislizeni(i)  (Engelm.)
Br.& R..

De plant groeit aanvankelijk bolvor-
mig, maar gaat zich later zuilvormig
ontwikkelen. Op den duur kunnen oude
planten een hoogte van twee meter en
meer bereiken. De planten spruiten
zelden. Het aantal ribben bedraagt
plusminus 25. De bruine areolen dragen
borstelige, naald-dunne, soms wat kron-
kelige randdorens, waardoor deze soort
zich in het veld goed laat onderscheiden
van F. emoryi,  en krachtige, tot 15 cm
lange, gehaakte middendorens. Deze
middendorens zijn aan de onderzijde
zijdelings afgeplat, voorzien van ringen,
en aan het uiteinde voorzien van een
krachtige haak. De bloemen zijn meestal
geel, soms oranje-geel tot donker-rood, 6
cm lang. In de natuur bloeit deze soort in
augustus/september, veel later dus dan
de meeste andere cactussoorten. De gele

vruchten zijn ongeveer 5 cm lang; de
zaden zijn matzwart. De vruchten
worden door verschillende dieren als
voedsel gebruikt. Men vindt  aan de
planten veel vruchten, die van opzij zijn
opengebeten. De vruchten staan dan
weliswaar nog op de plant, er zit echter
geen zaad meer in.

Deze soort komt voor in het zuiden van
de Verenigde Staten, [Texas, New Mexico,
Arizona] en het noorden van Mexico. Hij
groeit tot op een hoogte van ongeveer 1800
m.

Ferocactus wislizenii, in Saguaro National Monument,

Arizona, USA. 19 april 1996. Foto�s van de schrijver.
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Er zijn verschillende vormen van deze
plant beschreven, die echter in het sys-
teem-Hunt niet (meer) erkend worden.

De planten op bijgaande foto�s staan in
het Saguaro National Monument in de
Amerikaanse staat Arizona, ten oosten van
Tucson.

Zaden van deze soort zijn regelmmatig
te koop en zaailingen groeien in onze col-
lecties prima. Deze planten moet men zeer
warm en zonnig kweken, �s zomers volop
water geven en in de winter koel en droog
houden. Zulke krachtig groeiende planten
kan men best zo nu en dan wat voeding
verstrekken. Ook in lava groeien deze
planten goed.

Een cultuurplant kan ook in onze ver-
zamelingen een behoorlijk formaat berei-
ken en wordt wellicht voor mensen met een
klein kasje op den duur een maatje te

groot. Mijn plant staat in een 15 cm pot
en heeft nog niet gebloeid. Ik denk dat dit
soort planten toch een behoorlijk volume
moet hebben bereikt voordat ze gaan
bloeien.

Literatuur:

Britton, N.L. & J.N. Rose [1920]: The Cactaceae III.

New York.

Fischer, P.C. [1989]:70 common cacti of the south-

west.

Haage, W. [1982]: Kakteen von A bis Z. Leipzig-

Radebeul.

Hunt, D. [1992]: Cactaceae Checklist. Kew.

Rinkslag 19    7711 MX  Nieuwleusen.

Ferocactus wislizenii.Ferocactus wislizenii, detail van een deel van de kop

van de plant.
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Cactussen zoeken voor (iets)

gevorderden. II
Arend van der Snee

Na die dag vergeefs getracht te heb-
ben alle opgedane indrukken te verwer-
ken, ga ik de volgende ochtend richting
Salta, nog steeds met die indrukken be-
zig. Dat proces wordt al snel
afgebroken, omdat zich een indruk-
wekkend land-schap begint op te
dringen. Als klap op de vuurpijl staat,
iets verderop, langs de weg ook nog een
bordje met de simpele tekst Cerro Zorri-
to. Op geen kaart had ik het kunnen vin-
den, terwijl op de kaarten van de
A.C.A., de Argentijnse A.N.W.B., over
het algemeen de plaats-aanduidingen uit
de literatuur snel zijn te vinden. Zo vlak
langs de vindplaats van Lobivia thio -

nantha  v.  minuta  Rausch  rijden zonder te
weten dat het hier is, ik kan me wel
(meerdere keren) voor mijn kop slaan.
Ja, kop, want wie dit over-komt is zo
dom dat hij geen hoofd kan hebben. Ik
had het b.v. toch makkelijk aan Herzog
kunnen vragen! Sukkel!

Een prachtig landschap vol afwisse-
ling is het hier. De weg voert door een
quebrada, in goed Nederlands een can-
yon. Daarbij moet u zich niet iets voor-
stellen als de Grand Canyon, want deze
is wellicht net zo diep maar ook vele
ma-len breder. Zo hier en daar komen we
langs een dorp, waarvan sommige na-
men, voor iemand die wel eens een cac-
tusboek bekijkt, bekend klinken, zoals
La Vina, La Merced, maar vooral Ale-
mania. Bij dit laatste plaatsje valt op dat
de begroeiing zo weelderig is, dat een
onervaren liefhebber hier, net zoals in
Ojo de Agua, niet naar cactussen zal
gaan zoeken .  In  Salta aangekomen, be-
sluit ik al snel hier niet lang te blijven.
Te zien is er weinig. Het enige wat mij
opvalt is de kerk, die de omslag �siert�

van Bartholomew�s World Travel Map
Argentina, Chile, Paraguay & Uruguay,
maar in werkelijkheid nog lelijker is, en
dat een reisbureau weer �el tren de las
nubes� aanprijst,  een trein van Salta
naar San Pedro de Atacama in Chili,  die
bui-tengewoon mooi schijnt te zijn en
waar-van ik voor mijn vertrek las dat ze
niet meer reed. Helaas past ze nu niet
meer in mijn schema. �s Middags, op een
bankje in het onvermijdelijke park van
het cen-trale plein in de stad, probeer ik
te on-derzoeken of het mogelijk is
Caspala te bereiken. Daar moet toch de
mooist bloeiende vorm van Lobivia

jajoiana  te vinden zijn, maar volgens
mijn kaart gaat er zelfs geen karrepad
naar toe. Omdat het geen simpel
probleem is en bovendien knap warm,
duurt het allemaal even. Als ik de
zoveelste schoenpoetser voor me meen te
hebben, maak ik met een handgebaar en
�no� duidelijk zijn diensten niet nodig te
hebben. De reactie is een stortvloed aan
Spaanse woorden en als ik opkijk zie ik
een boos vrouwen-gezicht. Hoewel ik
het merendeel van de toespraak mis,
begrijp ik er wel uit dat haar boosheid
wordt veroorzaakt door het feit dat ik
zeg niet te weten hoe laat het is,  terwijl
ik twee horloges draag. Als ik haar het
horloge dat de Argentijnse tijd aan-geeft
heb laten zien, bindt ze weer in. Intussen
heb ik nog geen besluit genomen, maar
word vervolgens bena-derd door iemand
die weer eens wil we-ten waar ik
vandaan kom. Na dat verteld te hebben
vraagt hij of ik Engels spreek. Ja, in elk
geval beter dan Spaans. Hij blijkt
toerisme te studeren en daarbij is ook
Engels aan de orde. Op middelbare
scholen in Argentinië is les in vreemde
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Heel lang al heel droog. Lobivia pugionacantha

La Quiaca. Foto�s van de auteur.

talen kennelijk erg vrijblijvend. Zijn
problemen waren wel door een weede-
jaars brugklasser op te lossen, indien de
vragen in het Engels en niet in het
Spaans waren gesteld. Toen zijn huis-
werk af was, ben ik een buskaartje naar
Humahuaca gaan kopen.

Aangekomen in Humahuaca ga ik op
zoek naar Lobivia marsoneri (Werd.)

Backbg .  Twee dagen zoek- en spitwerk
(dit laatste vooral niet letterlijk nemen)
leverde allerlei fraaie vondsten op, maar
geen marsoneri.  Of ik heb op de verkeer-
de plaatsen gekeken, of, nog erger, het is
hier net zo vergaan als aan de Rio Yaco-
raite. Rausch schrijft daarover in Lobi-
via 85: �Aan de Rio Yacoraite, waar men
enkele jaren geleden zijn fotomodel voor
het uitzoeken had, is niets meer te vin-
den�. Dit is niet bedoeld om me er mak-

kelijk van af te maken. Herzog vertelde
me dat er vroeger,noordelijk van hier,
plaatsen waren, waar je maar bij wijze
van spreken de rechterarm uit het raam
van je auto hoefde te steken om
Oreocereus aan te raken. Door de niet
aflatende inspanningen van een in ons
liefhebberskringetje niet onbekende
�Frau�, zijn die allemaal verdwenen. Tot
de grens met Bolivia was in de buurt van
de weg niets meer van dit geslacht te
zien, behoudens een doodenkel exem-
plaar op een helling die zo steil was dat
je je leven zou riskeren om hem te
bereiken. Als ik al niet overtuigd was
van het nut van beschermingsmaatrege-
len, dan nu wel. Wat ik trouwens wel
vond waren fraaie exemplaren uit het ge-
slacht Parodia, idem uit wat tegenwoor-
dig is samengevoegd tot Echinopsis en
planten waar zelfs geen knoppen-aanleg
of bloemresten op te vinden waren. Her
en der heb ik hiervan dia�s laten zien,
maar zelfs de geslachtsnaam is mij nu
nog een raadsel.

Verder dan maar weer, naar La
Quiaca, aan de grens met Bolivia. Wie
een vakantiebestemming zoekt, adviseer
ik dit tochtje eens te gaan maken. Je
krijgt niet de kans om van je ene verba-
zing te bekomen voor je in de andere
valt.  De controle op persoonsbewijzen
e.d. in Abra Pampa valt daar zeker onder.
Vermoedelijk zijn er tussen Argentinië
en Bolivia de zelfde problemen aan de
grens als tussen de U.S.A. en Mexico.
Mijn Ne-derlands paspoort geeft geluk-
kig recht op een wat vriendelijker behan-
deling dan de mede-passagiers krijgen.
Als ik het toon wordt in elk geval een op
mij gericht vuurwapen omlaag gehouden.
Maar die landschappen!

Ik wil op zoek naar Lobivia pugiona-

cantha (Boed.) Backbg .   Aangezien ik
meen de meeste kans te hebben in de
richting van Yavi, ga ik die kant op,
althans dat probeer ik. Een meegenomen
reisgids heeft vanaf Buenos Aires tot
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hier, dat is pakweg 2000 km van elke
plaats van enig belang die ik bezocht een
goede plattegrond geleverd. Van La
Quiaca dus niet! Omdat bewegwijzering
hier nog nauwelijks is uitgevonden en
vragen in het Spaans alleen maar ant-
woorden opleveren van het type 2e links
en dan bij enz., duurt het 2 dagen voor
ik de weg naar Yavi heb gevonden. Wat
ik even daarna ook vind, u kunt het wel
raden, is de �pugiona-cantha�. Dat is
trouwens simpeler hier geschreven dan
daar gedaan! Eigenlijk was het stom
toeval, de eerste vind ik namelijk als ik
mij op de knieen laat zakken en nog wat
vooroverbuig om een bloeiende opuntia-
achtige plant te fotograferen. Toen dat
gebeurd was viel mij een wat rondachti-
ge �steen� op tussen de overige, heel
anders gevormde, stenen. Ook heeft de
steen wat lange grijszwarte �sprieten�.
Wat een camouflage. Toen ik er eenmaal
een had gevonden en dus wist hoe ik
moest kijken, was het niet zo moeilijk er
meer te vinden. En 20 m verderop en iets
de andere kant op . . . .  Fotootje zus,
fotootje zo. Intussen verschijnt er ook
nog iets anders in beeld. Een enorme
wandelende takkenbos. Plotseling stopt
die en gaat langzaam open. Eronder

vandaan komt een ca.1.50 m hoog
mannetje van niet te schatten leeftijd.
Weer �waar ik vandaan enz.� Vol trots
maak ik duidelijk wat ik zojuist heb
gevonden en hoe moeilijk dat toch wel
niet was. Het mannetje hoort �t allemaal
aan, geeft nog wat tips en gaat weer. Als
hij uit mijn gezichtsveld verdwijnt,
schaam ik mij voor de 2e maal deze reis
diep. Want pas op dat moment besef ik
zo met mijn eigen zaken bezig te zijn,
dat het niet eens bij mij opgekomen is
om eens wat belangstelling te tonen voor
iemand die zelfs een beetje brandhout
alleen maar op z�n rug kan vervoeren.

Na nog een tijd rondgekeken te heb-
ben en ook nog wat interessante cactus-
sen te hebben gevonden en gefotogra-
feerd, begon toch weer de dreiging van
onweer. Terug naar het hotel dus. En
deze keer was het wel raak. Vlak bij de
ingang van het hotel voelde ik een paar
regendruppels. Nauwelijks was ik in
mijn kamer of ze gingen over in hagel-
stenen van pakweg een centimeter door-
snee. Poeh, net op tijd. Ik tenminste.
Hoe de cactussen dit ervaren weet ik
niet. Zelf zullen ze �t wel overleefd
hebben, maar de net naar buiten komen-
de bloemknop-pen? Aangezien ik al
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achter ben op mijn schema, heb ik geen
tijd om dat te onderzoeken. De volgende
dag gaat het immers verder naar Tilcara.

In Tilcara krijg ik een aangename
verrassing. Ook de hoteleigenaar gaat
weer van �waar kom enz.� Nou, dan zit
ik gebakken, want hier is een botanische
tuin! Heb ik mijn reisgids dan zo slecht
bestudeerd? Die vermeldt wel de vlak
ernaast gelegen oude fortificaties, maar
geen botanische tuin, die ik na een half
uurtje wandelen toch echt vind. Hoewel
bij de toegang staat vermeldt dat de en-
tree 1 peso bedraagt, zit  achter het loket
niemand. Een beetje lawaai maken heeft
tot resultaat dat er iemand tevoorschijn
komt. Ik mag voor �nada� erin, ook als
ik zeg niet bij het gezelschap te horen
dat even eerder met een bus was gearri-
veerd. Fotograferen mag ik alles, ik mag
daarbij ook rustig tussen de planten
stappen. Naar binnen dus. Meteen wacht
een verrassing. Die bestaat er niet uit
dat de planten er niet al te goed uitzien,
m.i. is dat voor botanische tuinen, zeker
wat cactussen betreft,  niets bijzonders.
Nee, wat zo leuk is, is dat naast de
latijnse namen ook de regionaal ge-
bruikte namen zijn vermeld. Ze hier
allemaal opnoemen is teveel van het
goede, maar wat dacht U van:   Oreo-

cereus trollii  �Cabeza de viejo� Kop van
mijn ouwe heer!
Oreocereus celcianus  �Vicunita� Ver-
kleinwoord van Vicuna, een grote lama-
soort!
Cleistocactus jujuyensis  �Cola de
cordero� Lammetjesstaart.

De mooiste vind ik toch wel Lobivia

chrysacantha(?), die hier espina de oro
(gouddoorn) wordt genoemd. En wat
voor kleur hebben de doorns? Juist ja,
pikzwart!

In de tuin werkt iemand die wil
weten hoe laat het is. Mooie aanleiding
om een lijstje van Lobivia�s die in de
naaste om-geving voor moeten komen
aan hem voor te leggen en te vragen of
ze in de tuin voorkomen. Dat blijkt niet
het geval. Wel kent hij de namen, ze
komen ook in de omgeving voor, maar
waar dan ,dat kan (wil?) hij niet zeggen.
Mijn voor-naamste doel is Lobivia

haematantha var. rebutioides (Backbg.)

Rausch .  Dom natuurlijk, want Rausch
beschrijft in Lobivia 85 heel nauwkeurig
waar hij ze in 1963 noch veelvuldig
vond. Op alle door hem beschreven
plaatsen die simpel te bereiken zijn, heb
ik niets kunnen vinden. Alleen hoog
boven de ruines heb ik me, gezien de
toestand van de hellingen, niet gewaagd.
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Daarmee zijn de laatste twee beschik-
bare dagen eigenlijk verspild. En dan
maar weer aan de terugreis beginnen.
Gelukkig kan ik in een keer, zonder
overstappen, naar San Miguel de Tucu-
man. Dat is ook het enige gelukje op dit
traject. Het vervelende begint wanneer
onderweg een bus voor ons panne krijgt.
Onze chauffeur stopt om, zoals gebrui-
kelijk is,  hulp te verlenen. Als ik in de
voorste bus had gezeten zou ik hulp ook
op hoge prijs hebben gesteld. Alleen was
hier 200 m verderop een controlepost
ingericht door de Argentijnse narcotica-
brigade. En twee bussen die pal daarvoor
stoppen, zijn natuurlijk knap verdacht!
Aanhouden dus, allebei. Een paar patsers
met kogelvesten en machinepistolen in
de aanslag komen de bus in. Papieren
laten zien, handbagage pakken, laten
doorzoeken en daarmee de bus uit.
Iedereen bij elkaar gedreven en door
vervaarlijk uitziende lieden met wapens
bewaakt. Dan één voor één aanwijzen
welke grote bagage-stukken, die onderin
de bus liggen, van wie zijn en laten
doorzoeken. Gelukkig zijn alle papieren
in orde en wordt er niets in gevonden,
zodat we verder mo-gen. De ramp was
m.i. niet te overzien geweest als er een
tas of iets dergelijks in het bagageruim

was overgebleven en daarin drugs waren
gevonden. Al dat gedonder heeft toch
zo�n twee uur geduurd, waardoor we ver
na het middernachtelijk uur in San
Miguel arriveren. Een remis (taxi tegen
vaste prijs) brengt me naar een opgege-
ven hotel. Als ik op de ruit van de
toegangsdeur klop, verschijnt er iemand,
maar binnengelaten word ik om ondui-
delijke redenen niet.  Tot mijn geluk is
de taxi nog niet wegge-reden en had ik
de chauffeur ervan een fooi ter grootte
van de (belachelijk lage) ritprijs gege-
ven. Mijn bagage gaat weer de taxi in en
ik word bij een ander hotel gebracht,
waarbij de taxibestuurder zich er eerst
van vergewist dat ik daar terecht kan.
Maar voordat ik in bed kan! �Waar kom
enz.� Holland? Dan spreek ik zeker
Duits? Hij blijkt van joodse afkomst en
al voor W.O.II vanuit tegenwoordig
Pools gebied naar Argentinië gevlucht te
zijn. Ook blijkt hij Nederland enkele
jaren geleden bezocht te hebben. En dan
kan ik eindelijk slapen.

De volgende dag kan ik in een ruk
door naar Ojo de Agua. Bij bekenden
kan ik nog even op verhaal komen. Als
ik ze uitnodig om mee uit eten te gaan
weigeren ze dat! Ze zeggen een beter
plan te hebben. Een buurjongetje wordt
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op pad gestuurd om vlees te halen. Eerst

geef ik hem 25 peso, maar dat is kennelijk

veel te veel.  20, 15, allemaal te veel.  10

eigenlijk ook, maar dan krijg ik de helft

wel terug aan wisselgeld. Dat valt ze tegen

als ik maar 3 peso terug krijg. Wat is dat

vlees duur!  Nou valt over zoiets te

redetwisten, maar voor 12 gulden (tegen

de toenmalige koers, nu zou �t iets meer

dan 14 gulden zijn),  lag daar een berg

biefstuk van hoge kwaliteit .  Verder nog

wat worstsoorten. De volgen-de dag wordt

dat met liefde en vakmanschap op een

houtvuurtje geroosterd. We hebben die dag

geen ontbijt  of lunch gebruikt en vielen

met z�n drieën uitgehongerd aan. Toch

heeft de hond op �t  laatst moeten helpen

om �t op te krijgen.

Als ik een kaartje wil hebben voor de

bus naar Buenos Aires, wordt hulp aan-

geboden. Ik vertel dat ik de hele reis zelf

kaartjes heb gekocht en dat nu ook wel zal

lukken. Hoe ik dat dan doe? Als ik vertel

dat ik begin met �Quisiera�, wordt mij

meteen onder de neus gewreven dat dit

�Ich möchte� betekent. Beleefdheid kan

hier kennelijk te ver gaan.  Ik verzoek hem

buiten te blijven en zeg hem wel te roepen

indien nodig. Binnen steek ik mijn verhaal

af.  Hoewel ik daarin duidelijk stel

Nederlander te zijn en het Spaans maar

deels onder de knie te heb-ben, wordt aan

de andere kant van het glas de schuif in de

dam omhoog getrok-ken, zodat een

stortvloed van Spaanse woorden in een

enorm tempo over mij wordt uitgestort.

Slechts zo hier en daar pik ik uit  het 2 tot

3 minuten durende verhaal wat woor-den

op. Als het hele stuwmeer leeg is,  zeg ik

een woord. Completo? Het antwoord is ook

kort maar krachtig: Si.  Dan word ik voor

het eerst in vijf weken kwaad en heb het

vrouwtje achter het loket even verteld wat

ik ervan vind. U had dat gezicht moeten

zien. Zij snapte er écht geen woord van. Ik

deed het namelijk in het dialect van mijn

jeugd: Kampers. Blijkbaar heeft ze aan de

intonatie en/of mijn gezicht mijn gemoeds-

toestand wel af-gelezen. Ze begint me uit

te leggen dat er bij  de concurrentie,

waarvan het loket ook nog even wordt

aangewezen, waar-schijnlijk meer kans op

een plaatsje was. Als ik daar een paar

minuten binnen ben, komt ze, samen met

mijn hulp, eens even kijken of alles wel

goed gaat.  Intussen had ik mijn kaartje.

Als dit  even later aan mijn kennissen

wordt doorverteld, krijg ik applaus.

Voordat ik vertrek, ga ik nog even

kijken op de helling waar ik ooit Lobivia

aurea var. tortuosa Rausch  vond. Nu vind

ik er planten die ik de vorige keer totaal

over het hoofd gezien moet hebben. Geen

cactussen maar iets wat tot de bromelia-

achtigen hoort,  verder iets uit  waarschijn-

lijk de lelie-achtigen en Portulaca

grandiflora .  Als de laatste niet bloeit,  kijk

je er op plaatsen als deze, met veel andere,

hogere vegetatie, gegarandeerd overheen.

Daarna moet ik toch echt naar Buenos

Aires, anders mis ik het vliegtuig. Boven-

dien moet ik nog wat presentjes kopen. Als

ik daarmee bezig ben, zal ik een oud

vrouwtje even helpen oversteken. Ze is

eerst niet van mijn goede bedoelingen

overtuigd, maar als ik kans zie om met wat

handgebaren het verkeer tot staan te bren-

gen roept ze toch bij het naar de andere

kant gaan �gracias� naar mij.  De

bestuurder van de auto die ik tot stoppen

maan kijkt mij aldoor wat vreemd aan,

maar pas als hij  verder rijdt begint mij te

dagen waarom ik zijn auto wat vreemd had

gevonden. Het was geldtransport! Ik vind

dat er genoeg geks is gebeurd, koop mijn

presentjes en bespreek een remis om de

volgende dag naar het vliegveld te gaan.

Gelukkig is het exemplaar dat voor komt

rijden voorzien van airconditioning. De

temperatuur is namelijk opgelopen tot ca.

38°C. In Nederland is pakweg 24 uur later

de temperatuur 3°C. Aan het eind van de
reis ben ik dan ook flink ziek geworden.

Karveel 12-26, 8231 AS  Lelystad
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HET GESLACHT YUCCA
(AGAVACEAE), DEEL 1.

Fritz Hochstätter

Begin deze eeuw (1902) verscheen de

eerste belangrijke Yucca-monografie

door Trelease. In de periode 1938-1947

publiceerde het Arnold Arboretum van

de Harvard Universiteit deel 1 en 2 van

�Yuccas of the southwestern states�

geschreven door McKelvey.  In 1953

kwam Webber met een soortgelijk werk:

�Yuccas of the southwest�. Daarna

volgden studies door Reveal (1977),

Neese & Welsh (1986) en Welsh (1993).

De basis van mijn werk vormen de
omvangrijke monografieën van het geslacht
Yucca door McKelvey (1938, 1947) en
Webber (1953). Gewapend met de huidige
kennis over dit geslacht  is het nu tijd voor
een nieuwe bewerking. In de afgelopen 15
jaar heb ik intensieve veldstudies aan be-
langrijke populaties van alle soorten ver-
richt, alsmede aan planten in cultuur.  Deze
werden gekweekt uit in het veld verzamel-
de zaden onder zo natuurlijk mogelijke
omstandigheden. De daaruit verkregen ken-
nis hebben mij gebracht tot nieuwbeschrij-
vingen, nieuwe combinaties en rangwijzi-
gingen in enkele soorten.

Het geslacht Yucca hoort thuis in de
USA en omvat tegenwoordig ongeveer 20
soorten. Ze komen voor in een groot ge-
bied zoals het Western Forest, de bergbos-
sen en subalpine bossen van de Rocky
Mountains, de West-Amerikaanse alpine
toendra, de zuid-westelijke droge gras-
landen, de Mojave woestijn, de woestijn-
gebieden van Colorado, Arizona en Chi-
huahua, de grasvlakten en prairies, het
Edwards Plateau en de vlakte van de Rio
Grande. De gebieden strekken zich uit van
het zuidwesten, westen en noordwesten
van de USA naar het oosten, tot  in het
zuiden met van daaruit uitlopers naar
Mexico. Yucca�s komen voor in uiteen-
lopende klimaatzones, van subtropisch tot
alpine toendra. Ook de hoogte boven zee-
niveau van de groeiplaatsen varieert zeer
sterk, van bijna 0 (Y. whipplei) tot circa
2300 (Y. harrimaniae) meter hoogte.

Yucca�s zijn bij voorkeur te vinden op
stenige tot zandige heuvels, plateau�s of
vlakten met klei-, kalksteen-, zand- of
lavabodem, maar ze zijn ook in het gras-
land van de uitgestrekte prairies aan te



70                                                                                                       SUCCULENTA jaargang 77 (2) 1998

treffen. Deze strekken zich uit tot in het
midden van de VS (daar vooral Yucca

glauca), als ook tot in de typische
woestijnlandschappen die gedomineerd
worden door soorten van de geslachten
Artemisia 1) en Atriplex 2). Wat de
cactussen betreft worden Yucca�s daar
doorgaans vergezeld door soorten van de
geslachten Pediocactus, Sclerocactus,

Navajoa, Toumeya, Echinocereus,

Escobaria, Echinocactus, Mammillaria,

Opuntia, en andere.
In de natuur zijn vele soorten van het

geslacht Yucca als gevolg van convergentie
3) morfologisch bijna niet van elkaar te
onderscheiden. Zelfs binnen een soort kan
men een grote variabiliteit in habitus,
bloeiwijze, bloemen, vruchten en zaden
waarnemen, hetgeen niet zo verwonderlijk
is, gezien het grote verspreidingsgebied.
Taxonomisch is het geslacht moeilijk, en
verdere studies zijn noodzakelijk om
enkele nu nog onbekende populaties op
naam te kunnen brengen. Zo ontbreken er
bij voorbeeld heldere bewijzen voor het
feit dat McKelvey en Webber enkele
populaties als hybride hebben aangeduid.

De bestuiving van Yucca�s vindt
gewoonlijk plaats door motten van het
geslacht Tegeticula (met inbegrip van
Pronuba), die de planten voornamelijk
�s nachts opzoeken. De larven van deze
motten vreten de zaden grotendeels op. De
noordelijke en westelijke populaties van
Yucca glauca, in de staten Montana, North
en South Dakota, Nebraska, Wyoming,
Kansas en Oklahoma schijnen doorgaans
minder vatbaar te zijn voor deze
larvenvraat en kunnen een groot aantal
kiemkrachtige zaden produceren. Dit in
tegenstelling tot Yucca harrimaniae en
Yucca nana waar slechts een beperkt aantal
zaden tot rijping komt. In zijn totaliteit
echter is de reproductie via zaad beperkt.

Beschrijving

Boomvormig tot struikachtig, met
gedrongen, korte tot tamelijk lange, half-
houtige, enkele of vertakte stammen
(caulescent tot subacaulescent),  groepen
vormend.

Wortelsysteem vezelig, kort of
omvangrijk; de meeste soorten vormen
wortelstokken  die reeds bij jonge planten
horizontaal, schuin of vertikaal van de
hoofdstam verlopen, zelden vanaf de basis
van de stam vertikaal en horizontaal
uitlopers vormend (bv. bij Yucca elata

waargenomen) met grote of kleine, weinig
tot sterk vertakte of met trossen bloeiende
eindtakken.

Bladeren smal, meestal stevig, recht of
lancetvormig, buigzaam, dun of dik, vlezig,
met bredere basis en stekelpunt.

Bloeistengel glad, succulent, rechtop of
zijdelings overhellend. Bloemen groot,
klokvormig of bolvormig, meestal slap naar
beneden hangend, creme-kleurig tot wit, in
groten getale bijeen in langwerpige
bloeiwijzen.

Bloemblaadjes 6, gelijk in vorm,
losbladig of aan de voet iets vergroeid,
lancetvormig tot ovaal, de top naar binnen
gebogen. Meeldraden 6, helmdraden breed
en plat, dikwijls vlezig.

Vruchtbeginsel bovenstandig; stamper
kort en dik, met een half-bolvormige of 3-
lobbige stempel. Vruchten bolvormig,
eivormig of cylindrisch, al dan niet
samengedrukt, met harde (verhoute)
vruchtwand of -  zoals bij sommige soorten
- zacht en vlezig.

Zaden zwart, glad of ruw en
gestructureerd, soms met vleugels aan de
rand, al dan niet afgeplat eivormig. De
zaden rijpen in 6-10 weken, afhankelijk
van de standplaats.



Hieronder volgt een sleutel voor de Yucca�s met openscheurende vruchten (vroeger
bekend als de sectie Chaenocarpa).

1.1. Bladeren sterk gebold; zaden ruw en gestructureerd;
vruchten samengedrukt ....................................................................................2

2.1. Bladeren meer dan 20 cm lang;
bloeistengel tot 1 m lang. .............................................Yucca harrimaniae

2.2. Bladeren tot 20 cm lang;
bloeistengel langer dan 1 m .....................................................Yucca nana

1.2. Bladeren zwak gebold; zaden glad..............................................................3
3.1. Stamvormend; bloeiwijze tot 3 m hoog,
onderste bloemen hoger dan de bladtoppen...............................Yucca elata

3.2. Niet stamvormend; onderste bloemen
lager dan de bladtoppen...........................................................................4

4.1. Vruchten tot 10 cm lang; bladeren stijf,
aan de basis meer dan 1.5 cm breed...............................Yucca glauca

4.2. Vruchten korter dan 6 cm; bladeren buigzaam,
aan de basis smaller dan 1.5 cm.......................................................5

5.1. Bloeiwijze tot 2.5 m lang;
vruchten tot 4 cm lang..................................Yucca angustissima

5.2. Bloeiwijze tot 1.5 m lang;
vruchten tot 6 cm lang.........................................Yucca baileyi

Een nieuwe soort van de Great Basin

woestijn, Utah:

Yucca nana Hochstätter species nova.

Eng.: dwarf yucca (dwerg-yucca).

Holotype: FH 1178.78, op 17 oktober
1997 gedeponeerd in Herbarium Boise,
Idaho (SRP).

Representatief materiaal: FH 1178.77.

In de omvangrijke werken van
McKelvey en Webber is deze plant met zijn
dwerggroeivorm uit de Great Basin
woestijn niet te vinden. Het verspreidings-
gebied omvat hogere delen (1600-2100 m)
in het zuiden van Utah. De soort groeit bij
voorkeur op stenige tot zandige hellingen
in open dennenbossen. Ook kan men hem
aantreffen in de voor de Great Basin
woestijn typische �Sagebrush� 4)

steppenvegetaties waarin soorten van de
geslachten Artemisia en Atriplex domine-
ren en waar hij samengroeit met Sclero-

cactus parviflorus, Echinocereus spec. en
Opuntia spec. Het verspreidingsgebied van
Y. nana lijkt beperkt te zijn. De in west-
Utah voorkomende verwante soort Y.

harrimaniae is door de Colorado-rivier en
hoge bergruggen geografisch van Y. nana

gescheiden. De populaties in het noord-
westen van Colorado en in de grensdrie-
hoek van de staten Oklahoma, New Mexico
en Colorado, die we kennen als Yucca

neomexicana, vragen nader en nauwkeuri-
ger onderzoek om uit te maken tot welke
soort deze planten behoren. Dat geldt te-
vens voor de populaties in het uitgestrekte
Glen Canyon gebied.
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Verwante soorten zijn Y. glauca, Y.

elata en Y. angustissima. Y. glauca komt in
een zeer groot gebied voor in het westen
van VS, terwijl Y. elata overwegend in het
zuiden van Arizona groeit met uitlopers
naar het zuidwesten van Utah, New Mexico
en west Texas tot Mexico. Y. angustissima

komt voornamelijk in midden Arizona
voor, met uitlopers naar New Mexico. De
populaties in Utah, bv. in de Zion Canyon,
vereisen nader onderzoek.

Yucca nana is de kleinste soort van het
geslacht en bovendien zeer vorstbestendig.
Met zijn volmaakt gerangschikte
miniatuurrozetten en, in tegenstelling
daarmee, zijn reusachtige bloeiwijze is hij
een prachtige aanwinst voor de rotstuin.

Yucca nana Hochstätter species nova

Corpus solitarium vel glebas ad 65 (80)
cm diametientes formans, stoloniferum,
acaule, nanum; folia robusta, recta, 20
cm longa, convexa, perviridia,
leiophylla, margine fibrosa, super basin
angustata, usque ad basin minus quam 1
cm lata, acute desinentia, acumine acuto,
brunnescenti; inflorescentia erecta,
plerumque recta, plus quam 1 m. longa,
non ramifera. In acumine inflorescentiae
plerumque 20 pedunculi, flores 1-3 pro
pedunculo, macrocampanulati, albi; folia
perianthii lata, obtusa, exteriora 30-40
mm longa et 15-25 mm lata, interiora
28-35 mm longa et 18-28 mm lata;
filamenta 4 mm longa, alba cremea ad
viridescentia; antherae 0.5 mm longae,
viridescentes; ovarium viridescens 1.5
cm longum et o.5 cm diametiens; stilus
10 mm longus, cremeus; stigmata 6 (8)
cremeoviridescentia.

Fructus globosum ad ovatum, in
maturitate viridis, dependens, e sectione
specierum fructibus dehiscentibus, 3-4
cm longus et 2-3 cm latus; capsula
lignosa, dehiscens et siccatus 4-5 cm,
clausus et siccatus 2-2.5 cm diametiens;
semina atra, plana aspera, superficie
ruminata, semiglobosa, forma variata, 6-
9 mm longa et lata, per multos annos
germinabilia. Haec species floret ab
extremo mense aprili usque ad mensem
iunium.

Habitat: in deserto Great Basin, Utah,
in altitudine 1600-2100 m. ubi et
crescunt sclerocactus parviflorus,
echinocereus spec., opuntia spec. In
protectionem speciei habitatio accurata
non memoratur.

Holotypus depositus sub numero fh
1178.78 in SRP (Herbario Boise, Idaho,
USA).

Yucca nana fh 1178.77 op 1700 m met de

kenmerkende lange bloeiwijze.

 Foto's van de schrijver.
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Yucca nana ontwikkelt

slechts bij uitzondering een

stam

Yucca nana fh 1178.77, met kenmerkende

bloemstengels 1700 m.

Opengesprongen vruchten van Yucca  nana.
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Beschrijving

Solitair of groepen vormend tot 65 (80)
cm doorsnee, met uitlopers, klein blijvend,
stamloos, met laterale wortelstokken.

Bladeren robuust, recht, 20 cm lang,
bol, donkergroen, glad, met gerafelde rand,
boven de bladvoet versmald; bladtop
scherp, bruinachtig, tot aan de voet minder
dan 1 cm breed, spits toelopend.
Bloeiwijze vertikaal, succulent, meestal
recht, meer dan 1 m lang, niet vertakt.

Bloemen breed-klokvormig, wit, 1-3
per steel, tot de top gewoonlijk 20 stelen;
bloemblaadjes breed, stomp, buitenste
bloemblaadjes 30-40 mm  lang, 15-25 mm
breed, binnenste bloemblaadjes 28-35 mm
lang, 18-28 mm breed; stijl 10 mm lang,
cremekleurig; helmdraden 4 mm lang, wit,
creme-kleurig tot groenachtig; helmhokjes
0.5 mm lang, groenachtig; vruchtbeginsel
1.5 cm lang, 0.5 cm in doorsnee,
groenachtig, stempellobben 6 (8), creme-
groenachtig.

Vruchten bolvormig tot eivormig, naar
beneden hangend, groen, openspringend,
3-4 cm lang, 2-3 cm breed, in droge
geopende toestand 4-5 cm in doorsnee, in
droge gesloten toestand 2-2.5 cm in
doorsnee; vruchtwand houtig.

Zaden zwart, half-bolvormig, ruw, met
groeven, 6-9 mm lang en breed; de zaden
blijven vele jaren kiemkrachtig.

Bloeitijd: eind april tot juni.

Voorkomen

Great Basin woestijn, Utah, op 1600-
2100 m hoogte, samengroeiend met
Sclerocactus parviflorus, Echinocereus

spec., en Opuntia spec. Ter bescherming
van de planten worden geen nadere
gegevens omtrent de standplaats verstrekt.

Yucca glauca Nuttall

In: Fraser, Catalogue of new and
interesting plants, Frasers Nursery (1813).

Eng.: Great Plains Yucca.

Synoniem
Yucca angustifolia Pursch, Flora Amer.

Septentrionalis 1:227 (1814).

Typificatie
De type-standplaats bevindt zich ruim

2500 km stroomopwaarts langs de
Missouri ongeveer op de 49e breedtegraad.
Volgens McKelvey is het holotype
afkomstig uit de omgeving van Forth
Mandran, North Dakota, en eerst
gedeponeerd in het Nuttall Herbarium,
later in het Brits Museum in Londen. Het
is daar echter onvindbaar zodat een nieuw
type-exemplaar (neotype) werd verzameld.

Neotype: FH 1178.69, gedeponeerd in
Herbarium Boise, Idaho (SRP), USA.

Representatief materiaal: FH 1178.60
t/m FH 1178.73, FH 1178.84 t/m FH
1178.86, FH 1178.91, FH 1178.93 t/m FH
1178.97, FH 1178.99.

De originele beschrijving door de Brit
Nuttall  verscheen in 1813 in een catalogus
van planten die grotendeels langs de rivier
de Missouri verzameld waren. Nr. 89 van
die lijst was:

�Spec. nov. Yucca glauca. Leaves
narrow and filiferous, capsule dry,
corriacous, and larger as that of Yucca
gloriosa. Flower not seen. Used in New
Mexico as a substitute for hem. Collected
1600 miles up the Missouri, about lat. 49�.

Beschrijving

Stamloos of met korte stammen, tot 0.3
m hoog, solitair of groepen vormend, in
kleine of grote aantallen bijeen.
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 Wortelsysteem vezelig, vertikale
wortelstokken vormend. Bladeren plat-bol,
variabel in lengte, 20-60 cm lang, groen
tot grijsblauw, stevig, bladranden wit of
grijs, met weinig fijne draden, aan de top
een korte, spitse, wit tot bruinachtige
doorn.

Bloeiwijze enkelvoudig, 0.4-1 m hoog,
zelden als een kleine pluim; bloeistengel
glad, rechtop, succulent, groenachtig tot
bruinachtig.

Bloemen uit de rozet verschijnend,
klokvormig of bolvormig. Bloemblaadjes
concaaf, wit tot cremekleurig met roze of
bruine strepen. Helmdraden 4 mm lang, wit
tot cremekleurig, groenachtig; helmhokjes
3 mm lang. Vruchtbeginsel 2 cm lang,
meestal omgekeerd-eirond, geel tot groen.
Stijl 0.8 cm lang, eivormig, naar de basis
toe groter wordend, wit tot groen, soms
behaard. Vrucht 5-10 cm lang, 2-3 cm
breed, niet samengedrukt, symmetrisch,
omgekeerd-eirond of langwerpig-
cylindrisch, toegespitst. Vruchtwand
stevig, verhout, bij rijpheid openscheu-
rend.

Zaden zwart, glad, meer dan 1.2 cm
lang, met gevleugelde rand.

Bloeitijd mei-juli.

Voorkomen

Op vlakten, �badlands� 5) en bergen in
de staten Minnesota, Montana, North en
South Dakota, Nebraska, Wyoming, Arkan-
sas, Iowa, Kansas, Missouri, Oklahoma,
Colorado, Texas, Louisiana en in West
Canada (Alberta) op 800-2600 (2800) m
hoogte. Begeleidende cactussen zijn o.a.
Sclerocactus spec., Pediocactus spec.,
Toumeya spec., Escobaria spec., Echino-

cereus spec. en Opuntia spec.
Yucca glauca is een van de meest ka-

rakteristieke planten van de noordelijke
Sonora-woestijn. Het enorme verspreiding-
gebied omvat het zuidwesten, noordwesten
en middenwesten van de USA, tot in de

�Oklahoma Panhandle� en het uiterste
westen van Texas. De populaties komen
grotendeels ten oosten van de Rocky
Mountains voor en bereiken op de
oostflanken van deze bergen hoogten van
2600 m.

Sleutel tot de varieteiten van Y. glauca.

1.1. Bladeren tot 60 cm lang;
vruchten    10 cm lang;
zaden langer dan 1.2 cm

..........................................var. glauca

1.2. Bladeren tot 75 cm lang;
vruchten tot 7.5 cm lang;
zaden korter dan 1.2 cm

............................................var. tricta

Yucca glauca is een van de eerste in
het begin van de vorige eeuw beschreven
yucca�s. De taxonomie is verwarrend.
Pursch en Sims beschreven hetzelfde
materiaal als Yucca angustifolia . Deze
naam werd tientallen jaren lang ook door
Engelmann en Trelease gebruikt. In 1902
beschreef Trelease Y. glauca opnieuw maar
de oudste beschrijving door Nuttall (1813)
heeft prioriteit.

De planten zijn door hun grote
variabiliteit heel moeilijk te identificeren.
Soms ontbreken typische kenmerken zoals
bv. de enkelvoudige bloeistengel (zonder
vertakking) of de harde bladeren. Aan de
andere kant zijn de noordelijke populaties
morfologisch constant.

In de noordwestelijke staten Montana,
North en South Dakota en Nebraska
bedekken uitzonderlijk grote populaties
samen met de niet weg te denken Opuntia

polyacantha grote delen van het grasland.
Yucca glauca is in Europa gemakkelijk

te kweken. Na de bloei sterft de stam af
(bij alle Yucca-soorten te zien). Vanuit de
basis zijn echter dan al nieuwe scheuten
(vertikale wortelstokken) gevormd.
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Yucca glauca Nuttall var. stricta Sims.

Bot. Mag. 48 (1821).

Synoniem:
Yucca glauca var. gurneyi McKelvey,

Yuccas of the southwestern United States
part 2 (1947).

Neotype: McKelvey 2842, verzameld
op 31 mei 1931, ca. 10 km ten noorden van
Liberal, Seward Co., Kansas, gedeponeerd
in het herbarium van het Arnold
Arboretum.

Representatief materiaal: FH 515,
omgeving van Liberal, Kansas; FH 515.1,
Syracuse, Kansas; FH 515.2, Lakin,
Kansas; FH 515.3, Goff Creek, Oklahoma,
samengroeiend met Yucca harrimaniae ssp.
neomexicana.

Beschrijving

Stamloos of met korte stam, tot 0.6 m
lang, met wortelstokken, meestal clusters
vormend van 2-3 m of meer breed en
bestaande uit 10 of meer rozetten.
Bladeren in de rozetten enigszins
onsamenhangend gerangschikt, aan de
onderzijde uitgespreid; oudere bladeren
gemakkelijk van de stam te verwijderen,
tot 75 cm lang, dun, spits toelopend, vlak-
bol, stijf of buigzaam; bladrand wit of
grijs, met enkele rafels, doorn aan de
bladtop naaldvormig of stomp.

Bloemstengel rechtop, glad, succulent,
groenachtig tot bruinachtig, trosvormig
vertakt, langer dan 1.8 m; de bloeiwijze
verschijnt diep tussen de bladeren. Bloem
zoals bij var. glauca, klokvormig;
bloemblaadjes wit tot cremekleurig, tot 3
cm lang en breed, ellyptisch tot eivormig,
of bijna rond met topspitsje; helmdraden
dik, wit tot cremekleurig, 5 mm lang;
helmhokjes 2 mm lang; vruchtbeginsel
langwerpig, geel tot bruinachtig, tot 2.5
cm lang; stijl langwerpig, wit tot
groenachtig, tot 1 cm lang.

Vrucht 5-7.5 cm lang, 2 cm breed,
langwerpig tot eivormig, niet
samengedrukt, met een sterk verhoute
vruchtwand.

Zaden 0.8 cm lang, 0.4 cm breed,  in 3
gesloten separate hokken, glad, zwart, met
gevleugelde randen.

Bloeitijd: eind april-juni.

Voorkomen

Gewoonlijk in grasland, in noordoost
New Mexico, zuidoost Colorado,
noordwest Oklahoma en zuidwest Kansas,
en oostwaards tot Colorado op 900-1500 m
hoogte. Groeit samen met Escobaria

vivipara, Escobaria missouriensis,

Echinocereus reichenbachii en Opuntia

spec.

Yucca glauca var. stricta  in kenmerkend grasland

op 900 m. Liberal, Kansas
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Yucca glauca var. stricta

 fh 515.3 op 1000 m.

Golf Creek, Oklahoma.

Yucca glauca fa montana op 1250 m met

gedeeltelijk opengesprongen vruchten.

Lewiston,  Montana
Yucca glauca in de xerophytentuin van de schrijver

met een snel uitgroeiende bloeiwijze
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Yucca glauca var. stricta. werd door
Sims gepubliceerd in de Botanical
Magazine van 1821.  Enkele jaren eerder
was door Lyon de naam Yucca stricta

gebruikt. Aangezien later geen type-
materiaal kon worden gevonden, werd door
Gurney nieuw materiaal uit Kansas
verzameld dat werd gebruikt voor nieuwe
namen en combinaties. In 1947 koos
McKelvey de combinatie Yucca glauca var.
gurneyi.

Populaties rond Kansas hebben een
forse habitus. De solitaire, stamloze
planten kunnen ook groepen van 2-3 m
breedte vormen. De meestal enkelvoudige
bloeistengel kan 2 m hoog worden. De
groene, stijve of buigzame, tot 75 cm lange
bladeren zijn zwak gerafeld. Var. stricta

heeft dezelfde klokvormige (zelden
bolvormige) bloemen als var. glauca. Ze
zijn echter iets groter en teerder. De
bloemen verschijnen onder de bladtoppen.
De vruchten van var. stricta zijn kleiner
(tot 7 cm lang) dan de 10 cm lange
vruchten van var. glauca.

Yucca baileyi Wooton & Standley.

Contr. U.S. Natl. Herb. 16:114 (1913).
Alpine Yucca

Type: Standley 7638, Tunitcha
Mountains, San Juan Co., New Mexico, 8
augustus 1911.

Synoniemen
Yucca navajoa Webber, Madrono 8:105
(1945).
Yucca baileyi var. navajoa Webber, Agric.
Monogr. U.S.D.A. 17:51 (1953).
Yucca standleyi McKelvey, Yuccas
S.W.U.S. 2:108 (1947).

Representatief materiaal: FH 1178.9,
FH 1206, FH 1207.

Beschrijving

Planten stamloos of zelden met korte
stam, solitair of in clusters van 3-15
rozetten, 0.5-2 m breed. Bladeren dik, in
symmetrische bijna half-bolvormige
rozetten, recht, plat-bol, (20)25-60(100)
cm lang, 0.3-0.8 cm breed, bleekgroen of
geelachtig groen, iets star of buigzaam;
bladbasis breed, bijna wit, 2-3 cm lang, 2-
4 cm breed; bladrand wit,  gaaf of met veel
fijne gekrulde rafels, aan de top in een

Yucca  glauca fh 1178.62,

vorm van Zuid Dakota op

945 m hoogte in grasland,

Cheyenne River, Zuid

Dakota
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korte (3-5 mm lange) doorn uitlopend.
Bloeistengel rechtop, succulent, groen-
achtig tot geelachtig, kort, 40-100 cm lang;
bloeiwijze gerangschikt als een druiven-
tros, enkelvoudig, 30-150 cm lang, tussen
of hoog boven de rozet; bloemstelen glad,
grijs of met roze strepen.

Bloemen klokvormig tot bolvormig, 5-6
cm lang, groenachtig tot wit, dikwijls
violetachtig; buitenste bloemblaadjes aan
de basis 3-7 mm vergroeid, eivormig tot
langwerpig-eivormig; binnenste
bloemblaadjes iets breder dan de buitenste,
dun en niet vlezig. Helmdraden 2-2.5 cm
lang, kort behaard, niet aan de basis
vergroeid; helmhokjes 3 mm lang. Stamper
wit tot bleekgroen, 7 mm lang. Vruchten
langwerpig cylindrisch, droog, 4-7 cm lang,
2.5-5 cm breed, niet samengedrukt. Zaden
zwart, dun, met smalle of zonder
gevleugelde rand, 6-10 mm lang.

Bloeitijd april-juli.

Voorkomen

In droge bossen, grasvlakten (prairies)
of zelden op open zandsteenhellingen, in
het uiterste zuidoosten van Utah en Noord-
Oost Arizona, Oost New Mexico en Zuid
Colorado. Alleen bekend van San Juan
County en Kane County in Utah, op 1200-
2400 m hoogte.  Zaden rijpen in 6-10
weken, afhankelijk van de standplaats.

Sleutel tot de variëteiten van Yucca

baileyi.

1.1. Bloeit als volwassen
plant; bladeren sterk gerafeld;
vruchten tot 5 cm lang ........var. baileyi

1.2. Bloeit als jonge plant;
bladeren zwak gerafeld;
vruchten tot 6 cm lang ..var. intermedia

Yucca baileyi heeft voor aanzienlijke
verwarring gezorgd. McKelvey beschouw-
de de plant als een kruising tussen Yucca

baccata en wat hij Yucca standleyi noemt.
Webber (1953) en Reveal (1977) steunden
dit standpunt echter niet. Y. standleyi sensu
McKelvey is identiek aan Y. baileyi var.
baileyi.

Webber bestudeerde in 1945 een gering
aantal kleine planten afkomstig van
McKinley Co., New Mexico, en beschreef
deze als nieuwe soort, Yucca navajoa.
Later bracht hij deze planten met iets
bredere en lancetvormige bladeren, grotere
bloeiwijze en grotere bladrozetten als
varieteit onder bij Y. baileyi en breidde
daarmee het verspreidingsgebied uit tot
Coconino Co., Arizona, waar dezelfde
planten groeien.

Yucca baileyi fh 1206 met rijpe, donkerbruine

vruchten, Petrified Forest op 1600 m, Arizona
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Yucca baileyi moet op grond van de
relatief kleine rozetten, de smalle, groene
en van veel rafels voorziene bladeren, en
het verspreidingsgebied worden onder-
gebracht in de verwantschapsgroep van Y.

elata en Y. angustissima. In gebieden waar
Y. baileyi en Y. angustissima niet ver
uiteen groeien, zijn de clusters van Y.

baileyi duidelijk groter. Een gelijkenis met
Y. glauca wordt dan ook zichtbaar.

Yucca baileyi Wooton & Standley var.

intermedia Reveal.

In: Intermountain Flora, Vascular
plants of the intermountain west: 527-536
(1977).

Basionym: Yucca intermedia

McKelvey, Yuccas S.W.U.S. 2:116 (1947).

Type: McKelvey 4902, even ten westen
van de rivier de Pecos, San Miguel Co.,
New Mexico, 4 juni 1934.

Synoniem: Yucca intermedia  McKelvey
var. ramosa McKelvey, Yuccas of the
S.W.U.S. 2:120 (1947).

Representatief materiaal: FH 1208, FH
1209, FH 1210.

Beschrijving

Planten stamloos of zelden met een
zeer korte stam, solitair of met 3-4
rozetten, wortelsysteem met wortelstokken;
rozetten aan de voet samengetrokken, aan
de top uitgespreid; bladeren vlak-bol,
groen, 30-60 cm lang, naaldvormig aan de
top, ruw, buigzaam; bladrand wit tot grijs,
zwak rafelig.

Bloeiwijze enkelvoudig trosvormig, 1-
1.5 m lang, de onderste 20 cm zonder
bloemen, tussen de bladeren vandaan
komend; bloeistengel succulent,
groenachtig tot bruinachtig, zelden met aan
de basis korte uitgespreide takken.
Bloemstelen 1.3 cm lang, meestal met 2

bloemen. Bloemen groot, klokvormig, 6
cm lang, buitenste en binnenste
bloemblaadjes even lang, cremekleurig tot
groenachtig, soms met roze of bruine
strepen. Bloembuis bijna trechtervormig.
Helmdraden 2.5 cm lang, dicht behaard,
helmhokjes 3-5 mm lang. Stamper wit of
bleek geelgroen, bijna langwerpig, 0.7 cm
lang. Vruchtbeginsel langwerpig tot
cylindrisch, 2.5 cm lang.

Vrucht bruin tot donkerbruin, met
stevige wand, 5-6 cm lang, 2-2.5 cm breed,
langwerpig-cylindrisch, soms in het
midden iets ingesnoerd, openspringend.
Zaden dun, zwart glanzend, 5-8 mm lang.

Bloeitijd mei-juni.

Voorkomen

Centraal New Mexico, van Mora Co.
naar het zuiden en zuidwesten tot San
Miguel Co., Santa Fe Co., Bernalillio Co.,
Valencia Co., Torrance Co. en De Baca Co,
naar het noordoosten tot Soccoro Co.,
groeiend in verschillende bodemtypen
samen met Toumeya papyracantha,

Mammillaria wrightii, Echinocereus

fendleri, E. triglochidiatus, E. viridiflorus

en Opuntia spec. op 1500-2000 m hoogte.

Populaties in centraal New Mexico, die
zich hebben gevestigd tussen de arealen
van Y. glauca en Y. angustissima, werden
door McKelvey in 1947 als nieuwe soort
Yucca intermedia beschreven. Webber
negeerde deze nieuwbeschrijving omdat hij
deze populaties als kruisingen van Y.

glauca en Y. angustissma  beschouwde. Dit
werd echter door Reveal (1977) weerlegd
wegens de normale vruchtrijping en de
grote aantallen normale pollenkorrels  van
Y. intermedia. Bovendien komt geen van
de twee oudersoorten in het deel van New
Mexico voor waar de zogenaamde hybride
groeit. Reveal  kende deze planten met
korte stam uit centraal New Mexico niet de
rang van soort toe maar beschouwde ze als
een variëteit van Y. baileyi.
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Yucca baileyi var. intermedia groeit in
kleine populaties meestal aan de randen
van jeneverbes- en dennenbossen. De plan-
ten groeien solitair maar kunnen zich ook
tot grotere clusters ontwikkelen. Karakte-
ristiek is de enkelvoudige, grote, slanke,
stevige bloeiwijze. De grote bolvormige
bloemen verschijnen tussen of direct buiten
de soepele en zwak gerafelde bladeren.

De variëteit intermedia bloeit al in een
vroeg jeugdstadium, terwijl var. baileyi pas
als volwassen plant bloeit. Een ander ver-
schil betreft de vorm en de kleur van de
stijl tijdens de bloei. De voor een deel iets
grotere planten (groeiwijze, bloeiwijze en
bladeren) van enkele populaties uit de
Montainair-streek, die bekend staan onder
de naam Yucca intermedia var. ramosa,
werden ook op andere locaties aangetrof-
fen. Deze planten behoren tot var.
intermedia

Yucca baileyi fh 1207,

compacte vorm op

1700 m,  Sheep Springs,

New Mexico

Yucca baileyi fh 1208 var. intermedia op 2000 m

hoogte met de kenmerkende bloeiwijze, Taos area,

New Mexico.
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Voetnoten van de vertaler
1)Artemisia is een plantengeslacht behorend tot de

composietenfamilie (Asteraceae), in het

Nederlands �Alsem� genoemd.
2) Atriplex is een plantengeslacht behorend tot de

ganzenvoetfamilie (Chenopodiaceae), in het

Nederlands �Melde� genoemd. Zowel

Artemisia als Atriplex zijn kenmerkend voor

steppenvegetaties met een hoog gehalte aan

zouten in de bodem, in ons land vooral op

kwelders en schorren.
3)Convergentie is het proces waarbij planten van

verschillende soorten als gevolg van min of
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Bewerking en vertaling: R. Bregman.

Postfach 510, D 68242  Mannheim, Duitsland.

Verbreidingsgebied van 3 Yucca-
soorten in Utah, Arizona, Nieuw
Mexico, Kansas en Oklahoma.
 Ø Yucca glauca var. stricta
 U Yucca baileyi var. baileyi
 � Yucca baileyi var. intermedia
 � Yucca nana



Verspreidingsgebied van Yucca glauca var. glauca. In de Verenigde Staten in de
staten Montana, Wyoming, Colarado, New-Mexico, Noord- en Zuid Dakota, Kansas,
Nebraska, Oklahoma, Texas,, Minnesota, Iowa, Missouri, Arkansas en Louisiana. In
Canada in de staat Alberta.
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HET GESLACHT THELOCACTUS
18. EEN NIEUWE VARIANT EN EEN OUDE BEKENDE.

Wim Alsemgeest, Rob Bregman en Rikus van Veldhuisen.

In de vorige aflevering (Succulenta
77-1, februari 1998) werd u nog één deel
van deze serie in het vooruitzicht gesteld.
Dat worden er nu twee, inclusief deze. De
laatste aflevering zal gewijd zijn aan de
determinatiesleutel.

Thelocactus bicolor cv. �albiflorus�

Sommige noviteiten vallen in de
categorie �aardigheden�. Dat is het geval
met deze witbloeiende vorm. De dia kregen
we van een bevriende Italiaanse Thelo-
specialist, Alessandro Mosco. Deze
afwijkende vorm, die al in omloop is, is
waarschijnlijk in cultuur ontstaan en dus
moeten we in dit geval spreken van een
cultivar.
In de natuur zijn, voor zover ons bekend,
nooit wit-bloeiende bicolor-vormen
gevonden.

Thelocactus/Hamatocactus setispinus

Deze plant kent praktisch iedere
liefhebber als Hamatocactus setispinus

maar in 1987 heeft Anderson hem in het
geslacht Thelocactus ondergebracht. De
plant heet nu dus Thelocactus setispinus

want de IOS heeft deze zienswijze
klakkeloos overgenomen; Anderson is
immers een prominent IOS-lid. Wij zijn
echter van mening dat deze soort zo
wezenlijk afwijkt van de andere
Thelocactus-soorten dat wij hem niet als
een Thelocactus beschouwen. Wat ons
betreft blijft hij (voorlopig) Hamatocactus

setispinus heten.
Deze soort heeft een aantal kenmerken

die bij Thelocactus niet voorkomen. Dat is
in onderstaande tabel samengevat.

Hamatocactus setispinus Thelocactus
______________________________________________________
1. rode sappige vrucht die bij bruine tot groene droge vrucht
   rijpheid niet openscheurt die bij rijpheid aan de basis

openscheurt
2. geurende bloemen niet geurende bloemen
3. smalle ribben brede(re) ribben
4. dunne centrale haakdoorns dikke(re) gekromde, soms

gehaakte  doorns
5. zaadoppervlak met parallelle zaadoppervlak met fijne
    plooien korrelstruktuur

De fundamentele verschillen in vrucht
en zaad zijn voor ons doorslaggevend. Als
men Hamatocactus en Thelocactus

samenvoegt, kan men bv. de typische
Thelocactus-vruchten met hun basale
opening niet meer als diagnostisch
kenmerk gebruiken. En dat kenmerk was nu
juist een van de weinige duidelijke en

typerende kenmerken van Thelocactus!
Trouwens, het is nog maar de vraag of

Hamatocactus en Thelocactus wel zo nauw
verwant zijn als Anderson denkt. De zaden
wijzen daar niet op, zoals op bijgaande
SEM-foto�s is te zien. Met name  het
zaadoppervlak is bij Hamatocactus geheel
anders van structuur dan bij Thelocactus.
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Hamatocactus-zaden zijn kleiner dan
Thelocactus-zaden (ca. 1.5 mm lang); de
waslaag (cuticula) op het zaad is geplooid
waardoor evenwijdig verlopende ribbels
ontstaan. Het oppervlak van Thelocactus-
zaden daarentegen heeft een zeer
duidelijke korrelstructuur. (Uitgezonderd
de zaden van T. conothelos  maar die zijn
weer in andere opzichten verschillend van
H. setispinus). Een dergelijke korrelstruc-
tuur van de testa vinden we ook in ver-
schillende andere Noord-Amerikaanse
geslachten zoals Ancistrocactus, Glanduli-

cactus, Obregonia en Pediocactus, maar
niet bij Hamatocactus! Hierover is het
laatste woord dus nog niet gezegd.

Hamatocactus setispinus is een reeds
lange tijd bekende plant die in 1845 als
Echinocactus setispinus werd beschreven
door Engelmann. Het geslacht Hamato-

cactus werd in 1922 door Britton en Rose
opgesteld.

Het verspreidingsgebied omvat een
groot deel van het stroomgebied van de
Rio Grande, de grensrivier tussen oostelijk
Mexico en de VS. De hoogte van de
groeiplaatsen varieert van zeeniveau tot
550 m.

Thelocactus bicolor,

witbloeiende vorm.

Foto: A. Mosco.

Hamatocactus setispinus met bloem en rijpe vrucht.

Foto: W. Alsemgeest.

86                                                                                                                      SUCCULENTA jaargang 77 (2) 1998



Deze karakteristieke plant is direct te
herkennen aan de enigszins kronkelige,
zeer smalle en scherpe ribben. De ene, ca.
2 cm lange, middendoorn is gehaakt, de ca.
15 randdoorns niet. De areolen scheiden
een kleverig vocht af dat suiker bevat,
zogenaamde extraflorale nectariën. Daar
komen mieren op af die de plant tegen
allerlei vraatzuchtig ongedierte bescher-
men. De enige Thelocactus die ook zulke
nectarklieren heeft is T. bicolor. We komen
ze ook bij andere geslachten tegen, zoals
Ferocactus.

H. setispinus is een dankbare bloeier.
Reeds op kleine plantjes verschijnen willig
de ca. 4 cm grote lichtgele bloemen met
donkerrode keel. De plant is gemakkelijk
te kweken, alleen in de winter moet men
oppassen voor lage temperaturen, daar
kunnen ze slecht tegen. Ook mag in die
periode de lucht niet te vochtig zijn want
dan kan schimmelvorming op de nectar-
klieren ontstaan. Dat is herkenbaar aan het
zwart worden van de areolen. Het kan
gebeuren dat de plant daardoor gaat rotten.
Dus bij voorkeur droog overwinteren bij ca
10 oC.

p/a Stadhouderslaan 3, 3417 TT  Montfoort.

                                      1-2. Zaad van Hamatocactus setispinus (H. Rubingh, 1987).

                  1. Zijaanzicht, vergroting 30 x;                                  2. Detail van het oppervlak met zwak

                                                                                                    ontwikkelde lengteplooien, vergroting  370 x
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                                      3-4. Detailopnamen van het oppervlak van Thelocactus-zaden.

                                Let op de korrelstructuur die geheel anders is dan bij Hamatocactus.

3. Thelocactus hexaedrophorus var. lloydii    4. Thelocactus bicolor �Mapi� (W. Alsemgeest,

(W. Fethke, nr. 32, 1989), een soort met platte          1987),� (W. Alsemgeest, 1987), een soort met

 testacellen, vergroting 170 x    papilvormige testacellen, vergroting 190 x.



DE VERZAMELING VAN WIJLEN

HERMAN RUBINGH (1907-1996)
                                                         Paul C. Laney

Toen Herman Rubingh eind 1993 werd
opgenomen in een verpleeghuis, bleef zijn
enorme collectie cactussen en vetplanten
onverzorgd achter. Enkele leden van de
afdeling Gooi en Eemland hebben hun best
gedaan om de planten te blijven verzorgen,
maar alleen al het feit dat Rubingh zelf
drie volle dagen nodig had om zijn planten
water te geven, geeft al aan dat deze ver-
zorging letterlijk een druppel op een
gloeiende plaat was.

Toen duidelijk werd dat Rubingh niet
zou terugkeren, heeft zijn familie de col-
lectie van de hand gedaan.

Een deel van de planten is door een
handelaar opgekocht,  de rest is terecht
gekomen in de Hortus van de Vrije
Universiteit in Amsterdam. De grote
zuilcactussen, die in de volle grond waren
uitgeplant, waren onmogelijk te
verplaatsen. Deze zijn daardoor helaas
verloren gegaan.

Op een regenachtige dag in december
1997 zijn John Rijnders en ik naar de
Hortus Botanicus van de VU getogen, om
eens te kijken hoe de planten van Rubingh
er bij stonden.

We werden hartelijk ontvangen door
Daan Smit, de hortulanus van de Vrije
Universiteit. Hij vertelde ons dat hij de
planten in een zeer slechte staat had ont-
vangen. Ze waren ruim een jaar lang niet
goed verzorgd geweest, en waren daardoor
in zeer slechte conditie, ze zaten boven-
dien onder het ongedierte.

Er bekroop ons een onaangenaam
gevoel bij zijn verhaal en wij vreesden het
ergste. Gelukkig kon Daan ons melden dat
de verzameling zich nu langzaam herstelt.
Maar door de bezuinigingen van de afge-
lopen jaren is er niet veel ruimte om iets
meer te doen dan het nodige onderhoud.
Hij is dan ook naarstig op zoek naar wat
vrijwilligers om te helpen met de planten.

De succulentenkas maakt onderdeel uit
van een groot kassencomplex, en is zo�n 40
x 8 meter groot. Wat opviel was de tempe-
ratuur: zo�n 15° C. Heel wat warmer dan
de planten �s winters bij Rubingh gewend
waren. Ik vroeg aan Daan of hij nog in het
bezit was van Rubingh�s Lobivia maxi-

milliana cristaat. Ik had namelijk van
Clazien Bouwman van Egmond gehoord,
dat zij eind zeventiger jaren bij Rubingh
op bezoek was geweest en dat ze na dit
bezoek zoveel stekken van Rubingh mee

Herman Rubingh in zijn kas.

Foto�s van John Rijnders
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kreeg, dat ze haar verzameling Lobivia�s in
een klap verdubbeld zag. Één van die
planten was een stek van Backeberg�s
Lobivia maximilliana cristaat, waarvan een
foto is opgenomen in het Kakteenlexicon.
Helaas was de plant niet (meer) in de
collectie aanwezig, zo is alweer een stukje
historie verloren gegaan.

Omdat Daan nog vele werkzaamheden
te doen had, liet hij ons achter in de kas,
zodat wij in alle rust de planten konden
bekijken. We herkenden al gauw de vele
planten, waarvan wij als leden van de
afdeling Gooi en Eemland altijd zo vele

stekken hadden gekregen. Rubingh was
namelijk van mening dat vooral de bijzon-
dere planten zoveel mogelijk verspreid
moesten worden onder de liefhebbers,
opdat ze niet verloren zouden gaan.

Alleen, wat zagen ze er slecht uit! Je
kon echt merken dat er in Rubingh�s laatste
levensjaar weinig aan gedaan was.
Gelukkig zag je ook dat sommige planten
zich aan het herstellen waren. Wandelend
tussen de vele cactussen, herkende je
duidelijk de geslachten, waar-mee Rubingh
zich, samen met de Algemene Studieclub
van Succulenta, bezig hield: Lobivia�s,
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thelocactussen en matucana�s. Vooral het
laatste geslacht zult U allen goed kennen.
Tenslotte heeft Rob Bregman, aangespoord
door Rubingh, over dit geslacht een
prachtig boek gemaakt.

Verder stonden er vele planten van de
geslachten Gymnocalycium, Notocactus,
Parodia, Copiapoa, Neochilenia en

Neoporteria. Ook de planten die Rubingh
zelf in Mexico verzamelde, zoals mammil-
laria�s, astrophytums, lophophora�s, gym-
nocactussen en ariocarpussen ontbraken
niet. Pikant detail is, dat deze importplan-
ten nu tussen de door de A.I.D. in beslag
genomen cactussen staan.

Opvallend was dat alle gegevens van de
oorspronkelijke plantenlabels overgenomen
waren. Zo heette bijvoorbeeld een plant
Gymnocalycium Jan Peter. Het mag dui-
delijk zijn dat het hierbij niet om een nieu-
we soort gaat, maar dat Rubingh aan één
van zijn buurtkinderen, nl. Jan Peter een
stek van deze Gymnocalycium had beloofd,
zodra deze aan de plant zou komen.

Tot onze vreugde troffen we in de col-
lectie ook de plant aan die naar de heer
Rubingh vernoemd is en waar hij stilletjes
nogal trots op was: Trichocereus rubinghi-

anus. Helaas was de steen met het op-
schrift �Succulentarium Rubinghianum�,
die door een vriend van Rubingh gemaakt

is, hier niet meer aanwezig. Jammer, het
zou een mooie completering en een
aandenken aan één van de meest markante
leden van onze vereniging geweest zijn.

Met weemoed beëindigden we ons be-
zoek aan de cactuskas en we spraken af
hier zeker vaker terug te keren, om in alle
rust de legende (62 jaar lid van Succulen-
ta) van onze �oude rot� Rubingh weer tot
leven te zien komen.

Al met al is een bezoekje aan de kas
het overwegen waard. De hele hortus is
trouwens voor iedere plantenliefhebber de
moeite waard.

De Hortus is elke werkdag open van
08.00 tot 16.30 uur en de toegang is
gratis. Het adres is:

Hortus Botanicus Vrije Universiteit
     Van der Boechorststraat 8

1081 BT  Amsterdam
Tel.: 020 444 93 90

P.S. Parkeren is hier vrijwel
onmogelijk, maar met het openbaar
vervoer (trein, metro en vele buslijnen) is
de Hortus gemakkelijk bereikbaar.

Graaf Floris 37, 1276 XA

H U I Z E N
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Succulentennieuwtjes.

                                                     Ton Pullen

Haseltonia, Yearbook of the Cactus
and Succulent Society of America, [No.4,
1996], telt 106 pagina�s, gevuld met lan-
gere en meer wetenschappelijke artikelen.

C. Craib bespreekt de zogenaamde
gras-aloe�s uit oostelijk Zuid-Afrika. Niet
alleen de taxonomie komt aan de orde, ook
de toestand en bedreigingen van de wilde
populaties zijn onderwerp van deze studie.

G. Williamson publiceert een aantal
nieuwe soorten in het geslacht Bulbine: B.

fragilis, B. truncata, B. quartzicola, B.

torsiva en B. vittatifolia.

Drie nieuwe soorten uit de Aizoaceae-
familie worden voorgesteld door

M. Gerbaulet & M. Struck, te weten
Phyllobolus amabilis, P. chrysophthalmus

en P. gariepensis.

Charles Craib wijdt ook een artikel aan
de ecologie en cultuur van Zuidafrikaanse
Brachystelma-soorten.

Larry Mitich wijdt een bijdrage aan
leven en werk van A.A. Nichol [1895-
1961], een kenner van de flora van
Arizona.

Barringer, Yasseen en Splittstoesser
houden zich bezig met de in-vitro ver-
meerdering van bedreigde Aloe-soorten.

Reid Moran brengt enkele soorten uit
het genus Altamiranoa over naar het
geslacht Sedum.

P. Forster bericht over het voorkomen
van Plectranthus in Queensland, Australië.
Dezelfde auteur schrijft ook over de
succulenten, die ingeburgerd zijn in de
Australische flora.

Charles Uhl is toe aan deel 4 van zijn
uitgebreide studie naar de chromo-
soomaantallen van Echeveria�s en hun
hybriden.

Hicks & Mauchamp berichten over
evolutie en bescherming van de Opuntia�s
op de Galapagos eilanden.

D. Pinkava brengt een aantal nomen-
clatorische veranderingen in het geslacht
Opuntia aan.

In het Duitstalige �Kakteen und

andere Sukkulenten� [48 - 10, okt.1997]
staat on-der meer een bijdrage van Ute
Schmiedel over de relatie tussen
standplaats en soor-tenrijkdom, een
ecologische benadering.

R.T. Dicht publiceert over de taxo-
nomie van Coryphantha glanduligera.

Een artikel over winterharde Agaven
komt uit de pen van R. Mattern.

F. Süpplie publiceert een nieuwe
cultivar: xDisochia �Emiel�, een krui-
singsproduct tussen Nopalxochia phyl-

lanthoides en Disocactus nelsonii.

In het volgende nummer [KuaS 48 - 11,
nov.1997] een bijdrage van W. Rauh over
de Didiereaceae van Madagascar. J. Lüthy
& G. Hinton berichten over de ontdekking
van de onlangs nieuw beschreven
Mammillaria luethyi . Puya raimondii

vormt het onderwerp van een bijdrage van
R. Hillmann.

G. Unger schrijft over Ferocactus

acanthodes in Neder-Californië.
Pelargonium quinquelobatum  wordt in

woord en beeld voorgesteld door U. Meve.
Voor de vele liefhebbers van sedums

wil ik graag vermelden, dat B.L. Turner
een nieuwe Sedum booleanum beschreven
heeft, afkomstig uit Nuevo Leon, Mexico
[Phytologia 79 ,1996].

Tenslotte, D. Kloppenburg beschrijft
Hoya crassicaulis, een nieuwe soort.
[Fraterna 1995].
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BESPREKING CD-ROM

Joop van Alten

Pediocactus Sclerocactus Navajoa en

Toumeya

van Fritz  Hochstätter.

Een bespreking van een CD-ROM is iets,
dat in de komende jaren wel vaker zal
voorkomen. Van Fritz Hochstätter ontvingen
wij zijn 2e CD-ROM met het verzoek,
hiervan in Succulenta een indruk te geven.
De CD (November 1997) bevat circa 1000
pagina�s tekst en meer dan 2000 foto�s (alles
in Jpeg formaat) en het moet dan ook wel
een monnikenwerk geweest zijn, deze schijf
gereed voor publicatie te maken. Adolf
Mühle heeft de CD vormgegeven.

Ook een aantal internet-sites met
informatie over deze geslachten en
computersoftware: LView Pro 1.B,
(shareware) zijn op de CD te vinden.

De foto�s zijn per geslacht/variëteit/
veldnummer gearchiveerd. Verder staan er
alle boeken van Hochstätter op, alsmede alle
artikelen van zijn hand in een zestal
tijdschriften, waaronder Succulenta. Voor de
oprechte amateur dus Hochstätter en zijn
�International Researchteam� compleet.
Hoewel de schijf geheel in eigen beheer is
vervaardigd, ziet zij er met foto�s op het
hoesje er bijna professioneel uit.

In het bezit van de complete werken van
Fritz Hochstätter is het natuurlijk de vraag
met welke software je die informatie te lijf
gaat. Voor het leren kennen van �Lview�
gunde ik mij geen tijd. Met Adobe-fotoshop
heb ik de Jpegbeelden  technisch wat nader
bekeken. Het viel bij de fotobeelden op, dat

deze een voorvertoning �preview�
misten, zodat elk beeld eerst volledig
moet worden geopend, voordat duidelijk
is, wat er op staat. Eveneens zijn de
beelden zonder info en blijven de
gegevens beperkt tot de namen van de
mappen, waarin ze zijn opgeborgen.
Verder zijn de beelden niet altijd van
dezelfde dichtheid (DPI) en afmeting,
waardoor het bekijken geen rustig werk
is.

De literatuur bestaal eveneens uit
Jpeg plaatjes, waardoor een blad
omslaan gelijk staat met het ophalen van
een nieuw plaatje. Daarboven is
verzuimd de bladzijde nummers van
gelijke lengte te houden, waardoor de
volgende pagina zoekwerk vereist. De
volgorde is dus 1-10-100-2- 20 etc. i.p.v.
001-002-010-020-100 etc.

Het fotoshop-programma heeft als
voordeel, dat het �zoekpad� wordt
vastgehouden en men snel bij het
volgende beeld is. Met Internet explorer
is de te bewandelen weg wat langer,
maar het beeld veel duidelijker, vaak
meer dan bladvullend.

Conclusie, zéér bruikbaar als
naslagwerk. Het bestuderen van de
onderwerpen aan de hand van deze schijf
is, evenals het maken ervan, een
monnikenwerk.
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VERENIGINGVERENIGINGVERENIGINGVERENIGINGVERENIGING     BL    BL    BL    BL    BLADADADADAD REDREDREDREDREDAAAAACTIECTIECTIECTIECTIE

     CACTUS & CO Lucio Russo, Via Ribolzi 19,
I-28831 Baveno,Italië.

.

     CACTUS GUIDE T. Sato, Cactus Planning
Co. Press, 23,
Urisawa, Shimuzu-machi,
Fukushima 960,
Japan

Conophytum Society
of Japan, c/

o
 H. Hirao,

1075-29,Nakanocho,
Sakae-ku,Yokohama 247,
Japan

The EUPHORBIACEAE      BULLETIN OF....

STUDY GROUP,

11 Shaftesbury Ave,
Penketh, Warrington,
Cheshire WA5 2PD,
England,
Email esgdanda@eworld.com

GYMNOS Arbeitsgruppe      GYMNOS Hans Brinkhus,
der DKG Rudolf Dieselstrasse 23,
Meckenheimer Allee 170, D-26135 Oldenburg,
D-53115 Bonn Deutschland

CONTACTADRESSEN
2 DIVERSE VERENIGINGEN EN TIJDSCHRIFTEN

samengesteld door Joop van Alten

Zoals reeds in het oktobernummer 1997
is aangekondigd, volgt hier het tweede deel
van het overzicht van de contactadressen.
Voor correcties en aanvullingen houd ik
mij aanbevolen.
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HAWORTHIA SOCIETY     HAWORTHIAD Harry Mays,
Graham Walker, Woodsleigh, Mosslane
15 Cattistock Close St Michael�s on Wyre,
Guisbourough, Preston PR3 0TY, GB
Cleveland TS14 7NL, GB.

INTERNOTO Gesellschaft    INTERNOTO Sj. Theunissen,
der Notokakteenfreunde, Vierschaarstraat 23,
Brandenburgerstrasse 49, 4751 RR  Oud Gastel, NL
D 71640 Ludwigsburg

The Mammillaria Society     THE JOURNAL OF

C.P. Baker,    THE MAMMILLARIA

22 Stirling Road,     SOCIETY

chichester, W. Sussex
PO19 2 ES, England

    THE MESEMB. STUDY Steve Brack,
    GROUP BULLETIN PObox 72�Belen

NM 87002,USA

Jalisco Society of     NAKARI Nakari, A.P. 1-288,
Cactology Guadalajara,

Jalisco,44100,Mexico

Association inter-     SUCCULENTES Jardin Exotique,
national des amateurs B.P. 105,
de plantes succulentes Monte Carlo MC. 98002
AIAPS MONACO Cedex.
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Bij het ter perse gaan van dit nummer bereikte ons het
bericht, dat Charles Glass op 23 februari 1998 ,�s ochtends
om 7 uur in zijn woonplaats San Michel de Allende, is
overleden. Charles is 64 jaar geworden.
Zijn bijdrage aan de �Succulentenwereld�  is bijzonder en
hij zal dan ook node worden gemist. Later dit jaar publi-
ceren wij nog een artikel, waarvan hij mede-auteur is.

De Redactie
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SUMMARIES

Translated by Paul Klaassen

Page 50 The Editor reports on the
developments of the Succulenta website
and being: �accredited with the
International Associatio for Plant
Taxonomy for the purpose of registration
for new non-fungal plant names.�

Page 51 Kees Goorden�s next
�Experience� concerns propagation from
seed. In his opinion the quality of the seed
is of paramount importance, irrespective of
the sowing methods used.

Page 53 Juan Chiahinian discusses
variegation in Sansevierias and illustrates
this with some of his excellent  pictures.

Page 58 Six years have passed since
the disco-very of Aztekium hintonii and
Geohintonia mexicana.  Wim Alsemgeest
updates us with events since their
discovery.

Page 61 It is Ferocactus wislizenii�s
turn in the series �One size too large?�
This is another species which, even in
cultivation, eventually becomes too big for
the average greenhouse.

Page 63 Arend van der Snee continues
his travelogue and encounters the same
problems on the Argintine / Bolivian
border that exist on the border between
Mexico and the US.

Page 69 Fritz Hochstätter starts a new
series on the Genus Yucca, including some
new descriptions. He includes the
following notes:

�The new taxon Yucca nana is allied to
Yucca harrimaniae, but differs from it in
the size of the leaves, inflorescence and
flower colour. In Yucca nana, the leaves
are less than 20 cm long (in Yucca
harrimaniae generally over 20 cm), it has a
longer inflorescence,  and the flower
colour is pure white, whereas that of Yucca
harrimaniae varies from off-white to cream
to yellowish or brownish. Yucca nana is
endemic to the Great Basin Desert of
southern Utah�.

Page 84 Rather than bring their
Thelocactus series to an end, the authors
introduce a new cultivar and explain why,
in their opinion, Hamato-cactus setispinus
does not belong to the Genus Thelocactus.

Page 87 A part of the collection of the
late cactus enthusiast and ex-chairman of
Succulenta, Herman Rubingh, is now
housed at the Hortus Botanicus of the
Amsterdam Free University.   John Rijn-
ders and Paul Laney went to investigate.

Page 91 Headlines from other
magazines.

Page 92 A review of Hochstatter�s
complete works on CD-ROM.   Verdict:
very useful reference material but less
suited to detailed study.

Page 93 Contact addresses: an update
of the article published in the October
1997 issue.
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Bij de voorplaat:

Ochtendgloren boven de Atacamawoestijn (Chili).

Heeft U ook een foto of dia uit de kas of van de

vacantie, die U graag aan anderen laat zien, denk

dan eens aan de mogelijkheden van Succulenta�s

website. Foto Joop van Alten.

Zie artikel op pagina 50.
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NEDER-CALIFORNIË

Neder Californië is wellicht het mooiste groeigebied van succulente planten in Mexico.

Mexico is op zichzelf al een geweldig cactusland; meer dan 40 % van alle soorten groeit

daar. Waaraan ontleent  Baja California dan haar reputatie?

Allereerst de mythe. Nog maar 25 jaar geleden kwam de verharde hoofdweg van de

noordgrens tot aan het zuidelijkste puntje gereed. Vóór die tijd was het schiereiland nauwe-

lijks met de hedendaagse vervoermiddelen toegankelijk. De Baja beslaat 7,3 % van het

groengebied van Mexico en herbergt meer dan 10 % van de in Mexico voorkomende cactus-

soorten. Boven het gemiddelde dus. En wat misschien wel het meeste bijdraagt tot haar re-

putatie is de bevolkingsdichtheid.  De zuidelijke provincie is met ruim 4 inwoners per km2

de dunstbevolkte van Mexico.  Het noordelijke deel is vijf maal zo dicht bevolkt. Laten we

de grote steden langs de noordgrens (Tijuana en Mexicali) buiten beschouwing, dan is ook

daar de bevolkingsdichtheid  rond de 4 inwoners. En omdat van deze Baja-bewoners nog

eens 50 % woont in de stadjes Ensenada en La Paz moet de rest van het schiereiland wel

heel erg stil zijn.

De redactie is zo gelukkig geweest een aantal bekende schrijvers  te vinden, die voor

Succulenta over  dit gebied willen schrijven. Helaas heeft hierbij iemand verstek laten gaan,

waardoor de �andere succulenten� er bekaaid zijn afgekomen. Dat is nu eenmaal het risico

van een themanummer, je werkt met uitnodigingen en hebt daardoor nadien op de inhoud

nauwelijks nog invloed. Desalniettemin menen wij, dat de inhoud een goed beeld geeft over

wat Neder-Californië te bieden heeft en wat zich daar verder afspeelt.

Met het terhand nemen van dit nummer heeft U al gemerkt, dat er iets bijzonders mee

was. Na vele jaren van plezierige samenwerking is de relatie met onze drukkerij gestrand.

Zulke dingen gebeuren nu eenmaal. Voor zover mij bekend, in 1928 voor het eerst. Omdat

het niet wenselijk was dat de volgende  Succulenta�s in alle opzichten op de reeds in dit

jaar verschenen nummers zouden  lijken, is ervoor gekozen ook verder verlangde verande-

ringen maar meteen door te voeren. Het verschil is er nu eenmaal en de mate waarin is er

ondergeschikt aan. Hoewel U dit misschien wat vreemd vindt, leidt dit tevens tot een sub-

stantiële lastenvermindering. Dat een dergelijke wisseling leidt tot aanloopproblemen is

nauwelijks te vermijden. Hopelijk merkt U hier verder weinig tot niets van.

Met �medeweten� van de betreffende schrijver is er geëxperimenteerd met de illustraties

van het artikel: Mexico 1, een autoweg. U kunt Uw instemming en/of kritiek kwijt op het

redactieadres.

Tenslotte vraag ik Uw aandacht voor een oproep van het bestuur, opgenomen op pagina

128  van dit nummer.

Joop van Alten
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zaterdag 21 december 1985zaterdag 21 december 1985zaterdag 21 december 1985zaterdag 21 december 1985zaterdag 21 december 1985

Onze eerste reis door Baja California

was in elk opzicht net zo opwindend als we

voorspeld hadden. En we hadden prachtig

weer.

Onze reis begon op zaterdag 21 decem-

ber 1985 vanuit Simi Valley, Californië om

kwart voor 4 in de morgen. De teller van

onze auto, een G.M.C. Vandura uit 1977,

wees toen 21334 mijl (1 mijl=1.6 km) aan.

Ons gezelschap bestond uit Skip en

Cindy Brown en hun zoons Jeoff en Rob,

Frank en Naomi Bloss en hun dochter Tara,

Woody Minnich en zijn vrouw Tambra als-

mede zijn vrienden Bob en Beverley Kent,

mijn vrouw Kazuko, mijn dochters Roxanne

en Elaine, en natuurlijk ikzelf.

We arriveerden in San Ysidro even voor

7 uur �s morgens (tellerstand 21509). De

eerste 280 km waren naar wens verlopen.

Na wat formaliteiten (verzekering, geld,

benzine, en dergelijke) te hebben geregeld,

reden we de grens over Mexico in (teller

21513). Ik gebruik mijn teller om

herkenningspunten langs de route te marke-

ren. Zo�n herkenningspunt is bij voorbeeld

het souvenirswinkeltje in Santo Tomas na 55

km langs de Mexico Highway 1. Mijn teller

stond daar op 21608.8. Een ander herken-

ningspunt is na 89 km op dezelfde weg di-

rect over de rivier waar mijn teller 21631.4

aanwees. Bij tellerstand 21712.0 sloegen we

een onverharde weg in naar de kust. Dit

punt was 35 km vanaf het benzinestation in

San Quintin, vlakbij El Consuelo. Hier

lunchten we te midden van:

DK 301 Mammillaria louisae

DK 302 Euphorbia misera

We kwamen aan in El Rosario bij teller-

stand 21730. Direct na het binnenrijden van

dit plaatsje is er een scherpe bocht naar

links. Als U daar rechtsaf een zandweg in-

rijdt, vind U links een kruidenierswinkeltje.

Neem dan de eerste weg links en vervolgens

nogmaals linksaf naar de rivier. Deze bleek

niet al te diep toen we er doorheen reden.

We sloegen rechtsaf langs het kerkhof, na

3.5 km linksaf en 1300 meter verder weer

linksaf naar Punta Taba. Na 300 meter stop-

ten we en zagen:

DK 303 Mammillaria goodrichii

DK 304 Dudleya cultrata

DK 305 Mammillaria brandegeei

DK 306 Echinocereus maritimus

Terug op de verharde weg in El Rosario

wees onze teller 21736.2 aan. We reden 37

km verder en sloegen toen linksaf een on-

verharde weg in. Na 1300 meter op deze

weg, 38 km van El Rosario, stopten we om

te overnachten en zagen:

DK 307 Ferocactus gracilis

zondag 22 december 1985zondag 22 december 1985zondag 22 december 1985zondag 22 december 1985zondag 22 december 1985

We reden terug naar de verharde weg en

vervolgden onze route in zuidelijke richting.

Rechts van de weg na 94 km vanaf de

scherpe bocht in El Rosario stond de groot-

ste Pachycereus pringlei die ik ooit heb ge-

zien. We reden San Augustin binnen (tellers-

tand 21789), reden een kleine 2 km terug

naar het noorden en vonden:

DK 308 Echinocereus engelmannii

DK  309 Agave cerulata var. cerulata

Na ruim 130 km rijden sloegen we

linksaf een verharde weg in naar Bahia de

EEN EERSTE VERKENNING

Duke Benadom
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los Angeles. Na 50 km gingen we rechtsaf

een zandweg op die evenwijdig aan de ver-

harde weg liep. Na ongeveer 300 meter

stopten we en verzamelden:

DK 310 Bursera hindsiana

DK 311 Mammillaria hutchisoniana

DK 312 Jatropha cinera

Een kleine 14 km verder op de verharde

weg bereikten we de baai van Los Angeles:

Bahia de los Angeles. Na een biertje en een

ijsje reden we verder naar het zuiden op

een zandweg naar San Francesquito. Na 5

km gingen we linksaf naar het strand om

daar de nacht door te brengen. Het zand

was echter mul en we konden daarom niet

zo dicht bij het strand komen als we wilden.

We parkeerden dus de auto naast de weg en

begonnen te fotograferen:

DK 313 Jatropha cuneata

DK 314 Pachycereus pringlei

kiemplanten

DK 315 Bursera microphylla

DK 316 Fouquieria diguetii

DK 317 Machaerocereus gummosus

DK 318 Mammillaria insularis

DK 319 Opuntia invicta

maandag 23 december 1985maandag 23 december 1985maandag 23 december 1985maandag 23 december 1985maandag 23 december 1985

�s Morgens reden we terug naar het

dorpje Bahia de los Angeles om een over-

tocht te boeken naar het eiland Angel de la

Guarda. 9 Van ons bespraken 2 �pongas�

(kleine motorboten) voor een overtocht naar

het centrale deel van het eiland. Dit tochtje

duurde ongeveer 1.5 uur. De zee was kalm

maar net voor onze aankomst op een tame-

lijk brede �playa� (strand) begonnen de gol-

ven witte koppen te krijgen. Desondanks

was de aankomst probleemloos en we von-

den op het strand al enkele begerenswaar-

dige planten. Op de steile rotsen groeiden

er nog meer. Vermeldenswaard zijn:

DK 320 Mammillaria angelensis

DK 321 Agave cerulata var. cerulata

DK 322 Pachycereus pringlei

DK 323 Opuntia spec.

DK 326 Ferocactus johnstonianus

De heuvels op dit eiland waren plaatse-

lijk nogal steil en dat maakte het klimmen

moeilijk. Het was warm en er was nergens

beschutting tegen de brandende zon. Er

groeiden veel agaven en van de overige suc-

culenten waren de grote pachycereussen het

meest talrijk. We zagen prachtige grote clus-

ters van Mammillaria angelensis , een soort

met haakdoorns, glinsterend in de zon. Maar

de mooiste succulent van het eiland was

toch wel Ferocactus johnstonianus . We von-

den deze zeldzame soort in allerlei afmetin-

gen, van jonge planten tot volwassen

zuilvormige exemplaren die groter waren

dan de langste van onze groep. Op lager ge-

legen delen van het eiland konden we ze

echter niet ontdekken. Nadat we waren ge-

roepen door de ponga-kapiteins, daalden we

weer af naar het strand.

Toen we van Angel de la Guarda vertrok-

ken op weg naar de Smith eilanden, was de

zee bijzonder ruw geworden. De golven be-

reikten hoogten van 1.5 tot 2 meter. Het was

moeilijk om op de boot overeind te blijven.

De ruwe zee beukte tegen onze boten en de

golven tilden ons op om ons vervolgens te

laten vallen naar het dal van de volgende

golf. Ongeveer halverwege de Smith

eilandengroep gooide onze ponga-kapitein

plotseling het roer om en koerste regelrecht

terug naar Angel de la Guarda. We hadden

gezien dat de andere ponga ook omdraaide

en ons volgde. Echter, toen we weer bij het

vertrekpunt terug waren, was de andere

ponga nergens te bekennen. Na slechts een

paar minuten in de beschutte baai te hebben

gewacht, vertrokken we voor de tweede keer

naar de Smith eilanden. De zee was nog net

ILLUSTRATIES

linksboven: Ferocactus gracilis, DK333

Foto�s van de auteur

rechtsboven: Pachycereus pringlei cristaat

Onder: Gezicht vanaf Isla de la Guarda op Baja California
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zo ruw. Soms had ik sterke twijfel of deze

oude ponga de overtocht wel zou halen

maar dat lukte. We kwamen tenslotte aan op

het eiland Smith waar we onze vrienden in

de andere ponga hoopten terug te vinden.

Hier was de zee kalm als gevolg van de be-

schutte ligging van de baai. Maar onze

vrienden waren er nog niet. Iedereen

vreesde dat hun boot was gekapseisd. We

bleven slechts een half uur op het eiland en

vonden daar:

DK 324 Mammillaria insularis (type-

standplaats)

DK 325 Een onbekende succulente

struik

We begonnen tamelijk ongerust te wor-

den over onze vrienden. De andere ponga

was er nog steeds niet. We spraken af dat

we nog een uur zouden wachten en dan te-

rug zouden gaan om ze te zoeken. Ongeveer

55 minuten later kwamen ze eindelijk

binnendruppelen met een gebroken schroef

en een gat in de scheepswand. Iedereen was

O.K. Ze waren naar een ander eiland van de

Smith archipel gegaan en hadden daar enige

tijd doorgebracht. De hitte had onze natte

kleren en camera�s gedroogd maar door het

opspattende zeewater was de lens van mijn

Minolta defect geraakt. Ik kon niet meer

scherpstellen en ook het diafragma zat vast.

Gelukkig had ik een reservelens bij me.

We verlieten Bahia de los Angeles om

kwart voor 5 �s middags (tellerstand 21920)

en namen dezelfde verharde weg terug die

we op de heenweg gereden hadden. Na 22

km sloegen we linksaf een onverharde weg

in naar San Borja. 800 Meter verder stopten

we om te overnachten want het werd al don-

ker.

dinsdag 24 decemberdinsdag 24 decemberdinsdag 24 decemberdinsdag 24 decemberdinsdag 24 december

�s Morgens zagen we:

DK 327 Fouquieria columnaris

DK 328 Dudleya spec.

DK 329 Kleine struik

DK 330 Echinocereus ferreirianus

Na een hachelijke reis over een verra-

derlijke weg kwamen we in San Borja aan.

We beklommen de heuvel links van het

dorpshuis tot we over de boerderij konden

uitkijken en vonden:

DK 331 Cochemiea setispina

DK 332 Echinocereus spec.

DK 333 Ferocactus gracilis

DK 334 Dudleya gatesii

DK 335 Echinocereus aff. engelmannii

(met veel middendoorns die

geleidelijk overgaan in rand

doorns; alle doorns worden

later zwart)

We verlieten San Borja bij zonsonder-

gang en reden ca. 600 meter terug over de

weg waarlangs we gekomen waren en sloe-

gen toen rechtsaf naar Rosarito. We par-

keerden de auto�s naast de onverharde weg

om te overnachten.

woensdag 25 december 1985woensdag 25 december 1985woensdag 25 december 1985woensdag 25 december 1985woensdag 25 december 1985

De volgende morgen reden we verder

door naar Rosarito. Bij de kruising met de

Baja California Highway 1 gaf onze teller

21976.4 aan. We reden ongeveer 21 km

naar het noorden naar de weg die in weste-

lijke richting naar Punta Santa Rosalillita

leidt. Ruim 14 km volgden we deze zeer

hobbelige weg en sloegen toen rechtsaf,

waarna de weg begon af te dalen naar het

strand. Na 2.5 km stopten we en liepen een

heuvel op die uitzag over de oceaan. Daar

vonden we door de zeewind geschoren

dwergvormen van:

DK 336 Fouquieria diguetii

DK 337 Pachycormis discolor

We sprongen in de jeep van Skip en

Cindy en reden nog 1 of 2 km de onver-

harde weg naar Boca Maron af en vonden:

DK 338 Mammillaria dawsonii

DK 339 Cochemiea maritima

DK 340 Bursera microphylla

(door de wind geschoren

dwergvorm)

DK 341 Ferocactus coloratus
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Terug op de Highway 1 reden we weer

naar het zuiden. In Guerrero Negro stopten

we om benzine te tanken en een ijsje te

eten. Daarna vervolgden we onze weg naar

San Ignacio. Onderweg kwamen we veel vee

tegen dat langs de weg stond te grazen. Een

van de koeien besloot de weg over te steken

direct nadat ik gepasseerd was, dit tot

schrik van de familie Brown die achter mij

reed. De Browns hadden bijna gehakt ge-

maakt van de koe maar die kwam er levend

vanaf. De jeep had bloedspetters op de

voorzijde. We hadden daarna een rustige

nacht in hotel San Ignacio (behalve de

Browns).

donderdag 26 december 1985donderdag 26 december 1985donderdag 26 december 1985donderdag 26 december 1985donderdag 26 december 1985

De volgende morgen bezochten we eerst

het dorpshuis van San Ignacio en reden toen

ongeveer 10 km verder waar we vonden:

DK 342 Mammillaria brandegeei var.

gabbii

DK 343 Mammillaria dioica

DK 344 Echinocereus brandegeei  (met

gele doorns)

DK 345 Ferocactus covillei

DK 346 Ferocactus viscainensis

DK 347 Ibervillea sonorae

DK 349 Agave cerulata var.

 subcerulata

Met 22209 mijl op de teller arriveerde

onze karavaan in Santa Rosalia, waar we

stopten om te tanken. Daarna vervolgden

we onze weg op de Highway 1 naar het zui-

den. 30 Km voorbij  Mulegé draaiden we

een zijweg in naar het strand. Aan het einde

van deze onverharde weg parkeerden we op

het stille strand. Ook de zee was heel kalm.

Vlakbij het strand was een steile berg die

we beklommen. Boven gekomen vonden we

daar:

DK 350 Ferocactus spec.

DK 351 Ferocactus rectispinus

DK 352 Echinocereus brandegeei

DK 353 Cochemiea poselgeri
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We reden een kleine 110 km verder over

de Highway 1 naar het zuiden tot de afslag

naar Loreto. Op een zandweg rechts van de

hoofdweg stopten we om te overnachten.

Daar groeide:

DK 353 Cochemiea poselgeri

vrijdag 27 december 1985vrijdag 27 december 1985vrijdag 27 december 1985vrijdag 27 december 1985vrijdag 27 december 1985

Toen ik opstond, ontdekte ik een lekke

band. Een plakker loste het probleem (al-

thans voorlopig) op. We zagen enkele inte-

ressante agaven op de heuvel aan de west-

kant van de weg bij km 99. Op 74 km van

de afslag naar Loreto (43 km ten noorden

van Villa Insurgentes) sloegen we links een

zandweg in en zagen:

DK 354 Mammillaria dioica (vorm met

rechte doorns)

DK 355 Fouquieria burragei (groene

stengel en schors)

DK355B Bursera

Weer terug op de Highway 1 reden we

verder naar het zuiden door Villa Insur-

gentes (tellerstand 22414.8) en na 26 km

gingen we richting San Carlos. Vanaf dat

punt was het nog ruim 54 km naar San

Carlos waar we weer ponga�s huurden om

een bezoek te brengen aan het eiland

Magdalena. De overtocht per ponga voerde

door zeer ondiep water: je kon steeds de

zeebodem zien. Soms raakte de schroef van

de buitenboordmotor de zandige bodem. Bij

de nadering van Magdalena in een beschutte

baai met rustig water konden we links het

eiland Santa Margarita zien. Het ondiepe

water zag zwart van honderden aalschol-

vers. Toen we het strand van Magdalena

hadden bereikt, liepen we landinwaarts.

Daar vonden we gebieden begroeid met:

DK 356 Cochemiea halei

DK357A Agave margaritae (met korte

dikke bladeren)

DK357B Agave margaritae (met lange

dunne bladeren)

DK 358 Echinocereus barthelowanus

DK 359 Dudleya spec.

DK360A Mammillaria dioica

DK360B  Opuntia pycnacantha

Het natte seizoen had hier blijkbaar ver-

stek laten gaan want de vegetatie was gro-

tendeels verdroogd. Alleen sommige exem-

plaren van Cochemiea halei stonden in

bloei; van de overige succulenten bloeide er

geen enkele. Opuntia pycnacantha groeide

kruipend over de grond met lange stengels

die opgebouwd waren uit schijven die alleen

aan de top een nieuwe schijf hadden ge-

vormd. De drie meest voorkomende groe-

pen succulente planten waren hier de

cochemiea�s, de agaven en de opuntia�s. Dit

eiland bestond uit zandige heuvels, heel an-

ders dan de steile rotsen van Angel de la

Guarda.

We voeren terug naar het vasteland van

Baja California en toen we het strand van

San Carlos naderden, was het eb geworden.

De ponga�s konden niet meer varen in zulk

ondiep water, dus sprongen we allemaal het

water in en begonnen de ponga�s naar het

strand te duwen. De kapiteins van de

ponga�s hielden daarbij hun schoenen aan

en we merkten snel waarom: het wemelde

van de pijlstaartroggen! Ik hoef U niet uit te

leggen dat we vanaf dat moment zeer voor-

zichtig verder liepen. Op de Highway 22 re-

den we verder en 5 km van San Carlos stop-

ten we rechts van de weg en zagen:

DK 361 Machaerocereus eruca

DK 362 Ferocactus townsendianus var.

 santamariensis

DK 363 Fouquieria spec.

DK 364 Ibervillea sonorae

DK 365 Jatropha spec.

DK 366 Mammillaria hutchisoniana

DK 367 Mammillaria dioica

Ongeveer 12 km verder op de Highway

22 sloegen we rechtsaf de eerste berijdbare

zandweg in  die naar het zuiden leidde. We

kampeerden in het nogal mulle zand en slie-

pen uitstekend.
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zaterdag 28 december 1985zaterdag 28 december 1985zaterdag 28 december 1985zaterdag 28 december 1985zaterdag 28 december 1985

Onze teller wees bij Ciudad Constitu-

cion, waar we stopten om te tanken, 22504

mijl aan. Over de Highway 1 reden we ver-

volgens 148 km naar het zuiden voordat we

stopten en zagen:

DK 368 Mammillaria spec.

DK 369 Dit nummer sloegen we over

DK 370 Bursera spec.

DK 371 Jatropha spec.

In de buurt van La Paz, bij een plaatsje

genaamd Comitan (in de richting van San

Juan de la Costa) stopten we weer en von-

den:

DK 372 Mammillaria albicans

DK 373 Ook dit nummer werd

overgeslagen

DK 374 Ferocactus peninsulae (rand-

doorns niet borstelachtig)

DK 375 Echinocereus brandegeei

DK 376 Pachycereus pringlei

(kiemplant)

DK 377 Ibervillea sonorae

Nadat we op de heuvel aan de linker

kant van de weg veel planten hadden gevon-

den, gingen we terug naar de Highway 1 op

weg naar La Paz. We bleven op de weg naar

de kust en gingen verder richting

Pinchalingue. We sloegen rechtsaf een on-

verharde weg in en passeerden links een

vuilstortplaats. Daar voorbij stopten we en

zagen:

DK 378 Fouquieria burragei (met

witte bloem)

DK 379 Bursera eppinata

DK 380 Agave sobria ssp. roseana

DK 381 Mammillaria fraileana

DK 382 Mammillaria arida

DK 383 Echinocereus brandegeei

DK 384 Opuntia kiemplant

DK384B Cereus spec.

We gingen terug richting La Paz over de

Highway 1, vulden onze benzinetanks en

stopten om te overnachten.

zondag 29 december 1985zondag 29 december 1985zondag 29 december 1985zondag 29 december 1985zondag 29 december 1985

De volgende morgen gingen we op weg

naar San Jose del Cabo (nog steeds op de

Highway 1). Bij km 210 (onze teller 22696.2

mijl) stopten we en zagen:

DK 385 Mammillaria bollardiana

DK 386 Fouquieria burragei

DK 387 Bursera spec.

DK 388 Jatropha curcas

We reden 15 km op de Highway 1 toen

we bij de kruising met de Highway 19 kwa-

men. Deze weg volgden we in zuidoostelijke

richting naar Todos Santos. Vanaf Todos

Santos volgden we de borden richting Oaz

Vivero �Todos Santos�. Vlakbij het strand

groeiden veel cactussen. We vonden:

DK 389 Bartschella (Mammillaria)

schumannii

DK 390 Mammillaria pacifica (zeer

platte planten)

DK 391 Mammillaria armillata (met

gele of goudkleurige doorns)

DK 392 Fouquieria diguetii

DK 393 Bursera

DK393A Jatropha

We reden 4 km verder over de Highway

19 en gingen toen rechtsaf. Ongeveer 21 km

verder bereikten we een mooi plekje aan het

strand voor de lunch. Vlakbij km 98 sloegen

we rechts een weg in die leidde door prive-

terrein van een ranch. We volgden deze weg

2.5 km alwaar we zagen:

DK 394 Echinocereus sciurus

DK 395 Mammillaria peninsularis (met

4 middendoorns)

DK 396 Bartschella schumannii

DK 397 Ferocactus townsendianus

DK398A Bursera spec.

DK398B Ibervillea sonorae

Enkele van deze planten werden verza-

meld op vrijdagavond de 29ste en de overi-

gen de volgende morgen.
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   Lophocereus schottii monstruose  (tussen DK445/446) Ferocactus coloratus DK446

   Lemaireocereus thurberi v. littoralis  DK403 Lophocereus gatesii DK422A

    Agave margaritae DK357A Echinocereus sciurus DK394

  Bursera  microphylla DK315 Mammillaria angelensis DK 320



maandag 30 december 1985maandag 30 december 1985maandag 30 december 1985maandag 30 december 1985maandag 30 december 1985

De Highway 19 naar het zuiden bracht

ons in Cabo San Lucas. De hotelprijzen in

deze toeristenstad waren buiten proporties.

We gingen daarom verder over de hoofdweg

naar het oosten richting San Jose del Cabo,

als alternatieve bestemming. We passeerden

het 4 km bord, reden nog 16 km verder

voordat we stopten en zagen daar:

DK 399 Fouquieria spec.

DK 400 Ibervillea sonorae

DK400A Bursera spec.

DK 401 Cereus spec.

DK 402 Bartschella schumannii

Na 12 km doorrijden kwamen we bij de

splitsing van de wegen naar La Paz en San

Jose del Cabo. We reden nog 2 km door,

sloegen toen linksaf een onverharde weg in

en na 6.5 km (3 km ten oosten van San Jose

del Cabo) zagen we:

DK 403 Stenocereus (Lemaireocereus)

thurberi  var. littoralis

Weer 6.5 km verder kwamen we bij een

plek waar we zagen:

DK 404 Ferocactus townsendianus

DK 405 Pachycereus pecten-

aboriginum

DK 406 Lophocereus gatesii

DK 407 Opuntia spec.

DK 408 Morangaya pensilis

We reden over dezelfde weg weer terug

en na 13.5 km bereikten we de Highway 1

op weg naar La Paz. Na 17.5 km namen we

een zijweg links en overnachtten daar.

dinsdag 31 december 1985dinsdag 31 december 1985dinsdag 31 december 1985dinsdag 31 december 1985dinsdag 31 december 1985

Bij de kruising van de hoofdwegen tus-

sen Santa Anita en San Jose Viejo wees onze

teller 22875 mijl aan. We waren daar ruim

28 km van de kreeftskeerkring verwijderd

(teller 22892.7). Enkele kilometers verder,

bij het 85 km bord, stopten we en zagen:

DK 409 Mammillaria armillata (vorm

met zwarte middendoorn)

Vlakbij Los Barriles vonden we:

DK 410 Mammillaria phitauiana

DK 411 Bursera spec.

DK411A Jatropha spec.

DK 412 Fouquieria spec.

DK 413 Machaerocereus gummosus

DK 414 Ibervillea sonorae

Terug op de Highway 1 bij km 131 wees

onze teller 22928 aan. We reden op de

Highway 1 nog 25 km door en sloegen toen

rechtsaf de River Bed Road in. Het was nog

21 km naar de splitsing van de wegen naar

La Paz en Bahia de la Ventana. Een paar km

verder namen we de weg naar El Sargento.

Woody en een paar anderen uit ons gezel-

schap waren bij San Jose del Cabo nog

ongeveer 500 meter een kloof ingegaan en

hadden daar wat planten verzameld. Terwijl

we bij Bahia de la Ventana kampeerden, ver-

telden ze dat ze hadden gevonden:

DK 415 Mammillaria gatesii

DK 416 Dudleya xantii

DK 417 Agave promontori

woensdag 1 januari 1986woensdag 1 januari 1986woensdag 1 januari 1986woensdag 1 januari 1986woensdag 1 januari 1986

De jaarwisseling was niet al te uitbundig

geweest. We scharrelden �s morgens wat

langs de weg en op een helling vonden we:

DK 418 Agave datylio

DK 419 Mammillaria capensis

DK 420 Mammillaria armillata

DK 421 Bartschella schumannii

DK422A Lophocereus gatesii

DK422B Cereus spec.

DK 423 Machaerocereus gummosus

DK 424 Ibervillea sonorae

DK 425 Machaerocereus gummosus

DK 426 Ferocactus townsendianus

DK 427 Jatropha cuneata

DK 428 Cochemiea poselgeri

Terug bij de kruising reden we op de

Highway 13 in de richting La Paz (tellers-

tand 22971). Na 16 km sloegen we linksaf

een zandweg in en vonden daar:

DK 429 Mammillaria phitauiana

DK 430 Fouquieria spec.
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DK 431 Bursera spec. (gaven we aan

Ellen Low)

DK 432 Ferocactus townsendianus

DK 433 Lemaireocereus thurberi var.

littoralis

DK 434APereskia gatesii (gevonden

door Kazuko)

We keerden terug naar de Highway 13

en reden 16 km verder. Vervolgens draaiden

we de weg af naar het zuiden en zagen:

DK434B Mammillaria baxteriana

Even ten noorden van La Paz, tussen San

Juan de la Costa en Ciudad Constitucion,

stond onze teller op 23007.4 mijl. Het was

lunchtijd en daarna reden we 117 km naar

het noorden. 68 Km ten zuiden van Consti-

tucion zag ik:

DK 435 Ferocactus peninsulae

�s Avonds logeerden we in hotel Ousis-

Loreto; onze teller stond toen op 23212.9.

donderdag 2 januari 1986donderdag 2 januari 1986donderdag 2 januari 1986donderdag 2 januari 1986donderdag 2 januari 1986

We waren �s morgens al vroeg (7.25

uur) op de Highway 1 en reden naar het

noorden. Santa Rosalia aan de oostkust was

zo�n 190 km ver. 40 Km voorbij Santa

Rosalia sloegen we rechtsaf en vonden:

DK 436 Mammillaria hutchisoniana

(wit-bedoornde vorm)

DK 437 Echinocereus brandegeei

(geel-bedoornde vorm)

Deze planten groeiden in tamelijk vlak,

zandig terrein. We reden door San Ignacio

(tellerstand 23376) en 140 km verder gin-

gen we richting Guerrero Negro. Na 37 km

namen we achter het tankstation in Villa

Jesus Maria een onverharde weg die even-

wijdig aan de Highway 1 naar het oosten

liep. 12 Km verderop zagen we:

DK 438 Agave cerulata var. cerulata

DK 439 Mammillaria brandegeei var.

gabbii

DK 440 Mammillaria blossfeldiana

var. shurliana

DK 441 Dudleya spec.

DK 442 Ferocactus spec.

DK 443 Ibervillea sonorae

DK 444 Mammillaria blossfeldiana

var. shurliana

DK 445 Fouquieria spec.

Bij het monument op de grens van Baja

California Noord en Zuid stond onze teller

op 23507.8. Na 83 km rijden zochten we

een kampeerplaats en vonden:

DK 446 Ferocactus coloratus

DK 447 Agave cerulata var. cerulata

Deze plek lag 62 km ten noorden van de

afslag naar Santa Rosalia (tellerstand

23560). 91 Km ten zuiden van El Rosario,

bij km 144, vonden we een zeer grote:

DK 448 Echinocereus engelmannii

Bij de plek met de grote Pachycereus

pringlei stond onze teller op 23677.9. 32

Km meer noordelijk daarvan bevindt zich

een gebied waar veel agaven, Mammillaria

brandegeei en Bergerocactus emoryi groeien.

Rechts van de weg, 62 km ten zuiden van

Ensenada, stopten we en zagen:

DK 449 Dudleya cultrata

Het passeren van de grens met de Vere-

nigde Staten was zoals gebruikelijk een

langdurige toestand van afwisselend wach-

ten en weer een paar meter rijden. Na 283

km rijden waren we eindelijk thuis. Onze

rondreis was in totaal 4434 km lang gewor-

den. Het was een geweldige ervaring.

Vertaling: R. Bregman.

1746 Julie Circle, Simi Valley, CA 93065, USA
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DE MAMMILLARIA�S VAN BAJA CALIFORNIA

John Pilbeam

Er groeien, gemiddeld genomen, zo�n dertig soorten mammillaria�s in Baja California.  Dit gegeven, ge-

combineerd met de  ruige schoonheid van dit deel van Mexico - een schiereiland dat gelukkig volledig

over het hoofd wordt gezien door de beschaafde wereld - maakt het tot een zeer aantrekkelijk doel

voor ieder die in mammillaria�s is geïnteresseerd. Zeker als je toch al redelijk in de buurt bent.

Baja California betekent �laag

Californië� en het wordt meestal kortweg

Baja genoemd, uit te spreken als �Baha�.

Het grenst aan de staat Californië en ner-

gens ter wereld kom je twee zo contraste-

rende aangrenzende gebieden tegen. De eer-

ste indrukken die je opdoet als je van  het

luxueuze Californië naar de Mexicaanse

grensplaats Tijuana reist, is de contraste-

rende levenswijze. Elke dag passeren veel

Mexicanen de grens om in Californië een

paar schamele dollars te verdienen.

Wegenbouw heeft het toerisme niet echt

gestimulereerd, afgezien van de mensen die

naar hun favoriete visplekjes en stranden

gaan. De enige goede weg heeft voor cactus-

liefhebbers de mogelijkheid geopend om

zonder veel afzien de hele lengte van de

Baja te bereizen en zonder de ontberingen

te verduren, die vroegere cactuspioniers on-

dervonden. Er zijn heel wat verslagen van

reizen, die maanden duurden en van ontel-

bare defecte voertuigen ten gevolge van de

beroerde wegen.

Aangezien de Baja gemiddeld maar 60-

75 km. breed is, is het mogelijk om via uit-

stapjes op de vele, vaak uiterst slechte zij-

wegen vrijwel alles wat op cactusgebied

aanwezig is te bezoeken.

Als ik echter op mijn landkaart van de

Baja staar met de vele door mij  aange-

brachte markeringen, zie ik toch dat er nog

erg veel plaatsen zijn die ik niet bezocht

heb. Op bergen en in dalen kunnen daar

vast nog heel wat variaties op het thema

Mammillaria worden aangetroffen.

Laten we eens kijken naar de mammilla-

ria�s die ik daar gevonden heb en waar ik in

dit artikel over wil vertellen. Een aantal

soorten in de Baja hebben een zeer groot

verspreidingsgebied. M.dioica bijvoorbeeld

komt voor in het grote gebied  van het zui-

delijk gedeelte van de staat California tot

bijna in het uiterst zuidelijke puntje van het

schiereiland. Alleen voorbij La Paz worden

ze vrijwel niet meer aangetroffen. Andere

soorten komen alleen heel plaatselijk voor

in gebiedjes niet groter dan een paar hon-

derd vierkante meter. Sommige vertonen

zich op plaatsen die mijlenver uit elkaar lig-

gen met een heel ander uiterlijk.

Mammillaria�s kunnen in heel wisselend

terrein voorkomen. Sommige groeien in

zandduinen, slechts een steenworp afstand

verwijderd van de zee, zoals M.louisae.

M. glareosa zoekt samen met M. maritima

(Cochemiea), liever uitstekende rotsen bij

de zee op. M.albicans bevindt zich op kalk-

steen aan de zuidkust en op de eilanden.

M. hutchisoniana groeit voornamelijk erg

gedrongen  en als solitaire planten in de vij-

andige woestijnzanden, maar komt ook als

clusters langgerekte planten voor tussen

rotspuinvelden in het binnenland.

M.setispina geeft er de voorkeur aan om je

te lokken naar zijn groeiplaats op steile

rotswanden ver van de begane paden en

M.fraileana zorgt er wel voor dat je eelt op
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je knieën krijgt als je over de rotsachtige

heuvels vlakbij de kust moet kruipen.

Voor al degenen die geïnteresseerd zijn

in de systematiek van de mammilaria�s van

de Baja: naast de cochemiea�s zijn de plan-

ten onder te verdelen in de serie

Ancistracanthae met gehaakte middendoorns

(moeilijk in cultuur) en de serie Mammillaria

(ook wel Macrothelae genaamd). De laatste

zijn grote, ronde of platronde, veelal soli-

taire groene planten met kleine crêmekleu-

rige of gele bloemen.

In het noorden wordt de serie Mammil-

laria/Macrothelae vertegenwoordigd door

M.brandegeei, M. lewisiana en M. glareosa,

waarbij de laatste twee variëteiten lijken te

zijn van de eerste. In het zuiden heeft deze

serie veel meer vertegenwoordigers.

M. arida, M. baxteriana, M. peninsularis,

M. gatesii, M. petrophila, M. pacifica en

M. marshalliana. Sommige zijn terugge-

bracht tot variëteit-status in de tegenwoor-

dige zucht naar �lumping� van soorten die de

huidige taxonomen (die zich met cactussen

bezighouden), te pakken heeft gekregen.

Ook veel amateurs hebben besloten om op

deze rijdende trein te springen. Ik vind ech-

ter dat het een slechte zaak zou zijn om

deze weggezuiverde namen overboord te

gooien, al was het alleen maar omdat een

aantal van belang is voor de verzamelaars.

In het noorden heeft de serie Ancistra-

canthae in de alomtegenwoordige M. dioica

een duidelijke representant. Verder komen

daar ook M. blossfeldiana, M. goodridgii,

M. louisae en M. hutchisoniana voor. In het

zuiden van de Baja heeft de serie veel verte-

genwoordigers in de vorm van - weer -

M. dioica, maar ook M. fraileana, M. schu-

mannii, M. phitauiana en M. capensis.

Verder zijn er ook nog soorten die op de

eilanden voorkomen en een geheel eigen ui-

terlijk hebben ontwikkeld. Sommige groeien

aan de koude zijde, aan de kust van de Stille

Oceaan, andere aan de warme kust van de

golf van Californië (de beroemde zee van

Cortez uit verhalen van Steinbeck). Zo heb

je M. insularis (Isla Ventana), M.estebanensis

(Isla San Esteban), M. angelensis (Isla Angel

de la Guarda), M. cerralboa (Isla Cerralvo),

M. multidigitata (Isla San Pedro Nolasco),

M. neopalmeri (Isla San Bonito), M. albicans

(Isla Santa Cruz en Isla San Diego), M. sle-

vinii (Isla San Josef en Isla San Fransisco) en

de twee eiland-cochemiea�s M. halei (Isla

Magdalena) en M. pondii (Isla Cedros). De

andere cochemiea�s; M.setispina en S. mari-

tima, komen voor in noordelijk Baja Califor-

nia terwijl M. poselgeri veruit de meest-

verspreide soort in het zuiden is.

Ik wil u graag  het een en ander vertel-

len over de mammillaria-soorten die ik sa-

men met vrienden in dit paradijs heb gevon-

den. Als eerste een aantal die we op een

reis in 1985 vonden toen we in ijltempo (in

vijf dagen) de hele weg aflegden naar La

Paz. (Toch moesten we elke keer stoppen als

iemand uit het gezelschap weer eens een

ferocactus ontwaarde.) We reisden voorna-

melijk rond in het uiterste zuiden omdat we

dat gedeelte op onze reis in 1981 niet meer

hadden kunnen bereiken.

Op de avond van de vijfde dag bereikten

we een kampeerplaats die open was. Hierbij

moet ik opmerken dat na de eerste 75 km in

de Baja de meeste kampeerplaatsen niet

meer worden beheerd.  De gebouwtjes die

opgetrokken zijn om toeristen te trekken,

staan er nog wel en er is ook nog wel spora-

disch een aantal hurkende Mexicanen die

met graagte een paar dollars willen ontvan-

gen voor niet verleende service als je zo

dom bent om hen die aan te bieden.

Dichtbij de noordgrens worden

kampeerplaatsen nog wel onderhouden en

hebben ze electriciteit, wasmachines,

douches en toiletten. Pas weer bij La Paz,

een bekend toeristenoord, zijn ze ook in be-

drijf, goedkoop en efficiënt beheerd.

De uitgezochte kampeerplaats werd zo

goed beheerd dat we na aankomst - terwijl

we er vies en bezweet uitzagen - direct een

aardbeikleurig drankje, volop voorzien van

ijsklontjes, kregen aangeboden. We zouden

wel domme boerenkinkels zijn geweest als

we dat hadden afgeslagen.



De volgende 24 uur wachtten we zenuw-

achtig op �Montezuma�s revenge�, maar het

water was duidelijk gezuiverd, wat meestal

niet het geval is in de Baja, en we kregen

geen ziekteverschijnselen.

De volgende dag gingen we op pad op

zoek naar M. fraileana op de groeiplaats

Pichilingue, die gelegen is op weg naar de

aanlegplaats van de veerboot bij La Paz, die

vaart op Mazatlan en Topolobampo op het

vasteland van Mexico. Nadat we een tijdje

over de verbindingsweg van Pichilingue naar

La Paz hadden gereden, stopten we bij een

rotsachtige helling en klommen moeizaam

tussen bruinroze rotsplaten door naar bo-

ven. We vonden slechts kleine groepen van

deze mooie soort met maar zo�n zestal ver-

takkingen. Ze groeien hier alleen maar op

de allersteilste gedeelten waar het zelfs ge-

vaarlijk is om te gaan staan om alleen maar

een foto te nemen. Een extra hand was

noodzakelijk om je een beetje in balans te

houden. In deze tijd van het jaar - de lente -

waren er geen knoppen of bloemen te be-

kennen, maar de planten droegen wel een

overdaad aan rode bessen. Toen we vertrok-

ken waren er daarvan ineens veel minder.

Op dezelfde heuvel, onder dezelfde om-

standigheden, had ik het geluk om M. arida

te ontdekken, volledig overdekt met dunne

Mammillaria  fraileana bij

Pichilinque, Baja California.

Foto�s  van de schrijver.

Mammillaria  fraileana
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borstelachtige doorns in de kleuren donker-

bruin en grijswit. In de top stonden de

doorns heel dicht op elkaar. De knoppen

waren al zichtbaar, maar we waren ongeveer

twee weken te vroeg om een paar geopende

bloemen te vinden. Zaadbessen waren al he-

lemaal onvindbaar, die waren door de mie-

ren en de vogels verorberd.

Na deze bemoedigende start van onze

onderzoekingen vertrokken we naar de zui-

delijke kaap. We stopten wel om de paar ki-

lometer om er zeker van te zijn dat we niets

over het hoofd zagen. We zagen Pachycereus

pectinatus voor het eerst, met zijn gouden

stekelige kastanjeachtige vruchten. Ook be-

wonderden we fris uitziende agaves,

ferocactussen en echinocereussen. Bij San

Bartolo stopten we bij een heuvel bestaande

uit grijze, granietachtige rotsen. Hier von-

den we M. phitauiana in een dikke laag bla-

deren in gedeeltelijke schaduw onder zeer

brede maar lage boompjes. De planten met

hun dichte witte bedoorning, voorzien van

bruine punten, groeiden voornamelijk soli-

tair en slechts een enkele vertoonde een

paar uitlopers. Ze bereikten wel een lengte

van 25 cm en bloeiden volop met creme-

witte bloemen. Een aantal had zelfs een op-

vallend  gevoel voor deze speciale gelegen-

heid, want ze droegen bessen.

In spleten tussen de uitstekende rotsen

vonden we hier ook nog M. baxteriana, meer

vlak van top dan de M. arida-planten die we

eerder hadden gevonden in Pichilingue en

ook met minder doorns in de top. Verder

hadden ze ook minder, maar dikkere doorns

dan de arida�s, waar ze wel mee vergeleken

worden. Soms worden ze er wel bij onder-

gebracht, hoewel ze zelf de oudste naam

hebben. We brachten de nacht door op een

minder goed voorziene, maar toch wel  aan-

gename kampeerplaats bij Los Barriles.

Het zuidelijkste kwart van de Baja is,

wat verschillende soorten betreft, het rijkste

deel van het schiereiland, waarbij  M. dioica

rond of iets ten zuiden van La Paz het zuide-

lijkste gedeelte van zijn groeigebied bereikt.

De noordelijke M. brandegeei en zijn ver-

wanten uit de Macrothele/Mammillaria-serie

worden hier ingewisseld voor kleinere zui-

delijke neven, waarvan we M. arida en

M. baxteriana al eerder ontmoet hadden.

M. poselgeri, de enige cochemiea die hier

wordt gevonden, wijkt hier aanzienlijk af

van de grote afgeleefde pollen met 60 cm.

lange stengels, die we tot dan toe hadden

gevonden. Hier in het zuiden is deze soort

echt in zijn element. De individuele takken

Mammillaria  phitauiana tussen La Paz en Los Barriles John Pilbeam met Mammillaria  phitauiana
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bereiken hier een lengte van meer dan 1,5

meter, zodat de rondom uitstralende sten-

gels de plant een omvang verschaffen die in

vrijwel geen liefhebberskas zal passen.

Deze forse planten degradeerden zelfs de

plant die afgelopen jaar op de nationale

show van de BCSS stond tot een jong

broekje.

De grootste planten groeien op vlakke

zandige vlakten. In hun jeugd zoeken ze de

schaduw van kleine struiken, waaronder

vandaan ze tevoorschijn kruipen als dun-

nere versies van de �creeping devils�, de

Machaerocereus eruca.

Ze wortelen niet over de gehele lengte

van hun stengels zoals dat bij Machaeroce-

reus wel gebeurt. We checkten dit ook door

de planten voorzichtig een stukje op te til-

len, als zware sleepkabels aan een sleep-

boot, die moeite hebben om uit het water

los te komen.

In cultuur is deze plant niet moeilijk te

kweken in een met compost gemengde mi-

nerale grond. Wel voorzichtig zijn met

watergeven en de grond volledig laten dro-

gen na het gieten. Een kaliumhoudende

mest mag regelmatig worden toegediend om

frisse planten met sterke haakdoorns te krij-

gen en de kans op bloei te vergroten. En

daar wringt het dan even, want veel kwe-

kers vinden deze plant moeilijk in bloei te

krijgen. Op een zonnig plaatsje heb ik sten-

gels, die niet langer dan 15 cm waren, hun

bloemen ten beste zien geven. Het is de

moeite waard om de plant op diverse plaat-

sen in de kas uit te proberen om de prach-

tige bloemen tevoorschijn te toveren waar-

mee de plant laat blijken dat hij van je

houdt.

Volgens onze kaart hadden we net de

kreeftskeerkring gepasseerd voor het

plaatsje Las Cuevas. We reden landinwaarts

en troffen tot onze verrassing na Las Cuevas

een bolvormig monument, met de gebruike-

lijke spuitbussen-graffiti beklad. Betekende

dit dat de kaartenmakers een fout hadden

gemaakt of dat de mexicaanse regering de

verkeerde plaats had gemarkeerd? Latere

Amerikaanse kaarten geven tactvol de

kreeftskeerkring aan ten zuiden van Las

Cuevas.

In dit gebied stuitten we ook op de

planten die M.dioica in het zuidelijke deel

vervangen; namelijk  M. armillata. Op het

moment dat we ons door lage stekelige bos-

jes heen vochten om er een paar te fotogra-

feren,  konden we bij lange na niet vermoe-

den dat we er de volgende paar honderd ki-

Mammillaria baxteriana bij San Bartolo
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lometer honderden, nee duizenden zouden

tegenkomen. Deze soort is in het zuiden van

de Baja zeer wijdverbreid en succesvol. We

kwamen natuurlijk ook wel andere

mammilaria-soorten tegen, maar steeds wer-

den ze vergezeld door M. armillata of ston-

den ze tenminste in de directe omgeving.

Onder schrale omstandigheden, zoals op

hellingen, worden de enkelvoudige stamme-

tjes maar 15 cm lang, maar op vlak zandig

terrein, waar we ook cochemiea�s vonden,

worden ze wel 45 cm lang en vertakken ze

zich tot mooie grote pollen. Zo groot heb ik

deze groepen nooit in cultuur waargenomen.

De kleine, dicht opeengedrongen tuberkels

zijn karakteristiek voor deze soort, die licht

citroengele bloemen heeft. De planten heb-

ben gehaakte doorns die aan hun top bruin

tot zwart gekleurd zijn, afhankelijk van de

plant die je onderzoekt. In cultuur is de

soort erg gevoelig voor teveel water, vooral

als de grond niet los genoeg is en hij groeit

daarom wonderwel in te kleine potjes. Het

wortelstelsel is namelijk maar erg klein. Ver-

pot ze dus maar zelden en neem dan een

pot die maar één maatje groter is.

De andere haakdoornige plant die we

tussen Los Barriles en Cabo San Lucas, het

zuidelijkste puntje van de Baja, vonden is

M. schumannii, vroeger bekend als

Bartschella schumannii. Deze soort verkiest

meestal zuidhellingen met goed

gedraineerde grond. Vaak groeit ze aan de

voet van kleine struiken, soms zelfs in groe-

ven in de stam van die dwergstruiken. Zo

zijn ze toevallige epifyten, doordat vogels

de zaden op die plek hebben laten vallen.

De planten aan de voet van struikjes krijgen

overigens nog volop zonlicht. Alle planten

waren rond van vorm, heel anders dan de

uitgerekte cultuurplanten. (Zie de aanteke-

ning bij M. schumannii var. globosa). Ook

deze soort behoeft bij het kweken de nodige

zorg en de behandeling lijkt sterk op die van

M.armillata. De plant bloeit later dan de an-

dere soorten, maar de grote bloemen zijn de

extra aandacht bij de verzorging zeker

waard.

Op de weg van San José  del Cabo naar

Cabo San Lucas, de zuidelijke rivièra van de

Baja, zochten we wanhopig naar een toe-

gangsmogelijkheid tot het achterliggende

land achter de bebouwing. Het is een ge-

liefde streek voor Amerikanen, vooral die uit

de filmbusiness. Ergens in hun achtertuinen

groeit M. gatesii, met een in onbruik ge-

raakte naam, maar één van de mooiste lang-

doornige soorten uit de serie Macrothelae/

Mammillaria. Ik zou ze zo graag in het wild

hebben zien groeien, maar wat had ik moe-

ten zeggen als bv. Liz Taylor na een klop op

de deur open deed? Hallo schat, ik kom uit

de oude wereld en ik wil eens in je tuin kij-

ken of je ook een paar interessante mammil-

laria�s hebt. (red. voor de niet zo oplettende

lezers; mammillaria betekent tepeltjes).

We kwamen op het punt dat we weer op

onze schreden moesten terugkeren, alleen

namen we op de terugweg de zijde van het

schiereiland aan de oceaan. Nadat we Cabo

San Lucas gepasseerd hadden, reden we een

stukje langs de kust voordat we landin-

waarts afsloegen op een van de kleinere we-

gen in dit gebied. We merkten al snel dat we

regelrecht een vuilstortplaats opreden. Ook

hier troffen we de onontkoombare M.

armillata aan, die haar waardigheid pro-

beerde op te houden tussen de roestige

bierblikjes en andere ondefinieerbare resten

die de lokale bevolking zonder enig gevoel

voor milieubescherming over haar koppen

had uitgestort.

(wordt vervolgd)

Vertaling:  Jan Jaap de Morree

51 Chel-+sfield Lane

Orpington,

Kent BR5 4HG, England
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Mammillaria (Cochemiea)

poselgeri boven La Paz

Mammillaria (Cochemiea)

poselgeri in cultuur

John in het groeigebied van

Mammillaria armillata onder

Los Barriles
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BAJA CALIFORNIA, MEXICO

ONZE REIS DOOR EEN LONZE REIS DOOR EEN LONZE REIS DOOR EEN LONZE REIS DOOR EEN LONZE REIS DOOR EEN L AND VAND VAND VAND VAND VAN WOESTE SCHOONHEIDAN WOESTE SCHOONHEIDAN WOESTE SCHOONHEIDAN WOESTE SCHOONHEIDAN WOESTE SCHOONHEID

F.J. Warmenhoven en  C. Wonnink

Na een voorbereiding van vele maanden is

de reis waar we reeds enige jaren naar had-

den uitgezien eindelijk een feit geworden.

Dat we naar Mexico zouden gaan leed geen

twijfel, wèl het gedeelte van Mexico waar we

uiteindelijk onze keus op zouden laten val-

len. Het werd dus een natuurreis van 23 da-

gen, van 9 tot en met 31 maart 1996, over

het langgerekte schiereiland van hemels-

breed 1300 km lengte: BAJA CALIFORNIA of-

wel Neder-Californië.

We hadden geboekt bij een Duitse reis-

agent. De reis werd gemaakt vanuit Düs-

seldorf via Londen naar Los Angeles (USA).

Hier werd overnacht, alvorens verder te

vliegen naar de zuidpunt van Baja California

del Sur. In het luxueuze hotel Double Tree in

Los Angeles ontmoetten we de andere zes

leden van het reisgezelschap, allen Duitse

natuurliefhebbers.

Vanuit het vliegtuig konden we, door

een wolkenloze lucht, reeds een indruk krij-

gen van het sterk geaccidenteerde land-

schap, de vele eilanden en de vrijwel totale

afwezigheid van de infrastructuur welke we

in Europa en de Verenigde Staten als nor-

maal ervaren. Opvallend waren de kleur-

contrasten, de diepblauwe zee en de vele

donkere puntjes in het landschap welke la-

ter enorme kandelabercactussen bleken te

zijn.

Na ca. twee-en-een-half uur vliegen

landden we op het vliegveld(je) van San Jose

del Cabo en we werden bij het uitstappen

via de vliegtuigtrap omarmd door de hitte.

In Europa en grote delen van de USA lag

destijds nog sneeuw! De overgang van tem-

peratuur was dan ook nogal fors maar niet

onaangenaam. Na de douane die,

steekproefsgewijs maar niet grondig, de ba-

gage doorzocht, ontmoetten wij onze reis-

leider, een jonge student, die voor het eerst

zelfstandig deze reis zou leiden. De bagage

werd in de minibus geladen en we togen op

weg naar de zuidelijkste punt van het

schiereiland, Cabo San Lucas.



Onderweg bij El Tule werd gestopt om

een eerste indruk van het landschap te kun-

nen opdoen. Al snel verdween het gezel-

schap tussen de begroeiing welke bestond

uit zuilcactussen en andere succulenten

waarvan we de namen nog niet kenden. We

hadden een prachtig uitzicht op de kaap

welke hoog boven de zee uitrees, ons eerst-

volgende reisdoel. We reden het - zeer toe-

ristisch georiënteerde - stadje Cabo San

Lucas in en werden geadviseerd hier geld te

wisselen daar dit tijdens de rest van de trip

lastig zou kunnen zijn en omdat hier de

wisselkoers vrij gunstig was.

Alle mogelijke vormen van watersport

worden hier bedreven waaronder het z.g.

big-game fishing. We waren getuige van het

optakelen en wegen van een enorme Blauwe

Merlijn die door een sportvisser was gevan-

gen. Vervolgens maakten we een trip met

een rondvaartboot met glasbodem naar en

rond Land�s End. Onder de bodem van de

boot waren vele schitterend gekleurde

koraalvissen te bewonderen. De steile rots-

formaties, grotten en sleuven waar het water

zich met grote kracht doorheen perst, maak-

ten een geweldige indruk evenals de be-

faamde granietboog in het water, El Arco.

Hier ziet men aan de ene zijde de Stille

Oceaan of Pacific en aangrenzend de

Californische Golf of Zee van Cortez. Wij

zagen hier de eerste pelikanen en, hoog in

de lucht, de sierlijke fregatvogels met hun

gevorkte staart. Een zeeleeuwenkolonie kon

met de boot tot op korte afstand benaderd

worden hetgeen vele camera�s deed klikken.

Na de boottrip ging het met de minibus

op weg via de Mex 19 naar onze eerste

overnachtingsplaats in Baja: Todos Santos

aan de westkust. Onderweg werd een paar

maal gestopt om het terrein in te gaan. Hier

was het reeds opvallend hoe toegankelijk

het gebied eigenlijk was. Alles leek dor en

dood maar dat bleek een vergissing. Vrijwel

alles wat hier groeit is succulent of

xerophyt. We waren verrukt bij het aan-

schouwen van de eerste Ferocactussen van

wel 80 cm hoogte die grote gele zaadbessen

droegen. Verder bestaat de begroeiing uit

o.m. Machaerocereus gummosus, Bursera-

struiken, Ocotillo�s (Fouquieria spec.) met

hun markante rode bloemen en de zo aan-

hankelijke kettingopuntia (Opuntia cholla)

waarvan elk afgebroken of afgestoten lid

weer opgroeit tot een nieuwe plant. Vrijwel

overal op het schiereiland zijn vertegen-

Een typisch Mexicaans ge-

hucht  in een zinderend

landschap.

Foto�s van de schrijvers
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woordigers van de (Cylindr)opuntia�s in

grote aantallen te vinden.

Voor zover mogelijk hebben we de na-

men van planten en dieren trachten te ach-

terhalen. Wij hebben alleen geen weten-

schappelijke achtergrond en omdat in de na-

tuur nu eenmaal geen etiket met de naam

erop bij een plant staat, kan het voorkomen

dat de naamgeving niet altijd exact juist is

en we dus een voorbehoud moeten maken

ten aanzien van de hier vermelde benamin-

gen.

Door de weinige neerslag is het gebied

erg droog. Dit is dan ook de reden dat de

planten een uitgebreid wortelstelsel maken

dat alle vocht in de directe omgeving tot

zich neemt. Het lijkt daardoor alsof elke

plant zijn eigen gebiedje heeft waarin verder

niets groeit. Veelal raken de planten elkaar

nauwelijks of niet. De Bursera�s zijn niet

bedoornd waardoor het gebied niet zo on-

doordringbaar is als het op het eerste ge-

zicht zou doen vermoeden. Het blijft echter

steeds oppassen om niet in aanraking te ko-

men met de venijnige cactus- en andere

doornen.

Waar je ook kijkt, altijd zijn er de

enorme vertakte zuilen te zien van de vele

meters hoge Cardon, de Pachycereus pringlei

en de  Pachycereus pecten-aboriginum. In

vrijwel heel Baja zijn deze reuzen dominant

aanwezig in het landschap.

In Todos Santos werd halt gemaakt in

het door The Eagles bezongen Hotel

California. Hier was ook de mogelijkheid om

intercontinentaal te telefoneren met behulp

van de creditcard. Er werd een avondbezoek

gebracht aan het strand van Playa San

Pedrito. Het uitgraven en aanduwen van de

in het mulle zand vastgelopen minibus

vergde na zo�n dag vol indrukken een flinke

inspanning. We werden beloond met een

prachtige zonsondergang boven de Pacific

en aansluitend met een adembenemend

fraaie sterrenhemel. In een plaatselijke eet-

gelegenheid lieten we ons in de avondlijke

buitenlucht de maaltijd goed smaken. En zo

eindigde onze eerste dag in Baja.

(wordt vervolgd)

p/a Tichelkuilen 208, 7206 BN  Zutphen

Pachycereus pringlei. Franz Warmenhoven, zelf niet zo

dun, toont de gigantische afmetingen van deze cactus.
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Winter in Centraal Mexico
 Dorris en Chel Jamin

Tijdens een weekje genieten van zon, zee

en zand in de oude vissersplaats Puerta

Vallarta aan de westkust van Mexico, met

temperaturen van 28 graden C, zagen wij,

mijn vrouw Dorris en ik, op de Mexicaanse

TV beelden van sneeuw in Centraal Mexico,

met temperaturen tot -15 graden C en zelfs

sneeuw in Guadalajara (voor het eerst sinds

121 jaar). Geen opwekkend gezicht aan de

vooravond van een tocht van zo�n twee dui-

zend kilometer.

Die voerde via Tequila, Guadalajara,

Morelia, San Miquel Allende, Leon Aquas

Calientes, Zacatecas, Durango, Mazatlan, te-

rug naar Puerto Vallarta. De verwachting te

genieten van het specifieke Mexicaanse land-

schap met z�n miljoenen grote Opuntia�s,

dat bij mij toch de sfeer oproept van het

Cactusland bij uitstek, werd al spoedig de

bodem ingeslagen. Ten noorden van

Guadalajara, tot bijna halverwege Durango -

Mazatlan (de oostzijde van de Sierra Madre

Occidental) hingen alle Opuntia�s als vod-

den tegen de grond en waren volkomen rot.

De Yucca�s (Joshua Tree) waren helemaal

geel en van de meters brede Myrtillocactus

en andere cereus-achtigen was de bovenste

meter volkomen bevroren. Van vele Mammil-

laria�s waren de koppen beschadigd of zacht

als pudding. Nog nooit hebben we zo�n

desolaat landschap gezien, want natuurlijk

waren ook overal de Geraniums, de

Bougainvilles, de Oleanders en andere hees-

ters en fruitbomen zwaar beschadigd.

Ik vrees, dat deze koudegolf nog jaren

lang het landschap zal tekenen.

Gelukkig heeft ons bezoek aan een Te-

quila-stokerij, de westkant van de Sierra

Madre en aan Baja California veel goedge-

maakt.

Jan Oomsstraat 6

5324 BB Ammerzoden.

Hier word je triest van

Foto van de schrijvers



Baja California bestaat uit een aantal re-

gio�s, die allen een eigen kenmerkende be-

groeiing hebben:

Het chapparalgebied tussen Tijuana en

(zie noot op pag. 141 ) tot even voorbij San

Quintin.

Het Kaapgebied, bestaande uit de berg-

ketens tussen Loreto en Cabo San Lucas met

Pachycereus pecten-aborigum, half zo groot

als het noordelijker broertje

Vier  woestijngebieden, deel uitmakend

van de Sonorawoestijn:

Het Neder Colorado bekken, het heetste

deel van de Baja tussen Mexicali en Bahia

de los Angeles.

De Vizcaino woestijn ruwweg tussen El

Rosario en San Ignacio; hier groeit o.a.

Fouqueiria (Idria) columnaris.

De Magdalena woestijn, het westelijke

vlakke kustgebied rond Ciudad Constitution

met Stenocereus (Machaeocereus) eruca

Tenslotte de golfkust vanaf Bahia de los

Angeles totaan San José del Cabo

De weg voert ons langs al deze gebie-

den. Helaas is met de aanleg van die weg de

mystiek, die onbekende verten met zich

meebrengt verloren gegaan. Ook heeft de

aanleg van de Mex 1 gevolgen voor de na-

tuurlijke ontwikkeling op het schiereiland.

CHAPPCHAPPCHAPPCHAPPCHAPPARALGEBIEDARALGEBIEDARALGEBIEDARALGEBIEDARALGEBIED

Het eerste deel van de Mex 1 loopt

langs de westkust  van het dichtbevolkte

Noorden als vierbaans autoweg met geschei-

den rijstroken. De kust hier is enigszins ver-

gelijkbaar met de Spaanse Costa�s, wat in-

houdt dat de oorspronkelijke vegetatie op

veel  plaatsen verdwenen is, maar op de

heuvels aan de oostzijde groeien

Bergerocactus emoryi en Dudleya brittonii  in

grote hoeveelheden. Als halverwege

Er bestaat een verhaal, dat Californië

haar naam te danken heeft aan de Spaanse

veroveraar (1533) van het schiereiland,

Hernán Cortéz. Van hem zou de Latijnse

naam �Callida Fornax� komen, dat hete oven

betekent.Wie er naar toe gaat, kan het aan

den lijve ondervinden.

Na de Mexicaanse onafhankelijkheids-

strijd werd in 1824 Baja federaal grondge-

bied. De Mexicaanse overheid kon buiten-

landse investeringen goed gebruiken en

daarom werd het recht, om het noordelijk

deel van de Baja dat nu de staat Baja

California vormt, te ontwikkelen voor 16

miljoen dollar verkocht aan de International

Company of Connecticut. Zeer ambitieus

stelden zij het noorden open voor kolonisa-

tie. Na te veel jaren van droogte moest the

International Company haar verlies nemen

en de Baja opgeven. Het schiereiland bleef

verstoken van economische ontwikkeling en

ook de Amerkanen negeerden tot aan 1920

dit gebied. Toen begon de drooglegging van

Amerika en veel mensen uit het Zuidwesten

van de Verenigde Staten kwamen over de

grens voor drank, spel en vrouwen.  Naast

verdere werkgelegenheid  verklaart dit on-

geveer  de bevolkingsconcentratie aan de

noordgrens. Verder was het schiereiland

schaars bevolkt en slechts via een zandweg

toegankelijk.

De Mexicaanse regering heeft het gebied

beter toegankelijk gemaakt door de aanleg

van autoweg nummer 1, die zo�n vijfen-

twintig jaar geleden gereed kwam.  Ik ver-

moed, dat zonder deze weg  dit nummer van

Succulenta niet geschreven had kunnen wor-

den. Het rijden van 1400 km over een zand-

weg is geen sinecure, zelfs (of juist) niet

met moderne vervoersmiddelen. We zouden

eenvoudig veel minder van de Baja weten.

MEXICO 1, EEN AUTOWEG
Joop van Alten
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Ensenada er een mogelijkheid is even langs

de kust te kijken, blijken ook hier de

Dudleya�s te groeien. Voorbij Ensenada gaat

de weg over in een tweebaansweg. Een af-

slag hier leidt naar het zeer toeristische La

Bufadora, waar op de hellingen een keur van

succulenten (o.a. Euphorbia misera) te vin-

den is. In het gebied ten zuiden van

Ensenada is wijnbouw ontstaan en er zijn

reeds een zestigtal  wijngaarden. Ook wor-

den knoflook en aardbeien verbouwd. Het is

niet uitgesloten, dat het in vele eeuwen op-

gebouwde grondwater in deze streek niet in

staat is onbeperkt water voor deze cultuur

te leveren. Hoewel de gemiddelde regenval

hier wat hoger is, blijft die toch beperkt tot

een 33 mm per jaar. Alles is zeer droog en

in San José (Meling Ranch) halverwege de

Sierra San Pedro Martir  denkt men, dat de

daar voorkomende cactussen (o.a. Echinoce-

reus engelmannii) alleen in leven kunnen

blijven, omdat de wortels  het �grondwater�

in rotsholtes onder de grond kunnen berei-

ken. Bij San Quintin bevindt zich een be-

langrijk agrarisch gebied. Het schiereiland

ten westen van San Quintin  is vulkanisch en

vrij ongerept. Mesembrianthemum

cristallinum kleurt de vlakten rood en op de

vulkaanhellingen met  meer dan vuistgrote

lavabrokken groeit  Dudleya anthonii. Het

klauteren over deze lavabrokken is een in-

spannende aangelegenheid.

Dudleya anthonii op bovenmaatse lavakorrels  bij

San Quintin



VIZCVIZCVIZCVIZCVIZCAINOWOESTIJNAINOWOESTIJNAINOWOESTIJNAINOWOESTIJNAINOWOESTIJN

Verder zuidelijk zijn er langs de kust

eveneens sporen van de activiteiten van pro-

jectontwikkelaars te zien. In de grond krui-

pende mammillaria�s (Mammillaria louisae)

zijn hier de dans ontsprongen. Verbazing-

wekkend is het dat, ondanks de geringe re-

genval, het naar de oceaan stromende water

grondverschuivingen veroorzaakt. Het is te

hopen, dat de hier heersende moeilijke om-

standigheden nog lange tijd de vakantie-

dorpen op afstand houden.

Na El Rosario buigt de weg oostwaarts.

Het hekwerk langs de weg verdwijnt einde -

lijk. Geen in cultuur gebracht gebied en

zelfs voor vee  is er onvoldoende water. Dus

natuur zoals natuur bedoeld is.  Helaas

moeten ook reizigers de natuur hun gang la-

ten gaan. Langs zo�n eenzame en lange weg

zijn er nauwelijks pleisterplaatsen en moet

langs de weg voedsel en drinken geladen en

gelost worden, hetgeen een grote vervuiling

door besmeurd papier, luiers en achtergela-

ten drankblikjes veroorzaakt. Zoals gezegd,

dieren zijn hier nauwelijks en verongelukte

dieren kom je langs deze weg niet snel te-

gen. Dat er toch nog wel wat rondscharrelt

blijkt uit de restanten van een �zaadmaaltijd�

en zorgt voor een natuurlijke verspreiding

van de betreffende soorten. Op zijn weg

Links:

Dudleya brittonii aan de kust

bij Rosarito

Links midden:

Euphorbia misera

Rechts

Mesumbrianthemum

cristallinum kleurt de vlak-

ten rood

Zaaimethode: Zaadaanbod en onverteerd zaad
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naar het oosten stuit de weg op de Sierra

de Rocas, een verzameling enorme kei-

stenen van ongekende schoonheid.

restaurantje van idriahout

op weg naar Los Angeles: Pedilanthus macrocarpus
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De verzorging op verkenning

COLCOLCOLCOLCOLORADOBEKKENORADOBEKKENORADOBEKKENORADOBEKKENORADOBEKKEN

De weg, die al vanaf El Rosario door het

Vizcaino (spreek letter voor letter uit) ge-

bied loopt, volgt naar het zuiden verder op

de grens van het Viscainogebied en het

Coloradobekken,  de �Desierto Central�,

waar de begroeiing beurtelings bestaat uit

Cardons (Pachycereus pringlei), Idria�s

(Fouquieria columnaris), Yucca valida en

Fouquieria splendens. Dat er langs de weg

veel meer moois te vinden is, spreekt van-

zelf. Een in aanbouw zijnd restaurantje laat

zien, dat Idriahout als bouwmateriaal wordt

gebruikt. Bij Punta Prieta splitst de Mex 1

zich. Een tak naar Bahia de los Angeles, de

andere tak verder zuidwaarts. De omgeving

is hier nogal triest. Grote delen zijn door

brand verloren gegaan. De eens zo dichte

cactuswouden zijn behoorlijk uitgedund.

Maar een bloeiende Pedilanthus

macrocarpus vergoedt veel..



WEER DE VIZCWEER DE VIZCWEER DE VIZCWEER DE VIZCWEER DE VIZCAINOWOESTIJNAINOWOESTIJNAINOWOESTIJNAINOWOESTIJNAINOWOESTIJN

Rond Punta Prieta heersen de militairen.

Vaak worden ook voertuigen op vriendelijke

en correcte wijze gecontroleerd. De strijd

tegen de drugs wordt ook hier gevoerd. Het

is mogelijk, dat plantenliefhebbers met een

niet geheel zuiver geweten dit soort zaken

onplezierig vinden, maar daar hoeven we

toch geen medelijden mee te hebben?

De weg passeert op de 28e breedtegraad

de grens tussen de staten Baja California en

Baja Calfornia Sur. De 28e breedtegraad fun-

geert tevens als tijdsgrens. Zuidwaarts gaat

de klok een uur vooruit. Het hier gelegen

Guerrero Negro is een uitgangspunt voor

het walvissen kijken en de toegangspoort tot

de Vizcainowoestijn. Een beschermde

biosfeer (bovenste deel aardkorst incl. voor-

komend water en onderste laag atmosfeer)

van ruim 25000 km2. Gezegd wordt dat dit

het grootste beschermde gebied van Latijns

Amerika is. De weg is recht en zonder noe-

menswaardig hoogteverschil. Monotoon

staan de telefoonpalen langs de weg, links

en dan weer aan de rechterkant. Vooral de

(noord) oostzijde is bergachtig en rijker aan

succulenten. Opvallend is dat in midden juli

nergens zaadbessen zijn te bespeuren. De

grote vraag, uitgeoefend door duizenden

liefhebbers, zal er de oorzaak van zijn, dat

grijpgrage handen deze gebieden langzaam

maar zeker vernietigen. Vreemder is het

nog, dat die vraag mede ontstaat namens

het grootste deel van de liefhebbers, die al-

leen maar geïnteresseerd zijn in mooie plan-

ten en zelfs de namen voor lief  houden. De

Mexicaanse overheid is te prijzen dat zij in

haar schier onmogelijke taak de haar toever-

trouwde natuur te beschermen zo ver gaat

om voor te stellen de volledige zaadexport

te verbieden. Internationaal wordt wel ge-

schreeuwd, dat de hobby op deze wijze ka-

pot gaat, maar als de natuur er aan gaat,

volgt de hobby vanzelf.  De meeste Ameri-

kaanse biologen geloven dat in de komende

30 jaar een vijfde deel van alle plant- en

diersoorten op aarde uitsterft. (Dagblad de

Telegraaf 2 mei 1998). Daaraan kunnen wij

als liefhebbers niet meewerken. Dat mogen

wij onze kinderen niet aandoen. Laten wij

ophouden met quasi-wetenschappelijk bezig

te zijn en ons richten op de werkelijk be-

langri jke zaken. De Mexicaanse overheid

verleent nog steeds vergunning voor weten-

schappelijk onderzoek. Dat is nodig, maar

er hangt een prijskaartje aan. Een prijs in de

buurt van vijftienhonderd gulden. Hopelijk

zijn liefhebbers er niet rijk genoeg voor,

nieuwe weg
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maar we zouden wetenschappers in staat

kunnen stellen....  Genoeg hierover.

Een interessante verschijning is Jatropha

thuberi. Langs de weg staan hier ook de

grootste exemplaren van Pachycormus disco-

lor.

DE GOLFKUSTDE GOLFKUSTDE GOLFKUSTDE GOLFKUSTDE GOLFKUST

Na de Vizcainowoestijn  loopt de weg

door oud (Spaans) koloniaal gebied met de

plaatsjes Santa Rosalia, Mulegé en Loreto

gelegen langs de ooskust en de Sierra de la

Giganta. Afhankelijk van de hoogte en krom-

ming in de weg variëert de kleur van het wa-

ter van de Golf van Californië van het diep-

ste blauw totaan blauwgroen.

Bij Loreto is de Ficus brandegeei een op-

vallende verschijning. De temperatuur langs

de golf van Californië is gemiddeld wel zo�n

8 0C hoger dan aan de Pacific-zijde.

DE MAGDDE MAGDDE MAGDDE MAGDDE MAGDALENAWOESTIJNALENAWOESTIJNALENAWOESTIJNALENAWOESTIJNALENAWOESTIJN

Vanuit Loreto gaat de weg die kant op,

over de Sierra Giganta, door een belangrijk

landbouwgebied (mais) naar het dorp

Insurgentes. Hier is wederom een aftakking

naar het noorden.  Tezamen met het noorde-

lijke stuk vormt de Mex 1 hier een lood-

rechte lijn van ongeveer 200 km, die tevens

de oostgrens vormt van het groeigebied van

Stenocereus (Machaerocereus) eruca. Na de

overdaad van de Desierto Central en de

Vizcainowoestijn brengt de weg tot aan La

Paz, de hoofdstad van Baja California Sur

niet veel opwindends meer.

HET KAHET KAHET KAHET KAHET KAAPGEBIEDAPGEBIEDAPGEBIEDAPGEBIEDAPGEBIED

Vanuit la Paz loopt de weg verder zuide-

lijk totaan Cabo San Lucas. Net als bij de

start is het allerlaatste stuk vierbaans. Het

toerisme heeft hier grote vormen aangeno-

men met allerlei vormen van watersport, zo-

als surfen, duiken, vissen enz. Veel Amerika-

nen vervoeren hun boten over de Mex 1

naar deze plaats. Het is een bruisend einde

van een heel lang schiereiland. Hoewel op

het uiterste zuiden plantengroei vrijwel geen

knolsucculent Jatropha thuberi?

Loreto: Ficus brandegeei
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kans meer krijgt  zijn er, afgezien van land-

bouwgebieden ten zuiden van La Paz, ook

hier nog dichtbegroeide cactusbossen, waar

je beter niet met blote benen doorheen kunt

gaan. Toch maken planten als  Plumeria

acutifolia en Pereskiopsis porteri de verlei-

ding wel erg groot.

TOT SLTOT SLTOT SLTOT SLTOT SLOTOTOTOTOT

De Mexico 1 is eigenlijk een doodlo-

pende weg, die begint in Tijuana en eindigt

bij Lands End. Er is daar wel een lusje, maar

verder kan je alleen maar terug..  Hij ver-

veelt niet. Steeds zie je nieuwe dingen. Zo

wordt het elke reis nog meer intens genie-

ten. Of ik nog eens ga? Nou, wat graag! Al-

leen moet ik wel bekennen dat mijn porte-

monnaie zo langzamerhand een �porte-met-

niks� wordt. En ook omdat er nog zoveel an-

der moois te zien is, zal de keuze van een

nieuw reisdoel wel moeilijk worden.

Pereskiopsis porteri

Plumeria acutifolia

Simon van Collemstraat 142, 1325 RL  Almere
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AAN ALLE LEDEN

Karel Zaunbrecher

Het is niet gebruikelijk dat de voorzitter

van de vereniging de redactie moet vragen

of hij een pagina mag gebruiken om u iets te

vertellen. De voorzitter beschrijft een pa-

gina alleen ter gelegenheid van de jaarwis-

seling om u iets toe te wensen.

De reden moet dus uitzonderlijk zijn.

Die reden is uitzonderlijk. Het bestuur

wil iets van u hebben.

Het bestuur wil voor u een secretaris en

een bestuurslid voor de p.r. En omdat we

haast hebben om die te vinden en alle le-

den, uitdrukkelijk ook hen die geen lid van

een afdeling zijn, voor die taken willen uit-

nodigen, doe ik die oproep via deze witte

pagina. Het is wel duidelijk dat zonder se-

cretaris het bestuur van de  vereniging, en

dus ook die vereniging, niet veel kan.  De

penningmeester heeft genoeg aan z�n eigen

werk, de voorzitter doet vooral wat anderen

in het bestuur niet doen en de secretaris

moet dus erg veel doen. We hebben geluk-

kig een tweede secretaris, maar die heeft te

weinig tijd om diegene te zijn waar alles om

draait in de vereniging: de secretaris.

U ziet, het bestuur draait er niet om-

heen. De secretaris maakt niet alleen versla-

gen van vergaderingen, hij zorgt er als eer-

ste voor dat de contacten in de vereniging

goed lopen. Hij moet dus brieven kunnen

schrijven, met leden binnen de vereniging

en met mensen en organisaties buiten de

vereniging praten en schrijven. Ik vraag u

allen dringend bij u zelf na te gaan of u de

tijd en de zin heeft die secretaris te zijn.

Natuurlijk hoeft u dat niet alleen te doen.

Voor de relatie met de leden is er het

verenigingsnieuws. Het ziet er naar uit dat u

dat niet hoeft te verzorgen, omdat een van

de leden daarvoor al belangstelling heeft ge-

toond. Met de tweede secretaris en uiter-

aard met de rest van het bestuur overleggen

we, als u belangstelling heeft, hoe u het

beste aan het werk kunt gaan.

Dezelfde oproep doe ik voor het be-

stuurslid die de kar zal moeten trekken als

het er om gaat de vereniging naar buiten toe

meer bekendheid te geven. Samenwerking

met andere verenigingen hoort daarbij, ook

door het in contact brengen van leden met

die andere verenigingen tot en met zoiets

noodzakelijks als ledenwerving. Eigenlijk

moet dit bestuurslid de vereniging daarvoor

al kennen en/of er zin in hebben haar te le-

ren kennen.Daar zou u dan een beetje talent

voor moeten hebben. Denk erover na en

kom ons helpen.

Uw voorzitter (072-5746961 )

De tegengestelde oever, zie gezicht vanaf Isla de la Guardia  op pagina 101 (foto Joop van Alten)
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CACTUSBESCHERMING IN BAJA CALIFORNIA

Edward F. Anderson

In 1993 kende het CITES-secretariaat in

Gland, Zwitserland subsidie toe aan CANTE

A.C., San Miguel de Allende, Guanajuato,

Mexico en de Desert Botanical Garden,

Phoenix, Arizona, USA. Dit om een drie jaar

durend onderzoek te doen naar die

Mexicaanse cactussen, waarvan veronder-

steld werd, dat ze zeldzaam, bedreigd of

bijna uitgestorven waren. Dit speciale CITES

project S-53 kreeg als titel: �Populatie-on-

derzoek naar zeldzame Mexicaanse cactus-

sen�.

Het team van wetenschappers uit

Mexico en de V.S. deed onderzoek aan een

groot aantal cactussoorten, zowel in Mexico

als ook in Baja-California. Er werden studie-

reizen gemaakt naar Baja-California in okto-

ber 1994, december 1995 en april 1997.

De doelstellingen van het project waren:

.vaststellen van de populatie-

grootte van een aantal zeldzame cactus-

soorten en ook van de meer algemeen voor-

komende soorten in de genoemde gebieden.

.een schatting maken van de mate

van verzamelen, legaal en illegaal, in de

laatste jaren voordat Mexico toetrad tot

CITES, door veldstudie en ook door contac-

ten met de plaatselijke bevolking en be-

stuurlijke autoriteiten.

.het formuleren van aanbevelingen

voor mogelijke opname van soorten in Ap-

pendix I van CITES of het van de lijst afvoe-

ren van soorten die nu in Appendix I staan.

Daarnaast trachtte het CANTE-DBG team

het volgende te bereiken:

1.Training van Mexicanen in veld-

biologische methodieken.

2.Observeren en vastleggen van de

gevolgen van menselijke invloed op zeld-

zame cactussen.

3.Implanteren van elektronische

chips in geselecteerde soorten. Dit om vast

te kunnen stellen of zij van waarde kunnen

zijn bij het volgen van de ontwikkeling van

en controle op het verplaatsen van planten.

4.Uitvoeren van uitgebreid veld-

werk om de status [bedoeld wordt hier de

mate waarin een soort in zijn voortbestaan

bedreigd wordt. Ed.] van diverse andere

zeldzame of bedreigde cactussoorten te

kunnen vaststellen.

5.Instellen van permanente proef-

veldjes, d.w.z. plekken waar de ontwikkeling

van een populatie goed gevolgd kan worden,

om studies aan de populaties van mogelijk

zeldzame cactussen uit te kunnen voeren.

Het team zette permanente proefvakken,

in de zin zoals bedoeld in de vorige alinea,

uit voor de volgende cactussoorten in de

staat Baja- California en bezocht elke plek

drie maal:

Ferocactus fordii

F. viridescens var. viridescens

F. viridescens var. littoralis

Mammillaria angelensis

M. blossfeldiana

M. dawsonii (= M. glareosa)

M. louisiae

M. (Cochemiea) maritima

Het team onderzocht bovendien ver-

scheidene cactussen in Baja-California, die

als bedreigd beschouwd worden, in het bij-

zonder door vernietiging van de groeiplaats.

Permanente proefvakken werden voor deze

planten niet vastgesteld, maar hun �status�

werd vastgelegd overeenkomstig de door de

IUCN vastgestelde gradaties van bedreiging

(IUCN, 1994). Dit betrof Echinocereus
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ferreirianus var. lindsayi, Mammillaria

insularis en Stenocereus eruca.De �status�

van elk van deze soorten is als volgt:

CANTE-DBG team bezig met

het installeren van een perma-

nent proefvak voor Ferocactus

viridescens

Echinocereus ferreirianus var. lindsayi

ECHINOCEREUS FERREIRIANUS VECHINOCEREUS FERREIRIANUS VECHINOCEREUS FERREIRIANUS VECHINOCEREUS FERREIRIANUS VECHINOCEREUS FERREIRIANUS VARARARARAR. LINDSA. LINDSA. LINDSA. LINDSA. LINDSAYIYIYIYIYI

In 1994 zocht een groep stafleden en

studenten van de Universiteit van Ensenada

samen met het CITES-team, in Baja-

California, ten zuiden van Cataviña, gedu-

rende 75 man-uren naar Echinocereus

ferreirianus var. lindsayi.  Er werden geen

planten aangetroffen en het team kwam tot

de voorzichtige conclusie, dat dit taxon in

het wild is uitgestorven als gevolg van

verzamelactiviteiten.

Het team onderzocht ook nog een ander

gebied, maar denkt dat de cactus, die op

deze locatie enkele jaren geleden als Echi-

nocereus ferreirianus var. lindsayi geïdentifi-

ceerd werd, verkeerd gedetermineerd is en

een andere Echinocereussoort voorstelt.

Er is melding gemaakt van de vondst van

enkele planten van deze soort in 1995, maar

de exacte locatie kon niet achterhaald wor-

den.

Het team kreeg begin 1997 gedetail-

leerde informatie over een nieuwe vind-

plaats van deze soort. Dus ging het team

met deze gegevens naar dat gebied en vond

een gezonde populatie van Echinocereus

ferreirianus var. lindsayi.

Geen proefvak werd ingericht, maar de

streek werd globaal onderzocht om de �sta-

tus� van deze populatie vast te stellen.



Er werden planten van verschillende

leeftijd gevonden, waarvan sommigen in

bloei stonden.

De populatie bleek gezond en niet door

mensen verstoord. Het team beveelt  nader

onderzoek aan om de verspreiding en de

talrijkheid vast te stellen. Deze populatie

krijgt voorlopig, tot er meer over bekend is,

de status �kwetsbaar�.

MAMMILLARIA INSULARIS

Het team zocht tevergeefs naar

Mammillaria insularis, die voorkomt op en-

kele eilanden in de Golf van Californië,

maar ook gevonden zou zijn in de omgeving

van Bahia de los Angeles. Er is meer veld-

werk nodig om vast te kunnen stellen of de

soort in deze omgeving voorkomt, want een

groot deel van dit gebied wordt ernstig ver-

stoord door de bouw van strandhuisjes.

STENOCEREUS ERUCSTENOCEREUS ERUCSTENOCEREUS ERUCSTENOCEREUS ERUCSTENOCEREUS ERUCA OP DE LLA OP DE LLA OP DE LLA OP DE LLA OP DE LLANO DEANO DEANO DEANO DEANO DE

MAGDMAGDMAGDMAGDMAGDALENAALENAALENAALENAALENA

In april 1997 bezocht het CANTE-DBG

team de groeiplaats van Stenocereus eruca,

ook bekend als �creeping devil� .

Grote delen van de Llano de Magdalena

in Baja-California worden ontgonnen ten be-

hoeve van de landbouw, waardoor delen

van de natuurlijke habitat van deze soort

vernietigd worden.

Het team reisde van Ciudad Constitu-

cion westwaarts in de richting van de kust-

plaats San Carlos op Bahia Magdalena.

De plant komt voor in een gebied van

tenminste 750 vierkante kilometer, maar

een deel hiervan is intussen omgezet in

landbouwgrond. Andere delen van het ge-

bied zullen bijna zeker ook worden ontgon-

nen. Veel van de zandige bodem is echter te

zout om productief te zijn voor landbouw-

doeleinden. Hopelijk blijven deze gespaard.

Dr Jon Rebman van het San Diego Mu-

seum of Natural History vertelde mij, dat

Stenocereus eruca op uitgebreide schaal

voorkomt langs highway 1, ten noorden van

Ciudad Constitucion. Veel van dat gebied is

al omgezet in landbouwgrond en andere de-

len volgen deze ontwikkeling. Dit is daarom

een van de zwaarst getroffen delen in het

verspreidingsgebied van de soort. De streek

ten noorden van Ciudad Constitucion vormt

samen met het gebied dat door het team be-

zocht werd, een verspreidingsgebied voor

deze soort van meer dan 1500 vierkante ki-

lometer.

Hoewel er enige habitatvernietiging

plaatsvindt en de verspreiding van

Stenocereus eruca een enigszins brokkelig

patroon vertoont, bestaat de totale popula-

Stenocereus eruca
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tie zeker uit vele duizenden planten, die

zich redelijk vermeerderen, zowel vegetatief

als ook via zaad.

Het team is van mening, dat de soort

momenteel niet direct bedreigd wordt. De

populatie moet daarom de status �kwets-

baar� krijgen.

De permanente proefvakken die inge-

steld zijn in de staat Baja-California, hebben

enkele significante gegevens opgeleverd

over de populatiedynamica en de mate van

bescherming, die de onderzochte soorten

genieten.

De bevindingen van het team zijn hier-

onder vermeld:

FEROCFEROCFEROCFEROCFEROCACTUS FORDIIACTUS FORDIIACTUS FORDIIACTUS FORDIIACTUS FORDII

Deze soort groeit sympatrisch met een

andere soort, die in deze studie meegeno-

men wordt, Mammillaria louisiae. Zij komen

voor ten zuiden van San Quintin, op zande-

rige kliffen langs de Grote Oceaan.

Grote delen van deze groeiplaats staan

onder zware druk van projectontwikkelaars.

Er worden overal langs de kust ten zuiden

van San Quintin talrijke huizen gebouwd en

caravanparken aangelegd.

Ferocactus fordii

Het team koos voor een plek die inge-

meten was, met geverfde keien om straten

te markeren; blijkbaar is een projectontwik-

kelaar van plan hier een bungalowpark te

realiseren. De groeiplaats was gedeeltelijk

begroeid met laag struikgewas. Vier proef-

vakken werden uitgezet in dat gebied; in

alle vier kwamen beide onderzochte soorten

voor.

Er werden 20 exemplaren van Ferocactus

fordii opgespoord, gemerkt en opgemeten in

1994. Later werden geen andere planten

meer gevonden. In een periode van drie jaar

stierven 5 planten en 3 stuks verdwenen.

In 1995 werd weinig groei en vrijwel

geen reproductie vastgesteld, wat vooral  te

wijten was aan de enorme droogte, die Baja-

California teisterde. Bij het bezoek in 1997

werd geconstateerd, dat alle planten in om-

vang toegenomen waren en verscheidene

exemplaren bloeiden.

Er is weinig bekend van de verspreiding

van deze soort in Baja-California. Alles wijst

erop, dat het areaal beperkt is tot de kust-

strook, die momenteel een omvangrijke eco-

nomische ontwikkeling doormaakt.

Er is geen menselijke verstoring gecon-

stateerd en er hebben sinds 1994 weinig

veranderingen plaatsgehad. De mogelijke

verstoring van de groeiplaatsen vormt een

zekere bedreiging voor Ferocactus fordii,

maar er schijnt niet illegaal verzameld te

worden.

Het team vindt, dat deze soort toch als

�kwetsbaar� beschouwd moet worden.

FEROCFEROCFEROCFEROCFEROCACTUS VIRIDESCENS  VACTUS VIRIDESCENS  VACTUS VIRIDESCENS  VACTUS VIRIDESCENS  VACTUS VIRIDESCENS  VARARARARAR. LITTORALIS. LITTORALIS. LITTORALIS. LITTORALIS. LITTORALIS

In 1994 werd een proefvak uitgezet in

de heuvels langs de kust, ten zuiden van

Ensenada. In totaal 40 planten zijn opgeme-

ten en in kaart gebracht. Er zijn weinig vind-

plaatsen van deze variëteit bekend en gege-

vens over de aantallen zijn schaars.

In het gebied ten zuiden van Ensenada is

in 1994 brand geweest (figuur 5). Die ver-

oorzaakte op grote schaal beschadiging en

sterfte bij de planten, inclusief Ferocactus

viridescens var. littoralis.
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Het team vond het van belang het her-

stel van de planten in de �Chaparral �vegeta-

tie, die gekenmerkt wordt door onregelma-

tige branden, te volgen.

Het proefveld werd in 1995 en in 1997

opnieuw bezocht. De droogte van 1995 had

een ongunstig effect op de populatie gehad.

Acht planten (= 20%) waren dood. Er wer-

den echter 11 nieuwe planten gevonden in

het proefvak, hetgeen ondanks de hoge mor-

taliteit in 1995 een geringe aantaltoename

betekende.

In 1997 zag de populatie er veel gezon-

der uit dan in voorafgaande jaren. Slechts

één plant was dood en tijdens het bezoek

stonden er verscheidene in bloei. Alle plan-

ten waren flink gegroeid. Er is geen aanwij-

zing voor menselijke verstoring en de popu-

latie zag er gezond uit.

Het door brand aangetaste gebied

toonde tekenen van herstel. Veel exemplaren

van Agave shawii waren ernstig verbrand,

maar de meesten hadden in 1997 nieuw

weefsel aangemaakt. Bergerocactus emoryi

was vanuit de wortels opnieuw uitgelopen

en vertoonde krachtige nieuwgroei. Ver-

scheidene exemplaren van Ferocactus

viridescens var. littoralis toonden forse litte-

kens van de brand, maar de meesten hadden

in de schedel nieuw weefsel gevormd. Som-

migen stonden in bloei. Groepen van Echi-

nocereus maritimus zagen er echter slecht

uit; blijkbaar konden talrijke planten het

vuur niet overleven.

Net als voor de andere, langs de kust

van Baja-California groeiende cactussoorten,

vormt ook hier habitatvernietiging door hui-

zenbouw en andere ontwikkelingsprojecten

de voornaamste bedreiging.

Het proefvak van Ferocactus viridescens

var. littoralis is juist boven een onverharde

weg, die noordwaarts langs de kust loopt,

gesitueerd. Het hele gebied beneden deze

weg wordt in ontwikkeling gebracht voor de

woningbouw.

Hopelijk wordt het terrein boven de weg

niet zo aangetast, maar mogelijk is dit be-

slist wel.

Verbrand gebied naast het F. viridescens var. littoralis

proefvak

Het gebrek aan kennis over de versprei-

ding van deze soort langs de kust en de be-

dreiging door habitatvernietiging is voor ons

reden deze soort als �kwetsbaar� te om-

schrijven.

FEROCFEROCFEROCFEROCFEROCACTUS VIRIDESCENS VACTUS VIRIDESCENS VACTUS VIRIDESCENS VACTUS VIRIDESCENS VACTUS VIRIDESCENS VARARARARAR. VIRIDESCENS. VIRIDESCENS. VIRIDESCENS. VIRIDESCENS. VIRIDESCENS

In de buurt van Ensenada werden twee

proefvakken vastgelegd, in samenwerking

met en geholpen door stafleden en studen-

ten van de Universidad Autonoma de Baja-

California.

Het eerste proefvak ligt in de heuvels,

direct ten noorden van Ensenada. De plan-

ten werden in 1994 gemerkt, opgemeten en

in kaart gebracht.

In tegenstelling tot de rest van de proef-

veldjes in Baja-California, veroorzaakte de

droogte hier geen grote schade of sterfte in

de populatie: in 1995 waren 27 van de 37
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exemplaren in omvang toegenomen en

slechts één exemplaar was dood. Soortge-

lijke resultaten werden in 1997 behaald;

slechts twee planten stervend en een ver-

dwenen. De populatie ziet er gezond uit; in

1997 stonden verscheidene exemplaren in

bloei. Er was geen spoor van menselijke ver-

storing.

Het tweede proefvak is op een heuvel

ten noordwesten van Ensenada gelegen.

Deze populatie vertoonde in 1995 niet de-

zelfde vitaliteit als die in vak 1. Minder dan

de helft van de planten vertoonde volume-

toename en 13 van de 44 (=29,5 %) planten

waren dood, als gevolg van de droogte.

In 1997 waren nog eens 9 planten dood,

maar op één na alle overgebleven planten

waren gegroeid. Sommigen stonden in bloei.

Beide populaties doen vermoeden dat

microklimatologische factoren in het spel

zijn, evenals mogelijke verschillen in leef-

tijdsopbouw, maar er is meer onderzoek no-

dig om dit met zekerheid vast te stellen. Het

is echter duidelijk, dat deze planten over-

vloedig voorkomen in de �chaparral�-vegeta-

tie langs de kust in de buurt van Ensenada.

Er is geen aanwijzing gevonden, dat er

verzameld wordt, maar de cactussen gaan

een onzekere toekomst tegemoet door de

snelle ontwikkeling die rond Ensenada

plaatsvindt.

Er moet snel meer veldwerk gedaan wor-

den om het areaal van deze variëteit, even-

als die van de variëteit littoralis,  nauwkeu-

rig vast te stellen. Het is echter duidelijk,

dat de bekende vindplaatsen van Ferocactus

viridescens var. viridescens zeer te lijden zul-

len krijgen van habitatvernietiging.

Zij moeten als �kwetsbaar� beschouwd

worden.

MAMMILLMAMMILLMAMMILLMAMMILLMAMMILLARIA ANGELENSISARIA ANGELENSISARIA ANGELENSISARIA ANGELENSISARIA ANGELENSIS

Deze soort komt, voor zover we weten,

alleen voor langs de Golf van California. Er

is een proefveld uitgezocht in de buurt van

Bahia de los Angeles, op  steenachtig

aangeslibd sediment, ongeveer 1 km ten

westen van de kustlijn. Het bleek vrij moei-

lijk deze populatie te meten en in kaart te

brengen vanwege de begeleidende vegetatie

en de onderlinge afstand tussen de planten.

Uiteindelijk werd een stuk van ongeveer

150 vierkante meter in kaart gebracht met

een aantal van 29 planten. In 1995 werd de

streek opnieuw bezocht, maar het kostte

veel tijd en moeite het terrein terug te vin-

den, omdat duidelijke oriëntatiepunten ont-

braken.

Uiteindelijk werden alle planten terugge-

vonden, evenals 3 nieuwe exemplaren.

Vijf van de oorspronkelijke 29 planten

waren dood; iets meer dan de helft was in

omvang toegenomen sinds het jaar daarvoor.

In 1997 was de plek gemakkelijk terug

te vinden en op één na werden alle planten

teruggevonden. Vier planten waren dood en

één was er verdwenen sinds 1995. De

meeste exemplaren waren in omvang toege-

nomen en de populatie leek gezond. Er wa-

ren geen blijken van verstoring door de

mens.

Er is weinig bekend over de verspreiding

van deze soort in Baja-California en op de

eilanden in de Golf van California. Daardoor

is het moeilijk  de mate van bedreiging vast

te stellen. Er vindt wat ontwikkeling plaats

in de streek ten noorden van Bahia de los

Angeles, maar niet in de buurt van het

proefveld. Het feit, dat de groeiplaats op

een strandvlakte ligt betekent, dat deze te

lijden zou kunnen hebben van onregelmatige

overstromingen. Aan de andere kant kan dit

ervoor zorgen, dat er weinig bouw-

activiteiten zullen plaatsvinden.

Het team komt tot de conclusie, dat

Mammillaria angelensis  niet ernstig bedreigd

wordt, maar zou graag over meer details wat

betreft de verspreiding beschikken. De

stand van zaken met betrekking tot de be-

scherming is �weinig riskant�.
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MAMMILLMAMMILLMAMMILLMAMMILLMAMMILLARIA BLARIA BLARIA BLARIA BLARIA BLOSSFELDIANAOSSFELDIANAOSSFELDIANAOSSFELDIANAOSSFELDIANA

Mammillaria blossfeldiana, één van de

kleinblijvende soorten met een beperkte

verspreiding in Baja-California. Zij is slechts

bekend van een beperkte strook land langs

de kust van de Grote Oceaan, in de omge-

ving van Bahia Santa Rosalia, die zich over

een lengte van ongeveer 15 km uitstrekt.

Een proefvak dat alleen met een terrein-

wagen bereikt kan worden, werd uitgezocht,

op minder dan 100 m van het water gelegen,

en nauwelijks boven zeeniveau uitstekend.

In totaal werden in 1994 31 planten ge-

markeerd, opgemeten en in kaart gebracht.

In 1995 werden daar nog 9 planten aan

toegevoegd. Populatie-onderzoek in 1995

toonde aan, dat bijna alle planten in grootte

waren toegenomen; 4 planten waren dood

en één kon niet meer teruggevonden wor-

den. Het bezoek aan deze plek in 1997

leidde tot de conclusie, dat de populatie flo-

reerde en veel planten stonden in bloei.

Sinds 1995 was er slechts één plant doodge-

gaan en 71 % was in omvang toegenomen.

De populatie zag er zeer gezond uit. Er wa-

ren geen aanwijzingen voor menselijk ingrij-

pen te vinden. Het is niet waarschijnlijk, dat

deze plaats, die bijna op de kustlijn gelegen

is, in de nabije toekomst aan menselijke ac-

tiviteiten ten prooi zal vallen. Jammer ge-

noeg is van de verspreiding van deze soort,

zoals van zovele soorten in Baja, niet veel

bekend. Om deze reden krijgt deze soort

toch de status �kwetsbaar�.

MAMMILLMAMMILLMAMMILLMAMMILLMAMMILLARIA DARIA DARIA DARIA DARIA DAWSONIIAWSONIIAWSONIIAWSONIIAWSONII

Deze soort komt sympatrisch [in het-

zelfde gebied groeiend. Ed.] voor met M.

blossfeldiana en de proefvakken voor

Mammillaria dawsonii lagen vlakbij die van

M. blossfeldiana.

Mammillaria dawsonii is veel minder al-

gemeen dan M. blossfeldiana. Uitgebreid on-

derzoek in het gebied leverde een totaal van

15 planten op, die in 1994 gemerkt, geme-

ten en in kaart gebracht werden.

In 1995 werden er nog 12 meer gevon-

den en in kaart gebracht.

De twee proefvakken konden in 1997 ge-

makkelijk gelokaliseerd worden en op één

na werden alle planten teruggevonden.

Vier planten waren dood, maar alle an-

dere exemplaren waren goed aan de groei.

In het algemeen zag de populatie er ge-

zond uit.

Mammillaria dawsonii schijnt niet ern-

stig bedreigd te worden door menselijke ac-

tiviteiten, behalve misschien door verzame-

laars. Haar verspreiding is niet goed be-

kend, maar het team denkt, dat het versprei-

dingsgebied zich over een aanzienlijk aantal

kilometers langs de kust van de Grote

Oceaan uitstrekt. Waar ze voorkomt is ze

nooit algemeen, daarom is het waarschijnlijk

dat de populatie toch niet meer dan enkele

duizenden exemplaren omvat.

Daarom, en omdat er zo weinig bekend

is over de natuurlijke verspreiding, moet

deze soort ook de kwalificatie �kwetsbaar�

krijgen.

Mammillaria louisiae
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MAMMILLMAMMILLMAMMILLMAMMILLMAMMILLARIA LARIA LARIA LARIA LARIA LOUISIAEOUISIAEOUISIAEOUISIAEOUISIAE

Deze soort groeit sympatrisch met

Ferocactus fordii. De planten komen ver-

spreid voor in de �chaparral�-vegetatie langs

de kust. In een gebied van 200 x 200 meter

werden bijna honderd exemplaren gevon-

den. Net als F. fordii is de belangrijkste be-

dreiging voor deze soort de  habitatvernieti-

ging door activiteiten van projectontwikke-

laars langs de kust. Ook deze soort krijgt de

status van �kwetsbaar�.

MAMMILLMAMMILLMAMMILLMAMMILLMAMMILLARIA  MARITIMAARIA  MARITIMAARIA  MARITIMAARIA  MARITIMAARIA  MARITIMA

Deze soort, die door sommigen tot het

geslacht Cochemiea gerekend wordt, komt

voor op rotsachtige kliffen en hellingen ten

noorden van het vissersdorp Santa Rosaliita.

Veel planten groeien meerkoppig, en

sommige exemplaren vormen clusters van

bijna een meter in doorsnede.

Er werden twee proefvakken uitgezet op

een steile helling. In totaal werden 23 plan-

ten gemerkt, gemeten en in kaart gebracht

in vak A en 15 in vak B.

In de drie jaren, die de studie duurde,

was  het sterftecijfer laag; slechts twee

planten stierven. De meeste planten groei-

den goed en velen stonden in 1997 in bloei.

De plek is niet door menselijke activitei-

ten verstoord. Men zegt, dat deze soort

wijdverbreid in die streek voorkomt. Van-

daar dat ze de status van �weinig riskant�

krijgt.

Het CANTE-DBG team beëindigde haar

studie voor CITES in het voorjaar van 1997.

De studievakken werden intact gelaten zo-

dat het werk hervat kan worden wanneer er

additionele fondsen beschikbaar komen.

Het is duidelijk dat habitatvernietiging,

en niet het illegaal verzamelen, de belang-

rijkste bedreiging vormt voor veel van de

zeldzame cactussen van Baja-California. Het

deel van het schiereiland ten zuiden van La

Paz was niet in deze studie betrokken. Het

grootschalige gebruik van land voor bouw-

activiteiten bedreigt ook hier het voortbe-

staan van verschillende cactussoorten.

Hopelijk worden er fondsen gevonden

om ook dit gebied te onderzoeken.

De cactussen van Baja zijn verschillend,

maar allen zijn het waard behouden te wor-

den.

Wij weten nog steeds erg weinig van

deze planten en wetenschappers zouden

aangemoedigd moeten worden om meer

over hen te weten te komen voordat

biotoopvernietiging sommige soorten doet

verdwijnen.
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 Jon P. Rebman

InleidingInleidingInleidingInleidingInleiding

Het schiereiland Baja-California is een

langgerekt stuk land, dat zich over een

lengte van 1300 km uitstrekt, bij een

breedte van 45 tot 240 km.

De geografische positie, de breedte en

topografische verscheidenheid hebben ge-

zorgd voor een bonte verzameling klimaats-

condities, waaronder mediterrane omstan-

digheden, een winterregenklimaat, extreme

droogte, hete woestijncondities en tropische

zomerregenpatronen.

Daar komt nog bij, dat de biogeografi-

sche geschiedenis van deze streek en de

landschapskarakteristieken geleid hebben

tot een breed scala van vegetatietypes,

waaronder kust-�chapparal�11111  , naaldbos, lage

woestijnstruikvegetaties en tropisch ge-

mengd bos.

Het schiereiland wordt tevens geken-

merkt door de aanwezigheid van verschil-

lende eilanden, op wisselende afstanden

[van  < 1 - 240 km ] van het vasteland gele-

gen, zowel in de Golf van California [zee

van Cortez] als ook in de Grote Oceaan. Dit

gebied, met de daarbijbehorende eilanden,

bezit een weelde aan soortsdiversiteit in

veel verschillende plantenfamilies.

Wiggins [1980] schatte dat er 2958 taxa

in Baja-California voorkomen, waarvan 686

endemisch22222 , maar recentere vondsten en

een completer overzicht van de literatuur

suggereren dat de flora waarschijnlijk uit

meer dan 4000 taxa bestaat, met een per-

centage van ongeveer 30 % endemen 33333 .

Baja-California bestaat staatkundig uit 2

deelstaten: Baja California [BC] en Baja

California Sur [BCS], de grens ligt over de

28ste breedtegraad. Deze beide staten om-

vatten het gehele schiereiland alsmede de

eilanden in de Golf en die in de Grote

Oceaan.

DiversiteitDiversiteitDiversiteitDiversiteitDiversiteit

De Cactaceae van Baja-California worden

vertegenwoordigd door 13 genera, 104 soor-

ten en in totaal 129 taxa [= soorten + taxa

beneden de rang van soort]. Daarvan beho-

ren 11 genera en 71 soorten tot de onder-

familie Cactoideae en 3 genera met 33 soor-

ten tot de onderfamilie Opuntioideae.

Van dit totaal zijn 71 soorten en 92 taxa

endemisch in dit gebied, hetgeen een per-

centage van 68,3 % van de soorten en 71,3

% van alle taxa is [zie tabel 1]. Twee cactus-

geslachten (Morangaya en Cochemiea) wor-

den endemisch voor Baja-California veron-

dersteld. Morangaya is een monotypisch44444

geslacht, dat slechts de soort M. pensilis be-

vat, een soort die alleen voorkomt in de ber-

gen van de kaap-streek in het zuiden. Dit

geslacht wordt soms samengevoegd met het

geslacht Echinocereus, maar  verschillende

aanwijzingen pleiten voor erkenning als

apart geslacht.

Cochemiea omvat 5 endemische soorten,

waarvan er 3 aangetroffen worden in de cen-

trale en zuidelijke delen van het schier-

eiland, terwijl er twee als eiland-endemen

beschouwd kunnen worden.

Sommige auteurs [Hunt, 1983] beschou-

wen deze groep als subgenus onder Mam-

millaria; er is echter meer systematisch on-

derzoek nodig om de taxonomische status

van deze groep nauwkeurig te kunnen bepa-

len.

Sommige andere genera, zoals

Bartschella (meestal als Mammillaria be-

schouwd) en Machaerocereus (tegenwoordig

met Stenocereus samengevoegd) worden ook

als endemisch of nagenoeg beperkt tot Baja-

California beschouwd.

De geslachten met de meeste soorten

zijn Mammillaria en Opuntia, elk met 32

soorten, en Ferocactus, met 11 soorten. Het
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geslacht Opuntia heeft het grootste aantal

taxa in totaal: 41, maar Mammilaria is kop-

loper als het gaat om het aantal endemen:

29 soorten en in totaal 32 taxa worden als

zodanig beschouwd.

Van belang is verder, dat er op het

schiereiland twee natuurhybriden voorko-

men [x Pachgerocereus orcuttii =

Pachycereus pringlei x Bergerocactus emoryi

en x Myrtgerocactus lindsayi = Myrtillocac-

tus cochal x Bergerocactus emoryi], alsmede

een vermoedelijke hybride in Opuntia, een

kruising tussen planten uit verschillende

subgenera, [ subgenus Cylindropuntia (O.

alcahes) x subgenus Corynopuntia (O.

invicta)]. Verder komen er veel hybriden

voor tussen soorten uit het geslacht Opuntia

en twee vormen van Lophocereus schottii [f.

mieckleyanus en f. monstruosus].

Als we kijken naar de geografische ver-

spreiding van de rijkdom aan soorten, valt

het op, dat in beide staten 64 soorten voor-

komen, maar de noordelijke staat [BC] bezit

79 taxa, terwijl er 76 gevonden worden in de

zuidelijke staat Baja California Sur.

Dit overzicht van de familie is gebaseerd

op het werk van Arias [1996], Bravo-Hollis

[1978-�91], Britton & Rose [1919-�23], Craig

[1989], Hunt [1983], Lindsay & Cota [1996],

Rebman [1995, 1997], Resendiz [1996] en

Wiggins [1980], en de taxonomische opvat-

tingen van de auteur zijn gebaseerd op veld-

onderzoek en cytologische studies.

Er moet nog op gewezen worden, dat

veel plantengroepen in deze regio aan taxo-

nomische revisie toe zijn, met inbegrip van

Mammillaria, Echinocereus en Opuntia sub-

genus Opuntia.

In deze analyse is geen rekening gehou-

den met mogelijk nieuwe taxa, die nog nader

biosystematisch onderzoek behoeven, in

Echinocereus [1 var.], Ferocactus [1 soort],

Mammillaria [2 soorten] en Opuntia subg.

Opuntia [2 subspecies]. Taxa, waarvan uit de

literatuur bekend is dat ze een versprei-

dingsgebied hebben in de directe nabijheid

van het hier besproken gebied maar waarvan

geen herbariummateriaal bekend is, kunnen

op verkeerde identificatie berusten.

OnderzoekOnderzoekOnderzoekOnderzoekOnderzoek

Er worden momenteel taxonomische stu-

dies verricht aan enkele groepen cactussen

in Baja-California: Cochemiea wordt bewerkt

door B. Crozier, Ferocactus door H. Cota,

Opuntia, subgenera Cylindropuntia en

Opuntia door J. Rebman en Pereskiopsis

door S. Arias.

Palynologisch55555  onderzoek aan verschei-

dene cactussen uit dit gebied wordt uitge-

voerd door P. Nunez, terwijl cytologische66666

studies aan de cactussoorten uit Baja-

California, inclusief bepalingen van chromo-

soomaantallen en analyses van kerndelings-

processen, uitgevoerd werden door Pinkava

et al. [1971, 1973, 1977, 1982, 1985, 1992]

en Rebman [1995, 1997].

Momenteel wordt een database met ge-

gevens over ecologie, taxonomie, biogeo-

grafie en natuurbehoud uit herbariumcol-

lecties van Baja-California samengesteld

door M. Resendiz en J. Delgadillo.

Nieuwe aanwijzingen en bestaande lite-

ratuur [Dice, 1980; Fleming et al., 1994;

Lindsay & Dawson,1952, Parfitt, 1995; Reb-

man,1995] over de voortplantingsbiologie

van verscheidene cactussen, die op het

schiereiland en de nabijgelegen eilanden

voorkomen, hebben aan het licht gebracht,

dat Pachycereus pringlei  �trioecious�77777  is,

Mammillaria dioica en verwante soorten zijn

�gynodioecious�88888  , en vijf taxa van Opuntia

subgenus Cylindropuntia zijn vermoedelijk

�gynodioecious�, hoewel nader onderzoek

over de functionaliteit ervan nodig is.

Meer onderzoek zal noodzakelijk blijken

om te begrijpen waarom zoveel cactussen in

Baja-California reproductiemechanismen

ontwikkeld hebben, die zo atypisch zijn ver-

geleken met de rest van de familie.

Tot de mensen, die actief betrokken ge-

weest zijn bij het onderzoek en de



herbariumdocumentatie van de Cactaceae in

Baja-California behoren M. Baker, T.S. & K.

Brandegee, H. Cota, G. Lindsay, L. McGill,

R. Moran, D. Pinkava, J. Rebman, G. Voss en

I. Wiggins.

De herbaria met de meest complete cac-

tus-collecties uit Baja-California zijn:

California Academy of Sciences [CAS/DS],

San Diego Natural History Museum [SD],

Universidad Autonoma de Baja California

[BCMEX], Arizona State University [ASU],

Rancho Santa Ana Botanic Garden [RSA/

POM] en de Universidad Nacional

Autonoma de Mexico [MEXU].

Tot nu toe is de belangrijkste beper-

kende factor bij de studie van de Cactaceae

het gebrek aan herbariummateriaal. Dit te-

kort reduceert de kwaliteit van de analyses

met betrekking tot biogeografie en natuur-

behoud.

NatuurbehoudNatuurbehoudNatuurbehoudNatuurbehoudNatuurbehoud

Inspanningen gericht op natuurbehoud

hebben dringend behoefte aan meer gege-

vens betreffende de verspreiding van ver-

scheidene taxa in dit gebied, die mogelijk

zeldzaam zijn of bedreigd worden.

Gevaar voor de natuurlijke cactus-

populaties in Baja-California dreigt door de

groei van steden, uitbreiding van

landbouwareaal, veeteelt, toerisme, mijn-

bouw, economisch gebruik, en ongeoorloofd

verzamelen.

De ernstigste bedreigingen zijn te wijten

aan veranderingen in landgebruik, als gevolg

van stedelijke uitbreiding van Tijuana tot

Ensenada [BC] en in de kaap-regio [BCS], en

ontwikkeling van de landbouw bij San

Quentin [BC] en in de Magdalenavlakte

[BCS].

De veehouderij, speciaal van geiten en

rundvee, beïnvloedt de cactuspopulaties op

het gehele schiereiland negatief.

Als gevolg van deze activiteiten moet

voor zeven cactustaxa in Baja-California be-

scherming de hoogste prioriteit krijgen. Het

betreft hier Echinocereus lindsayi, E. sciurus,

Ferocactus fordii, F. viridescens var.

viridescens, Mammillaria louisae,

Stenocereus eruca en S. thurberi var. lit-

toralis.

Andere zeldzaam voorkomende soorten,

zoals Cochemiea maritima, Ferocactus

viridescens var. littoralis, Lophocereus

gatesii, Mammillaria dawsonii, M. insularis

en Morangaya pensilis, en eiland-endemen

zoals Cochemiea halei, C. pondii, Echinoce-

reus grandis, E. websterianus, Ferocactus

chrysacanthus, F. diguettii, F. johnstonianus,

Mammillaria cerralboa, M. goodridgii, M.

neopalmeri en Opuntia santamaria zouden

zorgvuldig gevolgd moeten worden, daar ge -

ringe veranderingen de natuurlijke popula-

ties drastisch zouden kunnen aantasten. Op-

gemerkt dient nog te worden, dat voor veel

soorten Mammillaria, Echinocereus en Fero-

cactus van het schiereiland er niet vol-

doende informatie over taxonomie en ver-

spreiding voorhanden is om vast te stellen

of er beschermende maatregelen nodig zijn.

fig.1: een kleine �viejito�, waarschijnlijk Mammillaria

goodridgii, in habitat op Cedros Island.
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Aantal endemen

Geslacht Aantal soorten Taxa Soorten Taxa

Bergerocactus 1 1 0 0

Cochemiea 5 5 5 5

Echinocereus 10 14 8 10

Ferocactus 11 19 9 16

Morangaya 1 1 1 1

Myrtillocactus 1 1 1 1

Pachycereus 2 2 0 0

Peniocereus 2 2 1 1

Pereskiopsis 1 1 0 0

Opuntia 32 41 15 23

-subgenus
Corynopuntia

2 2 1 1

-subgenus
Cylindropuntia

18 27 9 17

-subgenus
Opuntia

12 12 5 5

Mammillaria 32 35 29 32

Lophocereus 2 3 1 1

Stenocereus 3 4 1 2

Totaal 104 129 71 92



ConclusieConclusieConclusieConclusieConclusie

De spectaculaire verscheidenheid aan

cactussen in Baja-California is een rijke er-

fenis. Varierend van de nietige, bijna on-

zichtbare speldenkussencactus �viejito�

[fig.1] tot de cactuswouden, die gedomi-

neerd worden door de reuze olifantscactus

�cardon� [fig.2] kunnen in bijna elke

plantengemeenschap cactussen aangetrof-

fen worden in Baja-California. Met meer

dan 100 soorten cactussen en met een ge-

schat percentage van 70 % endemen, is de

cactusflora van Baja-California echt uniek in

de natuur.

Verklarende noten van de vertaler:

1  Chaparral is een vegetatie, die voornamelijk
bestaat uit kleine bomen en struiken, dikwijls
met kleine, dikke, wintergroene blaadjes,
vaak voorzien van dorens of stekels.

2  Endemisch betekent dat een soort of ander
taxon in een beperkt gebied voorkomt, bij-
voorbeeld op een eiland of in een afgelegen
vallei.

3  Endemen zijn soorten (of andere taxa), die
een endemische verspreiding hebben (zie al-
daar).

4  Men noemt een geslacht monotypisch, wan-
neer het slechts één soort bevat.

5  Palynologie (pollenanalyse): Onderzoek aan
stuifmeelkorrels, dikwijls stuifmeelkorrels,
die zich hebben afgezet in bodemlagen.
Palynologisch onderzoek kan een bijdrage le -
veren aan de kennis over vroegere vegetatie,
en dus ook vroegere klimaats-
omstandigheden, in een gebied.

6  Cytologie: De kennis van bouw en functie van
cellen.

7  Trioecious is een begrip, dat met name door
Amerikanen gebruikt wordt voor het ver-
schijnsel, dat er in een plantensoort exempla-
ren bestaan, die uitsluitend vrouwelijke bloe-
men hebben, terwijl andere exemplaren al-
leen mannelijke bloemen bezitten. Tevens ko-
men er exemplaren voor, die tweeslachtige
bloemen dragen. Voor dit verschijnsel bestaat
geen goed Nederlands woord.

8 Gynodioecious is ook zo�n  begrip, waarvoor
geen goed  Nederlands woord voorhanden is.
Het betekent, dat er binnen een soort exem-
plaren bestaan met uitsluitend vrouwelijke
bloemen, terwijl er ook exemplaren met
tweeslachtige bloemen voorkomen.

Links:

tabel 1: Deze tabel toont de cactusgeslachten van Baja

California en geeft voor elk geslacht aan hoeveel soor-

ten en hoeveel taxa in totaal endemisch zijn.

fig.2: Landschap, beheersd

door een woud van �cardon�

cactussen (Pachycereus

pringlei) in centraal Baja

California.
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SUMMARIES

Translated by Paul Klaassen

The first thing that you will have noticed

about this issue is that something is diffe-

rent.  After many years of pleasant

cooperation with our printers, the

relationship has unfortunately stranded.

These things happen, as far as I know, first

in 1928.   Three issues into the 1998 vo-

lume, it was not possible to retain the old

look and feel for future issues, so we have

opted to introduce other improvements that

were on our wish list at this time.  The

change was unavoidable so the extent of the

changes is of secondary importance.  It may

seem strange, but the changes have also

reduced the effort required to produce the

magazine.  Teething problems with the new

format are unavoidable but we hope that

these aside, you will enjoy the improve-

ments that will be of long term benefit.

The June issue of Succulenta is

dedicated to Baja California in Mexico.

There was so much to say about this special

cactus habitat that the magazine was soon

filled.

Page 99 Duke Benadom�s report on his

first cactus journey through the peninsula

provides a good picture of a collecting trip.

Page 109 John Pilbeam starts a series of

articles about the Mammillarias of Baja

California. A similar series by the same

author featured in the now defunct journal,

�The Cactusfile�. We hope that these articles

will appeal to existing Mammillaria

enthusiasts and that that it will result in

some new converts.

Page 117 sees the first part of a

travelogue by F.J. Warmenhoven and C.

Wonnink entitled: Baja California, Mexico.

Our journey through a country of untamed

beauty.

Page 120 Winter in Mexico: a short

impression by Dorris and Chel Jamin.

Page 123 Joop van Alten�s �Mexico 1�

tells of the consequences for both

inhabitants and visitors of making Baja more

accessible.

Page 128 An appeal by the Chairman on

behalf of the committee for candidates to

fill the vacancies within the committee.

Page 129 Ted Anderson reports on spe-

cial research performed with the aid of a

grant from the CITES secretariat regarding

Mexican cacti which are considered to be

rare, threatened or nearly extinct. The

article focuses on that part of the study that

concerns Baja California.

Page 137 �Cactus diversity, research and

conservation in lower California, Mexico� by

Jon Rebman discusses the cacti found in

Baja and the research performed on these

plants.
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TOEVAL OF TOCH COMMERCIE ?

Op het moment dat U deze regels leest, is het hopelijk volop zomer, en kunt U tevreden
terugkijken op een fantastisch voorjaar. Op het moment dat ik dit stukje bedenk en op-
schrijf, 4 maart, staat er buiten een stevige storm en worden mijn ruiten gegeseld door
regenvlagen. Toch zijn de werkzaamheden  in onze hobby al in volle gang. Begin januari ben
ik begonnen met zaaien en in de meeste zaaipotjes is nu jong groen te bewonderen. Zaaien
blijft toch één van de meest fascinerende bezigheden in onze hobby.

Fascinerend in verschillende opzichten. Allereerst natuurlijk het wonder, dat er uit zo�n
nietig bruin of zwart korreltje een levend en groeiend plantje kan ontstaan. Alleen al
daarom blijf ik zaaien, hoewel ik mij elk jaar weer afvraag waar ik de planten moet laten
wanneer zij groot zijn.

Het is evenzeer fascinerend te zien wat er niet opkomt. Zaadhandelaren, de goede niet
te na gesproken, zeggen desgevraagd altijd tegen ons, liefhebbers, dat wij het niet goed ge-
daan hebben, wanneer het door ons gekochte zaad niet opkomt. Het kan, zeggen zij, nooit
aan de kwaliteit van de geleverde zaden gelegen hebben. Toch begin ik de laatste jaren
enigszins wantrouwend te worden. Wanneer er nieuwigheden geïntroduceerd worden, kos-
ten de zaden dikwijls [veel] meer dan die van gewone soorten. Ergens is dat logisch, een
simpele economische wet, de wet van vraag en aanbod. Weinig zaad voorhanden, want
nieuw, veel vraag naar zaden, want nieuw, dus een hogere prijs. Tot zover accoord. Soms
bekruipt mij weleens het gevoel, dat nieuwe soorten of variëteiten kunstmatig schaars ge-
houden worden, om zo langer een hogere prijs te kunnen vragen. En kunstmatig schaars
houden kan door een slechte gemiddelde kwaliteit zaad te leveren, of door oud zaad met
vers zaad te mengen. Elke liefhebber is immers dik tevreden en zal niet protesteren, wan-
neer hij of zij 10 planten kan opkweken uit een portie van 25 zaden.  Wat zeuren we nou?

Je moet altijd en eerst de schuld bij jezelf zoeken. Misschien doe ík het wel verkeerd.
Intussen heb ik meer dan 25 jaar ervaring in het opkweken van cactussen en vetplanten uit
zaad. Je zou toch moeten weten hoe �t moet, nietwaar?

Toch durf ik bovenstaande stelling wel aan. Een voorbeeld: Ik koop bij een Amerikaanse
leverancier 30 porties Lithopszaad. De meeste oude, bekende soorten, tegen een redelijke
prijs. 5 of 6 porties van nieuwigheden, tegen de dubbele prijs. Wanneer ik deze 30 porties
zaad van Lithops onder vergelijkbare condities uitzaai, staan na 10 dagen in 25 potjes de
jonge zaailingen �als haren op een hond� boven de aarde, terwijl in de andere 5 potjes niets,
maar dan ook niets ontkiemd is. Toevalligerwijs [?] zijn dat wel de 5 �dure� soorten. Iets
dergelijks heb ik vaker meegemaakt, onder andere met zaden van de nieuwere
Turbinicarpussoorten, zoals T. hoferi en T. swobodae. Als er al iets opkomt, heb je er hoog-
stens één of twee.

Hebt U ook zulke ervaringen, laat het mij weten. Zo niet, ligt het toch aan mij!

Ton Pullen.
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We stopten niet te lang, want we hadden
al snel door dat er niet veel bijzonders was
te vinden. 30 Km verderop stopten we wat
pessimistisch gestemd bij een gebied met
veel cholla�s en jatropha�s, struikjes en een-
jarige planten. We staken moeiteloos een
droge rivierbedding over. De jatropha�s za-
gen eruit als een dichtbeplante oude appel-
boomgaard, en er lag veel dood blad op de
grond. Maar daartussen groeide een ander
juweeltje uit het geslacht Mammillaria, nl.
M. capensis, in kleine groepjes met zo�n 10
stammetjes. De meeste niet langer dan 15
cm. maar een enkele kruipend en meer dan
30 cm. lang. We kwamen zowel rechtge-
doornde als haakdoornige vormen tegen.
Zelfs tegenwoordig is de plant zeldzaam in
cultuur, waar hij vaak wordt verward met M.

armillata, waarop hij toch niet echt lijkt. M.

capensis heeft een veel sterkere bedoorning,
de tepels staan wijder uiteen in minder spi-
ralen en de witte bloemen zijn groter en ze
dragen een dun rood steeepje op hun terug-
gebogen bloemblaadjes.

De bloemen bloeien ook wat later en de
planten in het wild vertoonden geen knop-
pen en bloemen toen wij er in de lente wa-
ren, terwijl M. armillata op dat moment
volop bloeide. De zaden die we verzamelden
leverden na zaaien planten op met rechte of
met gehaakte middendoorns, net zoals de
moederplanten.

Vanaf dit punt was ik graag het bergach-
tige gebied ingetrokken om M. petrophila te
zoeken en de monotypische Morengaya

pensilis. (Ga me nu niet vertellen dat dat
een Echinocereus is). Ik had echter gelezen
dat het een trektocht met rugzak van twee
dagen was en dat lieten de tijd en omstan-
digheden niet toe.

Na nog een stop, waarbij we alleen M.

armillata vonden, kwamen we bij een veel-
belovende zandige geul, die ons naar een
rotsige heuvel leidde. De rots was erg brok-
kelig en leek op kwarts, niet op graniet zoals
Nigel Taylor meldde in zijn monografie over
echinocereussen. Toch werd het snel duide-
lijk dat we op de standplaats stonden van de

DE MAMMILLARIA�S VAN BAJA CALIFORNIA

(2)

John Pilbeam

Mammillaria  capensis met

rechte dorens

(foto�s van de schrijver)
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�eekhoornstaart�, Echinocereus sciurus. Zoals
Nigel al meldde, waren er geen grote pollen
meer zoals de oorspronkelijke literatuur aan-
gaf, maar pollen met zo�n 10 koppen met de
dichte witte bedoorning, zo karakteristiek
voor de soort. Er was geen plant in bloei,
maar er waren wel al knoppen zichtbaar.
Wat zal dat zo�n maand later een prachtig
gezicht zijn geweest, al die kolossale diep-
roze bloemen. Aan hun standplaats te oorde-
len kunnen ze onze koude winter niet ver-
dragen, maar als we die aantekening in ge-
dachten houden, zijn het geen pro-
bleemplanten in een verzameling. M.

schumannii troffen we hier ook aan en na-
tuurlijk M. armillata, maar het spannende
van deze plek was, behalve het vinden van
E. sciurus, de vondst van M. peninsularis. De
eerste planten die we vonden waren ontwor-
teld. Op het eerste gezicht verdachten we
reizigers zoals wij (of eigenlijk niet zoals
wij)  ervan, maar het werd ons duidelijk dat
het dieren waren geweest die aan de basis
van de planten tussen de wortels op zoek
waren naar eetbare waar. Aan de basis van
de planten waren veel holen zichtbaar, die
leken op holen die honden graven als ze op
zoek zijn naar een bot.

De planten die ongemoeid waren gelaten
groeiden veelal op schaduwrijke plaatsen en
de planten zagen er ook mooi groen uit. In
cultuur geven we deze planten vaak veel te
veel zon zodat ze paars verkleuren. De plan-
ten waren allemaal solitair en diep terugge-
trokken in de grond. Ze droegen kransen
lichtgele bloemen, wat ze een adembene-
mend uiterlijk gaf.

We troffen deze soorten op onze vol-
gende rustplaatsen ( om de 20 tot 30 km.)
steeds weer en ongeveer 60 km voor Cabo
San Lucas namen we een zijweg naar de zee
om een plekje voor de overnachting te vin-
den. We vonden een idyllisch zandstrandje
dat zich mijlenver naar beide zijden uit-
strekte. Er was werkelijk niemand te zien.
We vonden een mooi vlak stukje (hopelijk
boven de vloedlijn) terwijl de avond viel.
Dat gaat zoals altijd heel snel in de tropen.

Na korte tijd kregen we gezelschap van een
andere camper die ongeveer 50 meter ver-
derop ging staan. De gevoelens van lichte
ergernis verdwenen al snel toen de heerlijk-
ste geuren van mexicaans koken naar ons
toe dreven, begeleid door de klanken van
capabel gitaarspel en de stem van een  rede-
lijk goede tenor die mexicaanse liederen ten
beste bracht. Dit alles draagt bij aan de
sfeer van heerlijk ver van huis zijn en er ook
van kunnen genieten.

De volgende ochtend startten we met
een onderzoekstocht in de omgeving. We
vonden pollen Aloë vera, die daar vlak bij de
plek groeiden waar we parkeerden.

De wetenschap dat deze aloë�s voor
cosmetische en wetenschappelijke doelein-
den worden gebruikt is duidelijk ook tot
Mexico doorgedrongen.

In de buurt sloeg de zee tegen de onder-
kant van massieve rotspartijen. Er leek op
die rotsen geen leven mogelijk, totdat we
erop klommen (handen- en voetenwerk) en
de onontkoombare M. armillata vonden,
maar ook, iets verder van de bekende vind-
plaatsen aan de andere zijde van het schier-
eiland, M. fraileana. Zoals eerder op onze
tocht, groeide deze soort alleen op steile
rotsige hellingen en niet op de vlakke ge-
deelten, terwijl M. armillata met alles ge-
noegen neemt. De kleur van het planten-
lichaam van M. fraileana is dofpaars en de
bedoorning verschilt van planten op de
typevindplaats die we hadden gezien. Ook
hier geen bloem te vinden, zodat geen
hybridisatie kan optreden met de eerder
bloeiende M. armillata.

We reden terug naar La Paz, naar de
kampeerplaats waar we het in het begin zo
getroffen hadden en de enige vondst die we
nog deden was de meest zuidelijke M. dioica

die ik ooit aangetroffen heb; een paar kilo-
meter van La Paz. In het begin had ik er
moeite mee om hem te herkennen met zijn
overwegend witte bedoorning en met
slechts één centrale haakdoorn, maar de
matrode kleur van de bessen verraadde zijn
identiteit.



Zonderling genoeg is het een van de
moeilijkere soorten om uit zaad op te kwe-
ken. De zuidelijkste vormen hebben de nei-
ging om bij vochtig weer nogal snel weg te
vallen.

Na een verhoudingsgewijs comfortabele
overnachting op de geriefelijke camping be-
sloten we een zijweg naar een mijn te gaan
onderzoeken die, naar iemand ons verteld
had, ongeveer 15 km boven La Paz ligt. De
eerste 15 tot 25 km langs de zee leverden
weinig op. Het enige waar Derek Bowdery
enthousiast over was, was een Agave datylio

die hij zag  toen we even stopten. De habi-
tus en de van zwarte toppen voorziene
doorns geven de plant het uiterlijk van een
laaggroeiende Yucca. Omdat deze vondst sa-
menviel met de pech dat onze camper wei-
gerde om te blijven lopen nadat ik het stuur
had overgenomen en ik de camper had ge-
start (25 km van de snelweg en 1200 km van
de grens met de USA), was ik niet al te en-
thousiast over Derek�s vondst.

Om een goed verhaal toch maar wat in
te korten; we bereikten een verwaarloosde
camping iets ten zuiden van de aftakking in
de snelweg door de auto steeds te starten en
dan snel op te schakelen. Toen hij het echt
begaf, liet ik hem zolang uitrijden tot hij uit-

Mammillaria albicans tussen La Paz en San Juan de la Costa

Mammillaria  peninsularis (eer-

der gepubliceerd in �The Cactus

File� van februari 1993).
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eindelijk tot stilstand kwam. De lamme
camper werd gelukkig deskundig gerepa-
reerd door twee behulpzame en mechanisch
zeer deskundige kampeerders uit de States
die we toevallig tegenkwamen. Ze repareer-
den onze �pain-in-the-butt-Chevy� met heel
wat getier dat ik niet zal vermelden. Nadat
we een fles Schotse Whisky gedeeld hadden
...�It�s like bourbon isn�t it?�... en na de eer-
ste slok...�Oh,wow, I could get to like this!�
gingen we de volgende dag  nogmaals de-
zelfde noodlottige route.

Na 30 km kwam er een eind aan de
asfaltweg en aan onze linkerzijde zagen we
lage heuvels met kalksteenplekken in de
donkere rots. �Interessant�, dachten we en
stopten voor een nader onderzoek. Gedron-
gen Pachycereus pringlei komt hier voor, niet
veel meer dan 3-4 m hoog en Ferocactus

peninsulae var. townsendianus, niet veel gro-
ter dan een watermeloen. Verder is er af en
toe een eenzaam worstelende M.dioica waar
te nemen. Toen we wat verder klommen kre-
gen we één van de sensaties van deze tocht.
We ontwaarden namelijk grote witte klom-
pen M.slevinii ( met wel 12 koppen per
plant) die tegen de rotsen groeiden. Som-
mige waren ontworteld, naar beneden geval-
len en helemaal onderaan de rotsen terecht-
gekomen. We hebben ze weer netjes geplant
(eerlijk waar hoor). We vonden een paar
zaadbessen, maar we waren er pas in 1990
zeker dat we M. slevinii echt gevonden had-
den toen de zaailingen gingen bloeien en we
dus aantoonbaar niet de sterk erop lijkende
M. albicans hadden verzameld. Deze soort
heeft een veel wittere bloem en de doorns
hebben zwartere punten alsof ze gepenseeld
zijn met donkere chocolade.

We bereikten weer veilig de basis van
deze ruige rotsen en waren erg enthousiast
over de vondst. Het was een zeer hete dag
en na al die spanning - te meer daar we de
camera�s van Bill en Derek in de camper
hadden laten liggen - nam ik nadat we weer
bij het zandstrand waren teruggekeerd, een
spontane duik in zee.

Ik zwom een tijdje helemaal in mijn
blootje rond om af te koelen in dit toch niet
echt koele water en uiteindelijk ging ik weer
het �verlaten� strand op om me te laten dro-
gen. Tot mijn verrassing ontwaarde ik drie
Mexicaanse vrouwen die op weg waren naar
een vooraadschuur bij de mijnen. Schaterla-
chend beschuldigden mijn metgezellen me
van schandelijk gedrag, dat de drie vrouwen
afgrijselijk heeft doen schrikken, terwijl ik
ook nog het risico liep om een internatio-
naal incident te veroorzaken met het over-
treden van een of andere wet. Maar ik wist
dat ik er intussen het meest comfortabel
bijliep.

Agave datylio, die hier langs de weg
groeit, is een weinig bekende soort, die je
zelfs tegenwoordig niet veel in cultuur ziet.
Hij is aantrekkelijk groen gekleurd waarbij
de toppen van de bladeren in teer gedoopt
lijken te zijn. De plant groeit langzaam en
wordt ook niet zo groot. We kwamen in dit
gebied ook een andere pachycereussoort te-
gen. De hele reis hadden we P. pringlei ge-
vonden, maar hier kwamen we de slankere
en meer stekelige P. pecten-aboriginum te-
gen. De naam is afgeleid van de ronde, zeer
stekelige vruchten, die de oorspronkelijke
bewoners als een soort primitieve kam ge-
bruikten. Het is moeilijk voorstelbaar hoe je
zoiets vast moet houden als je je een beetje
wilt opknappen. We kwamen ook de mooi-
ste clusters Echinocereus brandegeei tegen
die ik ooit gezien heb. Planten met honderd
of meer stammetjes en met gele doorns die
langer waren dan 15 cm.

Vanaf nu moesten we weer op onze
schreden terug naar het noorden  om de af-
stand naar de grens van de Verenigde Staten
af te leggen. Het vooruitzicht om dat stuk
weer helemaal te reizen (hoewel we best
nog een aantal groeiplaatsen konden bezoe-
ken) was veel minder spannend dan al die
tochten op die uitdagende zijwegen, om bv.
de �creeping devil�, Machaerocereus eruca

te zoeken. M. eruca groeit op vlakke zande-
rige gebieden op de Magdalena-vlakte. In
1981 wilden we deze wonderlijke plant voor
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het eerst ter plaatse zien. We reden naar het
noordwesten langs de zijde van het schier-
eiland dat grenst aan de Stille Oceaan. De
stoffige weg splitst bij Villa Insurgentes. De
hoofdweg boog af naar de Golf van Mexico,
maar de linker weg leidde ons naar  �eruca
country�. Als we deze weg vervolgden zou-
den we ook weer aansluiting vinden op de
hoofdweg aan de kant van de Golf.

Van alle planten in de Baja was ik van
M. eruca het meest onder de indruk en ik
had ook behoorlijk ontzag voor ze. Ze heb-
ben een akelige verschijning die de kloof
tussen plant en dier probeert te overbrug-
gen. Ik voelde me erg bevoorrecht om deze
planten in hun eigen omgeving te vinden.

We ontdekten ook dat de kaart niet zo
betrouwbaar was als je mocht verwachten,
maar misschien was het ook wel te wijten
aan de vele onverwachte afslagen. Nergens
waren betrouwbare richtingaanwijzers te
vinden. Zelfs achteraf kan ik niet met zeker-
heid zeggen welke route we nu genomen

hebben. Na een aantal afgronden die ons de
haren ten berge deden rijzen (we zagen al-
leen de toppen van Pachycereus pringlei ter-
wijl we naast de auto in de diepte blikten)
kwamen we gelukkig weer bij de hoofdweg
uit. In 1985 besloten we déze weg niet nog
eens te nemen, maar reden vanaf La Paz
naar Villa Insurgentes om onze vriendelijke
eruca�s nog eens gedag te zeggen.

We hadden bij La Paz de obligate Mam-

millaria dioica op zijn zuidelijkste groei-
plaatsen gevonden, maar we kwamen ze ook
tegen op de weg naar San Juan de la Costa.
Ze groeiden hier dicht tegen de kalksteen
aan, met heel witte randdoorns en zware
diepzwarte middendoorns, maar verder uit
de buurt van de kalksteen hadden ze geel-
witte randdoorns en bruingele midden-
doorns.

Op de weg van La Paz naar Villa
Insurgentes, dwars over het schiereiland,
stopten we een aantal keren. Het was opval-
lend dat de dioica�s hier een hard leven lei-

Mammillaria slevinii JP/85/1347 (Mick Coffer)
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den. Ze kregen óf erg weinig regen, óf  ze
kregen door de steenachtige steile hellingen
amper de kans om die regen, wanneer die al
eens een keer valt, op te nemen. M. dioica

was de enige Mammillaria in deze omge-
ving. Opvallend waren de rechte mid-
dendoorns, die op sommige planten  zelfs
volledig ontbraken. De planten waren eigen-
lijk alleen te herkennen aan hun karakteris-
tieke donkere vruchten en aan de typische
dioica-bloemen bij de zaailingen die ik later
uit het meegenomen zaad opkweekte.

Mammillaria (Cochemiea) poselgeri

kreeg het hier ook voor zijn kiezen, waar-
door zich alleen korte stammetjes ontwik-
kelden in plaats van de lange habitus die we
verderop naar het zuiden hadden gezien. De
planten hadden een paarsrode, zonverbran-
de kleur. Het broertje van M. eruca, Machae-

rocereus gummosus, speelde hier voor le-
vend prikkeldraad. Je komt er met geen mo-
gelijkheid doorheen en wordt gedwongen
om er voorzichtig omheen te lopen als hij je
de weg blokkeert. Ik zag verschillende
cristaten met een diameter van wel 60 cm.
Ook zagen we een enorm zware ferocactus-
cristaat die van top tot teen meer dan een
meter lang was.

Voordat we in Villa Insurgentes arriveer-
den besloten we de afslag naar San Carlos
te nemen, dat bij de kust ligt dichtbij het ei-
land Magdalena. Het was de bedoeling om
te zoeken naar mammillaria�s die oorspron-
kelijk op de eilanden groeien, maar door de
korte afstand tot de kust ook door zaad-
etende vogels verspreid kunnen worden op
het vasteland.  De bessen zijn voor hen vast
een delicatesse. Op deze locatie zou het
dan gaan om M. (Cochemiea) halei.

Na 30 km stopten we in een vlak zande-
rig gebied en vonden werkelijk enorm grote
pollen M. dioica met 50 of meer koppen. De
afzonderlijke stammen zijn veel slanker dan
bij hun noordelijker verwanten en gaven een
veel meer bruine indruk met hun gelige
randdoorns en hun lichtbruin tot bruine ge-
haakte middendoorns.

Mammillaria  schumannii (foto

eerder gepubliceerd in �The

Cactus File� van augustus 1992).

Wordt vervolgd

Vertaling: Jan Jaap de Morree

51 Chelsfield Lane,

Orpington,

Kent BR5 4HG, England.
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In onze achtertuin in Zwaag ligt de
succulentenbak aan de waterkant, zoals be-
schreven en getoond in Succulenta van au-
gustus 1995. Nu groter en anders, maar nog
steeds kleinschalig. Wij genieten ervan en
kijkers kijken hun ogen uit. Het houdt iets
aparts, nu voor het vijfde jaar, zo�n zomers
woestijnlandschap: de wat speelse vormge-
ving met daarbinnen de rijkdom aan plant-
typen, bedoorning, kleuren, bloeiwijzen; zo
prachtig is dat alles, we krijgen er geen ge-
noeg van. Hetzelfde bemerk ik soms ook bij
anderen, zoals een stel in Venhuizen, ze
werken in hun eigen kweekkas en genieten
dagelijks van het woestijnlandschap daarin;
verder in de nu volgende kroniek meer daar-
over.

Ik spreek hier over het wel en wee in en
om de succulentenbak in zomer en winter in
1996 en 1997. De uitbreidingsplannen krij-
gen gestalte in het voorjaar van 1996. De
oppervlakte van de bak wordt ruim verdub-
beld tot vijftien m2, in dezelfde opbouw.

KRONIEK VAN EEN WOESTIJN-

HOVENIER

Jos Swen

Dus weer afvoer van oude grond en big-bags
vol grind, zand en stenen daarvoor in de
plaats. Binnen de vergrote bak, in de
noordwesthoek, komt een van onze houten
bonsairekken te staan met ernaast een
tweepersoons tuinbankje. Het rek meet 120
cm breed en 150 cm hoog, met een
multiplex achterwand, een overhang van 100
cm  diep, zonodig af te dekken met groen
gaas op latten en een doorzichtig plastic
afdekzeil. Het rek heeft drie verdiepingen,
onder één van 63 cm en twee daarboven van
27 cm diep. Aan de noordkant nog een hou-
ten zijscherm. De zorgmogelijkheden zijn zo
verruimd, met zon-, regen- en een windbe-
schutting voor succulenten in de diverse
overgangsperioden en een luwe plaats voor
de nog meer gevoelige planten als Pachypo-
dium. Een eigen plek voor ons op het bank-
je, heel prettig, we promoveren de bak tot
succulentenHOF. Tegelijkertijd wordt de
winterbescherming door met plastic beklede
tunnels radicaal afgeschaft. Ze waren be-

Actief, soms ook rustend in

zijn succulentenhof, werkt

de  schrijver zich op tot

woestijnhovenier



doeld om de half-winterharde succulenten �s
winters droog te houden en wat tempera-
tuursteun te geven. Met een tweetal zachte
winters, hoewel spannend, lukte het aardig
goed, maar in de winter van �95-�96, die
langdurig koud was ging het mis op die paar
extra kaarsjes in de nacht. Vaak tegen de
ochtend begonnen ze te roeten - zuurstof op
misschien?-  tunnels en planten vies-vuil-
vet, niet meer schoon te krijgen. Alleen de
winterharde Opuntia�s groeien ondanks
vorstschade gewoon door in de rotstuin-
woestijn-natuur. Om de groter wordende
collectie succulenten voldoende winterruim-
te te bieden is naast de verwarmde en ver-
lichte fietsenberging ook de blokhut vere-
deld tot een efficiënte winterberging voor
succulenten met minimaal 5  oC; dankzij
voorzetramen, verduisteringsgordijnen, TL-
verlichting en een warm/koud-ventilator is
de winterbescherming ook in de vroegkoude
winter �96-�97, verzekerd. Bovendien is de
werkruimte daar nu veel beter te gebruiken:
verpotten, planten verzorgen, landschaps-
schalen opmaken, ik ervaar het als een be-
nadering van het winterwerkplezier van de
clubcollega�s in hun succulentenkas. Voor-
jaar �97 valt de nu vijf meter lange beton-

klinkerstapelmuur om, veroorzaakt door de
dooi van de vroeg- en diepbevroren grond.

De reparatie wordt uitgevoerd met platte
20 cm brede okerkleurige tufstenen, ook los
gestapeld, maar veel stabieler. Aan de bo-
venzijde natuurecht afgewerkt met dezelfde
kleur vulkaanrotsen. Net zoals bij de tunnel-
tjes één stap achteruit en twee naar voren.
Een schuin oplopend stuk rotstuin wordt in
de zomer van �97 bij de hof getrokken om
daar succulenten in landschapsschalen en -
bakken te plaatsen in terrasvormige opstel-
ling. Het is augustus �97, ons zomerse land-
schap ligt er schitterend bij, de groei zit er
weer in en er zijn altijd wel enkele bloeien-
de cactussen en overige succulenten. Het
zijn droge, zonnige weken, er wordt geprofi-
teerd van veel zon en twee keer per dag wa-
ter: je ziet dat ze zich in hun element voe-
len, dat is een vrolijk idee.

Winterwerk.

Landschapjes van succulenten creatief
inrichten in schalen is een gebruikelijke me-
thode om �s winters veel planten in een
woestijnachtige entourage, met weinig
ruimtebeslag, in huis te halen om er daar
extra van te kunnen genieten en ze een re -
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delijk goede overwintering te bieden. Als
het zomers woestijnlandschap van septem-
ber tot november geleidelijk uit de hof ge-
haald wordt is dat mini-landschapswerk ook
voor mij een troostrijke bezigheid en dat
niet alleen- elke nieuwe schaal is weer een
boeiend stukje natuur- goed voor extra
hobbyplezier! Tussen twee haakjes, de gro-
tere planten blijven doorgaans in hun eigen
pot, waarmee ze de volgende zomer weer in
de hof kunnen worden ingegraven. De varia-
tie in schalen is groot: ik werk met bon-
saibakken en -schalen, al of niet geglazuurd,
bruine aarden bakken, ondiepe glazen scha-
len, rieten manden met binnenbekleding. Ze
moeten �s zomers buiten en �s winters bin-
nen kunnen staan, zodat afvoergaten be-
langrijk zijn. Een glazen schaal zonder af-
voergaten vraagt dan soms wat regenwater-
bescherming. Voor bijna elk landschapje
geldt de droge rustperiode in de winter. Een
handige en tegelijk aantrekkelijke methode
om dan in februari weer voorzichtig met
watergeven te beginnen is om in elk land-
schapje een klein aarden bloempotje te
plaatsen, zonder bodemgat, iets meer dan
vingerhoedafmetingen. Wat centraal ge-
plaatst, een gras of iets dergelijks ernaast,

gevuld met wat steentjes van de toplaag,
eventueel nog een mooie opgerichte steen
erbij. Met zo�n waterputje in de woestijn,
volgegoten met regenwater zal het vocht zo-
wel in de aarde als in de lucht heel geleide-
lijk de planten bereiken. Het kan ook een
aarden kannetje zijn, als de afmetingen
maar zijn aangepast aan die van de succu-
lenten. Een interessante ervaring hierbij is,
dat schalen, met zeer kleine plantjes begon-
nen, na diverse overplaatsingen, in zomer
en winter gedurende enkele jaren, al
groeiende, bloeiende en veranderende, mooi
blijven en hun eigen geschiedenis schrijven.

Over winterwerk gesproken, nu de tun-
nels zijn afgeschaft is daarmee ook een
einde gekomen aan mijn drie jaar volgehou-
den winterse strijd tegen de elementen, zo-
als luchten, vastzetten bij harde wind of
storm, kaarsen aansteken met loeiende
windvlagen om je heen, de tunnel opzij zet-
ten bij mooi weer en voor de nacht weer te-
rug, vaak voor het naar bed gaan nog even
de weersverwachting bellen en dan nog
gauw een extra kaars erbij - dat liep dus uit
op het roemloze einde van een leuk tunnel-
experiment - in roet gesmoord. Aldus, voor
de winter �96-�97 bezigheden gezocht met
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de succulenten. Met al de mini-land-
schapjes zou je heel wat kunnen doen. Ik
heb serieus gedacht over het inrichten van
een wintertuin in een bejaardenhuis of el-
ders, waar veel mensen zijn, om ervan mee
te genieten en waar tegelijkertijd een stuk
propaganda kan worden geleverd. Dat blijkt
zo gauw niet te lukken. Onze groep denkt
mee en er komt een tip om in één van de
bibliotheekfilialen in Hoorn in een glazen vi-
trine een tijdelijke expositie in te richten.
Dat blijkt mogelijk vanwege de bibliotheek,
ook al omdat men daar nog niet eerder een
expositie van levende voorwerpen heeft ge-
had en dus met ons in spanning uitkijkt of
het wel zal lukken. Als proef mogen we in
november - december een landschaps-
mandje met succulenten in een andere expo-
sitie bijplaatsen. Intussen krijgt onze afde-
ling de smaak van het reclamemaken te pak-
ken, een propaganda-commissie is snel ge-
vormd en er wordt maar vast besloten om
ook een kraam te huren op de geranium-
markt in de binnenstad van Hoorn, elk jaar
gehouden op de eerste zaterdag na moeder-
dag in mei. De proefopstelling in de vitrine
van half november tot half december �96
blijkt een goede mogelijkheid en zo spreken
we een expositieperiode af van half februari
tot half maart. We kunnen de planten naar
behoefte verzorgen. De vitrine staat bij de
ingang, ongeveer een meter van de ramen
op het zuidwesten, erboven enkele spots, de
temperatuur varieert van 18 tot 20 graden.
Het is een grote ruimte van 180 x 180 x 40
cm, geheel uit glasplaten met hoekkieren
van 1 cm breed, staande tussenplaten om de
60 en liggende om de 40 en/of 60 cm. De
expositie verloopt succesvol; van de bezoe-
kers en het personeel zijn er heel wat, die
belangstelling tonen voor de grote variatie in
landschapjes, afzonderlijke cactussen en
veelal bloeiende vetplanten, daarbij nog
mooi verzorgd zaai- en stekwerk en vanzelf-
sprekend informatie over Succulenta en de
afdeling. Ook wordt informatie gegeven over
de verandering in het uiterlijk van cactussen
bij de overgang van winterrust naar

voorjaarsontwaken. De kleine waterputjes
bewijzen daarbij hun waarde. Voor volgende
winters lijkt een vervolg in de andere bibli-
otheekfilialen gewenst. De tweede propa-
ganda-activiteit vindt in mei plaats op de
geraniummarkt, waar ook veel belangstelling
wordt getoond voor de show van mooie suc-
culenten en landschapjes, demonstraties van
enten, verpotten en landschapjes inrichten,
informatiegesprekken, uitdelen van onze
afdelings-jaarprogramma�s, Succulenta-
informatiebladen en -proefnummers en zeer
geanimeerde verkoop van allerlei succulen-
ten. Van het één komt het ander.

Het gebeurt in Venhuizen, aan de water-
kant, nou ja, op één kilometer van de
IJsselmeerkust, dat een koude succulenten-
kweekkas van twintig bij twintig meter
wordt overgenomen, gerenoveerd en inge-
richt door ons afdelingslid Joke Kraakman.

Zakeninstinct en hobbyplezier strijden
bij haar om de voorrang en dus wil ze ook
een mooie eigen verzameling succulenten
opbouwen, in de volle grond. Niet zómaar in
de volle grond, maar ook nog eens land-
schappelijk ingericht. Met de hulp van haar
partner komt het installeren en bewerken
van de kweekafdeling en de eerste aanloop
tot verkoop door weekend-openstelling goed
op gang. Al snel blijkt dat voor het zorgvul-
dig inrichten van de eigen verzameling geen
tijd is en dat moet juist een trekpleister voor
klanten worden. Vandaar het verzoek aan
mij om in het voorjaar van �97 de inrichting
te verzorgen; iets mooiers in mijn succu-
lentenloopbaan kan ik mij niet indenken -
stel je voor: een strook volle grond van
twintig meter bij ruim één meter breed, een
woestijnlandschap ontwerpen en uitvoeren,
in de vruchtbare kleigrond, gereedschappen,
materiaal als grof zand, vulkaanrotsen, keien
en mooie steenslag plus prachtige en zeer
gevarieerde planten te grijp. En dan geen
haast, eigen tempo, gezellige sfeer en goede
verzorging. Zo iets is genieten van begin tot
eind, te meer omdat de opdrachtgevers hun
enthousiasme over het groeiend resultaat
niet onder stoelen of banken steken. De
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Stapelmuur gaat over in  vulkaan-

rotsen. Op de achtergrond de sloot

met onze jonge knotwilgen.

Midden en onder:

Echeveriahoek en andere vet-

planten, prominent aanwezig, verle-

vendigen de privé-verzameling  van

Joke.



strook loopt van voor tot achter in de kas
langs één van de dubbelbeglaasde zijwan-
den. Op de grond liggen drie verwarmings-
waterslangen, die in de winter de ruimte
binnen een op te halen plastic gordijn vorst-
vrij moeten houden. De uitvoering verloopt
als volgt: na een proef van een vierkante
meter, die wordt goedgekeurd, worden de
materialen ingekocht en starten we met
steeds zo�n zelfde stuk. De bovenlaag wordt
losgemaakt en vermengd met grof zand en
keien. Elke plant ondergaat een on-
derhoudsbeurt en krijgt dan zijn eigen
mooie plek. Na het planten zonder pot
wordt de grond afgewerkt met grof zand,
dofgele steenslag en dezelfde kleur vulkaan-
rotsen. Op een enkele plaats wat kleur-
variatie door rode lavarotsen en grijs-rose
steenslag. De verwarmingsslangen worden
grotendeels tegen de voorplank vastge -
maakt, maar moeten aan begin en eind en
ook aan de glaszijde voorzichtig ingepast
worden in het landschap. Er zijn wat heuvel-
tjes en een kuil, er zijn combinaties van ver-
schillende kleuren Echeveria�s en andere
aanverwante Crassula-achtigen, ook
Sempervivum, Sedum, Lewisia en Euphorbia

myrsinites passen daarbij. Het wordt een
prachtig geheel en iedereen is een beetje
verrukt, ook de klanten. Interessant om te
vermelden is, dat veel van de afzonderlijke
planten, nadat ze zijn aangeslagen, uit-
groeien tot regelrechte schoonheden, die op
de Succulenta-voorpagina niet zouden mis-
staan. Als ik nu na drie maanden af en toe
langskom, val ik van de ene verbazing in de
andere.

Het landschap is al mooi, maar er komen
juwelen te voorschijn, vooral in kleuren bij
Echeveria en in vormen bij al die anderen -
nog nooit heb ik zoiets gezien!

Je kon het zien aankomen - ik heb meer
kassen gezien met een volle grond afdeling -
sommige succulenten in Venhuizen willen
voor hun oude woestijngenoten niet onder-
doen en zetten het op een groeien, in een
onnatuurlijk snel tempo. Gevolg: De propor-
tie ten opzichte van de andere planten en de

beschikbare kasruimte raken verstoord en de
indrukwekkende vormen zijn niet altijd sterk
genoeg om staande te blijven. Voor deze
snel groeiende succulenten, voornamelijk
Opuntia�s, maar ook Euphorbia�s, veel
Agaven, Cereussoorten en sommige Aloë�s is
de volle kleigrond te goed. Ze zullen terug
moeten in de pot, na wortel- en vormsnoei
met aangepaste armere grond en een geheel
gesloten bodem. In een forse en mooi erbij
passende ongeglazuurde bonsai schaal of
aarden pot met afgesloten  afvoergaten moet
de groei van de planten geremd kunnen wor-
den, zodat ze binnen het  landschap best
mogen opvallen en hun ruimte vragen, maar
niet de rest overwoekeren of gewoon
detoneren. Zo ontstaan in het kas-woes-
tijnlandschap variatie en mobiliteit. Je kan
denken aan een kleiner of groter aantal
�wisselplanten�, die ook op andere plaatsen
tijdelijk inzetbaar zijn, bijvoorbeeld Agaven
in de zomertuin, Aloë�s en Euphorbia�s in de
serre, Opuntia�s en Cereussoorten op een
expositie en veel van deze planten als
blikvanger of aankleding in een showroom
en, last but not least, de hele verzameling
op het terras of in de succulentenhof aan de
waterkant, tenminste van juni tot oktober.

Hieruit volgen dan enkele tips voor het
inrichten van een kaslandschap: er moet
ruimte blijven voor normale groei, voor on-
derhoud en het wisselen van potplanten.
Nog een elders gehoorde waarschuwing:
zorg dat onkruid geen kans krijgt door geen
potgrond bij te mengen en door alle succu-
lenten voor het planten een grondige
schoonmaakbeurt te geven. Van verdere
ontwikkelingen op het uitgebreide terrein
van het woestijnlandschap met zijn vele
facetten hopen we U op de hoogte te kun-
nen houden in ons aller Succulenta - dat
wordt dan ongeveer het aprilnummer van
het jaar 2000. Even geduld dus.

Stolphoeve 18, 1689 DH Zwaag
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DE CULTUUR VAN DE EPIPHYLLUM-HYBRIDEN

Frank Süpplie

De cultuur van de Epiphyllum-hybriden is ge-

heel anders dan de cultuur van de meeste door-

nige varianten van de cactusfamilie. In dit arti-

kel wordt dieper ingegaan op de cultuur en ver-

zorging van de bladcactussen.

Wat zijn Epiphyllum-hybriden?

Eerst moeten we ons afvragen wat
Epiphyllum-hybriden zijn. Eigenlijk bestaan
er slechts weinig Epiphyllum-hybriden. Toch
wordt de naam gebruikt voor een groep
planten die in de volksmond wel eens blad-
cactussen worden genoemd. Deze �blad-
cactussen� zijn het resultaat van het kruisen
van diverse soorten uit verschillende ge-
slachten. Voor deze kruisingen zijn er de
aparte hybridengeslachten opgesteld. De be-
kendste planten die worden gebruikt als
ouders zijn de soorten uit de geslachten
Disocactus, Heliocereus, Nopalxochia en
Aporocactus. Maar ook hybriden met
Rhipsalis en Echinopsis zijn bekend. De aan-
duiding Epiphyllum-hybriden is dus eigenlijk
niet correct maar wordt internationaal wel
geaccepteerd.

water, vochtigheid en mest

Dit zijn zeer belangrijke factoren om tot
goede resultaten te komen. Epiphyllum-hy-
briden dienen nu eenmaal anders te worden
behandeld dan de andere cactussoorten in

Epiphyllum cv 'Bridesmaid'

Deze zachte pastelkleurige

hybride is van W.J. Hathaway.

Een echte liefhebbersplant..

Foto�s van de schrijver.
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het algemeen. In de zomerperiode mogen ze
veel meer water krijgen dan de andere
cactussoorten. In warme weken kan het wel
eens voorkomen dat we 2-3 keer per week
moeten watergeven. De aarde waarin de
planten staan mag nooit geheel uitdrogen
maar moet altijd iets vochtig blijven. We
kunnen het beste water geven als 1/3 van de
grond nog vochtig is. Er zijn allerlei manie-
ren om dit na te meten. Om nu de juiste
hoeveelheid te geven vul ik de pot altijd tot
ca.3cm onder de rand met aarde. Ik hou dan
zo een gietrand over Indien ik water geef
dan geef ik water tot aan de rand van de
pot. Dit is voldoende voor de watergift. Let
op: een groot aantal hybriden hebben een
hekel aan natte voeten. Dus geen schotels
met water eronder zetten. De wortels zullen
dan, ook in de warme periode, snel gaan
rotten. De relatieve luchtvochtigheid moet
vooral in de zomer hoog zijn en minimaal
50% zijn. Het beste is 60-70% luchtvochtig-
heid. In de winter moet dit drastisch omlaag
gebracht worden om schimmelvorming door
de combinatie hoge luchtvochtigheid-lage
temperaturen te voorkomen. In ieder geval
moeten we zowel �s zomers als in de winter
veel luchten. Frisse lucht doet de planten
goed en geeft ook sterkere planten.

Omdat de planten in de zomerperiode
snel groeien hebben ze natuurlijk een grote
behoefte aan mest. Deze mest kan van een
natuurlijke of kunstmatige oorsprong zijn.
Zelf gebruik ik liever de kunstmesten, dit
vanwege de geur van koemest. De cactus-
mesten die in de handel zijn, zijn veelal on-
geschikt omdat ze een te laag stikstofgehalte
bevatten. Zelf gebruik ik de normale
kamerplantenmest. We geven mest in de pe-
riode juni tot en met september. Daarna ge-
ven we geen mest meer.

In de winterperiode mogen we de plan-
ten niet laten uitdrogen. Dit is afhankelijk
van de temperatuur. Het beste is 1x in de 3
weken een klein beetje water of indien de
temperatuur hoger is, net zoveel water ge-
ven dat de planten niet gaan groeien. In de
winter mogen we ook wel mest geven maar

alleen mest zonder stikstof.

temperatuur en zon

Absoluut geen directe zonbestraling! De
meeste Epiphyllum-hybriden verbranden
binnen een paar uur als ze blootgsteld wor-
den aan directe zonsbestraling, met name in
de periode april-september. We kunnen de
planten kweken op een schaduwrijke plek in
de tuin (liefst overdekt voor de regenval) of
in de kas met schermdoeken. Er zijn
schermdoeken die 50 en 80% van het zonne-
licht filteren. Zelf gebruik ik de doeken van
50% omdat mijn kas waarin de planten staan
op de oostzijde is gebouwd en er vanaf 13-
14 uur geen direkte zonsbestraling meer in
de kas aanwezig is. In de winter mag de zon
rustig op de planten schijnen maar wel op-
letten dat dan de temperatuur niet te hoog
oploopt.

De temperatuur is altijd een discussie-
punt. Natuurlijk, de planten zullen de winter
overleven op een temperauur van 5°C. Ech-
ter vele nieuwe Amerikaanse hybriden kun-
nen dit niet hebben. De takken worden geel
en sommige soorten gaan zelfs rotten bij
deze temperatuur. Zelf houd ik de tempera-
tuur rond de 15°C. Zo heb ik in ieder geval
geen probleem met de Amerikaanse soorten.
Ook de gele soorten kunnen niet zo goed te-
gen lage temperaturen. Bij deze hybriden
heeft ook nog eens de lage temperatuur ef-
fect op de bloemkleur. Hoe lager de tempe-
ratuur, hoe minder geel de bloem zal zijn! In
de zomer houd ik het voor de planten in de
kas op maximaal 30°C. Dit kun je bereiken
door een zorgvuldige planning waar je de
kas plaatst. Verder maak ik gebruik van na-
tuurlijke en technische ventilatie. Natuur-
lijke ventilatie is het openzetten van kas-
ramen en kasdeur. Het probleem is echter
dat je niet alles in de hand hebt in je afwe-
zigheid. Merels en katten hebben vrij spel.
Een andere manier is technische ventilatie
door middel van ventilatoren en airconditio-
ning. Misschien wel duur, maar wel effectief.
Bij planten die buiten staan speelt dit gehele
verhaal niet zo. Als ze op een beschaduwde



plaats staan zal hier de temperatuur zelden
boven 30°C uitkomen.

potgrond en potten

Vroeger werden nogal eens stenen pot-
ten gebruikt voor deze planten. Heden ten
dage zijn dit vrijwel alleen maar plastic pot-
ten. Iedere soort heeft zijn voor- en nade-
len. Van absoluut belang is echter dat er
een goede afwatering mogelijk is. Dit kan

door in grotere potten een laag grind aan te
brengen.

Ook over potgrond is veel geschreven.
Zelf gebruik ik een mengsel bestaande uit
50% potgrond, 20% gemalen lava (10-20
mm), 10% scherp zand en 20% red bark.
Natuurlijk zijn er ook andere mengsels mo-
gelijk. Goede doorlatendheid is echter het
belangrijkste.

Epiphyllum cv 'Frühlingstraum'.

Een Duitse hybride van Kurt

Petersen uit 1990. Afgeplatte

takken maken deze plant tot

een echte hangplant. De bloe-

men zijn licht geurend.

Epiphyllum cv 'Jennifer Ann'.

Een opmerkelijke hybride van

Georg French uit 1976. Schitte-

rend gele bloemen. De ouders

van deze hybride zijn

'Triumphant' en 'Yellow Delight'.
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stekken en zaaien

Epiphyllum-hybriden worden net zoals
alle andere cactussoorten gezaaid. Maar dit
kan alleen worden gedaan als men nieuwe
soorten wil kweken. Daar het hybriden be-
treft zullen de nakomelingen nooit hetzelfde
zijn als de ouders. Het duurt ook tussen de
6-9 jaar voordat de hybriden zullen gaan
bloeien. Al met al niet zo interessant voor
de liefhebber.

Stekken gaat sneller en is ook heel een-
voudig. Een stek die men snijdt moet niet te
jong zijn. Dit betekent dat de stekken mini-
maal 1 jaar oud moeten zijn om te kunnen
worden gesneden. Als minimumafmeting
moet men 15 cm aanhouden mits de natuur-
lijke groei van de planten kleiner is. De
beste periode voor stekken is mei-juli. Het
afsnijden moet met schone messen gebeu-
ren. Indien men van verschillende planten
tegelijk snijdt moet men eerst het mes ont-
smetten voordat men stekken snijdt van de
volgende plant. Dit kan met zuivere alcohol.
De stekken op het breedste punt van het
blad snijden is het beste. Na het afsnijden
legt men de stek op een beschaduwde
plaats neer. Men laat de stek een aantal da-
gen, minimaal 4, drogen zodat de snijwond
kan opdrogen. Daarna pot men de stek voor
1/3 deel op in een humusarm grond-
mengsel. Dit mengsel bestaat uit 75% rivier-

zand en 25% potgrond. Dit mengsel is al-
leen voor de beworteling geschikt. Uiteraard
geven we de stekken geen water. Meestal
zijn er na 3-4 weken wortelpuntjes zicht-
baar. Dan kunnen we voorzichtig beginnen
met een klein beetje water geven. Na 2
maanden kunnen we volop water geven. In
de daaropvolgende winter kunnen we de
planten verpotten in een humusrijk grond-
mengsel.

Tot zover de toch wel beknopte cultuur-
regels. U moet zich realiseren dat er altijd
uitzonderingen zijn. Indien de planten met
de boven beschreven cultuur het goed doen,
wil dit natuurlijk niet zeggen dat ze dit bij u
doen. Ik hoop dat dit artikel een groter aan-
tal mensen zal inspireren tot het verzamelen
van deze magnifieke planten. Voor meer in-
formatie kunt u altijd met mij contact opne-
men.

Literatuur:

F.Süpplie: Les chroniques Succulentes: Les

Epiphyllum hybrids, AIAPS (France) pag. 8a-

8c, 1987.

F.Süpplie: Epiphyllum hybrids, Some Old, Some

New, BCSJ Vol.15(2), pag. 58-66, 1997.

Postbus 49, 5430 AA Cuijk

Epiphyllum  cv 'American

Sweethart'.

Een fantastische hybride van

Wressey Cocke, die in 1977

werd geregistreerd als nieuwe

soort. Schitterend grote bloe-

men met  meer dan 80 bloem-

blaadjes. De ouders van deze

hybride zijn 'Ruby Snowflake' en

'Tassel'.
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De volgende dag, na een ontbijt met
omelet in de tuin van het restaurant waar de
kolibries ijverig de aangeplante Aloë�s be-
zoeken en het voortaan dagelijks terugke-
rend ritueel van een gezamenlijke rekening
splitsen en aanvullen met de tip totdat het
eindbedrag uit de afzonderlijke bijdragen
weer is bereikt, maken we een trip naar de
Sierra de la Laguna, geaccidenteerd terrein
met volop cactussen.

Onderweg komen we een (miep-miep)
Roadrunner (Geococcyx californianus) tegen
en zien we op de top van een Pachycereus
een Kalkoengier (Catthartes aura) met een
rode kop zitten.

Al spoedig vinden we wederom Fero-
cactussen, waarschijnlijk F. townsendianus

en later ook de eerste Mammillaria�s, moge-
lijk M. verhaertiana, groeiend onder de be-
scherming van struiken tegen diervraat en
het vertrappen door het loslopend vee.

In een zinderend landschap trekken we
over steile hellingen en zoeken het gebied af
naar bijzondere vondsten. We vinden, in de
brandende zon, een aantal Cochemiea

poselgeri, rood gekleurd door de intense
straling van de zon en fraai bedoornd. De
Cardons zijn al voorzien van goudgeel
bedoornde zaadbessen hetgeen een fraai ta-
fereel oplevert tegen de diepblauwe lucht.

Laat in de middag keren we weer terug
naar het strand van San Pedrito om te pick-
nicken. Maar eerst wordt de steile helling op
het strand grondig onderzocht op de aanwe-
zige flora. Wat een rijkdom! Vele Mammilla-
ria�s (pacifica ?), grote groepen Echinoce-
reus en dit afgewisseld met Fero�s en de im-
mer aanwezige Cereusbomen. We klauteren

tegen de, bepaald niet ongevaarlijke, helling
op om goed te kunnen fotograferen. Deze
rijkdom aan planten wordt met grote waar-
schijnlijkheid veroorzaakt door de steeds
aanwezige vochtige zeelucht welke dauw
vormt op deze noordwesthelling.

We laten ons, in de snel afkoelende
avond op het strand, de meegebrachte pick-
nick goed smaken onder het genot van een
beker Baja - wijn.

En al spoedig na de vurige zonsonder-
gang staat het uitspansel weer vol met ster-
ren die door afwezigheid van aards licht veel
talrijker lijken dan in Europa.

De volgende ochtend verlaten we Todos
Santos en het gastvrije hotel en gaan we al
vroeg op weg via de Mex 19 naar San Pedro
en buigen daar in zuidoostelijke richting af,
de Mex 1 op.  In de bocht bij El Triunfo
wordt halt gehouden en lopen we een eind
de helling op waar we een schitterend uit -
zicht hebben over het heuvelige landschap.
We treffen ook daar grote Ferocactussen en
fraaie groepen Lemaireocereus thurberi  aan.

Enige kilometers verder nemen we de
ongeasfalteerde weg naar Texcalama en ver-
derop draaien we af bij Jesus Maria naar het
zuiden waarna we weer afslaan om in noord-
oostelijke richting te rijden naar Agua
Amarga. We komen vervolgens in een
duinachtige vlakte met een zeer lage be-
groeiing, waar ook de grote Cereus steeds
minder voorkomt. Uiteindelijk komen we uit
aan het strand van Punta Arena de la
Ventana.

In dit gebied is alles wit van het zout,
zelfs de planten zijn bedekt met de witte

BAJA-CALIFORNIA
ONZE REIS DOOR EEN LAND VAN WOESTE SCHOONHEID (2)

F.J. Warmenhoven en C. Wonnink
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zoutkristallen. In aangelegde zoutpannen
wordt ter plaatse door verdamping van het
zeewater zout gewonnen.

Een prachtig breed zandstrand van enige
kilometers lengte ligt voor ons. Hier zullen
we de meegebrachte lunch gebruiken. Intus-
sen is er aandacht voor enige inheemse vis-
sers die hun zojuist gevangen kleurrijke buit
aan het schoonmaken zijn. De pelikanen,
grote bruine meeuwen en fregatvogels zijn
ook van de partij om iets mee te pikken van
het visafval.

Langs het strand, richting vuurtoren, ligt
het vol met stukjes wit koraal, prachtige
schelpen en heel veel dode egel- en kogel-
vissen welke vermoedelijk door vissers uit
hun netten worden gehaald en teruggegooid
waarna ze op het strand aanspoelen. Deze
vissen zijn economisch niet van belang, van-
daar! Iets van het strand af tussen de lage
zoutminnende vegetatie treffen we zowaar
een solitaire Mammillaria met bruinzwarte
haakdorens en meerdere koppen aan. Het
lijkt het enige exemplaar in de wijde omtrek.

Weer op weg, terug via Agua Amarga,
richting noordwesten hebben we tijdens een
stop weer diverse Mammillaria�s,
Cochemiea�s en Ferocactussen gevonden
tussen de reeds eerder beschreven vegeta-
tie.

Laat in de middag komen we via de Mex
1 aan in La Paz, de hoofdstad van Baja
California del Sur met ca. 150.000 inwoners.

In het voortreffelijk hotel Los Arcos met
bungalows op het terrein werd domicilie ge-
kozen. Ook een zwembad ontbrak niet en
daarvan hebben we dankbaar gebruik ge-
maakt. In de vooravond was even gelegen-
heid om een paar winkelstraten door te lo-
pen, waar zich de handel veelal op straat af-
speelt. Het kopen van zo�n 50 ansichtkaar-
ten leverde voor de vriendelijke winkeljuf-
frouw een uitdrukking van verbazing op. Ja,
dat gebeurt als je met z�n tweeën de vele fa-
milie, vrienden en kennissen een groet wil
sturen vanuit Baja California.

De avondmaaltijd, zoals altijd vergezeld
van de z.g. nacho�s (voorafjes): taco�s en
tortilla�s met sterk gekruide saus, o.a. salsa
verde, was van prima kwaliteit en, zelfs in
de hoofdstad in een behoorlijk restaurant,
niet duur.

Voor 25 tot 30 gulden kan je met twee
personen heel goed eten en drinken.

Na het kaarten schrijven gingen we met
een voldaan gevoel over de belevenissen van
die dag horizontaal want om zes uur �s och-
tends zou de wekker weer aflopen voor het
begin van een wel zeer avontuurlijke dag.

Na het voortreffelijke en gevarieerde
ontbijt werden we met een roestbak van een
bus opgehaald. De gebarsten ruiten hinder-
den de chauffeur niet om flink vaart te ma-
ken op weg naar Pichilingüe, de afvaart-
plaats voor de boot waarmee we deze dag
een trip zouden maken naar de eilanden
voor de kust.

Met een flinke snelheid zette de boot
koers naar het noorden en dit hield hij meer

Mammillaria verhaertiana groeit in de beschutting van de

stammen van een Lophocereus schottii



dan twee uur vol voordat we bij de te be-
zoeken eilanden aankwamen. Het grootste
eiland is Isla Esperitu Santo.

We bezochten bij Los Islotes een
robbenkolonie met tientallen grote zeeleeu-
wen die lui lagen te zonnen op de rotsen
welke vele meters hoog uit de zee oprijzen.
Het was zelfs mogelijk om ter plaatse vanaf
de boot te snorkelen tussen de prachtige
koraalvissen en vlakbij de nieuwsgierige en
virtuoos zwemmende robben. Het water
was echter zo koud dat we er maar niet
hebben gezwommen.

We zijn om de noordpunt van de eilan-
den heengevaren en in een baai van het ei-
land Esperitu Santo zijn we overgestapt op
een kleiner bootje dat ons op het idyllische
witte zandstrand zette. In de gloeiende
hitte, waartegen we ons beschermden door
een handdoek onder de pet vast te zetten,
togen we het bergachtige achterland in. Op
de helling troffen we Cochemiea poselgeri,
diverse soorten kleinere Mammillaria�s en
een fraaie witbedoornde Echinocereus aan.
Tevens groeiden er frisgroene Agaven op
deze westhelling.

Op de heenweg hadden we uit de verte
reeds een aantal dolfijnen zien springen en
ook een bruinvis van anderhalve meter. Nu,
op de terugweg naar La Paz met de boot op
volle snelheid, kregen we gezelschap van
een grote school dolfijnen (Tursiops

tursiops) die op de hekgolf meezwommen
en steeds vlakbij de boot opdoken. Een fas-
cinerend schouwspel en voor ons als
natuurliefhebbers een hoogtepunt.

Weer terug in La Paz lieten we ons, on-
der het genot van Mariachi-klanken en ijs-
koud Corona-bier, de maaltijd goed smaken.

p/a Tichelkuilen 208, 7206 BN  Zutphen.

Luchtopname van Isla Esperitu Santo voor de kust bij La Paz.
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INTERNATIONAAL INTRODUCTIE PROGRAMMA

DOOR DE BOTANISCHE TUIN VAN HUNTINGTON

Harry Mays, ISI Vertegenwoordiger voor Europa

De botanische tuin van Huntington VS
biedt in 1998 68 planten te koop aan via zijn
internationale introductieprogramma. Vijf-
tien plantenfamilies zijn vertegenwoordigd:

Apocynaceae met 9 soorten,
Agavaceae met 2 planten,
Aloaceae met 12 ;
Asclepiadaceae 3;
Vitaceae 1;
Crassulaceae 2;
Leguminosae 2;
Sapindaceae 1;
Euphorbiaceae 5;
Aizoaceae 2;
Bromeliaceae 1;
Geraniaceae 1;
Pedaliaceae 5;
Portulacaceae 1;
Cactaceae 21.
De 36 Schick Echinopsis hybriden die

werden aangeboden in 1997 bleken heel po-
pulair te zijn. Een aantal mensen moest-

teleurgesteld worden, sommigen omdat ze
extra planten bestelden na de sluitingsdatum
die altijd op 1 oktober valt. De lijst is elk
jaar anders en het is onwaarschijnlijk dat ze
ooit nog eens worden aangeboden. De voor-
naamste attractie van de Schick-hybriden
zijn hun bloemen. Ze bloeien lang, vooral
als ze wat kouder staan, ze zijn groot en erg
kleurrijk.  Acht van de aangeboden cactus-
sen in 1998 zijn nieuwe Schick-hybriden.
De bloemgrootte varieert van ongeveer 10
tot 12,5 cm in diameter. De kleuren zijn
geel, roodachtig  paars, bruinig oranje,
paars-roze enz en de kleuren van het hymen
en de meeldraden kunnen onderling  en van
de petalen verschillen. Een van de nieuwe
hybriden is Echinopsis �Coquette� ISI 98-6.
De bloemen zijn tot 10 cm in doorsnee,
maar vaak minder. De petalen die in ver-
schillende lagen staan zijn helder geel, ta-
melijk kort en hebben een gegolfde rand. De
buitenste petalen zijn iets langer. De helm-
draden zijn felgeel, de aanzet van de meel-
draden lichtgeel en de keel groen. De bol-
vormige planten zijn tot 7 cm doorsnee. De
afstamming is ingewikkeld, waarbij E. brasi-
liensis, E. �Blush�,  E. �Heavenly Twins�, E.
�OrangeGlory�, E.�Stars & Stripes�, E. �Tange-
rine� en  E. �TerraCotta� een rol spelen. De
complexe afstamming duidt er op dat er heel
wat tijd en moeite zijn gaan zitten in het
maken van een waardevolle hybride. Alle
Schick hybriden zijn gewortelde stekken van
geselecteerde klonen, met eigenschappen
zoals beschreven in de gepubliceerde be-
schrijving van de plant. De beschrijvingen
van de Schicks Echinopsis hybriden die door
de ISI verstuurd worden, inclusief de plan-
ten van 1998 en extra gegevens van Bob
Schick, zijn nu beschikbaar op het internet.
De URL ishttp:/www/demon.co.uk/mace/
isi.html

Notocactus  schlosseri

Foto John N. Trager



Van de 13 andere cactussen die worden
aangeboden zijn er 4 opgekweekt van zaad
van habitat-planten en 9 van stekken van
habitat planten, die in de loop der jaren zijn
verzameld. Met uitzondering van Echinoce-

reus barthelowanus ISI 98-2 en Echinocereus

(Wilcoxia) schmollii ISI 98-4, die van Mexico
komen, zijn alle planten van Zuid Amerika.
Twee van de aangeboden planten zijn Sul-

corebutia taratensis ISI98-19 en Trichocereus

taquimbalensis, ISI 98-20 en ISI 98-21.
Trichocereus  taquimbalensis heeft helder
groene stammen, die enkel zijn of licht ver-
takkend. In het wild kunnen ze ruim 2,5m
worden en de indrukwekkende doorsnee van
15 cm bereiken. Het is onwaarschijnlijk dat
ze deze grootte in een kasje bereiken waar
ze in een pot gemest i.p.v. verplant worden.
De stevige  doornen zijn eerst doorschij-
nend, caramel-kleurig en verlopen dan van
bruin naar donkerbruin. De aangeboden
planten zijn van twee verzamelingen: ISI 98-
20 zijn gewortelde stekken van een plant
verzameld door E. Aquilar (M. Kimnach et
al. 2760B) bij Toco, Cliza, Dept. Cochabam-
ba, Bolivia; ISI 98-21 zijn planten gekweekt
van zaad verzameld door R. Kiesling in zui-
delijk Bolivia. ISI 98-l9 Sulcorebutia

taratensis is een bijzondere soort met een
doorsnee van 2,5 cm. Ze zijn bedekt met

Trichocereus  taquimbalensis

Foto John N. Trager

Aloë  suprafoliata

5 jaar oude plant uit de verza-

meling van S. & D. Williams,

Carmichael.

Foto John N. Trager.
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dichte, aangedrukte doorns zonder centrale
doorn. De bloemen zijn magenta-rood. Deze
planten zijn gewortelde stekken van kloon 1
,2 en 5 verzameld door M. Arandia, (Kim-
nach et al.) ten westen van RioCaine, Tarata,
Dept. Cochabamba, Bolivia. Het beschikbaar
zijn van drie klonen maakt het mogelijk voor
de nieuwe eigenaars om zaad van habitat-
planten te winnen. De meeste van de andere
aangeboden vetplanten zijn vermenigvuldigd
van habitat-materiaal, zaad verzameld in de
natuur of stekken van habitat-planten in cul-
tuur. ISI 98-34, Aloë suprafoliata,  is ge-
kweekt van zaad verzameld door R. & K.
Saunders in het noorden van  Swaziland.
Het is een Aloë van gemiddelde grootte die
met het ouder worden een rozet vormt. De
bladeren van kleine planten staan aan twee
zijden van de stam waardoor zij op een
bossige snor lijken. De bloemknoppen lig-
gen tegen de bloemstengel, maar gaan in
een hoek van 45 graden staan als ze open-
gaan. De bloemen zijn koraalrood met groe-
ne punten. Brachystelma caffrum, ISI 98-36,
zijn gekweekt van zaadgevormd op planten,
verzameld van een granieten heuvel 15 km
ten zuiden van Stutterheim, Oostelijke
Kaapprovincie, Zuid-Afrika, waar ze in on-
diepe grond groeien aan de rand van tevoor-
schijn komende rotsplaten. Het is een geofy-
tische plant, die helder gele, stervormige
bloemen maakt. Aangezien vliegenvoor de
bevruchting zorgen is het niet verwonderlijk
dat ze naar verse koeienvlaaien �geuren�.
Schwantesia borcherdsii  was voor het eerst
beschreven in 1929 maar verloren voor de
wetenschap totdat ze in 1994 werden her-
ontdekt door Dr. N.  Zimmermann, met de
hulp van de heer Oosthuizen. Het is een
aparte soort met spade-vormige bladeren
met een �creme -de-menthe� kleur, witte
vlekken en opvallende  gele bloemen. De
planten die worden aangeboden onder num-
mer ISI 98-62 zijn van zaad verzameld door
Zimmermann (# 278) ten westen van Augra-
bies, noordelijke Kaapprovincie, Zuid Afrika.
ISI 98-49 Faucaria multidens is een aparte
tijgerbekje-soort, (misschien beter kroko-

dillenblad genoemd) met slanke groene bla-
deren van 5 cm lang, maar minder dan 1,2
cm breed en onder met een witte kiel. De
bloemen hebben de typische gele kleur van
het geslacht, 5 cm in doorsnee. Deze plan-
ten zijn bewortelde stekken van een plant
verzameld in de centrale Helspoortpas, on-
geveer 22 km NW van Grahamstown, Ooste-
lijke Kaapprovincie, Zuid Afrika.  Het organi-
seren van plantenimporten is een tijdro-
vende en dure bezigheid. In Groot Brittannië
moet voor importvergunningen betaald wor-
den en Amerikaanse exportvergunningen
moeten aanwezig zijn voordat Engelse im-
portvergunningen worden verstrekt. Een vol-
ledige beschrijving hoe de planten werden
vermenigvuldigd en hoe de ouders werden
verkregen moet de aanvraag vergezellen.
Aan de Amerikaanse kant moeten de
plantenwortels vrij van aarde worden ge-
maakt voor inspectie door de Amerikaanse
autoriteiten, voordat een gezondheidsver-
klaring à $70 stuk wordt afgegeven. Voor ik
de planten in Engeland in handen krijg moet
ik nog een EEG importbelasting  van 13 % en
17,5 % BTW betalen. Mensen van buiten
Amerika die planten bestellen moeten ver-
der nog zorgen voor alle benodigde papie-
ren en alle verschuldigde belasting betalen,
behalve als ze in de Europese Unie wonen.
Als ze via de ISI-vertegenwoordiger voor Eu-
ropa worden besteld, behoeven er geen im-
portvergunning en  gezondheidsverklaringen
betaald te worden, noch belasting of BTW
en Huntington en Mays zorgen voor alle pa-
pieren. Iedereen die interesse heeft om ISI
planten te bestellen kaneen kopie van de
1998 ISI lijst krijgen via Email of via de post.
Als ze via de post besteld worden moeten
niet-Engelsen een zelfgeadresseerde envelop
met twee internationale antwoordcoupons
opsturen. Zet alstublieft in de linker boven
hoek �ISI list�. Het is niet nodig er een
briefje bij  te doen.

Woodsleigh, Moss Lane, St.Michaels on Wyre, Preston,

PR3 OTY, GB
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BOLIVIA-HERINNERINGEN 5

Frank Vandenbroeck

De stad TDe stad TDe stad TDe stad TDe stad Tarija in het uiterste zuidoosten van Boliviaarija in het uiterste zuidoosten van Boliviaarija in het uiterste zuidoosten van Boliviaarija in het uiterste zuidoosten van Boliviaarija in het uiterste zuidoosten van Bolivia
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en de beste wijnen van Bolivia worden hier veren de beste wijnen van Bolivia worden hier veren de beste wijnen van Bolivia worden hier veren de beste wijnen van Bolivia worden hier veren de beste wijnen van Bolivia worden hier ver-----
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telijktelijktelijktelijktelijke richting vanaf de altiplano via Iscayachi ene richting vanaf de altiplano via Iscayachi ene richting vanaf de altiplano via Iscayachi ene richting vanaf de altiplano via Iscayachi ene richting vanaf de altiplano via Iscayachi en

de Cuesta de Sama, krijgt men bij het afdalen vande Cuesta de Sama, krijgt men bij het afdalen vande Cuesta de Sama, krijgt men bij het afdalen vande Cuesta de Sama, krijgt men bij het afdalen vande Cuesta de Sama, krijgt men bij het afdalen van

de pas een prachtig overzicht van de brede valleide pas een prachtig overzicht van de brede valleide pas een prachtig overzicht van de brede valleide pas een prachtig overzicht van de brede valleide pas een prachtig overzicht van de brede vallei

waarin de stad Twaarin de stad Twaarin de stad Twaarin de stad Twaarin de stad Tarija gelegen is. Iscayachi is eenarija gelegen is. Iscayachi is eenarija gelegen is. Iscayachi is eenarija gelegen is. Iscayachi is eenarija gelegen is. Iscayachi is een

goor nest op de altiplano (3420 m) dat zijn bestaangoor nest op de altiplano (3420 m) dat zijn bestaangoor nest op de altiplano (3420 m) dat zijn bestaangoor nest op de altiplano (3420 m) dat zijn bestaangoor nest op de altiplano (3420 m) dat zijn bestaan

hoofdzakhoofdzakhoofdzakhoofdzakhoofdzakelijk dankt aan een kruispunt van wegen.elijk dankt aan een kruispunt van wegen.elijk dankt aan een kruispunt van wegen.elijk dankt aan een kruispunt van wegen.elijk dankt aan een kruispunt van wegen.

WWWWWe logeerden er een paar maal onder miserabelee logeerden er een paar maal onder miserabelee logeerden er een paar maal onder miserabelee logeerden er een paar maal onder miserabelee logeerden er een paar maal onder miserabele
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gend.gend.gend.gend.gend.

De open sfeer, het aangename klimaat,
de kleurenrijkdom en de luxe van Tarija
vormden dan ook een weldoend contrast na
een verblijf op de barre altiplano. Het cen-
trale plein van de stad is beplant met impo -
sante palmbomen, jacaranda�s, citrusbomen
en rozen, en is omringd door terrasjes
waarop de mensen tot laat in de nacht vro-
lijk eten en drinken. Een uitzonderlijk ver-
schijnsel in Bolivia.

De stad is omgeven door een weidse
glooiende vlakte met een open verspreide
struikbegroeiing. De naar verhouding
schaarse wijngaarden liggen verloren in deze
immense ruimte. Veel stukken land zijn
stenig en kaal en vertonen vaak ontstellende
sporen van watererosie: diepe door het wa-
ter uitgeschuurde kloven die slechts met
veel moeite of via grote omwegen te over-
schrijden zijn. Nu en dan ziet men er als
zeldzame verschijning een lage boom of een
boomvormig vertakte zuilcactus
(Trichocereus comarapanus). Men vindt er
gemakkelijk cactussen die karakteristiek zijn
voor de omgeving van Tarija zoals de goud-
geel bedoornde struikvormige Cleistocactus

tarijensis en de half-liggend groeiende, grote
groepen vormende Trichocereus caulescens.
Laatstgenoemde kan men soms aantreffen
met tientallen verwelkende bloemen die ge-
durende de afgelopen nacht hun schitte-
rende pracht toonden. Met enig geluk vindt
men er populaties van de imposante bol-
vormen van Echinopsis mamillosa. Deze
planten schijnen een voorkeur te tonen voor
sterk geërodeerde terreinen: ze zijn vaak te
vinden op de randen en wanden van de ero-
sie-kloven. Echinopsis mamillosa kan buiten-
gewoon fors uitgroeien (tot meer dan 30 cm
doorsnee) en wordt soms samen gevonden
met vormen van de in zuidoostelijk Bolivia
wijdverspreide Echinopsis obrepanda, een
soort die veel kleiner blijft.
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Wanneer men zich in zuidelijke richting
verder van de stad Tarija verwijdert, vindt
men ook in de vlakke gebieden van de val-
leien interressante planten. Zo vonden we in
de vallei van de Rio Camacho naast de reeds
eerder genoemde soorten en de alomtegen-
woordige Opuntia sulphurea een merkwaar-
dige slanke vorm van O. salmiana en tal-
rijke, ietwat in de bodem teruggetrokken
minuscule bolvormige plantjes met magen-
ta-rode bloemen en een aanliggende kam-
vormige bedoorning; Lobivia tiegeliana var.
pusilla. Deze variëteit blijft kleiner en is
meer open bedoornd dan de typesoort.

 We zouden vanuit Tarija in oostelijke
richting afdalen naar het stadje Entre Rios
dat op een hoogte ligt van 1200 m. Dit ge-
bied vormt in feite een soort intermediaire
zone tussen de hogere Andes en de laag-
vlakte van de Gran Chaco. Zulke tussen-
zones zijn altijd rijk aan allerlei planten-
soorten, ook vaak cactussen. Wanneer we
begin december 1992 Tarija zuidoostwaarts
via de �Chaco-route� verlaten, beginnen we
weldra aan de beklimming van de zoge -
naamde Condor-pas (2500 m). De weg stijgt
door droog stenig land en we zoeken her-
haaldelijk het terrein af. Aanvankelijk vinden
we nog talrijke grote exemplaren van
Echinopsis mamillosa, maar verderop en een
stuk hoger vinden we Lobivia cardenasiana

in bloei. Deze plat bolvormige planten zijn
hier talrijk aanwezig en zijn blijkbaar net
aan hun bloeiperiode begonnen. Ze groeien
vaak samen met de eveneens bloeiende en
meestal in groepjes voorkomende Lobivia

tiegeliana. In niet bloeiende toestand doet
laatstgenoemde soort sterk denken aan een
sulcorebutia. De bloemkleuren van beide
lobiviasoorten zijn variaties op magenta-
rood. Dichter bij de pas vinden we, naast
genoemde planten, een mooi dieprood
bloeiende Rebutia. We zouden deze plant
voorbij de pas nog veel talrijker terugvin-
den. De boeiendste vondst is echter onge-
twijfeld Rebutia heliosa. Deze juweeltjes van
planten met de uiterst fijne straalvormige
bedoorning bloeien hier uitbundig met
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oranje-rode bloemen. Ze blijken bovendien
gewillig te spruiten en we vinden rijk uitge-
groeide groepjes.

Het omringende landschap is uitermate
stenig en dor en onaantrekkelijk, temeer
daar het wordt ontsierd door een lelijke
�gaseoducto� (gasleiding) die over grote af-
standen de weg volgt. We prijzen ons geluk-
kig dat we in deze grauwheid talrijke kleur-
rijk bloeiende bolcactusjes mogen aan-
schouwen. We passeerden deze gebieden
ooit ook enkele malen in een ander seizoen,
en dan valt er in deze stenige verlatenheid
weinig te beleven. We stijgen verder en be-
reiken kort na de middag het dorp Junacas.
Nabij de pas nemen we het kleine weggetje
naar Alto Espana. Het is een intens geculti-
veerd gebied met een goed uitgebouwde ne-
derzetting. Een plaatselijke bewoner  leidt
er ons naar bemoste stenige hellingen
waarop we overvloedige aantallen rood-
bloeiende rebutia�s aantreffen. Bij het verla-
ten van Alto Espana zien we nabij de pas-
hoogte tussen Junacas en Tambo een met
sierlijke graspollen en rood-bloeiende bego-
nia�s begroeide rotsformatie. Onze aandacht
wordt echter vooral getrokken door de groe-
pen slanke zuilcactussen die er voorkomen.
Na een korte moeizame klim worden we
geconfronteerd met de eerste exemplaren
van de als cultuurplant zo welbekende
Cleistocactus strausii samen met enkele
groepen van de zeldzame Trichocereus

tenuispinus. Ook Echinopsis mamillosa

groeit hier tussen een weelderige kruiden-
begroeiing. Het zijn de vormen die Ritter
beschreef onder de variëteitsnaam �tam-
boensis� Verder oostelijk daalt de weg af in
de Tambo-vallei. In de diepte stroomt de Rio
Canaletas en de vallei wordt bijwijlen erg
smal zodat hij canyon-achtige allures aan-
neemt. Langs de vaak loodrechte wanden
van de canyon zien we grote bestanden van
Cleistocactus strausii. De planten zijn
meestal onbereikbaar en groeien tussen
grassen en laag struikgewas. Tijdens pogin-
gen om bij de planten te komen vinden we
de sierlijke wit borstelvormig bedoornde



Rebutia muscula met zijn geel-oranje bloe-
men. De plantjes blijken er echter schaars
voor te komen. In tegenstelling tot de
meeste andere Cleistocactus-soorten groeit
Cleistocactus strausii kaarsrecht de hoogte
in en kan daarbij een lengte van ongeveer
drie meter bereiken. De planten blijven so-
litair of vormen kleine groepen. Met hun
dichte zilverwitte bedoorning zijn het schit-
terende verschijningen. Het is derhalve niet
verwonderlijk dat deze cactus erin slaagde
een commerciële carriere te beginnen.
Wanneer we nog verder afdalen verdwijnt
Cleistocactus strausii. Het gebied wordt
weelderiger met hier en daar dichte bossen
en kleine rood-bloeiende begonia�s langs

de weg. Even voorbij Canaletas gaan we de
bruinig bedoornde rebutia�s zoeken die we
daar vier jaar tevoren vonden en voor vor-
men hielden van Rebutia kupperiana. We
vinden de planten op dezelfde bemoste rots-
platen, maar ze bloeien helaas niet. We zak-
ken steeds verder af. Op de loodrechte rots-
wanden groeien grote sierlijke graspollen
waarvan de reusachtige bloempluimen als
lange kwasten naar beneden hangen. Op een
platte rotsplaat, midden tussen de weelde-
rige vegetatie, zien we alweer een groep
rebutia�s. De planten bereiken een doorsnee
van 5 cm, zijn zwak bedoornd, bloeien diep-
rood en wortelen in vochtige mossen. De
helrode bloemkleur contrasteert mooi met

Rebutia heliosa in habitat op de Condor-pas (2500 m) oostelijk van Tarija.
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het groene mos. Het lijkt erop dat al deze
rood-bloeiende rebutia-vormen uit deze ge-
bieden thuishoren in één groot complex,
waar heel wat variatie in zit, maar waar
soortendifferentiatie niet zomaar voor de
hand ligt. Namen zoals Rebutia sanguinea,

kupperiana, pseudodeminuta, nitida,

robustispina, albiareolata, minutissima en
misschien nog andere hebben betrekking op
planten uit dit gebied waartussen in feite
slechts geringe verschillen bestaan. Door
het I.O.S. wordt deze namenreeks dan ook
teruggebracht tot de oudere naam Rebutia

pseudodeminuta (Hunt D.R. 1992: C.l.T.E.S.
Cactaceae Checklist. Royal Botanic Gardens,
Kew).

Voorbij het plaatsje Narvaez wordt de
vegetatie ongekend weelderig. We rijden
door dicht loofbos met aantrekkelijke
epifytische begroeiingen van baardmossen
en bekerbromelia�s. In allerlei rotsholten
nestelen luidruchtige papegaaien. Ooit pas-
seerden we hier tijdens het regenseizoen.
De weg was toen modderig en moeilijk be-
rijdbaar en zware nevelslierten hingen tegen
de beboste hellingen. In de schemering zien
we nu vanaf een kam het plaatsje Entre Rios
voor ons liggen. Het ligt in een brede groene
kom. Voor we de afdaling aanvangen vinden
we op uitstekende rotsplaten kleinere vor-

men van Echinopsis obrepanda. De planten
zijn plat bolvormig en sommige zijn nage-
noeg onbedoornd. Dit zijn vermoedelijk de
vormen die Ritter beschreef als Echinopsis

tapecuana en die in feite binnen de variatie-
breedte van E. obrepanda liggen. Bij het af-
zakken naar Entre Rios komt ons een warme
vochtige lucht tegemoet: de adem van de
naderende Gran Chaco.

Van Akenstraat 66 1900 Grimbergen België

 Lobivia cardenasiana op de

Condor-pas. De bloeiwijze

van dit exemplaar wordt ge-

karakteriseerd door de bleke

kleur en ijle structuur van de

bloemkroon.
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WIE SCHUILT ER ACHTER DIE PIJP?

Robert Maijer en Joost van Tilborg

Herman Busser is op 20 september 1920
in Deventer geboren. Na zijn schoolperiode
bezocht hij de Tropische Landbouwschool
met als specialisatie de suikercultuur.

Zijn latere belangstellingsgebieden toon-
den zich al in de examenresultaten voor vak-
ken als plantkunde, scheikunde en Indone-
sische talen. Na het behalen van zijn diplo-
ma werd hij aangesteld als laboratorium-
assistent bij de practicumlessen van die in-
stelling. Daar kon hij bewijzen uit een fami-
lie van schoolmeesters te stammen.

De laatste oorlogsjaren bracht hij onder
enige pressie door als boerenknecht in het
Münsterland. In de zomer van 1945 keerde
hij slechts lichtelijk verkreukeld terug uit
wat we toen dachten dat het Laatste Rijk ge-
weest was. Nu nog moet hij bij ieder bezoek
aan de Osnabrücker Kakteen Börse bij het
passeren van de grens een paar maal slikken
en een impuls om rechtsomkeert te maken
weerstaan.

Begin 1946 vertrok Herman naar Indië.
Daar kwam hij terecht op een plaats, die je
niet zou verwachten. Niet in de landbouw,
maar op een TNO-achtig voorlichtingsinsti-
tuut voor de inheemse industrie, waar hij de
voorlichting voor textielbedrijfjes en batik-
kerijen onder zijn hoede kreeg. Hij wierp
zich op de studie van de zich snel ontwikke-
lende eenheidstaal: de uit de oude lingua
franca van de Archipel, het Maleis, zich vor-
mende Bahasa Indonesia. Vooral de voor zijn
werk noodzakelijke vaktermen eisten veel
inventiviteit en ook overleg met instanties.

Vele uren werden debatterend doorge-
bracht in een kring van jonge Indonesische
journalisten en min of meer succesvolle be-
ginnende literatoren. Daarnaast maakte hij
zich, als straatslenteraar in de voetsporen
van Tjalie Robinson en op de pasars en
markten, de plat-Djakartaanse vorm van het
Maleis eigen, wat de contacten met de

textielwerkers zeer vergemakkelijkte.

Omstreeks 1948 kreeg hij opdracht
scheikunde- en warenkennis lessen te geven
aan een cursus voor Indonesische ambtena-
ren bij de voorlichting aan de zogenoemde
Kleine Nijverheid. Uit die periode stamt een
artikel over oppervlakte-actieve stoffen (ge-
wone en synthetische zeep) in een populair-
wetenschappelijk tijdschrift: zijn eerste
publicatie in het Indonesisch. Een in die pe-
riode samengesteld boekje over de kleur-
stoffen voor de textiel-  en batikbedrijfjes
verscheen enkele jaren later in druk. Na een
verlof, eind 1949, werd Herman, na in en-
kele maanden zijn werkzaamheden op
textielgebied in Bandung afgerond te heb-
ben, overgeplaatst naar Bogor, het voorma-
lige Buitenzorg, om de oprichting van een
School voor Chemische Analisten voor te
bereiden. Toen die school in september
1950 geopend was, werd hij met de leiding
ervan belast. Dat bracht met zich mede, dat
hij alle scheikundige vakken en enkele an-
dere doceerde met Indonesisch als voertaal.
Bij gebrek aan boeken in die taal moest hij
vele dictaten in die taal zelf samenstellen.
Enkele met meer algemene betekenis zijn in
latere jaren in druk verschenen. Vanzelfspre-
kend leverden de benodigde chemische vak-
termen in het Indonesisch vele vragen op. In
enkele artikelen in Indonesische taalkundige
en terminologische tijdschriften zette hij
zich in voor goede systematische en taal-
kundig goed gevormde Indonesische termen
en verzette zich in het bijzonder tegen let-
terlijke ad-hoc vertalingen van Nederlandse
uitdrukkingen. Op het Taalcongres in Medan
in 1954 hield hij over dat onderwerp een re-
feraat. Enige tijd later werd hij door de mi-
nister van onderwijs benoemd tot lid van de
officiële Commissie voor Terminologie sectie
Chemie. Enkele jaren later verscheen, mede



174                                                                                                                             SUCCULENTA jaargang 77 (4) 1998

als gevolg van dat werk, een dik boek over
Indonesische chemische nomenclatuur van
zijn hand.

Hij was ook als docent organische che-
mie verbonden aan de Akademi Pertanian,
een opleidingsinstituut voor ambtenaren van
het ministerie van landbouw in de omgeving
van Bogor. Hij herinnert zich als hoogtepunt
de wekelijkse vrijdagse plantkundige excur-
sies door  �s Lands Plantentuin, ook toen al
Kebun Raya geheten, onder leiding van
plantkundigen van die instelling en van het
Herbarium Bogoriense. Zijn interesse voor
succulenten werd reeds vroeg gewekt door
de in die botanische tuin aanwezige collectie
cactussen, agaves en aloës. Eind 1959
keerde hij naar Nederland terug.

Na een half jaartje rust, dat hij gebruikte
om een Indonesisch boek over organische
scheikunde persklaar te maken, werd hij
voor het schooljaar 1960/61 aangesteld als
leraar scheikunde aan de HBS te Middelburg
en Vlissingen. Daarna aanvaardde hij een
functie in Voorburg bij de firma Indola, fa-
brikant van haarcosmetica. Deze taak ver-
vulde hij tot aan zijn pensionering in 1984.

Zijn belangstelling voor succulenten her-
leefde toen hij omstreeks 1972 bij een korte
ziekte bezoek kreeg van enkele collega�s,
die voor de patiënt een setje cactussen mee-
brachten. Sinds die tijd is de liefde niet
meer geweken. Die liefde uit zich in een
enorme werkkracht gericht op de opbouw
van Succulenta in het algemeen en de afde -
ling Gouda en omstreken in het bijzonder. Er
wordt vaak gezegd dat amateur-verenigingen
draaien op enkelingen. Dat feit is aan een
kant jammer, maar gelukkig zijn dat soort
mensen dan ook vaak kanjers. Herman is er
beslist zo een. Met niet aflatende ijver func-
tioneert hij al sinds 17 januari 1980 als
voorzitter van onze afdeling Gouda en Om-
streken. En hij doet dat nog altijd met veel
plezier. Zijn werk op het gebied van cactus-
namen is indrukwekkend. Meer dan 15 pro-
ducties zijn al van zijn hand verschenen. In
tenminste een vijftal andere producties heeft

hij een belangrijke inbreng gehad. Dit alles
met het doel de liefhebber wegwijs te maken
in het doolhof van de naamgeving. In een
paar producties komt Herman�s liefde voor
postzegels en dan met name in de categorie
�succulenten op postzegels� tot uiting. Op-
neming van de uitgaven van Herman in de
bibliotheek van Succulenta is vast waardevol
voor de hobby.

Veel hobbygenoten kennen hem als Her-
man met de pijp. Herkenbaar is Herman ei-
genlijk aan veel meer zaken dan aan die pijp
alleen. Z�n knickerbocker, een body-warmer
vol speldjes van bevriende verenigingen, een
bos grijze krullen en om zijn nek een verza-
meling touw met daaraan z�n bril, z�n aan-
steker, pen, etc. horen bij Herman Busser als
dorens bij een cactus.

Succulentenliefhebber in hart en nieren,
en toch heeft hij zich al die jaren beperkt tot
een collectie sempervivums. In zijn vensters
staan de vele plankjes wel vol met allerlei
plantjes die hij vooral bij verlotingen heeft
gewonnen. Een uitgebreide verzameling cac-
tussen en vetplanten heeft hij echter nooit
gehad. Zo lijkt het in ieder geval als je Her-
man oppervlakkig kent.

De overvolle, soms uitpuilende boeken-
kasten herbergen echter de verzameling van
Herman. Op alfabetische volgorde staan alle
auteurs gerangschikt, onderverdeeld in, u
raadt het al, cactussen en vetplanten. Op ta-
fel liggen altijd wel een paar boeken openge-
slagen bij een onderwerp of plantengroep
waar Herman op dat moment mee bezig is
en waar hij informatie over zoekt.

Plantbeschrijvingen, foto�s, reisverslagen
en andere aspecten van onze hobby, alle in-
formatie wordt door hem verslonden. Regel-
matig worden nieuwe of nieuwe oude boe-
ken aan deze papieren succulentenverza-
meling toegevoegd. Het zoeken naar nieuwe
aanwinsten is soms al een hobby op zich.
Herman is één van de echte boekenwurmen
onder ons succulentofielen en als het even
kan schrijft en maakt hij ze ook nog zelf.



Net als �t Succeltje, het clubblad van de
afdeling Gouda en Omstreken, vindt veel
van Herman�s werk z�n begin in de compu-
ter die bij hem bijna continu aanstaat. Voor
het ontbijt wordt het apparaat aangezet en
voor het slapengaan wordt het product van
die dag nog eens �geback-upt�.

Cactiviteiten, een term die Herman ge-
bruikt voor allerlei activiteiten omtrent onze
hobby, staan elke maand achterin het club-
blad vermeld. Zo kan iedere lezer op de
hoogte blijven van de hobbyzaken die er te
doen zijn. Doordat Herman zoveel hobby-
vrienden heeft, blijft deze lijst altijd up to
date, een handige hulp bij het plannen van
de hobbyactiviteiten die velen onder ons
ontplooien.

Herman is vaak druk met het reilen en
zeilen van de afdeling Gouda. Het samen-
stellen van het �Succeltje�, zorgen voor de
aanschaf van planten voor de verloting. Hoe
vaak is hij daar niet voor naar Edelman in
Reeuwijk gereden, maand in maand uit.
Naast de bestuursvergaderingen van het

afdelingsbestuur natuurlijk ook de regelma-
tig terugkerende landelijke vergaderingen.
De organisatie van de Goudse cactusbeurs
is een jaarlijks terugkerend evenement. Elk
jaar zorgt Herman voor posters en ander
propagandamateriaal, om maar zoveel mo-
gelijk bekendheid aan onze zeer goed be-
zochte beurs te geven.

Het �Succeltje� wordt iedere maand
door Herman samengesteld, altijd is hij op
zoek naar nieuwtjes, interessante informatie
en andere kopij. Tijdens de verenigings-
avonden weet hij de zaken die van belang
zijn veelal duidelijk te vertellen en ook de
getallen die voor de verloting worden ge-
trokken brult hij nog altijd door de zaal.
Voordrachtgevers worden door Herman al-
tijd hartelijk aangekondigd en na afloop
weet hij met enkele woorden samen te vat-
ten hoe hij van de voordracht heeft genoten.
Voor de laatste verenigingsavond van het
jaar weet Herman meestal een leuke quiz of
andere activiteiten te bedenken en samen te
stellen.
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Wanneer je een ruilbeurs in Nederland
en soms ook in België bezoekt is de kans
erg groot dat je langs de stand van Herman
komt. Alle boekjes uit eigen productie en
soms ook van vrienden liggen daar uitge-
stald. Zelf geschreven, uitgeprint, gekopi-
eerd, gesorteerd en op professionele wijze
ingebonden vind je daar boekjes over aller-
lei onderwerpen betreffende onze hobby.
Bekend zijn zijn �Glossary of botanic
terms�, �Uitspraak van botanische namen�
en de �Veldnummerlijst van Steven Brack�.
Dit is echter maar een greep uit de tiental-
len titels die Herman door de jaren heen
heeft samengesteld.

Dat een hobby geld kost weten we alle-
maal, veel liefhebbers staan met overtollige
plantjes op de beurs en zijn blij als de reis-
kosten worden terugverdiend. Herman ech-
ter brengt al zijn boekjes ondanks de vaak
grote reisafstanden tegen kostprijs aan de
man. Hierdoor zijn de prijzen meestal
superlaag en de reiskosten worden zo zeker
niet terugverdiend!

De boeken zijn echter niet het enige
aspect van de hobby, waar Herman plezier
in heeft, de liefhebbersbeurzen nemen een
belangrijke plaats in in zijn hobby. Jarenlang
heeft hij met Robert Maijer de liefhebbers-
beurzen in een straal van ongeveer 250 km
rond Gouda bezocht. Elke keer is het weer
verbazend hoeveel handen door Herman
werden geschud. Overal kent hij mensen en
met iedereen wordt een praatje gemaakt.
Dat Herman en Robert vaak samen op pad
waren bleek wel uit de zo nu en dan ge-
stelde vraag of Herman Roberts vader is!
Sommige mensen gingen daar zelfs al van
uit en zo ontstonden leuke verwarringen.

Zonder op zoek te zijn naar planten kun
je door de vele contacten met hobbygenoten
toch een oergezellige dag beleven. Herman
blikt hier, o.a. in het �Succeltje� regelmatig
met een tevreden gevoel op terug. Op de te-
rugreis wordt regelmatig de bezochte beurs
of activiteit in vogelvlucht geëvalueerd en
maar al te vaak worden dan nieuwe, zojuist
opgedane ideeën besproken.

Naast de vele beurzen in Nederland, met
de Goudse Beurs als hoogtepunt, is Herman
ieder jaar te vinden in Blankenberge waar de
E.L.K. (Europese Landen Konferentie) plaats-
vindt.

Een evenement met een internationaal
publiek dat jaarlijks groter wordt. Ieder jaar
overnacht Herman, anders dan de meeste
bezoekers, op een nabij gelegen camping,
dit is voor hem gelijk de afsluiting van het
kampeerseizoen. Velen onder ons weten dat
hij gedurende voorjaar en zomer zijn tent
plus kampeeruitrusting permanent in zijn
auto heeft liggen om er zo elk moment op
uit te kunnen trekken. Bij voorkeur naar rus-
tige campings waar je nog volop kunt genie-
ten van de natuur.

Een beeld van Herman is niet compleet
wanneer niet even wordt stilgestaan bij één
van de hoogtepunten uit de geschiedenis
van Succulenta, namelijk het deelnemen aan
de Floriade. Dankzij het feit dat op vrijwel
alle dagen van de ruim 180 dagen die de ex-
positie duurde, Herman aanwezig is ge-
weest, heeft Succulenta een vriendelijk ge-
zicht kunnen tonen. Door zijn inzet (zonder
daarbij anderen te kort te willen doen) zijn
ook heel wat problemen opgelost en kon de
Floriade met een voor Succulenta voordelig
saldo van F 15.000,- worden afgesloten.

Over dé pijp, en de rookwolk, waar Her-
man regelmatig achter schuil gaat, kunnen
we eigenlijk niet spreken. Het zijn er in wer-
kelijkheid een tiental, één daarvan is in ge-
bruik, de rest is meestal zoek!

p/a Cronestein 17, 2804 EK  Gouda.
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HET GESLACHT THELOCACTUS
19. SLEUTEL TOT DE SOORTEN EN VARIETEITEN. (SLOT)

Wim Alsemgeest, Rob Bregman en Rikus van Veldhuisen.

Tot slot van deze serie brengen wij een
determinatiesleutel voor Thelocactus waar-
mee onbekende planten op naam gebracht
kunnen worden. Alleen dié soorten en
variëteiten zijn hierin opgenomen waarvan
wij vinden dat het goede soorten of
variëteiten zijn, dan wel dat het goed her-
kenbare planten zijn. (Dat is niet altijd het-
zelfde!) Enkele planten die nog geen offi-
ciële naam hebben, zijn ook in de sleutel
opgenomen. De in het februari-nummer aan-
gekondigde veldnummerlijst komt te verval-
len vanwege de grote omvang ervan. Voor
veldnummers verwijzen we U naar eerdere
afleveringen van deze serie.

Voor diegenen die niet met determineren
vertrouwd zijn, volgt hier een korte uitleg.
Sleutels zijn gebaseerd op het �multiple
choise�-systeem; het komt simpelweg neer
op het kiezen van het juiste antwoord bij
elke vraag. Aan het regeleinde daarvan staat
een nummer dat verwijst naar de volgende
vraag. U begint uiteraard bij vraag 1 waar u
kunt kiezen uit 2 mogelijkheden. Als uw on-
bekende plant bv. een effen gekleurde bloem
heeft, gaat u door naar vraag 5. Daar heeft
U weer de keus uit 2 mogelijkheden; heeft
Uw plant stekken aan de basis, dan gaat U
door naar vraag 6, enzovoort. Uiteindelijk
komt u dan op de goede naam van uw plant
uit. U heeft wel een volwassen bloeiende
plant nodig om de sleutel te kunnen gebrui-
ken. In sommige gevallen kan het helpen om
ook de zaden van de onbekende plant be-
schikbaar te hebben. Voor hybriden of plan-
ten met afwijkingen is de sleutel niet ge-
schikt. Uiteraard dient U, voordat U met de-
termineren begint, er zeker van te zijn dat
Uw onbekende plant een Thelocactus is.
Daarom zetten we nog even de onderschei-
dende kenmerken van Thelocactus op een

rijtje:
- Bloem relatief groot, 4 tot meer dan 10

cm in doorsnede, trechtervormig, met korte
beschubde bloembuis, verschijnend uit een
groef boven het areool.

- Rijpe vrucht min of meer rond, groen
tot bruin, droog, hol, aan de basis open-
scheurend.

- Zaad relatief groot (1-3 mm lang),
zwart, meestal iets langer dan breed; opper-
vlak met netstructuur of met papillen; navel
(hilum) groot (even breed als het zaad).

Bedoorning en plantvorm zijn variabel
en in geen opzicht karakteristiek voor het
geslacht. We kunnen wat dit betreft alleen
de afwezigheid van haakdoorns noemen.

Voor de sleutel zie volgende pagina�s

Met deze sleutel zijn we aan het eind
van deze serie over het geslacht Thelocactus

gekomen. We hopen geslaagd te zijn in de
opzet om deze fraaie planten wat meer be-
kendheid te geven. Verder bedanken we ie-
dereen die op enigerlei wijze heeft bijgedra-
gen aan de totstandkoming van deze serie.
We zijn nu al weer met een ander geslacht
(Gymnocactus) bezig, dus daarover kunt U
binnenkort artikelen verwachten.

Correspondentieadres:

Stadhouderslaan 3, 3417 TT Montfoort.
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1A. Bloem meerkleurig, keel donkerder van kleur ................................................................ 2
1B. Bloem eenkleurig, keel niet donkerder van kleur ........................................................... 5

2A. Bloem 8-12 cm breed ........................................................................................................... 3
2B. Bloem 4-5 cm breed; bedoorning kort, geel .......................... bicolor varbicolor varbicolor varbicolor varbicolor var. flavidispinus. flavidispinus. flavidispinus. flavidispinus. flavidispinus

3A. Plant blauwachtig groen; 1(-4) middendoorn(s),
tot 3 cm lang, rood, omlaag gebogen; bloem
magenta met donkerroze keel ........................................................................... heterochromusheterochromusheterochromusheterochromusheterochromus
3B. Plant groen; middendoorns en bloem anders .................................................................. 4

4A. 8-11 ribben in spiralen; 1 gebogen geelbruine
middendoorn .......................................................................................... bicolor varbicolor varbicolor varbicolor varbicolor var. commodus. commodus. commodus. commodus. commodus
4B. 4-13 ribben, recht of in spiralen; 1-4 geelwitte
of paarsrode middendoorns waarvan 1 recht ......................................... bicolor varbicolor varbicolor varbicolor varbicolor var. bicolor. bicolor. bicolor. bicolor. bicolor
4C. ca. 13 rechte ribben; middendoorns (meestal)
afwezig, één van de randdoorns plat en omhoog
gebogen ...................................................................................................... bicolor varbicolor varbicolor varbicolor varbicolor var. schwarzii. schwarzii. schwarzii. schwarzii. schwarzii

5A. Plant (meestal) spruitend .................................................................................................... 6
5B. Plant (meestal) niet spruitend .......................................................................................... 12

6A. Bedoorning dicht, wit tot stro-geel, de epidermis
grotendeels bedekkend ............................................................................................................... 7
6B. Bedoorning opener, de epidermis duidelijk zichtbaar ................................................... 8

7A. Plant dik-zuilvormig; bloem ca. 7 cm breed,
violet met witte keel .................................................................................. bicolor varbicolor varbicolor varbicolor varbicolor var. bolansis. bolansis. bolansis. bolansis. bolansis
7B. Plant min of meer bolvormig; bloem 3-5 cm breed,
magenta (soms geel) ................................................................................................. macdowelliimacdowelliimacdowelliimacdowelliimacdowellii

8A. Plant groen; zowel midden- als randdoorns aanwezig .................................................. 9
8B. Plant grijsgroen; alleen middendoorns aanwezig .... spec. HO 809 (affspec. HO 809 (affspec. HO 809 (affspec. HO 809 (affspec. HO 809 (aff. rinconensis). rinconensis). rinconensis). rinconensis). rinconensis)

9A. Middendoorns wit tot geel, tot 5 cm lang ...................................................................... 10
9B. Middendoorns roestbruin, tot 8 cm lang ............................... tulensis (Huizachetulensis (Huizachetulensis (Huizachetulensis (Huizachetulensis (Huizache-vorm)-vorm)-vorm)-vorm)-vorm)

10A. Ribben met 2 dwarsgroeven (�bruggetjes�)
tussen 2 areolen ............................................................................ leucacanthus fleucacanthus fleucacanthus fleucacanthus fleucacanthus f. krainzianus. krainzianus. krainzianus. krainzianus. krainzianus
10B. Ribben met 1 dwarsgroef tussen 2 areolen ................................................................. 11

11A. Bloem magenta ..................................................................... leucacanthus varleucacanthus varleucacanthus varleucacanthus varleucacanthus var. schmollii. schmollii. schmollii. schmollii. schmollii
11B. Bloem geel tot roodachtig ........................................... leucacanthus varleucacanthus varleucacanthus varleucacanthus varleucacanthus var. leucacanthus. leucacanthus. leucacanthus. leucacanthus. leucacanthus

12A. Plant slank-zuilvormig, tot 30 cm lang ................................................................ hastiferhastiferhastiferhastiferhastifer
12B. Plant bolvormig tot dik-zuilvormig ................................................................................ 13

Determinatiesleutel Thelocactus



13A. Bloem 3-5 cm breed ....................................................................................14
13B. Bloem 7-8 cm breed, magenta .......... .....................................................matudaematudaematudaematudaematudae

14A. Bloem als van een Echinofossulocactus:
bloemblaadjes wit tot lichtrose met donkerrose
middenstreep, bloem ca. 3.5 cm breed ....................................................................... lausserilausserilausserilausserilausseri
14B. Bloem anders ..................................................................................................................... 15

15A. Alleen middendoorns aanwezig ..................................................................................... 16
15B. Zowel rand- als middendoorns aanwezig ..................................................................... 17

16A. Doorns kort, gebogen, ca 1(-3.5) cm lang,
soms ontbrekend .................................................................... rinconensis varrinconensis varrinconensis varrinconensis varrinconensis var. phymatothelos. phymatothelos. phymatothelos. phymatothelos. phymatothelos
16B. Doorns langer dan 4 cm .................................................... rinconensis varrinconensis varrinconensis varrinconensis varrinconensis var. rinconensis. rinconensis. rinconensis. rinconensis. rinconensis

17A. Bloem geel .......................................................................................................................... 18
17B. Bloem wit, roze of magenta ............................................................................................ 19

18A. Middendoorns oranjegeel, later bruingrijs;
randdoorns glasachtig wit; zaad met papillen ......................... conothelos varconothelos varconothelos varconothelos varconothelos var. aurantiacus. aurantiacus. aurantiacus. aurantiacus. aurantiacus
18B. Geen kleurverschil tussen rand- en
middendoorns; zaad glad met netstructuur ................................... rinconensis varrinconensis varrinconensis varrinconensis varrinconensis var. hintonii. hintonii. hintonii. hintonii. hintonii

19A. Middendoorns wit met bruine punt;
randdoorns ca. 20 ............................................................................ conothelos varconothelos varconothelos varconothelos varconothelos var. argenteus. argenteus. argenteus. argenteus. argenteus
19B. Middendoorns zonder bruine punt; randdoorns maximaal 16 ................................ 20

20A. Één middendoorn veel langer (3-8 cm) dan de
overige middendoorns; stijl van de bloem roze ................................... tulensis (Ttulensis (Ttulensis (Ttulensis (Ttulensis (Tula-vorm)ula-vorm)ula-vorm)ula-vorm)ula-vorm)
20B. Middendoorns min of meer even lang; stijl van
de bloem wit tot geel ................................................................................................................. 21

21A. Plant groen tot geelbruin of paarsbruin ................................................................ buekiibuekiibuekiibuekiibuekii
21B. Plant dof grijsgroen tot blauwgroen .............................................................................. 22

22A. Middendoorns anders gekleurd dan randdoorns;
zaad met papillen ........................................................................... conothelos varconothelos varconothelos varconothelos varconothelos var. conothelos. conothelos. conothelos. conothelos. conothelos
22B. Middendoorns en randdoorns van dezelfde kleur; zaad glad .................................. 23

23A. Tuberkels rond en stomp ........................................................................ hexaedrophorushexaedrophorushexaedrophorushexaedrophorushexaedrophorus
23B. Tuberkels kegelvormig tot pyramidaal .......................................................................... 24

24A. 1 middendoorn, 7-9 randdoorns ................................ rinconensis varrinconensis varrinconensis varrinconensis varrinconensis var. freudenbergeri. freudenbergeri. freudenbergeri. freudenbergeri. freudenbergeri
24B. 4-6 middendoorns, 5-10 randdoorns ................................... rinconensis varrinconensis varrinconensis varrinconensis varrinconensis var. nidulans. nidulans. nidulans. nidulans. nidulans

Determinatiesleutel Thelocactus
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Thelocactus hexaedrophorus cristaat van 150 jaar oud bij Brucher in Duitsland. Foto Wim Alsemgeest.

Thelocactus hexaedrophorus

Foto Wim Alsemgeest

Thelocactus hastifer op standplaats.

Foto Alessandro Mosco
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HET GESLACHT DISCOCACTUS (VII)
4. HET DISCOCACTUS HEPTACANTHUS � VERWANTSCHAPSCOMPLEX (VERVOLG)

Pierre Braun en Eddie Esteves Pereira

In het vorige deel van deze serie over
Discocactus (Braun & Esteves, 1997) werd
aangevangen met de bespreking van het D.
heptacanthus-verwantschapscomplex. De
zeer wijdverspreide D. heptacanthus (hoofd-
zakelijk uit de omgeving rond Cuiaba, Mato
Grosso) werd voorgesteld alsook de meer
noordelijk in de Chapada dos Guimaraes
voorkomende kleinblijvende ondersoort ssp.
melanochlorus (Buining, 1980; Braun, 1985;
Braun & Esteves, 1997). Alhoewel de type-
groeiplaatsen van de beide ondersoorten
ssp. heptacanthus en ssp. melanochlorus

niet ver van elkaar liggen (minder dan 100
km), moeten bij de ondersoort heptacanthus

verder weg voorkomende populaties toch
een aparte status worden toegekend. Het is
niet gerechtvaardigd deze taxa de status van
een ondersoort te geven; in het kader van
deze geslachtsbespreking is een taxonomi-
sche rang van variëteit op zijn plaats.

In het zuiden, bij Coxim, groeit D. hep-

tacanthus ssp. heptacanthus var. semicam-

paniflorus (Buining, 1980; Braun, 1984;
Braun & Esteves, 1997).

Noordoostelijk van de typegroeiplaats
van D. heptacanthus werd in het gebied van
de Rio das Mortes (Mato Grosso) door Horst
en Braun in 1983 een populatie gevonden,
die zich vooral onderscheidde door  een
kleine, compacte groei en krachtige, bijna
glanzende, kastanjebruine dorens. Zaailin-
gen van deze populatie hebben een ingang
gevonden in Europese verzamelingen onder
de veldnummers HU 563 en Braun 294.
Daar het verspreidingsgebied dicht bij de
Rio das Mortes ligt, wordt deze variëteit
voorzien van de provisorische naam var.
riomortensis. De waarschijnlijk meest zuid-

Discocactus heptacanthus var. riomortensis nom. prov. op

de groeiplaats in Mato Grosso in 1983

(HU 563, Braun 294)

oostelijke populatie van deze variëteit werd
gevonden in een dal nabij General Carneiro.
De hierbij behorende veldnummers zijn HU
564 en Braun 295.

Zoals reeds vermeld onderscheidt deze
variëteit zich ten opzichte van het type
vooral door een kleiner, meer compact
lichaam en glanzend kastanjebruine dorens.
De licht- tot bruingroene planten bereiken
een maximale diameter van 7-8 cm bij een
hoogte van 2-3 cm. De iets verdikte,
konische hoofdwortel is weinig zijwaarts
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vertakt. De 9-11 ribben zijn verdeeld in 2-3
knobbels per rib. De knobbels zijn 1,5 cm
breed, de onderste tot 2,5 cm, en tot 1,5 cm
hoog. De areolen zijn ruitvormig tot rond, 5
mm lang en breed en bedekt met lichtgeel
vilt, bij het ouder worden meer grijs, lang-
werpig en iets kleiner. De dorens zijn zeer
krachtig, glanzend kastanjebruin tot rood-
bruin, punt donkerder. Van de 5-8 rand-
dorens is de onderste, naar beneden ge-
richte doren tot 3,5 cm lang en 0,2-0,3 cm
dik. De naar de zijkant en naar boven ge-
richte dorens zijn iets korter. Het cephalium
is 2,5 tot 3 cm breed en 1,5 cm hoog. Tus-
sen de beigewitte wol bevinden zich
roodachtige, tot 5 cm lange en tot 0,1 cm
dikke borstelharen. De bloemen zijn bij
volle anthese meestal iets breder dan bij het
type. Breder zijn ook de perianthbladeren.
De stamper komt opvallend ver uit de
bloem. De vruchten zijn knotsvormig, kaal,
niet bezet met schubben, ongeveer 27 mm
lang en tot 11 mm dik, witgroenig, bovenste
deel groen tot rose, en bevatten ongeveer
80 zaden.

Discocactus heptacanthus  var. riomortensis  nom. prov. (HU 563) in bloei

Ten oosten van de Rio Araguaia, en al in
de bondsstaat Goias, vonden Braun en Horst
in 1983 een populatie die zich van de plan-
ten westelijk van de Rio Araguaia onder-
scheidt door een grijs- tot olijfgroen lichaam
en een matte epidermis. De matte epidermis
alsook de gele dorens onderscheidt deze
planten ook van de bovengenoemde var.
riomortensis. Ook zijn er duidelijke verschil-
len met de eveneens in westelijk Goias voor-
komende soorten D. subterraneo-proliferans

(Braun & Esteves, 1982, 1989) en D.

crassispinus var. araguaiensis (Braun &
Esteves, 1996). Gezien de groeiplaats die
ligt in de staat Goias, zal dit taxon worden
beschreven als D. heptacanthus ssp.
heptacanthus var. goiasensis. Zaailingen van
deze variëteit kunnen zich in verzamelingen
bevinden onder de nummers HU 565 of
Braun 297.

Op de groeiplaats konden vele bloemen
gemeten en beschreven worden. Hierbij
werden geen significante verschillen ten op-
zichte van het type gevonden. In vergelijking
tot de de geografisch niet ver verwijderd



Discocactus heptacanthus  var. riomortensis (HU 563) met de kastanjebruine dorens (boven en linksonder) en de var.

goiasensis (HU 565) met de gele dorens (rechtsonder)

Discocactus heptacanthus  var. goiasensis op de groeiplaats

in Goias in 1983 (HU 565, Braun 297)

Discocactus heptacanthus var. goiasensis (HU 565) in

bloei.
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groeiende var. riomortensis zijn de bloemen
iets dikker en plomper. Bloem trechter-
vormig, sterk geurend, 50-60 mm lang, 60
mm breed. Pericarpel 5 mm breed, 3 mm
lang, gelig wit, met kleine rose schubjes.
Receptaculum 45 mm lang, aan de onder-
kant 5 mm breed, bovenaan 15 mm breed,
gelig wit, met breed lancetvormige en enigs-
zins vlezige bladeren. Deze bladeren zijn 15
mm lang, 6 mm breed, hebben een bruin-
achtige middenstreep en een roodachtige
punt, de randen zijn gelig. De wand van het
receptaculum is ter hoogte van de eerste
meeldraden 3 mm dik. Overgangsbloem-
bladeren 27 mm lang, 6-8 mm breed, line-
air-lancetvormig, groenig geel met rode
punt, onderzijde bruinig. Buitenste perianth-
bladeren breed lineair, 32 mm lang, 8 mm
breed, onderzijde enigszins groenig. Binnen-
ste perianthbladeren breed lineair tot spatel-
vormig, niet kleiner dan de buitenste
perianthbladeren, aan de randen duidelijk
bewimperd en getand. Nektarkamer 20 mm
lang, 4 mm breed, naar boven toe vernauwd.
Haren boven en beneden de insertie van de
primaire meeldraden. Helmdraden van de
primaire meeldraden 13-20 mm lang,
buisvormig rondom de stamper gerang-
schikt. Secundaire meeldraden onder 17 mm
boven 8 mm lang, in 8-10 rijen, parallel aan
de receptaculumwand omhoogstaand. Helm-
knoppen gelig, 1,1 mm lang, aan de onder-
ste meeldraden tot de stamper gericht, bo-
ven meer rechtop. Stamper 50-60 mm lang
en 1 mm dik, wit. Stempel 10 mm lang, met
6 lange, papilleuze, dunne stempellobben.
De stempel komt uit boven de de bovenste
rij meeldraden. Vruchtbeginselholte in
lengtedoorsnede rond, 3 mm in diameter.
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CYTOLOGIE EN MOLECULAIRE SYSTE-

MATIEK IN DE FAMILIE CACTACEAE.
J.Hugo Cota en  Robert S. Wallace.

Het is bekend, dat de cacteeen familie
een groot aantal soorten bevat en de soorts-
grenzen zijn vaak aanvechtbaar, zoals bij
Echinocereus, Ferocactus en Opuntia. De
rijkdom aan soorten, de taxonomische
gecompliceerdheid en de grote geografische
verspreiding van de cactusfamilie heeft ten
dele zijn oorsprong in verschillende biologi-
sche gebeurtenissen. Convergente evolutie,
hybridisatie, polyploidie, verschillende ma-
nieren van bestuiving en geisoleerde voort-
planting hebben daarbij een rol gespeeld.
De sterke veranderlijkheid van vegetatieve
kenmerken heeft soms betrekking op omge-
vingsfactoren, maar kan ook een uiting van
erfelijke factoren zijn. De convergente evo-
lutie in verschillende structuren,  zoals mor-
fologie van de stam en de bloem in niet ver-
wante taxa is te beschouwen als een van de
voornaamste oorzaken van onenigheid over
de begrenzing van soorten (Gibson en Nobel
1986). Vergelijkbare groeiomstandigheden
(habitats) kunnen bijvoorbeeld in twee of
meer verschillende evolutielijnen voorko-
men: Epiphyllum/Rhipsalis/Schlumbergera, of
Ferocactus/Mammillaria en Gymnocalycium/

Copiapoa. De taxonomische verschillen die
blijken uit behandeling van de soorten op
verschillende niveaus, maken het gemis van
fylogenetische studies duidelijk. Deze kun-
nen de nodige informatie verschaffen om de
afstamming tussen de voornaamste families
op te helderen. Ondanks de verschillen in
taxonomisch opzicht tussen de verschillende
auteurs accepteert men over het algemeen,
dat de familie Cactaceae geplaatst wordt in
de orde Caryophyllales. Moleculaire studies
wijzen er inderdaad op, dat de familie Cac-
taceae samen met andere leden van de orde
een stukje niet coderend DNA (intron rpl2)
missen in het DNA vande bladgroenkorrels

(Downie en Palmer, 1994). Genetische
encladistische studies van verscheidene fa-
milies van de Caryophyllales plaatsen ook
de familie Aizoaceae bij de cacteeën, terwijl
de familie Portulacaceae een primitieve fa-
milie binnen de orde blijkt (Rodman e.a.,
1984). Wat de cactusfamilie betreft is er ook
overeenstemming over het opdelen van de
familie in drie subfamilies: Pereskioideae,
Opuntioideae en Cactoideae, elk van hen
monofyletisch (Buxbaum, 1958). Wat betreft
de verdere taxonomische aspecten van de
familie (tribus, subtribus en andere taxono-
mische verdelingen), wordt de situatie pro-
blematisch en in het kader van dit artikel
wordt er verder niet op ingegaan.

Door de jaren heen hebben de gebruikte
taxonomische instrumenten in de studies
van planten zich verder ontwikkeld. Nieuwe
technieken zijn ontworpen om de biologi-
sche gecompliceerdheid, de evolutieproces-
sen en fylogenetische relaties in verschil-
lende groepen organismen beter te begrij-
pen. In de familie Cactaceae is echter de
overgrote meerderheid van de studies geba-
seerd op de morfologische aspecten (klas-
sieke taxonomie en biogeografie). Bij enkele
studies heeft men gebruik gemaakt van an-
dere taxonomische instrumenten, zoals
cytologie en biochemie of een combinatie
van beide met morfologische kenmerken. In
de jaren tachtig heeft het gebruik van DNA
om fylogenetische ontwikkelingen in planten
te verhelderen, veel bijgedragen aan de mo-
leculaire systematiek. Studies in de molecu-
laire systematiek in de familie Cactaceae,
die gebruik maken van verschillende DNA-
fragmenten beginnen langzamerhand door te
dringen. De voorlopige resultaten zijn veel-
belovend en geven informatie die de syste-
matiek in de familie kan verhelderen. Dit ar-
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tikel heeft beknopt de onderzoekslijnen sa-
mengevat, die men de laatste twintig jaar in
de familie Cactaceae heeft gevolgd. De
cytologische aspecten dateren echter van de
jaren �30. Men heeft zowel cytologische,
biochemische als moleculaire studies ge-
bruikt om de ontwikkelingsgeschiedenis en
taxonomie van de familie te begrijpen. Dat
er in dit artikel niet veel over de belangrijke
taxonomische werken van de cacteeën is op-
genomen betekent niet dat deze niet belang-
rijk zijn. Integendeel, die studies zijn een
voorname basis geweest voor de vervolg-
studies, die meer ingewikkelde technieken
gebruiken.

Cytotaxonomische studies in de familie Cacta-

ceae

De eerste cytologische studies in de fa-
milie dateren van de tweede helft van de ja-
ren �30. In deze baanbrekende cytologische
studies analyseerde men zowel meiotisch als
mitotisch materiaal. Uit die tijd bestaan tal-
rijke studies, welke planten tonen met zowel
diploide als polyploide aantallen chromoso-
men. Met meiotisch materiaal is gewerkt
door o.a.: Beard,1937; Remski, 1954;
Katagiri, 1955; Pinkava e.a.,1977, 1992;
Ross, 1981; Mazola e.a.,1988. De meeste
studies dienden om het basis aantal chromo-
somen voor de familie te leren kennen
(2n=22BZ) en om de variaties hierop
(polyploide vormen) in de verschillende
groepen vast te stellen. De meiotische ana-
lyses zijn ook nuttig geweest om de hybride
staat van o.a.  een Opuntiasoort (Baker en
Pinkava, 1987; Pinkava e.a., 1992) te her-
kennen. Sommige hybriden zijn sexueel geï-
soleerd van hun ouders. Hiervoor heeft men
nieuwe naamgeving  voorgesteld, ook we-
gens  verschillen in morfologische kenmer-
ken (Pinkava en Parfitt, 1988). De analyse
van de meiose toont duidelijk herschikkin-
gen binnen het chromosoom aan, zoals
translocaties in O. leptocaulis ( Pinkava e.a.,
1985) en inversies in O. curvospina (Pinkava
e.a., 1973). Zij zijn ook de eersten die be-
richten over structurele veranderingen in

cactus chromosomen.
Onlangs hebben Gama en Mercado-

Ruaro (1993) cytologische informatie ge-
bruikt om de morfologische variatie in ver-
schillende populaties van Pachycereus

weberi te verklaren. In de Arizona State Uni-
versiteit vervolgen D.J. Pinkava en Jon
Rebman de cytologische studies met spe-
ciale nadruk op polyploidie en hybridisatie
in de Opuntioideae. Aan de andere kant is
informatie omtrent de chromosoom-morfo-
logie en/of het karyotype van de familie
schaars. Dit komt o.a. vanwege het kleine
formaat van cactus-chromosomen, wat het
moeilijk maakt de chromosomen te prepare-
ren. Het weefsel van de cacteeën bevat bo-
vendien over het algemeen slijm, zodat het
moeilijk is om kneuspreparaten voor chro-
mosoom-observatie te maken. Het karyotype
van de metafase in de mitose laat de activi-
teit van de genen buiten beschouwing
(Jackson,1971). Met het maken van karyo-
typen kan men morfologische verschillen in
de chromosomen beter observeren en deze
variaties kunnen worden gebruikt om bij-
zondere groepen te karakteriseren.  Enige
van de chromosoomkenmerken, die voor
taxonomie gebruikt kunnen worden zijn:
chromosomale aanhangsels (satellieten), de
lengte van de chromosoom-armen en de
localisatie van de nucleolus. Op dit ogenblik
zijn er drie recente studies van karyotypen.
Johnson (1980) publiceerde de eerste
karyotypen gebaseerd op drie variëteiten
van Mammillaria prolifera met verschillende
chromosoomaantallen. In de onderzochte
soorten vond men ook een toename in de
grootte van de chromosomen bij toename
van het ploidieniveau. Toch bleef de gebrui-
kelijke morfologie van de chromosomen het-
zelfde. Op hun beurt berichten Palomina
e.a.(1988) over karyotypen van twee soorten
en een variëteit van Nyctocereus. De taxa in
genoemde studie blijken diploiden (2n=22)
te zijn en de chromosoom-morfologie is het-
zelfde als bij de eerder genoemde soorten.
Recenter vinden Cota en Wallace (in druk)
in een karyotypische analyse van 12 soorten



Echinocereus, dat het geslacht als karakte-
ristiek symmetrische karyotypen heeft. An-
dere studies van de chromosomen in de
Opuntioideae en Cacteae van de subfamilie
Cactoideae (Ferocactus en Rhipsalis) beves-
tigen de eerdere observaties van de cactus
chromosomen: kleine chromosomen (2-5
µm), morfologisch gelijk en met een of twee
satellietparen (Cota en Wallace, in voorbe-
reiding). De cacteeën in het algemeen zijn
van oorsprong een relatief recente familie
(R. Thorne, persoonlijke mededeling). Ka-
rakteristiek hiervoor is de aanwezigheid van
kleine chromosomen en de homogene
karyotypen. Het is mogelijk, dat de relatief
recente oorsprong van de familie verband
houdt met het feit dat herschikkingen bin-
nen de chromosomen niet vaak voorkomen.

Het bestaan van homogene karyotypen in
verwante leden van de familie kan ook ver-
klaard worden door de  samensmelting van
de centromeren van chromosomen, dezelfde
die symmetrische karyotypen veroorzaken
(Cota en Wallace, in druk; Palomino
e.a.,1988). Uiteindelijk zijn de cytologische
studies ook belangrijk geweest om andere
evolutietendensen in de familie te begrijpen.
Pinkava e.a.(1985) hebben bijvoorbeeld aan-
getoond, dat polyploidie een belangrijke rol
in de evolutie van de familie heeft vervuld.
Verschillende niveaus van ploidie hebben in-
derdaad tot triploiden, tetraploiden en
hexaploiden geleid in Opuntia (Pinkava
e.a.,1973) , en tetraploiden in Echinocereus

spp. (Cota en Philbrick, 1994; Pinkava
e.a.,1977). En hoewel de kennis over
polyploiden in de familie nog onvolledig
blijft door gebrek aan cytologisch materiaal,
hebben Pinkava e.a. (1992) aangetoond, dat
de polyploiden in de subfamilie
Opuntioideae relatief meer gemeen hebben
op het zuidelijk halfrond. Van hun kant to-
nen Cota en Philbrick (1994) aan, dat de
polyploide typen in Echinocereus zich op
grotere hoogten en breedten bevinden dan
de voorouderlijke diploiden.

Wordt vervolgd.

Vertaling: Els van Zomeren

Bewerking: Ben Zonneveld.

Mammillaria prolifera (Cuba) op sterk geërodeerde

�koraal�-rots, waarop slechts enkele uren zon per

dag. Foto: Walter Dams
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Enkele woorden verklaard

Meiose: reductiedeling van een voortplantingscel

Metafase: belangrijke fase bij de kerndeling van

cellen.

Mitose: celdeling, hierna heeft ieder cel een volle-

dige set chromosomen.

Nucleus: celkern

Translocatie: verplaatsing van een gen.
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SUCCULENTENNIEUWTJES
Ton Pullen

Het Amerikaanse Cactus & SucculentHet Amerikaanse Cactus & SucculentHet Amerikaanse Cactus & SucculentHet Amerikaanse Cactus & SucculentHet Amerikaanse Cactus & Succulent
Journal (UJournal (UJournal (UJournal (UJournal (U.S.) .S.) .S.) .S.) .S.) nummer 69-6, 1997 brengt de
nieuwbeschrijving van Puna bonnieae, door
D.J. Ferguson & R. Kiesling.

E. Esteves Pereira publiceert een nieuw
geslacht, Pierrebraunia, met als typesoort P.

bahiensis, een plant, die eerder als
Floribunda bahiensis en als Pilosocereus

bahiensis bekend stond. In de beschrijving
van beide synoniemen spelen de auteurs
Braun & Esteves een belangrijke rol. Voort-
schrijdend inzicht of gewoon ijdelheid?

P. Forster bespreekt Jatropha curcas in
Australië.

J.D. Mauseth & R. Kiesling waren op reis
in Argentinië en berichten daarover.

Nummer 70-1,1998 heeft als thema
�substraat� meegekregen. Diverse schrijvers
laten hun licht over grond en grondmengsel
schijnen. Ook in dit blad aandacht voor
Mammillaria luethyi, een artikel door het
echtpaar Fitz Maurice.

L.E. Newton beschrijft een nieuwe Aloe-
soort, Aloë pembana, afkomstig van het ei-
land Pemba in de Indische Oceaan.

J. Mauseth & R. Kiesling vervolgen hun
belevenissen in Argentinië.

U. Eggli schrijft over zijn waarneming
van vrouwelijke bloemen aan Xerosicyos

pubescens, een vertegenwoordiger van de
Cucurbitaceae.

Erythrina zeyhery vormt het onderwerp
van een bijdrage van de hand van Ch.Craib.

Nummer 70-2, 1998 bevat de nieuw-
beschrijving van Kalanchoë ndotoensis , een
epifytische soort uit Kenia, van de hand van
L.E. Newton.

M.A. Dimmitt behandelt de cultuur van
Adenium.

In een uitgebreid artikel beschrijft Ernst
van Jaarsveld Gasteria glauca als nieuwe
soort; tevens beschrijft hij twee nieuwe

variëteiten in het Gasteria carinata-complex,
te weten: G. carinata var. glabra en G.

carinata var. thunbergii.
Hij publiceert bovendien een  sleutel op

de variëteiten van G. carinata plus een
verspreidingskaartje. Wanneer je de bijge-
voegde fraaie foto�s bekijkt, begrijp je niet
dat het hier om variëteiten van één soort
gaat.

Het echtpaar Fitz Maurice beschrijft hoe
zij de mogelijkheid kregen om onbegaanbare
canyonwanden te onderzoeken om er plan-
ten te verzamelen. De bouw van een stuw-
dam veroorzaakte een waterstijging van 180
meter in twee rivierdalen, en bij het gaande -
weg stijgen van het water kon men met een
bootje de voorheen ontoegankelijke wanden
van de canyons onderzoeken.

Er werd ondermeer een aantal populaties
van Mammillaria crinita gevonden, die ver-
der in deze bijdrage besproken en vergele-
ken worden. Een conclusie is, dat de vorig
jaar nieuw  beschreven Mammillaria schein-

variana  slechts een vorm van M. crinita

voorstelt. Derhalve wordt eerstgenoemde
omgecombineerd tot M. crinita var. schein-

variana.

Het Duitse Kakteen und andereHet Duitse Kakteen und andereHet Duitse Kakteen und andereHet Duitse Kakteen und andereHet Duitse Kakteen und andere
Sukkulenten, kSukkulenten, kSukkulenten, kSukkulenten, kSukkulenten, kortweg Kortweg Kortweg Kortweg Kortweg KuaSuaSuaSuaSuaS [49-3, maart
1998] brengt als openingsartikel een bij-
drage over caudex-planten van het eiland
Socotra.

J. Prantner bericht over cactushy briden.
J. Wieprecht verhaalt zijn ervaringen met

winterharde succulenten in Canada.
Het geslacht Denmoza wordt behandeld

door F. Strigl.

Het zelfde tijdschrift (49-4, april 1998)
brengt een bijdrage over Ferocactus

alamosanus en      F. pottsii door N.Prato &
G.Unger.
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A. & E. Lausser waren in het Jaumave-
dal, op zoek naar Obregonia denegrii. Het
resultaat was onder meer de vondst van een
fraaie cristaat van deze soort. B. Mies ver-
volgt zijn verhaal over de flora van het ei-
land Sokotra.

Het tijdschrift Cactaceas y SucculentasHet tijdschrift Cactaceas y SucculentasHet tijdschrift Cactaceas y SucculentasHet tijdschrift Cactaceas y SucculentasHet tijdschrift Cactaceas y Succulentas
MexicanasMexicanasMexicanasMexicanasMexicanas [63 - 1,1998]  brengt een nieuwe
vetplantensoort voor het voetlicht: Villadia

recurva wordt voorgesteld door R. Moran,
M. Kimnach & C.H. Uhl.

Een andere nieuwe soort is Echeveria

kimnachii, afkomstig uit de Mexicaanse
deelstaat Sinaloa en bescheven door
J.Meyran & R. Vega.

M. Huerta Mart¡nez & M. Charazo Basez
zijn toe aan deel 2 van hun bespreking van
de Loranthaceae uit Jalisco.

Het Engels/Italiaanse blad Cactus & Co. Cactus & Co. Cactus & Co. Cactus & Co. Cactus & Co.
[2-1, 1998] opent met een reisverslag door
de Callejn de Huaylas, in het Peruaanse de-
partement Ancash, van de hand van C.
Ostolaza Nano. Een verslag met schitterende
foto�s.

De cultuur van Euphorbia komt aan de
orde in een drietal artikelen van resp.
Costanzo, Palisano, en Marvelli.

De vormenrijkdom van Haworthia

cymbiformis wordt beschreven en in beeld
gebracht door A. Nicola & L. Russo.

F. Tavella wijdt een bijdrage aan Zuid-
Afrika, het succulentenparadijs pur sang.

C. Racca bespreekt Acanthocalycium

spiniflorum.

Nummer [2-2, 1998] bevat onder meer
een bijdrage van D. Dringman over de
cactusflora van de Amerikaanse staat
Washington.

Een artikel over Eriosyce en Rodentio-

phylla werd geschreven door A.Benzoni.
G.Rowley schrijft over Pachyphytum.
De Euphorbia�s, die op de hellingen van

de Etna groeien, worden voor het voetlicht

gebracht door M. Avolio.
M.de Luca laat allerlei vreemde cactus-

vormen zien uit de genera Trichocereus en
Astrophytum.

P. Panarotto was op zoek naar Mammilla-

ria sanchez-mejoradae  en bericht daarover.

In het British Cactus & Succulent JournalIn het British Cactus & Succulent JournalIn het British Cactus & Succulent JournalIn het British Cactus & Succulent JournalIn het British Cactus & Succulent Journal
(16-1, maart 1998) brengt J. Pilbeam een
liefhebbersartikel over Echeveria�s.

Hetzelfde doet R.Alabaster over
Rebutia�s.

P. Berresford schrijft over Chorisia

speciosa.
G. Charles publiceert een aantal nieuwe

naamscombinaties in het genus Copiapoa.
Van de onlangs overleden Charles Glass is
een bijdrage opgenomen, gewijd aan Mam-

millaria sanchez-mejoradae en aan de man,
naar wie deze plant vernoemd werd.

Aloe erinacea vormt het onderwerp van
een artikel door T. Jenkins.

J.M. Luethy & G. Hinton beschrijven de
ontdekking van Mammillaria luethyi, in 1996
als nieuwe soort gepubliceerd.

R. Stephenson becommentarieert de in-
deling van de Crassulaceae in subfamilies en
geslachten.

Tenslotte iets over het TTTTTijdschrift voorijdschrift voorijdschrift voorijdschrift voorijdschrift voor
liefhebbers van cactussen, vetplanten en ka-liefhebbers van cactussen, vetplanten en ka-liefhebbers van cactussen, vetplanten en ka-liefhebbers van cactussen, vetplanten en ka-liefhebbers van cactussen, vetplanten en ka-
merplantenmerplantenmerplantenmerplantenmerplanten, dat bij onze zuiderburen ver-
schijnt.

In nummer 11 - 1, jan. 1998 begint P.
Neut een bespreking van het geslacht
Echeveria, dat in het daaropvolgende num-
mer wordt voortgezet.

In de aflevering [11 - 2, febr.1998] ook
een nuttig artikel over de behandeling van
wintergroeiers, door P. Knippels.

E. en T. Jacobs beginnen een bijdrage
over Conophytums.

Het laatstgenoemde wordt voortgezet in
aflevering 11 - 3,maart 1998.
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SUMMARY
translated by Paul Klaassen

Page. 146
Ton Pullen observes that germination of

�cheaper� seed from old and familiar species
produces better results than that of the
�expensive� seed of newly discovered spe-
cies.  He questions if the quality of the seed
of these new species is less so that their
numbers is kept artificially low and hence
the plants increase in value.   Coincidence
or commerce?

Page. 147
John Pilbeam continues his report on the

Mammillarias of Baja California.

Page. 153
In the polder landscape of the province

of Noord-Holland emerges a small desert
landscape.

Its creation was described in Succulenta
during 1995 and this follow up covers the
developments during the last three years.

Page. 159
Frank Supplie looks in detail at the

cultivation of Epiphyllum hybrids.

Page. 163
Messrs Warmenhoven and Wonnink con-

tinue their Baja travelogue. They have not
finished yet, as is evidenced by three
evening long lectures that are based on this
journey.

Page. 166
Better late than never: news of the 1998

ISI plant introduction program of the
Huntington Botanical Gardens. Late arrival
of the information and our Baja special
edition prevented earlier publication.

Page. 169
Our master storyteller from Belgium,

Frank Vandenbroeck brings us his fifth epi-
sode of memoires from Bolivia.

Page. 173
The title �Who�s hiding behind that

pipe?� provides a detailed introduction to
Herman Busser, one of the outstanding
personalities in the Society and Chairman of
the Gouda Branch.

Page. 177
The study group consisting of  Wim van

Alsemgeest, Rob Bregman and Rikus van
Veldhuisen conclude their series about the
genus Thelocactus.   This series covered
some hundred pages to tells us about the ins
and outs of the genus. The 19th and
concluding article consists of a botanical key
to the genus.  The members of the
studygroup obviously enjoyed the task and
have announced that they will continue in
the same vane with the genus Gymnocactus.
We are not rid of them yet.

Pag.181
Braun and Esteves Pereira continue their

account of the genus Discocactus and
provisionally propose  two new varieties of
D. heptacanthus ssp heptacanthus.

Page. 185
In view of its importance to taxonomy,

Succulenta will include a series to cover a
paper by Cota and Wallace, �Cytology and
molecular systematics in the family Cacta-
ceae� that originally appeared in the Journal
of the Mexican Society.

Page. 189
Having opened this issue, Ton Pullen

also provides the closing article, Succulent
News (Succulentennieuwtjes).
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Bij de voorplaat

Epiphyllum  cv 'American Sweethart'  (zie artikel op pagina 159 e.v.).

Een fantastische hybride van Wressey Cocke, die  in 1977 werd geregistreerd als

nieuwe soort. Schitterend grote bloemen met  meer dan 80 bloemblaadjes. De

ouders van deze hybride zijn 'Ruby Snowflake' en 'Tassel'.

Foto Frank Süpplie
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O LD SO LDIERS .....

C actussen gaan meestal niet langer mee dan de eigenaars. Dat wil zeggen, als de
eigenaar overlijdt blijft er vaak niet veel van de collectie over. Uit pi ë teit wordt de
kas nog een poosje aangehouden, maar als alles verdroogd, verrot of overwoekerd
is door Oxalis of ander onkruid verdwijnt het meestal in de container. Medeleden
moeten dit vaak met lede ogen aanzien en durven niets te ondernemen. Zelfs de
meeste botanische tuinen brengen geen soelaas.

Het lijkt echter verstandig om belangrijke c.q. zeldzame planten op een of an-
dere manier te markeren. Niet te opvallend natuurlijk, anders bent u ze al kwijt
ruim voor u zelf naar het paradijs gaat. Het kan zelfs geen kwaad om dit type plan-
ten al te vermaken in een soort van testament d.w.z. een extra etiketje erbij. Het
schenken van bijzondere planten aan medeleden als de hobby U wat te veel wordt
is misschien de beste oplossing en zal u veel(?) dankbare blikken opleveren. Het
kan in ieder geval uzelf een goed gevoel geven te weten dat ze in goede handen
zijn. Dit geldt vooral voor planten met veldnummers of van bekende vindplaatsen.
De vraag is of dit ook met zeldzame kruisingen moet gebeuren. (Dan kan ik wel een
extra sets etiketjes aanschaffen).

Wat ik echter echt aan de orde wil stellen is niet zozeer het heengaan van de ei-
genaar maar van de plant. Het zou interessant zijn om een onderzoekje te doen of
enquete te houden naar de oudste planten die we als leden van Succulenta in de
kas hebben. Misschien kan Succulenta zelfs een prijsje uitloven. Het mogen zelf-
gezaaide of gekochte planten zijn, maar ook planten van een ander overgenomen
oftewel vermaakt.

Het verwijt dat natuurbeschermers aan plantenliefhebbers soms terecht maken is
dat inderdaad de collectie ophoudt met de eigenaar. In de natuur gelaten zouden ze
veel langer zijn meegegaan. Tenzij er natuurlijk een snelweg of een geit langskomt.
Misschien kunnen we met een lijst van oude knarren ( planten bedoel ik) aantonen
dat sommige in ieder geval lang meegaan ( niet nu Uzelf opgeven). Het boven-
staande klinkt niet al te vrolijk, maar de herfst komt er weer aan en de afname van
licht maakt mensen somber. Per slot van rekening kwamen we ooit uit Afrika met
veel meer licht en zon. Veel gezellige cactusavonden toegewenst van

Ben Zonneveld

194
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D E MAMMILLARIA�S VAN BAJA CALIFORNIA

J ohn Pilbeam

Nu is het moment aangebroken om te be-
kennen dat ik verliefd ben geworden op
M.dioica ondanks zijn weinig imposante
bloemen in vergelijking met andere haak-
doornige mammillaria�s. Met groeiende ver-
bazing had ik de veranderingen opgemerkt
die de planten tonen vanaf de noordelijke
groeiplaatsen in Californi ë  tot in het zuiden.
De planten die wij het meeste kweken (of
vergeefs proberen te kweken) zijn de noorde-
lijke planten met hun stevige stengels die
maar weinig vertakken. Zij hebben donker-
bruine tot zwarte middendoorns, waarvan er
steeds één gehaakt is. In zijn zuidelijkste be-
reik rond La Paz zijn de planten slanker, de
randdoorns zijn duidelijker wit, vooral - zoals
gezegd - op kalksteen, maar de planten op de
grond zijn meer geelbruin zoals aan de weg
naar San Carlos.

Tussen de twee uiterste groeiplaatsen, die
zo�n 1000 tot 1200 km van elkaar verwijderd
zijn, verandert het uiterlijk van de dioica�s
subtiel, maar de vrucht blijft steeds hetzelfde
mat donkerrood, waardoor de soort goed te
onderscheiden is van de oranje vruchten dra-
gende sterk gelijkende soorten. Ik heb een
paar illustraties toegevoegd waarop de ver-
schillen op de diverse plaatsen in de Baja te
zien zijn, maar nu verder genoeg gezegd over
de dioica�s.

Nadat we de enorme dioica�s langs de
weg naar San Carlos gevonden hadden, reden
we zo lang richting de Pacific, tot we
Machaerocereus eruca onderzoekend naar
ons zagen gluren tussen de grassen en de
struikjes die langs de kant van de weg groei-
den. Ze groeien hier de helft dikker dan de
planten die we bij Villa Insurgentes waren
tegengekomen, nl. zo�n 15 cm in diameter.

Boven:Mammillaria dioica bij El Rosario

Foto�s van de schrijver.

Rechts Mammillaria dioica , Cataviña gebied
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Mammillaria dioica,

Catavina

Mannelijke bloem

We zagen ze overal tot aan de kust en ze za-
gen er goed gezond uit. Onze speurtocht
naar M. (Cochemiea) halei bleef vergeefs en
ook Echinocereus barthelowanus kwamen we
nergens tegen. Beiden komen van hetzelfde
eiland. De laatstgenoemde plant is een aan-
tal jaren geleden als miniatuurvorm van
M.halei verspreid en een aantal daarvan
staan waarschijnlijk nog wel in een paar ver-
zamelingen. Omdat beide soorten zeer lastig
in bloei te krijgen zijn, zullen de foute labels
nog wel steeds bij die planten staan.

Ook deze nacht stonden we op een plek
met maar één andere camper bij ons in de
buurt.  Eén van de inzittenden ontmoette ik
de volgende morgen. Vanuit de verte leek het
een echte hippie met afgeknipte jeans en
met een rode haarband, maar dichterbij ont-
waarde ik de rimpels die duiden op een rijpe
ervaring. Hij liet me zien hoe je schelpdieren
(clams) en krabben kon vinden om de ont-
bijttafel te verrijken. Toen mijn tochtgenoten
echter ernstig tegen deze ingredi ë nten pro-
testeerden, werd het toch weer bacon, eie-
ren, gebakken tomaat en geroosterd brood
zoals gewoonlijk.

Op weg naar de snelweg zagen we veel
bewijsmateriaal dat er hier veel slangen hui-
zen. Als ik tegenwoordig een afgebroken
ventilator op de weg tegenkom, droom ik al-

tijd weer weg naar de wegen in de Baja,
waar je naast dat soort afunctionele rommel
ook de nodige platgereden slangen zag. Een
visarend die met zo�n dood dier in zijn klau-
wen wegvliegt maakt het plaatje compleet.

We stopten nog wel een dozijn keer voor
we bij de landbouwgebieden van Villa
Insurgentes kwamen, maar we vonden, be-
halve de eeuwige dioica�s, geen enkele mam-
millaria meer.

Hoewel we een nieuwe populatie M.eruca

Mammillaria dioica cristaat. Colonia Guerero



hadden gevonden bij de kust van San Carlos,
voelden we een sterke behoefte om onze
oude vrienden, de eruca�s bij Villa
Insurgentes nog even te bezoeken. Al was
het alleen maar om te zien hoe ze onder
druk toch in leven bleven. Door bulldozers
afgebroken stukken lagen langs de kant van
nieuw aangelegde velden. Ze waren ter
plekke geworteld en met enig snoeiwerk
zouden ze, als ze verder met rust gelaten
zouden worden, tot een volledig nieuw soort
heg kunnen uitgroeien rond de Mexicaanse
gewassen. Met enige extra zorg zouden ze
vast wel in een rechte lijn willen groeien.

Ook vonden we de zuidelijkste groei-
plaats van de meest vervaarlijke, maar te-
vens meest populaire Opuntia; O. invicta.
De groepen met hun doorns die gemakkelijk
in staat zijn om een laars te doorboren, vor-
men vaste clusters die vari ë ren van een dia-
meter van 30 cm tot een soort grote ringen
met een diameter van meer dan 4 meter,
doordat het centrum van de plant afsterft. In
het midden van zulke ringen was soms een
soort gewapend fort van afgestorven plan-
tenmateriaal te zien, dat door een knaagdier
opgebouwd was, om als onbereikbaar huis te
dienen.

De planten toonden hun nieuwgroei met
de prachtige bloedrode bedoorning waar-
door ze zo gewild zijn en tevens hadden ze
de nodige bloemen. Jammer dat die doorns
het volgende jaar al tot grijs verkleurd zijn.
Alle planten behalve één hadden gele bloe -
men met rode keel. Die éne plant had duide-
lijk abrikooskleurige bloemen.

In het gebied bij Santo Domingo troffen
we ook de andere wijdverspreide mammil-
lariasoort van de Baja aan: M. hutchisoniana.
De uitbundige zuidelijke verschijningsvorm,
met veel langere gehaakte doorns, groeide
daar in vlakke zandige gebieden. De planten
zien er slordiger uit met hun langere doorns,
maar zijn  niet te verwarren met andere
soorten vanwege hun witte bloemen en hun
groene stempellobben. Het is een van de
meest attractieve soorten in de serie
Ancistracanthae en tegelijk nogal moeilijk

om jaren achtereen gezond te kweken. De
groeiplaats met veel zand tot op grote
diepte, waardoor regenwater direct afvloeit,
is een goede hint voor de wijze van kweken.
De planten zijn slechts spaarzaam voorzien
van wortels en ze hoeven daarom maar zel-
den verpot te worden. Als ze uit de pot
groeien, kan worden omgepot in een van
veel zand en steenslag voorziene cactus-
grond. Altijd zoveel mogelijk licht, aangezien
de planten in het wild nooit beschutting lij-
ken te zoeken onder struiken of iets derge-
lijks.

Mammillaria hutchisoniana.

Vizcaino woestijn ten zuiden van Guerro Negro

We hadden op de tweede reis die we in
de Baja maakten besloten om niet weer de
�mooie� route te nemen, maar nu gewoon
op de hoofdweg te blijven, die hier naar de
warme Golf van Californi ë  afbuigt. Na de
kust bereikt te hebben, slingert de weg on-
geveer 45 km langs de kust tot aan Loreto.
In dit gebied zochten we belangstellend naar
de meest ongewone ferocactussoort van het
geslacht. Ferocactus rectispinus heeft rechte
centrale doorns met de reputatie dat ze wel
25 cm lang kunnen worden. Nadat we de
dag doorgebracht hadden met het vruchte-
loos zoeken naar deze soort arriveerden we
op een goedbevolkte en ogenschijnlijk goede
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kampeerplaats bij Puerto Escondido, tegen-
over de zuidelijke punt van het eiland Isla
del Carmen. Het eiland ligt minder dan 10
km uit de kust maar was op deze reis voor
ons onbereikbaar.

Bij aankomst viel ons onmiddellijk een
douchehuisje op en en we spoedden ons met
een handddoek over de schouder naar deze
eerste geciviliseerde douche sinds twee we-
ken... tenminste dat dachten we. Natuurlijk
werkten die douches weer eens niet, maar
het zwembad zag er ook aanlokkelijk uit. Ei-
genlijk hield ik ook meer van zwemmen dan
van douchen. Onze interesse voor zwemmen
verdween echter als sneeuw voor de zon
toen we een drietal F. rectispinus in het tuin-
tje naast de receptie ontwaarden. En wilt u
het geloven of niet, daar zaten allemaal rijpe
gele vruchten op, die zich nestelden tussen
de vervaarlijke doorns. Het receptiehuisje
veranderde voor ons in een wachthuisje. We
wachtten tot het verlaten was - omdat we
een aperte weigering verwachtten als we het
zouden vragen - en liepen omzichtig richting
het zwembad terwijl we onderweg snel een
paar vruchten tussen de doorns vandaan
trachtten te halen. Die doorns deden hun re-
putatie echter alle eer aan. Na een aantal
termen uit het beroertste deel van de En-
gelse vocabulaire, vochten we ons effectief
door de bewapening heen en oogstten een
aantal vruchten, voldoende voor een potje
ferocactusjam, en gegarandeerd voldoende
zaden om ruimschoots aan de wensen van
de voltallige groep ferocactusliefhebbers in
Engeland te voldoen.

We vertrokken de volgende ochtend
noordwaarts over een weg die evenwijdig
aan de kust loopt. Tijdens de stops vonden
we de obligate M.dioica en ook M. poselgeri.
De laatste hadden stengels van slechts 30
cm lengte zodat ze maar een vage afspiege-
ling waren van hun meer zuidelijk groeiende
soortgenoten. Deze smalle poselgeri�s hin-
gen vaak van steile rotshellingen. Ze hadden
hier duidelijk veel drogere omstandigheden
te weerstaan dan de planten in het zuiden.

Onder Mulege ligt een omsloten baai, de

Bahia Concepçion, met prachtige kampeer-
gelegenheid op het strand. We reden de
plek op die we op onze eerste trip hadden
bezocht. Visarenden waren druk aan het vis-
sen en op het strand stonden parasols met
palmbladeren bedekt. In het water zochten
pelikanen naar voedsel. We gingen gekleed
te water om tegelijk onze kleren te wassen
en deden verwoede pogingen om de �sand-
dollars�, een plat soort zee-egels, te ontwij-
ken in de ondiepe poeltjes. We lieten een
aantal jonge soepbordgrote zeeschildpadden
schrikken die overduidelijk niet gewend wa-
ren aan de aanblik van glanzend witte En-
gelse benen.

De volgende dag was de meest uitbun-
dige wat betreft het vinden van mammilla-
ria�s. We vertrokken vroeg in de ochtend en
de versnellingsbak van onze camper kreun-
de terwijl we gestaag hoger klommen tot we
op enige honderden meters hoogte een blik
konden werpen op de blauwste van alle
blauwe zeeë n. Op de punt tegenover het
einde van het schiereilandje dat de baai in-
sloot stopten we en stapten uit. We gingen
elk een andere richting uit op zoek naar
planten. M. dioica was aanwezig (zoals ver-
wacht) en we troffen een cholla aan met
lange takken met een plompe cristaat aan
het einde van één van die takken. De plant
die echter het meest mijn aandacht trok was
natuurlijk een mammillaria, die nu eens niet
op een dioica leek. Het was een cluster met
6 stengels van 15 cm lang, met ontelbare
witte randdoorns en 3 à 4 zwarte midden-
doorns, waarvan er één gehaakt was. De
kleur en de contrasten van de plant deden
me in eerste instantie denken aan een
gymnocactus. Er zaten maar weinig bessen
aan de planten (er waren er namelijk nog
meer in de directe omgeving). Ik dacht aan
M.tetrancistra vanwege de kleur, maar de
stengels waren langer en slanker dan die
soort normaal bezit. De slankheid van de
stengels en het ontbreken van haren in de
axillen sluiten M.albicans en M.slevinii uit.
De randdoorns waren veel dichter ingeplant
dan bij welke M.hutchisoniana dan ook en
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Mammillaria hutchisoniana

ten noorden van Villa

Insurgentes

Cactusfile febr. 1995.

Mammillaria hutchisoniana bij Mulege

Cactusfile febr 1995
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de habitat, die steil en rotsachtig was, ver-
schilde ook van het zachte zand waar we die
plant normaal in aantreffen.

De rechter foto laat de de bloemen zien
die er in cultuur later aankwamen. Deze
maakten me echt enthousiast, want de op M.
hutchisoniana lijkende bloemen hadden
bruine stempellobben in plaats van de bleek-
groene zoals die meestal voorkomen. De
bloemen hebben een bruin tot roodachtige
middenstreep, vergeleken met de groenige
tot ontbrekende middenstreep die tot dan
bekend was. De vruchten steken niet zo uit
en zijn niet zo dik. Ze komen maar net tus-
sen de randdoorns vandaan en groeien pas
verder uit als ze volledig rijp zijn. Al deze
factoren deden me besluiten om de plant
provisorisch te beschrijven als M.
hutchisoniana var. albissima in het tijdschrift
van de Mammillaria Society (vol. 27 (1)  p.4-
7 1987). De planten verschillen duidelijk van
de in het zuiden en noorden gevonden vor-
men. Misschien had ik wat brutaler moeten
zijn door hem M.concepcionensis te noe-
men.

Vertaling  Jan Jaap de Morree

(wordt vervolgd)

51 Chelsfield Lane, Orpington, Kent BR5 4HG,

England
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EEN MAATJE TE GRO O T...?
2 0. FOUQUIERIA SPLENDENS.

Ton Pullen

Deze merkwaardige plant uit het ge-
slacht Fouquieria behoort, samen met de
soorten uit het genus Idria, tot een aparte
familie, de Fouquieriaceae.

De planten uit dit geslacht vormen een
struikvormige habitus, met verspreid
staande, enkelvoudige bladeren. De bladsteel
en de middennerf blijven, na het afvallen van
de bladeren, als dorens op de takken achter,
zodat de plant een doornachtig karakter
krijgt. In de oksels van deze dorens ontstaan
weer nieuwe, korte uitlopers. De bladeren
vallen in droge periodes af, zodat de soort
een groot deel van het jaar bladerloos is. Na
enkele regenbuien verschijnen dan weer
nieuwe blaadjes, die bij toenemende droogte
bruin worden en afvallen. Dat betekent ook,
dat men op sommige plaatsen planten kan
aantreffen, die goed in het frisgroene blad
zitten, terwijl de planten enkele tientallen
kilometers verderop bladerloos zijn. De
bloemen staan in eindstandige trossen en
zijn actinomorf. Zij bezitten 5 losse kelk-
blaadjes en een vijflobbige, buisvormige
bloemkroon, waarbinnen zich de meeldraden
en stampers bevinden. De bloeitijd valt tus-
sen maart en juni.

Kolibries behoren tot de regelmatige be-
zoekers van deze bloemen.

De driehokkige vrucht bevat olie -
houdende zaden. De onderhavige soort kan
een hoogte van 6 meter bereiken, sommige
auteurs noemen zelfs een hoogte van 9 me-
ter.

De geslachtsnaam is afgeleid van de ei-
gennaam van Pierre FPierre FPierre FPierre FPierre Fouquierouquierouquierouquierouquier, een Franse
professor in de geneeskunde. De soorts-
aanduiding splendens betekent �schitterend�.

Fouquieria splendens werd beschreven
door de bekende Dr.Engelmann, die veel
planten uit het grensgebied tussen Mexico
en de USA van een naam heeft voorzien.

Deze soort komt van nature voor in het
noorden van Mexico en de aangrenzende ge-
bieden van de Verenigde Staten van Amerika
[California, Arizona].

Zij groeit bij voorkeur op steenachtige
hellingen in woestijnen en half-woestijnen.
De bij dit artikel geplaatste foto�s zijn ge-
maakt in het Joshua Tree National Park in
California. Daar en in Arizona wordt deze
plant door de plaatselijke bevolking OcotilloOcotilloOcotilloOcotilloOcotillo
genoemd. In bovengenoemd park is zelfs
een Ocotillo Patch aangegeven, waar via een
bord uitleg gegeven wordt over deze plant.
Zoals uit die tekst blijkt noemen sommigen
deze plant ten onrechte een cactus, vanwege
de dorens. Een echte cactus is het natuurlijk
niet, hoewel de soort onder vergelijkbare
condities groeit.

Het is zelfs maar de vraag of je deze
soort wel een succulent mag noemen. Vol-
gens mij is de benaming halfsucculent of
xerophyt waarschijnlijk de beste typering.

Takken van deze soort schijnen gemak-
kelijk te wortelen; men steekt de takken wel
in rijen in de grond en maakt zodoende bin-
nen korte tijd een goede haag, zoals onder
meer blijkt uit een foto in de bekende
Encyclopedia of succulents van Gordon
Rowley.     Van deze soort wordt nu en dan
zaad aangeboden, dat op de gebruikelijke
manier kan worden opgekweekt. Cultuur-
planten moeten in een warme kas worden
gekweekt. Men moet ze tamelijk droog en
niet te koud overwinteren. Na enige tijd
worden ze echter toch een maatje te groot!

Rinkslag 19, 7711 MX  Nieuwleusen.
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Fouquieria splendens. Joshua tree N.P., 12 april

1996.

Foto�s van de schrijver.

  F. splendens, bebladerde takken met bloeiwijze.

F. splendens, tak met bloemen.

L iteratuur:
E pple, Anne Orth - & L. E .
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guide to the plants of

Arizona.
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succulents. London.

Spellenberg, R. [1979]:

Field guide to north-

american wildflo-

wers. New York.
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MIJN ERVARING MET....

Kees Goorden

Vorige keer heb ik het over het zaaien van
cactussen gehad, maar als we gezaaid heb-
ben en met onze zaaipotjes met zaailingen
pronken hebben we nog geen grote planten,
want voor het zover is moeten de plantjes
nog een lange weg afleggen. Een weg waarop
nog heel wat fout kan gaan. Vooral voor de
beginner is het aan te raden niet gelijk met
moeilijke soorten te beginnen. In de zaadlijst
van Succulenta staat meestal aangegeven of
het een makkelijke of moeilijke soort is.
Sommige schrijvers geven het advies om
zaailingen zo snel mogelijk te verspenen. Dit
heb ik ook geprobeerd en of het aan mij ligt
weet ik niet, maar hier heb ik slechte erva-
ringen mee. Ik verspeen dan ook absoluut
niet, het eerste jaar blijven mijn zaailingen in
het zaaipotje staan en pas het tweede jaar en
soms nog later worden de plantjes verpoot,
als ik ze groot genoeg vind, ongeveer van 0,5
tot 1 cm. Het is wel zo dat er voeding wordt
gegeven aan de zaailingen. Zelf heb ik, toen
ik pas zaaide, veel Gymnocalyciums gezaaid,
een goede soort om te beginnen. Zoals ik
eerder al aanhaalde ben ik graag bezig met
zaaien en dus werden er al snel moeilijker
soorten uitgeprobeerd, zoals Turbinicarpus
en  Pelecyphora. Het laten kiemen van deze
soorten lukte wel, maar de zaailingen groot
krijgen was een ander verhaal. Er was onder
de zaailingen enorm veel uitval. Dus werden
de plantjes, wanneer ze groot genoeg waren,
geë nt op een entstam. Nu had ik al enige er-
varing met het enten, bij mij in de buurt
woonde een liefhebber, die eigenlijk niets
anders deed dan enten en dan vooral
cristaten. Dit enten gebeurde op
Trichocereus pachanoi . Dit waren dan ook de
eerste onderstammen, waarop ik het enten
uitprobeerde. Omdat dit vrij dikke stammen
zijn is het enten van  kleine plantjes vrij
moeilijk. Op de vereniging werden ook ent-

demonstraties gegeven en hier werd gespro-
ken over zachte en harde onderstammen,
zijnde Trichocereus pachanoi en Eriocereus
jusbertii. Het voordeel van de �harde�
jusbertii is dat de ent zijn natuurlijke vorm
beter behoudt, de �zachte� pachanoi blaast
de geë nte plant meer op. Zelf was ik in het
begin niet zo geïnteresseerd in enten tot het
moment dat ik de werkelijke mogelijkheden
die enten biedt in de gaten kreeg. Ik kan u
vertellen dat ik alles uitgeprobeerd heb, mijn
oor overal te luisteren heb gelegd en de no-
dige lectuur nog steeds doorneem. Er wer-
den diverse onderstammen gezaaid, zoals
aanbevolen in zaadlijsten, zoals Echinopsis
hybriden, Trichocereus bridgesii, T. santia-
guensis en T. werdermannianus en Heliantho-
cereus pasacana. Op aanraden van een lief-
hebber werd zelfs geë nt op Cleistocactus.
Sommige entlingen groeiden goed, andere
minder. Dit verschil was ook merkbaar bij
dezelfde soort onderstammen. Het voordeel
van andere soorten was weer dat zij bolvor-
mig waren en al snel in de pot verdwenen en
zodoende niet meer zichtbaar waren, waar-
door het lijkt of de plant niet geë nt is. Let
hier vooral op bij de aanschaf van planten als
men geen geë nte planten wil hebben. Al
deze experimenten achter de rug hebbende
gebruik ik nu alleen nog jusbertii en
pachanoi, omdat deze planten snel groeien
en gemakkelijk enten. Let wel op dat de
stam, daar waar men hem doorsnijdt om te
enten, niet te hard is; het beste is enten op
nieuwgroei van hetzelfde jaar. Soms moet
men dan vrij hoog enten, dit is  voor sommi-
gen een bezwaar, omdat zij het liefst de
onderstam in de pot willen laten verzinken.
Ikzelf heb geen probleem met hoogenten,
maar men kan dit simpel oplossen door de
entstam  5 cm onder de enting door te snij-
den en opnieuw te laten bewortelen. De
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entling moet eerst wel goed aan de groei
zijn. Terug naar het probleem om zaailingen
volwassen te krijgen, ik entte deze als ze
groot genoeg waren, er was dan echter nog
een redelijke tijd nodig ook al pakte ik de
kleinste onderstammen. Nu had ik al gelezen
over het enten van zaailingen op
Pereskiopsis-onderstammen.

Er was echter niemand in de afdeling, die
dit goed onder de knie had of wist hoe dit te
doen. Er waren er wel die dit geprobeerd
hadden en enkele adviezen, zoals de
entlingen op een beschaduwde plaats weg-
zetten en afsnijden met een scheermesje
werden mij meegegeven. Ik kreeg van een
clubgenoot enkele Pereskiopsis-planten en
met deze plantjes ging ik aan de slag.

Van de Pereskiopsis werden stekjes geno-
men en deze werden beworteld. Hier pro-
beerde ik zaailingen op te enten, maar dit
lukte mij voor geen meter. Nog eens werd
naar artikelen over het enten op Pereskiopsis
gezocht. In Kakteen und andere Sukkulenten
kwam ik een artikel tegen, waarin vermeld
werd, dat de Pereskiopsis-enting in gespan-
nen lucht geplaatst werd. Dit bleek de oplo-
ssing te zijn en sindsdien worden alle
entingen onder gespannen lucht gezet. Voor
een uitgebreide beschrijving zie Succulenta
[71 - 3, 1992], daar heb ik het enten op
Pereskiopsis beschreven. Vanaf dat ik het en-
ten op Pereskiopsis  onder de knie had, wer-
den mijn zaailingen van moeilijke soorten na
een paar weken geë nt op Pereskiopsis. Als zij
groot genoeg zijn gaan zij op een definitieve
onderstam, hier gebruik ik uitsluitend nog
jusbertii voor. Niet alle planten worden ech-
ter overgeë nt, soms probeer ik de planten
weer op eigen wortel te zetten.
Melocactussen worden al niet meer over-
geë nt, maar worden allemaal weer op eigen
wortel gezet, ook met het geslacht Disco-

cactus gaat het terugbrengen op eigen wortel
vrij gemakkelijk, alleen worden het dan weer
de zeer gevoelige planten, die gemakkelijk
wegvallen. Zelf heb ik er intussen al geen
meer op eigen wortel, dit komt ook door het
feit dat ik niet de tijd heb om deze planten
apart te behandelen en zij krijgen dan ook
dezelfde verzorging als de andere planten,
hetgeen niet altijd goed is. Ook Uebelmannia
is uitgeprobeerd en het vreemde is dat
Uebelmannia pectinifera vrij goed weer te
kweken is op eigen wortel, bij andere plan-
ten uit het geslacht lukt mij dat tot op heden
echter nog niet. Ook hier geldt dat de plan-
ten op eigen wortel weer gevoelig zijn en vrij
moeilijk zijn om in leven te houden. Zelf heb
ik er van de ongeveer 20 planten waarbij dit
lukte nog 3 over. Wat wel een succes is en
gemakkelijk weer op eigen wortel te bren-
gen, is het geslacht Turbinicarpus, vooral T.
krainzianus doet het goed. U ziet, het kwe-
ken van cactussen gaat niet altijd vanzelf, het
blijft een kwestie van bezig blijven en je
grenzen verleggen. Ikzelf heb in 1997 weer
veel gezaaid en zal, als ik de zaaibakken zo
eens bekijk, toch een drie- tot vierhonderd
entingen op Pereskiopsis moeten doen, dan
heb ik het nog niet over de andere entingen
en de verzorging van de planten. Hoezo
hobby? Soms lijkt het meer een levenswerk,
maar dit houd je ook alleen vol als je er ple-
zier aan beleeft. Alles heeft zijn ups en
downs, maar daarover de volgende keer.

Dubbelberg 82, 4708 DK  Roosendaal .
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K ENT U DE SCHOONHEID VAN CUMULOPUNTIA ROSSIANA ?

J ohan de Vries

Wellicht is het moeilijk om hier zo direkt
een antwoord op te moeten geven, zonder
eerst de foto�s bekeken te hebben.  Dan nog
betwijfel ik, of velen onder U zullen zeggen:
oh ja, hij bedoelt Tephrocactus pentlandii
var. rossianus Heinrich & Backeberg.  Om
het nog wat ingewikkelder te maken; het
voorstel van de IOS is, om deze Cumul-
opuntia  rossiana (Heinrich & Backeberg) Rit-
ter zoals we hem  noemen binnen de
specialistengroep, in te lijven bij het super-
geslacht Opuntia (Tournefort) Miller.

Op mijzelf komt de titelnaam het beste
over. Ze behoort duidelijk niet tot een vari ë -
teit van pentlandii gesteld te worden en om
alles maar onder de noemer van Opuntia te

brengen, getuigt niet van diepgaande studie,
maar van simpele eenvoud, die averechts
werkt, daar je dan door de bomen het bos
niet meer ziet. Zeker mensen die minder be-
kend zijn met een bepaalde soort zullen he-
lemaal niet meer weten, welke plant er nu
achter een naam schuilgaat. Natuurlijk be-
hoort Cumulopuntia tot het grote geheel van
Opuntia, maar dan als ondergeslacht!

Backeberg noemde destijds (1950) zijn
vari ë teit naar een zekere mijnheer Ross uit
Krozingen. Een cactuskweker, die toen een
aantal Boliviaanse cactussen invoerde. De
typevindplaats ligt bij Huari Huari, ca.65 km
ten noordoosten van Potosi in Bolivia, op
3800 m.

VZ 043 Cumulopuntia rossiana, rode bloem.  groeipl.:bij Comm.Jombate, 3200 m (5 km west.v.Tarabuco)
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Hoe ziet nu deze cactus eruit ?
Uiteraard heel anders dan wat de mees-

ten onder U zich voorstellen. Als eerste: niet
als een (Platy)opuntia, met platte schijven.
Dat is al een hele geruststelling, want daar
moeten de meeste liefhebbers niets van heb-
ben. Het meest nog lijken ze op een pot vol
ronde eitjes met een doorsnede tot 2 - 2,5
cm., donkergroen tot iets violet getint, met
duidelijke kinnen, die meerdere millimeters
hoog zijn. Op deze kinnen bevinden zich de
areolen, met 1-3 rechte doorns die wit/geel
tot bruin kunnen zijn en meestal naar bene-
den wijzen. Lengte tot 2 cm. Vanzelfspre-
kend ontbreken de voor het geslacht
Opuntia karakteristieke glochiden niet. Deze
bevinden zich op de areolen, aan de basis
van de grotere bedoorning.  Bloemen groot,
3-5 cm,wijd openend en ook in kultuur bij
wat oudere planten in grote getale verschij-
nend. De bloemkleur van de eerste importen
was alleen goudgeel en bleekgeel, later bij
andere importen ook rood, bruinrood,
oranje, bruinoranje.

Vergeet niet de bedoorning op de rand
van de bloembodem, die ook nadat de plant
uitgebloeid is nog pijnlijk duidelijk aanwezig
blijft. Daar komt nog bij, dat een plant van
10 jaar oud nog altijd in een 10 cm  pot kan
staan. Dus echt groot worden ze ook niet.

Ook de kultuur is eenvoudig. Gelet op de
natuurlijke groeiplaats, waarbij de hoogte
waarop deze planten groeien, doorslagge-
vend is, kan gezegd worden dat temperatu-
ren tot aan het vriespunt zakkend geen uit-
zondering zijn, doch eerder regel. Ook een
winterse watergift doet ze goed. Tijdens de
knopzetting in het voorjaar aan de droge
kant houden, tot aan de bloei. Hierna weer
rijkelijk water.

Als je dit zo allemaal leest, dan verbaas je
je erover, dat niet meer liefhebbers deze
plantengroep koesteren.  Het kan niet anders
dan onwetendheid zijn en het klakkeloos
volgen van andere liefhebbers in mode-
grillen. Een andere mogelijkheid is, dat de
planten niet gemakkelijk verkrijgbaar zijn.

Ook Ritter vond C. rossiana en wel bij

Yamparaez, prov.Sucre (midden tot zuid Bo-
livia) tot aan Iturbe, prov.Jujuy (Argentini ë ),
op hoogten tussen 2800 en 3800 m. Hij ver-
meldt daarbij, dat er nogal wat groeiplaats-
varianten zijn, met name in bedoorning. De
bloemkleur zou ook sterk vari ë ren per stand-
plaats. Dus bv.  overheersend geel, of rood.

Nadat ik in 1996 reeds te velde in Bolivia,
in de buurt van Kayarani, kennis gemaakt
had met een cactus, die later aan de hand
van de gemaakte dia�s zonneklaar gedetermi-
neerd kon worden als een rossiana, was mijn
nieuwsgierigheid gewekt. Rossiana bevindt
zich nl. in de natuur, bij grote droogte, vaak
praktisch onder de grond, waarbij alleen de
knoppen/ bloemen zichtbaar zijn. Vandaar,
dat de plant niet direkt herkend werd. Uit de
literatuur bleek, dat dit een vondst was, die
zo�n slordige 700 km te ver noordelijk ligt.

Ik bezit nogal wat veldnummerlijsten,
vanuit mijn sulcorebutiakollektie, o.a. die
van wijlen John Donald.  Een heel bekende
lokatie voor Sulcorebutia polymorpha (Card.)
Backbg.  ligt aan de weg van Cochabamba
naar Epizana, ruim halverwege, omgeving
Kayarani. Deze vindplaats bezochten wij en
hier vonden wij dus de eerder vermelde po-
pulatie van C. rossiana.

Nu blijkt uit de veldnummerlijst van John
Donald, die destijds met Myron Kimnach van
de Huntington Botanical Garden bezig was
aan de Huntingtonexpeditie (we schrijven
23/04 -14/05, 1984) dat ook hij daar naast
Sulcorebutia polymorpha, ook Cumulopuntia
rossiana gevonden heeft. Veldnummer JD
154 resp. MK 2785.

Deze planten zijn nog altijd aanwezig in
enkele Engelse collekties, alle drie de verza-
melde klonen, uit nalatenschap van John
Donald.  Ook in 1997 vond ik samen met
Elizabeth op vele plaatsen in het midden tot
het zuiden van Bolivia weer populaties van
C. rossiana.  Voornamelijk rond Yamparaez
en Tarabuco. Ook richting Potosi, niet ver
van de typevindplaats en heel verbazing-
wekkend richting Turuchipa, dit laatste ge-
zien de hoogte. Hier zagen de planten er
toch wat anders uit en waren de bloemen
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VZ 039 Cumulopuntia rossiana,

oranje bloem.  groeipl.: Centirtela

Punta, 3200 m (15 km west. v.

Tarabuco)

VZ 048 Cumulopuntia rossiana,

gele bloem.  groeipl.: bij

Comm.Pisili, 3390 m (5

km.t.z.v.Tarabuco)
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VZ 073 Cumulopuntia rossiana,

kleine oranje bloem.  groeipl.:Cerro

Tujnula, 3720 m (64 km richting

Turuchipa) Foto�s v.d. schrijver

VZ 013a Cumulopuntia rossiana,

rode bloem.  groeipl.:Kayarani, 3500

m

(weg v.Cochabamba naar Epizana)
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duidelijk kleiner (zie foto VZ 073). Dit was
voor ons trouwens de hoogste vondst (3720
m).  In ieder geval nog binnen de maximaal
opgegeven hoogte (3800 m), die Ritter aan-
geeft.

De laagste vondst van ons lag op 3190 m,
dit in tegenstelling tot Ritter, die vondsten
aangeeft vanaf 2800 m. Mogelijk komt
C. rossiana in Argentini ë  in lagere regionen
voor! Ons vermoeden is, gezien de continu
doorgaande hoogten, dat C. rossiana, zoals
Ritter aangeeft, inderdaad tot in Argentini ë
voorkomt. In hoeverre de plant daarbij ver-
andert, is nog een vraag.

Een tweede vraag, die onmiddellijk rijst
is, hoe het komt , dat er voorbij Tiraque, bij
Kayarani (3500 m), een populatie van
C. rossiana gevonden is ?

Gebruik makend van een simpele kaart
van Bolivia, waarop hier en daar wat hoogten
vermeld zijn, is het snel duidelijk, dat er
geen verbinding bestaat tussen de zg. noor-
delijke en zuidelijke populaties.  Na Tiraque
daalt het terrein immers langzaam naar 1379
m  in de buurt van Puente Arce/Rio Grande.
Er heerst daar dan ook een totaal ander kli-
maat, wat het duidelijkst blijkt uit het mas-
saal voorkomen van Neocardenasia
herzogiana Backbg. (reuzenzuilen)  in een
gloeiend hete omgeving, waar een oorverdo-
vend gesjilp heerst van krekels.  Hierna stijgt
het weer langzaam tot 2790 m bij Sucre.
Nog altijd te laag voor rossiana. Sucre heeft
dan ook nog een tamelijk mild klimaat. Pas
bij Yamparaez en Tarabuco zitten we weer
op 3200 m en hier vinden we weer rossiana.

Ritter�s waarneming, dat er op de ver-
schillende vindplaatsen een bloemkleur
overheersend aanwezig is, kan als juist ge-
zien worden. Ook wij namen dit waar.

Eigenlijk is het simpel, om te weten waar
rossiana zou kunnen groeien. Het is afhan-
kelijk van de hoogte! Ten oosten van
Tarabuco loopt het gehele gebied langzaam
af naar de Yungas, om ten slotte te eindigen
in de tropische laaglanden, dus C. rossiana is
verdwenen, hetgeen ook wij vastgesteld heb-
ben.  Een mogelijkheid van een verbinding

kan lopen via de westelijk gelegen uitlopers
van de Andes, dus van noord naar zuid,
m.a.w. van La Paz tot in Argentini ë . De juiste
hoogten zijn hier aanwezig. Dat C. rossiana
vanuit Yamparaez zo�n 700 km naar het
noorden afgelegd heeft in de loop der eeu-
wen, lijkt mij zo goed als uitgesloten.  Een
andere hypothese, die wellicht minder voor
de hand ligt, maar wellicht de enig juiste is,
is gebaseerd op de gevolgen van ijstijden,
lang geleden, gevolgd of voorafgegaan door
vulkanische aktiviteiten.  Hierdoor is het ter-
rein gevormd, tot de huidige hoogten waar-
door de populaties gescheiden werden, an-
dere dood gingen etc.  Hierdoor zien we in
de huidige tijd slechts restanten van wat er
eens was.

Wist U trouwens, dat er dit voorjaar in
Bolivia naar Atlantis gezocht gaat worden?
Men denkt nu, dat een mogelijke plek bij
Lago Poopo is, ongeveer 180 km westelijk
van Sucre. Lago Poopo ligt nu op 3680 m,
maar lag eens beneden de zeespiegel!  Tot
slot: Backeberg noemt nog een vari ë teit:
fuauxianus. Een vindplaats wordt niet ge-
noemd. In mijn ogen is dit niet meer dan een
monstruose vorm, de naam fuauxianus kun-
nen we dus gevoeglijk vergeten.
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THE TEMPLE O F DO O M
Gerard de Lange

D it is weer een dubbeldom verhaal. D om,
omdat ik weer eens een kapitale blunder heb
begaan en dubbeldom omdat ik dan ook nog
eens zo onnozel ben om zo�n beschamend feit
wereldkundig te maken, zodat hoon en spot
voortaan mijn deel zal zijn.

In het vroege voorjaar bouwde ik in een
hoek van de tuin een kwartcirkelvormige vier-
trapsverhoging van gele bakstenen, om aldus
voor mijn 20-tal Agave�s een riant zomerver-
blijf te creëren. Het altaar-achtige bouwwerk
viel iets groter uit dan ik me aanvankelijk had
voorgesteld, hetgeen tot gevolg had dat mijn
voorraad vulzand niet toereikend bleek. D oor
mijn aangeboren luiheid vertikte ik het om
meer vulzand te halen en heb me vergrepen
aan twee zakken kostbaar brekerzand, die ik
naarstig had bewaard voor het mengen door
mijn betere soort cactusaarde. Toen het plat-
form klaar was stond het heldergeel te blinken
in de zon.

Mooi, eigenlijk een beetje te! Want ook en
vooral juist zonder Agaves was het al een bij-
zondere  blikvanger. Bovendien riep het archi-
tectonisch nogal strakke bouwwerk associaties
op met semi-religieuze culturen zoals de Inca�s
of Azteken, redenen voor mijn zoon om het ge-
val bij de ingebruikneming �The Temple of
D oom� te dopen. Heel oneerbiedig gebruikte
hij daarvoor een flinke scheut bier en dat was
goed fout! D at is regelrechte blasfemie! Zoiets
moet je nooit doen, want voor je het weet haal
je je de wraak van de Inca-goden op de hals. Ik
lag er niet echt wakker van, maar een feit is
wel dat er vanaf dat moment van alles mis
ging. Toch een soort �Montezuma�s
Revenge�...?

Het moet bijna wel, want in een week gin-
gen mijn diepvriezer, mijn fiets en mijn scheer-
apparaat kapot. Mijn mooie parasol scheurde
aan flarden. D e cactuszaailingen verdroogden
jammerlijk en de zomer ontaarde in een regel-
rechte hittegolf (of had u dat ook?). D e pogin-
gen van ons jongste kleinkind, Arjen, om te le-
ren lachen, bleven steken in een jammerlijk
soort gehinnik, als van een veulen dat een geit-
je imiteert. Het ventje is doorgaans zeer goed
geluimd en demonstreert te pas en te onpas dit
irritante geluid, tot groot vermaak van buren,
vrienden en de plaatselijke middenstand, maar
ik voel het als een schande!

D eze en andere rampen volgden elkaar in
snel tempo op. Was dit nog toeval? Ik denk het

niet, want ondertussen was mijn financiële
draagkracht, tegelijk met mijn toch al zo belab-
berde I.Q. gezakt tot een zeer bedenkelijk ni-
veau.

En... het ergste kwam nog! Om niet geheel
tot de bedelstaf te vervallen kocht ik van mijn
laatste zakcentjes een paar dozijn grusonii�s
(voor twee kwartjes per stuk) met de kwalijke
bedoeling om ze met zeer veel stikstof en an-
dere verboden anabole steroïden in no time op
te blazen tot meloengrootte en ze vervolgens
weer te verpatsen aan argeloze braderie bezoe -
kers voor minstens twee tientjes per stuk! Ik
verpotte ze meteen maar in zeer ruime potten
(16 cm) zodat al na zes planten de potgrond op
was. D e overige dertig stuks kwamen uit pure
vrekkigheid te staan in een onduidelijk mengsel
van oude geraniumgrond, zelfgemaakte com-
post en... een partij blinkend wit kanarie-zand,
dat ik had overgehouden van het knutselen met
nieuwjaarskaarten, ja echt! Nu heeft een nor-
maal mens daar uiteraard geen zand voor no-
dig, maar daar gaat het nu niet om, dus: zand
erover!

Goed, die eerste zes planten groeiden voor-
spoedig en werden steeds groter. Maar die an-
dere dertig stonden te kwarren en werden zelfs
zichtbaar veel kleiner..... D e vloek van de In-
ca�s...? Het zou kunnen, want ondertussen
tierde het onkruid op mijn �Temple of D oom�
wel zeer welig! Het was net of de natuur, het
oerwoud, bezit nam van mijn bouwwerk en het
overwoekerde. Toen ik echter bij de plaatse-
lijke zaadhandel annex dierenwinkel vroeg om
een flesje  �round-up� of ander onkruidverdel-
gingsmiddel, had de man een zeer bruikbaar
advies voor mij: Hij zei �Ik zou die rotzooi niet
gebruiken als ik u was. Kijk, ik heb hier een
heel goed alternatief. D it schelpengruis van
�Sluis� is speciaal behandeld met een anti-
groei-middel voor alle planten. D ieren hebben
er geen last van en daarom wordt het veel ge -
bruikt in kooien om ontkieming van voeder-
zaden tegen te gaan. Werkt perfect�.

Triomfantelijk toonde hij me een flinke zak
wit zand. Inderdaad hetzelfde spul waarin ik
dus mijn grusonii�s zo lekker snel wilde
opfokken. Stom, stom, stom! Goed, u mag mij
nog een keer uitlachen, maar dan...: Zand er-
over!

Op de Bouwen 27 8501 GP Joure
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BAJA-CALIFO RNIA
ONZE REIS DOOR EEN LAND VAN WOESTE SCHOONHEID (3)

F. J .  Warmenhoven en C. Wonnink

De volgende ochtend ging de bagage
weer de minibus in en reden we weg uit La
Paz met als markant punt het enorme witte
monument dat ervan veraf uitziet als de
staartvin van een walvis maar van dichtbij
eigenlijk bestaat uit twee duiven met opge-
heven vleugels die de vrede (= La Paz) sym-
boliseren.

Niet ver hiervandaan werden we aange-
houden door de politie vanwege controle op
fruit, in verband met de mogelijke verbrei-
ding van plantenziekten. Niets aan de hand,
dus op weg over de Mex 1 naar het volgende
reisdoel aan de westkust : San Carlos, zo�n
160 km verder.

Onderweg werd weer enige malen ge-
stopt om het terrein te onderzoeken.

Behalve de tot dusverre gebruikelijke ve-
getatie werden geen bijzondere vondsten ge-
daan. Na een lunch- en tankstop in Ciudad
Constitucion waar we langs de weg heerlijke
tortilla�s met geroosterd vlees aten ging het
verder via de Mex 22 richting San Carlos.

Tijdens een tussenstop bij km 30 troffen
we bloeiende exemplaren aan van Lopho-
cereus schottii.

We zien grote groepen met oprijzende
zuilen van enkele meters hoog die een
borstelcephalium maken rondom de toppen
van de afzonderlijke stammen. De bloemen
zijn crèmekleurig tot zuiver wit. Later troffen
we ook wel roze bloemen aan. Deze planten
zouden we de komende dagen nog vaak zien
in vele afmetingen en met schitterende kleu-
ren van het cephalium. Tevens vonden we
hier bloeiende exemplaren van Mammillaria
fraileana.

San Carlos bleek een klein stoffig dorp
met een zandige hoofdstraat die in twee rij-
banen was verdeeld door een middenberm
beplant met ... jawel : cactussen.

De eenvoudige hotelkamers bevonden

zich rond een binnenplaats waaraan ook de
open keuken was gesitueerd en waar de
maaltijden in de open lucht werden gebruikt.
Via een videofilm, die eveneens buiten werd
vertoond, kregen we tijdens de maaltijd een
voorproefje van wat we �s anderendaags mo-
gelijk zouden kunnen beleven: het van nabij
observeren van grijze walvissen.

De volgende ochtend versliepen we ons
bijna maar na ons in een razend tempo te
hebben gewassen en aangekleed haalden we
nog net het ontbijt van 7 uur.

Vervolgens ging het met onze bus naar de
botenaanlegplaats. We werden met onze
groep verdeeld over twee open boten met
buitenboordmotor, allen verplicht een zwem-
vest aan te doen en vervolgens voeren we de
baai in op weg naar nieuwe ontmoetingen in
de natuur.

Eerst koersten we op een eiland aan dat
letterlijk zwart zag van wat later vogels ble -
ken te zijn. Duizenden aalscholvers en peli-
kanen bevolkten de landtong. Een dergelijke
massaliteit aan vogels hadden we nog niet
eerder gezien.

We voeren daarna verder op weg naar de
baai, Bahia Magdalena, waar we zouden
speuren naar grijze walvissen (Eschrichtius
robustus). Volgens de schipper waren de
mannetjes reeds uit de baai vertrokken, op
weg naar noordelijker streken, terwijl de
wijfjes hun kalveren nog begeleidden tot ook
zij groot genoeg zouden zijn om uit de baai,
de kraamkamer, te vertrekken naar de Bering
Zee waar zij gedurende de zomer verblijven
om in het najaar weer de 8000 km terug te
zwemmen naar de kusten van Baja
California.

Al spoedig werden we door de fonteinen
van luchtblazende walvissen opmerkzaam op
hun aanwezigheid. Naarmate we dichterbij
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kwamen konden we steeds vaker een glimp
opvangen van deze enorme zeezoogdieren.
Soms alleen een rug, soms alleen een deel
van de staart. Plotseling verhief op korte af-
stand een der volwassen dieren zich recht-
standig vele meters uit het water waarna zij -
als in een vertraagd afgespeelde film - weer
langzaam in het water terugzakte.

Een aantal malen werd waargenomen dat
de dieren boven water uitsprongen en zich
met een enorme klap lieten vallen waardoor
metershoge fonteinen water opspatten. Zó
dichtbij konden we komen dat de vlekken-
tekening en de aangroeisels op het enorme
lichaam duidelijk waren te herkennen. Soms
waren ze zo nieuwsgierig dat ze onder onze
boot doorzwommen waarna ze vlakbij weer
boven kwamen en dan de longen leegden
met een fontein van waterdruppels die ons in
de boot een koude douche bezorgde. Een
ware sensatie !

Hoewel we van een dergelijk indrukwek-
kend schouwspel bijna niet genoeg konden
krijgen zetten we na verloop van tijd toch
koers naar Isla Magdalena waar we de lunch
zouden gebruiken in de nederzetting van de
visserscoöperatie ter plaatse.

Terwijl de lunch werd voorbereid trokken
we eerst nog het binnenland van het eiland
in. Via een barranca, een verticaal uit-

geslepen rivierbedding in het landschap, met
tamelijk steile wanden liepen en klauterden
we geleidelijk omhoog. Een rijke flora kon
worden aanschouwd. We zagen prachtige
groepen Cochemia�s, waarschijnlijk C. halei,
die soms fraai bloeiden, een geelbloeiende
Opuntia, mogelijk O. gosseliana, twee soor-
ten echinocereus, mammillaria�s en agaven.

De bodem bestaat, als bijna overal, uit
verweerde granietbrokken die zo los liggen
dat men er vaak nauwelijks houvast aan
heeft, met menige glijpartij als gevolg.  Ge-
lukkig zijn daarbij geen ongevallen gebeurd,
maar het klauterwerk op deze hellingen is
toch niet geheel zonder risico.

Weer terug in de nederzetting hadden de
vissers vers gevangen kreeften bereid die
ons, tegen voor onze begrippen belachelijk
lage prijzen, werden aangeboden. Bovendien
kwam er een hoog opgetast bord vers gebak-
ken vis op tafel. Dit alles ging vergezeld van
tortilla�s, bruine bonenbrei, uien, tomaten en
blikjes ijskoud bier. We hebben er smakelijk
gegeten en gedronken.

Vervolgens ging het weer in de boten en
op weg naar een strand op het vasteland
waar we een zandstuivend duinlandschap
aantroffen. Prachtig gekleurde schelpen die
soms werden bewoond door heremiet-
kreeften werden hier gevonden. Een ware
ontdekking was de vondst van z.g. zand-
dollars, een broos, plat, rond en grijsbruin
skelet (± 12 cm Ø ) van een zeedier met een
fijne tekening welke lijkt op een bloem. Heel
bijzonder !

Laat in de middag scheepten we ons weer
in waarna we over de inmiddels ruwe zee, al
stotend en bonkend op de golven, terugvoe-
ren. Kletsnat van het overkomend buiswater
kwamen we weer aan bij het hotel waar we
snel de kleren te drogen legden. Vervolgens
eten, dagboek bijwerken en dan, nagenietend
van een wel heel avontuurlijke en uitermate
boeiende dag, begeven we ons ter ruste.

De volgende ochtend ging het weer ver-
der via de Mex 22 naar Ej. Jose Ortiz de
Domingues. Daar rondgeneusd en weer de
gebruikelijke vegetatie met o.a. Mammilla-
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ria�s aangetroffen.
Voorts richting Ciudad Constitucion de

Mex 1 op en bij Ciudad Insurgentes door
naar Huata Mote om daar de onverharde weg
op te gaan door de bergen van de Sierra
Gigantea. Deze weg gaat vaak heel steil om-
hoog via erg smalle weggedeelten en veel
losse steenslag. Prachtige vergezichten wis-
selden af met woeste, kale berghellingen tot-
dat we uiteindelijk aankwamen bij een aan
de kust gelegen vissersnederzetting: Agua
Verde. Vanaf deze plaats zien we Isla Santa
Catalina, Isla Monserrat en de eenzame rots-
punt, Roca Solitaria.

Tegen de bergwand, die aan de kust
grenst, troffen we grote groepen geelwitbe-
doornde fraaie Echinocereus brandegeei aan.

Ter plaatse werd gepicknickt waarbij een
paar dorpskinderen zich de aangeboden
stukken watermeloen goed lieten smaken.
Een paar overgebleven stukken werden lief-
devol met de ouders gedeeld.

Op de 40 kilometer lange terugweg in
grote hitte ontwaarden we een ruiter die een
prachtige lederen uitmonstering droeg als
bescherming tegen de altijd en overal aanwe-
zige doorns van cactussen en andere strui-
ken. Deze vaquero liet zich op zijn paard tij-
dens een praatje en het drinken van een
blikje bier gewillig fotograferen. Hij demon-
streerde dat hij met één hand alle manoeu-

vres met zijn paard kon uitvoeren.
Later stopten we nog even bij een man

die, keurig in het pak, te voet op weg bleek
naar Agua Verde en dus nog vele, vele uren
in de gloeiende hitte moest lopen over de
bergweg voordat hij er zou aankomen. Na
hem van water te hebben voorzien vervolg-
den wij onze weg  naar de Mex 1.

We stopten vervolgens in de nabijheid
van de kortegolf radiozendmast in de bocht
bij de doorsnijding van de Sierra. Op een
zuidhelling aan de oostkant van de weg trof-
fen we een Peniocereus johnstonii aan met
bloemknop, het enig aanwezige exemplaar,
voor zover wij dat op dat moment konden
vaststellen.

Laat in de middag kwamen we aan in
Loreto aan de Golf van Californi ë  waar we
zouden overnachten in hotel Mission aan de
zeeboulevard.

Wordt vervolgd

p/a Tichelkuilen 208, 7206 BN  Zutphen.

Rechts:

Cochemia halei op Isla

Magdalena.

Foto�s van de schrijvers.

Links onder:

In de baai van  Magdalena

aan de Pacific kust bezoch-

ten we de paaiplaats van de

grijze walvissen (Eschrichtus

robustus)
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ZUID AFRIKA:
DE �BIG FIVE� ONDER DE KWEKERIJEN

J an Vandorpe

Meer en meer Belgen en Nederlanders
bezoeken tegenwoordig Zuid-Afrika. Aloë �s
en vele andere vetplanten staan er op hun
mooist in de winter (onze Europese zomer).
Je kan niet anders dan je afvragen waar die
prachtstukken in de kwekerijen oorspronke-
lijk vandaan kwamen. Het leidt geen twijfel
dat een groot aantal ervan regelrecht uit de
natuur komt. Dat hoeft echter niet direct een
negatief beeld op te roepen. Boeren die na-
tuurlijk land in gebruik nemen, halen er
meestal alle grote Aloë �s uit en herplanten
die in een mooie rij op de rand van hun ak-
kers. Deze vip-behandeling valt echter
slechts de mooie en grote bloeiers, zoals
Aloe ferox en arborescens, te beurt. Wat er
met euphorbia�s, crassula�s en andere
onnuttige lelijkerds gebeurt, kan je wel ra-
den. De lokale afdelingen van de �South
African Succulent Society� organiseren wel
regelmatig reddingstochten waarbij succu-
lenten uit een gebied gehaald worden die
onder de ploeg of de bulldozer zullen vallen.

Toch kun je wilde planten en cactussen
kopen in verschillende commerci ë le kweke-
rijen of natuurparken. Als toerist en
succulentenfanaat doe je gemakkelijk een
ommetje om eindelijk eens de kwekerij te
bezoeken waar je al zo veel over las.

Krüger Park
Je moet zeven jaar naast de deur ge-

woond hebben om dan als echte toerist te
ontdekken dat het Krüger park een eigen
�nursery� heeft waar heel wat succulenten
gekweekt worden. Bijna iedereen die Zuid-
Afrika bezoekt, rijdt enkele dagen in dit im-
mense natuurpark rond, op zoek naar de �big
five�: leeuwen, neushoorns, etc.. �s Avonds
logeer je in één van de omheinde kampen.
Vlakbij het kamp Skukuza, aan de Sabie ri-

vier, vind je de kwekerij van het park.
Je kan er allerhande inheemse planten

kopen, voor het grootste deel subtropische
en tropische struiken en bomen, o.a. de
prachtige en zeldzame cycads, die op appen-
dix I en II van de CITES lijst staan. De be-
doeling is duidelijk de inheemse flora te
promoten ten nadele van de vele exoten uit
Australi ë  en Amerika en de mensen de gele-
genheid te geven ook zeldzame, beschermde
planten aan te kopen zodat die niet uit de
natuur gestolen worden.

Wie door de kwekerij een beetje hogerop
wandelt, komt snel bij enkele veldjes met
twee bekende Afrikaanse caudexplanten. De
�Impala lelie� of �Sabie-ster�, Adenium
obesum var. multiflorum, zag je al volop in
bloei bij de �gate� en in zowat alle rust-

Twee schoonheden: Impala Lily met Leen

Vandorpe.

Foto�s van de auteur
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Links:

Massaproductie van

P achypodium saundersii in

het Kruger park.

Onder:

P achypodium geayi bij

S heilam

kampen, maar hier worden ze met duizen-
den gekweekt.

Vlakbij vind je een massa jonge exempla-
ren van Pachypodium saundersii, de �kudu
lelie�. Beiden zijn typische �lowveld� planten
die het van een heet tropisch klimaat moe-
ten hebben. Als de plantjes een twintig cen-
timeter bereikt hebben worden ze voor een

schappelijk prijsje van de hand gedaan.
Wie  het ziet zitten om voor de rest van

de reis met enkele stekelige Afrikaanse bie-
ten in zijn handbagage te reizen, kan hier
een koopje doen. Ik betwijfel of je een post-
order van enkele planten zal kunnen doen,
maar een grote bestelling zal wel lukken,
denk ik.
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Sheilam
Ik was er echt op gebrand om deze ge-

vestigde naam onder de Zuid-Afrikaanse
kwekerijen te bezoeken.  Sheilam is een gro-
te kwekerij in de Robertson Karoo en maakt
een heel solide indruk. Bijna alle planten
worden onder de blote hemel in de lemige
bodem gekweekt en staan er heel natuurlijk
bij. Je vindt er waarschijnlijk het meest uit -
gebreide assortiment uit de reeks: van grote
zuilcactussen, Madagascar succulenten tot
de kleinste inheemse vetplanten. De rijen
immense Echinocactus grusonii bewijzen dat
het lokale klimaat ideaal is voor de kweek.
Maar het spreekt vanzelf dat je hier naartoe
komt voor de lokale planten. Ben je met ei-
gen vrachtwagen gekomen, dan kan je bij-
voorbeeld enkele Aloe dichotoma, een Cy-
phostemma bainesii en een paar grote eu-
phorbia�s inladen. Voor de kleinere rugzak is
er een immense keuze adromischus, aloe,
anacampseros,  astroloba, conophytum,
crassula, euphorbia, haworthia, lithops en
nog veel meer. Sheilam is ook gekend door
zijn enorme keuze haworthia�s; hardere
soorten zoals H. reindwardtii, glauca, coarc-
tata, retusa  in al hun vari ë teiten, worden in
kleine veldjes buiten gekweekt en staan er
zeer natuurlijk bij. Ook de kleinere aloë �s
zoals A. brevifolia groeien er met een en-
thousiasme zoals zelden in een serre valt
waar te nemen. Voor een A. brevifolia met
een drietal koppen betaal je 6 Rand (1 Rand
= 8 BEF = 0.4 NLG). Voor een exemplaar
van dubbele grootte betaal je 10 Rand. De-
zelfde tarieven gelden ongeveer voor de
meeste �buiten�-haworthia�s.

De meer gevoelige en zeldzame soorten -
vooral haworthia maar ook gasteria,
crassula, anacampseros - worden in  geslo-
ten serres gekweekt. Ondanks de afwezig-
heid van de eigenaar (zaterdag) kon ik die
kwekerij toch bezoeken en enkele aankopen
doen, opnieuw tegen redelijke prijzen.

S heilam nursery, PO Box 157, 6705 Robertson,

Republic of S outh Africa, internationaal

antwoordcoupon voor plantenlijst.

De kwekerij is te vinden op de weg Robertson -

S wellendam, 2 km buiten Robertson in Klaasvoogd.

Kern kwekerij
Helemaal naar het noordwesten, in

Namaqualand, ligt het onooglijke stadje
Vanrhynsdorp aan de rand van de Kners-
vlakte. Het klimaat is hier totaal anders dan
aan de oostzijde van Zuid-Afrika: hier regent
het enkel in de wintermaanden  en blijft het
de rest van het jaar kurkdroog. De vele suc-
culenten halen hier hun vochtigheid vnl. uit
dauw en mist: dit is het thuisland van de zil-
veren argyroderma�s.

Dit harde klimaat is echter ideaal om suc-
culenten te kweken en dat is ook wat  vader
en zoon Wiese hier sedert tientallen jaren
doen. Ben je in de buurt dan is een bezoek
zeker de moeite waard. De kwekerij is onge-
veer van dezelfde omvang als Sheilam en
heeft achterin enkele velden waar honderden
Aloe dichotoma en A. pillansii in nette rijen
groeien. Het doet je wel iets om deze zeld-
zame aloë �s, die in het Richtersveld op het
randje van het uitsterven staan, hier voor
een paar honderd frank te kunnen kopen.
Een exemplaar van twee meter wel te ver-
staan.

Ook hier groeien de meeste planten on-
der zonneschermen in de open lucht, grote
struiken hoodia�s, knotsvormige euphorbia�s,
aloë �s, astroloba�s, haworthia�s, gasteria�s en
een ongelooflijk assortiment mesems.

Aan het grote publiek worden kleine ste-
nen bakjes verkocht, gevuld met een prach-
tig assortiment vetplanten. De bakjes zien er
rustiek uit en worden op een heel simpele
manier uit cement gegoten.

De collectie van de heer Wiese is een ju-
weeltje op zich; hier zie je planten, vooral
mesems, die je elders niet of nooit in zo�n
gezonde toestand ziet. Enkele planten zijn
me bijgebleven: een pot met Gibbaeum
newbrownii, prachtige Gasteria pillansii var.
pillansii, en een paar sublieme, nooit eerder-
geziene,  donkerrode Gasteria batesiana uit
Penge, ik moet me nog even zetten als ik er-
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aan denk�.
Heeft u soms problemen met het zaaien

van zeldzame soorten? Probeer het dan toch
eens op deze manier: je gaat naar buiten in
de tuin, rakelt er netjes enkele vierkante me-
ters grond, je zaait er enkele handen vol
Aloe pillansii zaad in. Na enkele maanden
heb je zonder problemen tienduizenden
zaailingen! Hier niet moeilijker dan water-
kers zaaien �

Voor wie graag wat planten bestelt, kan ik
melden dat er wel een plantenlijst is maar de
eigenaar liet blijken dat hij enkel grote be-
stellingen (groothandel) wil behandelen van-
wege de hoge kosten voor een gezondheids-
certificaat. Er moet namelijk een inspecteur
uit Kaapstad komen voor de keuring (?).

Bij Kern in Vanrhynsdorp worden alle planten buiten gekweekt

Kernkwekerij

Posbus 55

Vanrhynsdorp 8170

(wordt vervolgd)

Titecastraat 56, 8200 S t Michiels, België
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Hoodia�s in de collectie van B. Wiese

Gasteria pillansii var. pillansii, Kern kwekerij
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SUCCULENTENNIEUWTJES

Ton Pullen

BradleyaBradleyaBradleyaBradleyaBradleya, het jaarboek van de British Cac-
tus and Succulent Society, nummer 15
[1997] is uit.

W. Rauh & R. Hebding publiceren een
aantal nieuwe namen in het geslacht Kalan-
choe. Van K. bracteaea wordt een nieuwe
subspecies met een drietal vari ë teiten voor-
gesteld, te weten K. bracteata ssp. glabra,
met de vari ë teiten � var. longisepala, � var.
pubescens en � var. aurantiaca.

Van K. rhombopilosa wordt een tweetal
nieuwe vari ë teiten voorgesteld: - var.
viridifolia en - var. argentea. K. hildebrandtii
krijgt er ook een nieuwe vari ë teit bij, name-
lijk - var. glabra.

Ingeborg Niesler houdt zich bezig met
het genus Trichodiadema en de afgrenzing
van dit geslacht. Daarmede legt zij de basis
voor een algehele revisie.

De bloembiologie, in relatie tot de
bestuiving door vleermuizen, van Piloso-
cereus catingicola  is het onderwerp van een
studie door E. Locatelli, I.C. Machado & P.
Medeiros.

U. Eggli meldt, dat Portulaca mauritiensis
niet alleen op Mauritius voorkomt, maar ook
op Madagascar gevonden is.

Steven Hammer brengt een bonte menge-
ling van observaties aan verschillende
mesems, plus de volgende nieuwbeschrij-
vingen: Conophytum tantillum ssp.
amicorum, Conophytum irmae, Conophytum
devium ssp. stiriiferum en Delosperma
deilanthoides.

Charles Nelson wijdt een uitvoerig artikel
aan de negentiende-eeuwse botanicus Tho-
mas Coulter.

Ernst van Jaarsveld & Daryl Koutnik publi-
ceren een tweetal nieuwe taxa in de
Crassulaceae: Cotyledon eliseae en
Tylecodon tribblei.

Een nieuwe Mammillaria uit de Mexicaan-
se deelstaat Tamaulipas, Mammillaria giselae,
wordt voorgesteld door J.G. Martinez-Avalos
& C. Glass.

A. Mosco & C. Zanovello houden zich on-
ledig met de taxonomie van Neolloydia
gautii. Dit alles leidt tot twee nieuwe namen:
Echinomastus gautii in plaats van bovenge-
noemde naam en Turbinicarpus beguinii als
nieuwe naam voor Thelocactus beguinii.

Over de pollenmorfologie van sommige
Braziliaanse cactussoorten schrijven F. de
Assis Ribeiro dos Santos, H.M. Watanabe &
J. Luiz de Hamburgo Alves.

R. Crook & R. Mottram zijn toe aan deel 3
van hun Opuntia-index.

Via onze onvolprezen bibliothecaris ont-
ving ik in bruikleen A History of Succulent
Plants, door de bekende auteur Gordon D.
Rowley. Een caleidoscopisch boek, waarin de
auteur op onnavolgbare wijze een ongekende
schat aan weetfeitjes uit de geschiedenis van
de planten, de kwekers, de verzamelaars, de
wetenschappers, de boeken, de tijdschriften,
de postzegels, de verenigingen, kortom alles,
wat je maar op het gebied van succulente
planten kunt verzinnen, bij elkaar gegaard
heeft. Ook het verzamelen van de gebruikte
iconografie moet welhaast een mensenleven
gekost hebben, en heeft dat waarschijnlijk
ook, want de auteur, die volgens de achter-
flap van het boek 75 jaar is, heeft zijn leven
aan de succulente planten gewijd.

Niettemin  blijft het een mengeling van
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salontafelboek en rariteitenkabinet. Ik heb er
avonden lang met veel plezier in zitten gras-
duinen, maar persoonlijk zou ik er de hoge
prijs niet voor neertellen. Dit doet overigens
niets af van de hoge kwaliteit, zowel van de
inhoud als van de vormgeving. Het boek be-
slaat 409 pagina�s en telt 431 kleurenfoto�s
plus 97 figuren. Uitgegeven bij Strawberry
Press, 1997. De prijs bedraagt 78 engelse
ponden.

In het Tsjechische tijdschrift KaktusyKaktusyKaktusyKaktusyKaktusy(34-
1,1998) staat onder meer een artikel over
Lobivia tiegeliana var.pusilla, door R. Slaba.

L.Kunte bespreekt Agave megalacantha,
een soort die aan de rand van een vulkaan-
krater groeit.

V. Seda schrijft over zijn reis door Bolivia.
Interessanter vind ik de �special�

(Kaktusy 34-special 1998/1), die geheel ge-
wijd is aan de Euphorbia�s van Ethiopi ë , ge-
schreven door V. Vlk.

Van HaseltoniaHaseltoniaHaseltoniaHaseltoniaHaseltonia, het jaarboek van de Ame-
rikaanse vereniging, is aflevering 5 versche-
nen. Het is te bestellen voor $ 32 bij Mindy
Fusaro, PO Box 2615, Pahrump, NV 89041-
2615, USA. Te zijner tijd hoop ik de inhoud
in deze rubriek te kunnen bespreken.

Van Ulrich Meve is verschenen het boek
The genus DuvaliaThe genus DuvaliaThe genus DuvaliaThe genus DuvaliaThe genus Duvalia (Stapelieae).

Het is uitgegeven bij Springer, PO Box
89, A-1201 Wien en kost DM 125. Het telt
132 pagina�s en bevat 54 figuren en 4 kleur-
platen.

In het Italiaanse tijdschrift Piante GrassePiante GrassePiante GrassePiante GrassePiante Grasse
[17 - 4, 1997]  verhaalt Paul Shirley over zijn
zoektocht naar succulenten in Indonesia.
Vooral Hoya�s en Dischidia�s passeren de re-
vue.

F. Hochstaetter is toe aan deel 6 van zijn
revisie van het geslacht Sclerocactus.

L. Stocco wijdt een bijdrage aan het ge-
nus Aloinopsis.

Het uitgeven van extra themanummers
begint in de mode te raken. Bij deze afleve-

ring hoort een �Speciale 1997�, die geheel
gewijd is aan Braziliaanse cactussen. De be-
schrijvingen van Werner van Heek zijn sum-
mier; het is meer een foto-album geworden,
met vaak schitterende plaatjes.

Het Franstalige Succulentes Succulentes Succulentes Succulentes Succulentes [21 - 2, mei
1998] bevat een artikel over Ancistrocactus
tobuschii, door P. Fontaine.

Rauh & Gerold brengen de nieuw-
beschrijving van Euphorbia waringiae, af-
komstig uit Madagascar. J-M. Solichon wijdt
een bijdrage aan succulente gebergteplanten
uit de franse flora, een artikel met leuke
plaatjes. Echte succulenten zijn de bespro-
ken soorten echter niet!

Ook dit tijdschrift brengt een �Numéro
Spécial�, geheel gewijd aan de Mesembryan-
themaceae. Niet alleen mooie plaatjes, maar
ook artikelen over herkomst, geografie en
identificatie, met determinatiesleutels op
onderfamilie en geslacht zijn opgenomen.
Ook een sleutel voor determinatie met be-
hulp van vegetatieve kenmerken lijkt mij nut-
tig om ook niet-bloeiende planten op naam
te kunnen brengen.

In het British Cactus & Succulent Journal British Cactus & Succulent Journal British Cactus & Succulent Journal British Cactus & Succulent Journal British Cactus & Succulent Journal
[16 - 2, juni 1998] schrijft John Pilbeam over
de Aloe�s in de Huntington Botanical
Gardens. Dezelfde auteur levert een bijdrage
over Sulcorebutia.

N. Gerloff & R. Zahra vergelijken
Notocactus minusculus met N. ottonis en ko-
men tot de slotsom, dat beide soorten wei-
nig verschillen.

Over de bescherming van cactussen in
Peru schrijft C. Ostolaza.

T. Smale behandelt Conophytum pellu-
cidum, een artikel met prachtige foto�s.

A. Hofacker bespreekt Pilosocereus
luetzelburgii. A. Butler is toe aan deel 2 van
zijn verhandeling over Sansevieria.

R. Zahra, wonende op het eiland Malta,
bespreekt de mogelijkheden van de cactus-
liefhebberij aldaar.
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In het Duitse Kakteen und andereKakteen und andereKakteen und andereKakteen und andereKakteen und andere
SukkulentenSukkulentenSukkulentenSukkulentenSukkulenten, kortweg KuaS

[49 - 5, mei 1998] schrijft A. Hofacker
over het nieuwe geslacht Pierrebraunia, plan-
ten die eerder als Floribunda en nog eerder
als Arrojadoa bekend geworden zijn.

R. Mattern schrijft over de cultuur van
Yucca�s in Europa.

J. Ettelt haalt de geschiedenis van de ont-
dekking van Astrophytum asterias weer eens
op. Over vruchtvorming bij Mammillaria
senilis bericht H. Wittner.

R. Seidelt schrijft over de cactussen van
de Galapagos-eilanden.

[49 - 6, juni 1998] opent met een artikel
over Pterocactus kuntzei, van de hand van K.
Gillmer & H.P. Thomas.

P. Schupke bespreekt de vegetatie van de
nevelzone in de Mexicaanse Sierra madre
occidental.

K. Eckert toont een kruisingsprodukt tus-
sen Aporocactus en Trichocereus.

 [KuaS 49 - 7, juli 1998] bevat een bij-
drage over Boliviaanse cactussen door G.
Fritz.

E. Lutz was in Mexico en vertelt van zijn
vondsten, waaronder een grote groep
Coryphantha recurvata.

G. Frank vraagt zich af of Echinocereus
pamanesiorum ssp. bonatzii werkelijk
slechts een subspecies is of toch niet de sta-
tus van aparte soort verdient.

John Lavranos publiceert enkele nieuwe
taxa in het genus Aloe: A. compressa var.
paucituberculata, A. cyrtophylla, A.
berevoana en A. megalocarpa.

Het Mexicaanse tijdschrift Cactaceas yCactaceas yCactaceas yCactaceas yCactaceas y
Suculentas MexicanasSuculentas MexicanasSuculentas MexicanasSuculentas MexicanasSuculentas Mexicanas [43 - 2, 1998] brengt
de nieuwbeschrijving van Thompsonella
mixtecana, door J. Reyes & L. Lopez.

T. Hernandez Barrera bespreekt de moge-
lijkheden tot bescherming van de vindplaat-
sen van  Pelecyphora strobiliformis.

De ecologie van Stenocactus
dichroacanthus var. violaciflorus wordt door

M. Huerta Martinez & V.E. Escobar Santos
besproken.

In het TTTTTsjechische Kaktusysjechische Kaktusysjechische Kaktusysjechische Kaktusysjechische Kaktusy [34 - 2, 1998]
wordt een nieuwe Crassula voorgesteld door
P. Pavelka: Crassula ausensis subsp.
titanopsis .

J. Odehnal schrijft over Carrizal, de vind-
plaats van Gymnocalycium cardenasianum.

Vervolgens een bijdrage over Rhytidi-
caulon macrolobum, door P. Hanacek.

I. Richterova schrijft over de botanische
tuin van Pilsen.

J. Snicer meldt zijn inzicht over de taxo-
nomische positie van Thelocactus buekii bin-
nen het geslacht. J. Klikar wijdt een bijdrage
aan Matucana madisoniorum. Het geslacht
Dinteranthus wordt kort voorgesteld door A.
Hlava en V. Richtr.

Bij uitgeverij Ulmer in Stuttgart ver-
scheen het boek �Sukkulente Euphorbien��Sukkulente Euphorbien��Sukkulente Euphorbien��Sukkulente Euphorbien��Sukkulente Euphorbien�,
geschreven door V. Buddensiek. Het behan-
delt alle aspecten van de cultuur van succu-
lente Euphorbia�s. Het boek telt 176 bladzij-
den en 67 kleurenfoto�s plus 27 tekeningen.
ISBN 3 8001 6634 8. Het kost DM 98,� en
is te bestellen bij de uitgever, Postfach 70 05
61, 70574 Stuttgart
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HET GESLACHT YUCCA (AGAVACEAE) D EEL 2.

Fritz Hochstätter

YYYYYucca harrimaniae ucca harrimaniae ucca harrimaniae ucca harrimaniae ucca harrimaniae Trelease
�Harriman�s Yucca�.
Annual Rep. Missouri Bot. Gard. 13: 59
(1902).
Type: Trelease, Helper, Carbon Co., Utah,
7 september 1901.

Synoniemen
Yucca harrimaniae Trelease var. gilbertiana
Trelease, Annual Rep. Missouri Bot.
Gard. 18: 225 (1907).
Yucca gilbertiana Rydb. Fl. Rocky Mts.
1061: 1917 (1918).

Representatief materiaal
fh 1178.30, Halfway Wash, Utah, 1700

m; fh 1178.31, Henry Mts., Utah, 1800 m;
fh 1178.50, Coal Cliffs Castle, Utah, 1850
m; fh 1178.74, Indian Canyon, Utah, 2000
m; fh 1178.75, Henry Mts., Utah, 1550 m;
fh 1178.76, Springs, Utah, 1500 m;
fh.1178.87, Granite Wash, Utah, 1525 m; fh
1179.36, Boulder Mts., Utah, 2700 m; fh
1179.51, Lund, Utah, 1550 m; fh 1179.77,
Gunnison, Colorado, 2000 m.

Beschrijving
Dichte tot losse stamloze groepen vor-

mend van 30-100 cm breed, bestaande uit 3-
20 rozetten. Bladeren in kleine rozetten,
recht tot lancetvormig, met bolle en holle
zijde, 10-50 cm lang, 0,7-1,4 cm breed,
grijsgroen tot blauwgroen of groen, star;
bladrand eerst papierachtig, daarna voorzien
van lange dunne draden, aan de top met
korte, harde, bruinachtig tot witte doorn.

Bloeiwijze als een druiventros vertakt of
zelden met korte, 1-5 cm lange vertakkin-
gen, 40-100 cm lang, tussen de bladeren
verschijnend; bloeistengel glad, groenachtig

met bruine tot rood-violette strepen; zijtak-
ken dun, star, 15-20 cm lang.

Bloem breed klokvormig, 4-6 cm lang,
geel tot geelgroen, dikwijls met violette stre-
pen, hangend aan 1-2 cm lange bloemstelen;
buitenste bloemblaadjes 2-4 mm aan de ba-
sis met elkaar vergroeid, eivormig; binnen-
ste bloemblaadjes breder dan de buitenste,
vlezig. Meeldraden 1.5-3 cm lang, kort be-
haard; helmhokjes 3-3.5 mm lang. Vrucht-
beginsel 1.5-2 cm lang; stamper lichtgroen,
9-12 mm lang.

Vruchten cylindrisch, verhout, 3.5-6 cm
lang, 1.5-3 cm breed, meestal samen-
gedrukt, bij rijpheid uitgedroogd en in het
midden wijd opengescheurd.

Zaad zwart, ruw, gestructureerd, met
smalle vleugels, 0.8 cm lang en breed.

Bloeitijd april-juli. De zaden rijpen afhan-
kelijk van de standplaats in 6-10 weken.

Voorkomen
In grasland, Sagebrush 1 )-, Pinyon-Juni-

per2)-, -en Mountainbrush3)-vegetaties, op
droge hellingen en heuvels in oost Utah tot
west en zuid Colorado en noord-oost
Arizona, meestal op kalksteen of vulkanische
hellingen in het Bonneville Basin in Toele
Co., Utah en zuidwaarts tot Iron Co., Utah,
op de plateaus en in de canyons van Utah,
van Garfield Co. noordelijk tot Carbon Co.,
oostelijk tot Grand Co. en San Juan Co., op
1000-2700 m hoogte.

Groeit samen met Sclerocactus
pubispinus, S. spinosior, S. spinosior ssp.
blainei, S. parviflorus, S. wrightiae,
Pediocactus bradyi ssp. despainii, P. bradyi
ssp. winkleri, P. simpsonii, en verschillende
soorten Echinocereus, Micropuntia, Escobaria
en Opuntia.
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Sleutel tot de variëteiten van Yucca harrimaniae
1A. Zonder wortelstokken ........................................................ var. harrimaniae
1B. Met wortelstokken .............................................................. 2

2A. Bladeren, buigzaam, hangend en naar de grond gericht,
bloeistengel tot 40 cm lang, geen vruchten vormend ......... var. sterilis
2B. Bladeren recht tot zwak gekromd, bloeistengel
40-140 cm lang, normaal vruchtend vormend ...................... var. neomexicana

Verschillende opvattingen van verschil-
lende auteurs (Trelease 1902, 1907,
McKelvey 1937, 1947, Webber 1953, Welsh
et al 1993) hebben tot een nomenclatorische
chaos geleid. Ten aanzien van de hier be-
sproken soorten spreekt de bewerking van
Reveal (1977) mij na mijn veldonderzoek het
meest aan.

Zoals bij andere soorten uit het zuid-wes-
ten van de Verenigde Staten is ook het on-
derscheid tussen de vari ë teiten van Y. harri-
maniae moeilijk. Net als Yucca glauca
groeien de planten verspreid over het Great
Basin. De grootste populatiedichtheid is in
midden Utah te vinden.

Het type van Y. harrimaniae werd verza-
meld in Helper, Utah. Dit is een grotere
vorm dan in west Utah, met meestal rechte
tot smal-lancetvormige bladeren. Het onder-
ste deel van de bloeiwijze bevindt zich tus-
sen de bladeren. Planten die geïsoleerd
groeien in hogere gebieden of Mesa4) zijn
groter en hebben veel langere bladeren.
Deze vormen komen ook voor in Nevada en
Utah (Deep Creek Range) en in de zuid-wes-
telijke uitlopers van het Wasatch gebergte.

Populaties in west Utah werden door
Trelease als var. gilbertiana beschouwd. Be-
halve het feit dat deze planten iets groter
worden, vertonen ze geen duidelijke ver-
schillen. Ze hebben normale, korte, smal-
eivormige bladeren met een ver boven de
bladeren uitkomende bloeiwijze.

Verscheidene geïsoleerde populaties in
het Uintah Basin, Utah, lijken meer op de
planten van west Utah dan op die van oost
Utah ten zuiden van het Uintah Basin.

verspreidingsgebied van Yucca
harrimaniae

::::::::::::::::::::::::::::::::::: var . harrimaniae
l var. neomexicana
¡ var. sterilis

In afgelegen gebieden van het Glen
Canyon gebied, in zuid Utah, hebben zich op
zandgrond enkele interessante populaties
met korte brede bladeren gevestigd. Nader
onderzoek daaraan is nodig.
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Zaad van Yucca harrimaniae Fh 1179.51
(Tekening van Dr. Günter Hentzschel)

A. Zijaanzicht:

T=Testa: zwart, ,fijn knobbelig .

Oppervlakte licht golvend, aan de randen

licht gevleugeld (Fl)

B: Hilum-micropylaire zone:

M: Micropyle

Hi: Hilum

C: Onderaanzicht:

Fl= Vleugel, onregelmatig gebogen en goed

ontwikkeld.

D: Doorsnede overlangs

Mi = Micropyle

Hi = Hilum

End = Endosperm

Em =Embryo

P=Restant van integument-lagen, spons

achtig , gescheurd. (= gelijk aan S ?)

Eg=Aan het endosperm grenzende cellen;

donker en fijncellig .

S =S ponsachtig gespeten, gescheurd. (cel-

lagen onder de testa)

T=Testa: zwart, taai, fijncellig ,
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Rechts:

Yucca harrimaniae Fh 1179.13. S er-

vier Plateau, Utah op 1700 m in

volle bloei. mei 1991.

Onder:

Yucca harrimaniae Fh 1179.77.

Gunnison, Colorado op 2000 m met

opengaande bloemen. Juni 1987.
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Yucca harrimaniae var. neomexicana Fh 1179.37. Kenton, Oklahoma op 1300 m, met vruchten. Mei 1989.

Yucca harrimaniae Trelease var.
neomexicana (WOOTON & STANDL EY)
Reveal

In: Intermountain Flora, Vascular Plants of
the Intermountain West, USA, pp. 527-536
(1977).
Type: Standley 6208, 0,5 mijl ten noorden
van Des Moines, Union Co., New Mexico,
20 juni 1911.

B asioniem
Yucca neomexicana Wooton & Standley,
Contr. U.S. Natl. Herb. 16: 115 (1913).

Representatief materiaal
fh 1179.37, Kenton, Oklahoma, 1300 m; fh
1179.38, Clayton, New Mexico, 1370 m.

Beschrijving
Planten stamloos, met verspreide uitlo-

pers. Bladeren recht tot zwak gebogen,
bleekgroen, star, met holle en bolle zijde,
10-30 cm lang, 0,7-2 cm breed; randen wit,
gerafeld.

Bloeistengel 40-140 cm lang, met korte
zijtakken. Bloem klokvormig, 2-4 cm lang,
wit, soms violet; stamper lichtgroen, 6-10
mm lang; vruchten cylindrisch, verticaal
staand, houtig, 3-5 cm lang, 2 cm breed,
samengedrukt, bij rijpheid wijd openstaand.

Zaad zwart, ruw en gestructureerd. Bloei-
tijd mei-juli.

Voorkomen
Zuid-oost Colorado, noord-oost New

Mexico, grensgebied van noord-west
Oklahoma en New Mexico. Groeit samen
met Echinocereus reichenbachii, E.
viridiflorus en verschillende soorten
Opuntia.

Var. neomexicana heeft een langere bloei-
wijze dan var. harrimaniae. De bloemkleur is
meestal wit (bij var. harrimaniae geel tot
geelgroen). Net als var. sterilis vormt var.
neomexicana uitlopers.
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Yucca harrimaniae Trelease var. sterilis Neese & Welsh
�Uintah Basin Yucca�
Great Basin Naturalist 45 (4): 789-790 (1986)

Typemateriaal:
S.L. Welsh 18461, ca 8 km ten zuiden van Jensen, bij begin van
Walker Hollow, Uintah Co., USA, 1470 m., holotype en 4
isotypen gedeponeerd in BRY (Brigham Young University).

Representatief materiaal
S. White & E. Neese 133 (BRY), Utah, Uintah Co., 19 km ten
zuidzuidwesten van Naples, 14 mei 1980; Neese et al 7479
(BRY), begin van Walker Hollow, 31 mei 1979; E. Neese & L.
England 5899 (BRY), 41 km ten zuiden van Roosevelt, 29 juni
1978; E. Neese & B. Welsh 7542 (BRY), ca. 3 km ten noordwes-
ten van Gusher, 8 juni 1979; E. Neese 7663 (BRY), Duchesne
Co., ca. 11 km ten noord-noordwesten van Roosevelt, 19 juni
1979; fh 1179.78, Uintah Basin, Utah, 1300 m; fh 1179.79,
Pariette Draw, Utah, 1600 m; fh 1179.80, Roosevelt, Utah,
1700 m.

B eschrijving
Planten stamloos, met verspreide uitlopers. Bladeren gebogen,

tot op de grond hangend, blauwgrijs, 10-30 cm lang, tot 2 cm
breed, zwak gerafeld aan de rand.

Bloeiwijze tot 40 cm lang; bloemen groot, klokvormig, 3-5 cm
lang, hangend, wit, soms violet. Bloeitijd mei-juni.

Voorkomen
Uintah Basin van Duchesne Co. en Uintah Co., Utah, op zand-

grond, op 1300-1700 m hoogte. Groeit  samen met Sclerocactus
wetlandicus, S. wetlandicus  ssp. ilseae, Pediocactus simpsonii, P.
simpsonii f. dinosauriensis, diverse soorten Opuntia en Echinoce-
reus.

Tijdens veldwerk eind jaren �70 begin �80 ontdekte Gardner
deze planten in het Pariette Bench-gebied. Pas in het begin van
de jaren �80 kon ik enkele exemplaren bestuderen, maar een
juiste indeling van deze planten was tot dan toe nog niet moge-
lijk.

In hetzelfde gebied werden andere populaties in Sagebrush 1 )-
en zoutwoestijnen gevonden. Typisch voor var. sterilis zijn de ver-
spreide rozetten die door wortelstokken met elkaar verbonden
zijn. De bladeren zijn zwak gerafeld en buigen naar de grond, dit
in tegenstelling tot de typische Y. harrimaniae die dichter bij el-
kaar staande rozetten in kleine groepen vormt. Ondanks jarenlang
intensief onderzoek aan enkele populaties konden geen vrucht-
dragende planten ontdekt worden, ook niet aan oude exemplaren.
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Yucca harrimaniae var.

sterilis Fh 1179.78.

Uintah Basin, Utah op

1300 m in volle bloei

met korte bloeiwijze.

6 mei 1995.
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Yucca elata Engelmann
�Soaptree Yucca� (bloem van de staat New
Mexico)
Bot. Gaz. 7: 17 (1882).
Lectotype (geselecteerd door McKelvey):
Rothrock 382, Camp Grant, Graham Co.,
Arizona, juli 1874

B asioniem
Yucca angustifolia var. elata Engelmann,
Trans. Acad. Sci. St. Louis 3: 50 (1873).

Synoniemen
Yucca angustifolia var. radiosa Engelmann,
Rep. Geol. Explor. 40th Parallel 5: 496
(1871).
Yucca radiosa Trelease, Annual Rep.
Missouri Bot. Gard. 13: 56 (1902).

Representatief materiaal
fh 1176.1, Union Co., New Mexico, 1500

m; fh 1178.10, Carizzo Mts., New Mexico,
1900 m; fh 1178.33, Las Cruses, New
Mexico, 1400 m; fh 1178.39, Cottonwood,
Arizona, 1600 m; fh 1178.29, Dell City,
Texas, 1200 m; fh 1179.30, Alpine, Texas,
1500 m; fh 1179.31, Cornudas, Texas, 1030
m.

Beschrijving
Plant stamloos of boomvormig, enkelvou-

dig of spruitend, in groepen van verschei-
dene rozetten, indien boomvormig dan met
enkelvoudige of vertakte stam, 0,3-4,5 m
hoog, recht, bedekt met oude bladeren, dik-
wijls met vertakkingen in het bovenste deel,
zelden met korte, 0,6-1,8 m lange, op de
grond liggende stammen met verscheidene
rozetten, 0,5-4 m breed. Bladeren in de ro-
zetten los tot dicht op elkaar, langwerpig,
met platte en bolle of met platte en gekielde
zijde, 30-90 cm lang, 0,3-1,3 cm breed,
bleekgroen tot geelgroen, radiair uitge-
spreid, buigzaam; bladbasis breed, wit tot
cremekleurig, 3-5 cm lang, 3-6 cm breed;
bladrand wit tot groenachtig wit, met rafels,
spits toelopend met een korte doorn.

Bloeistengel vertikaal, 0,5-2 m lang,
glad, groen tot roodachtig of geelachtig,
met verscheidene 0,5-3,5 cm lange, rechtop
of horizontaal staande vertakkingen. Bloei-
wijze vertakt, dicht tot los, alleen de boven-
ste bloemen in trossen gerangschikt, 0,5-3
m lang, hoog boven de rozetten uitstekend.

Bloem klokvormig tot enigszins bolvor-
mig, 4-6 cm lang, wit tot cremekleurig, met
groene of roze tint, soms hangend; bloem-
steel kort, dun tot dik, 0,7-2,5 cm lang; bui-
tenste bloemblaadjes eivormig tot langwer-
pig eivormig of breed elliptisch; binnenste
bloemblaadjes breder dan de buitenste, dun
en niet vlezig. Meeldraden 1,5-3 cm lang,
behaard, niet aan de voet vergroeid; helm-
hokjes 2-5 mm lang. Vruchtbeginsel 1,5-2
cm lang; stamper wit tot bleekgroen, 5-10
mm lang.

Vruchten langwerpig tot cylindrisch, 5-8
cm lang, 3,5-6 cm breed, niet of bijna niet
samengedrukt.

Zaden zwart, dun, glad, met of zonder
gevleugelde rand, 7-10 mm lang, 10 mm
breed.

Bloeitijd: april-juni.

Yucca elata Fh 1179.85. White S ands National mo-

nument, Nieuw Mexico op 1400 m met bloem-

resten en vruchten. April 1995.
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Voorkomen
In woestijnen, meestal op zandgrond in

zuid Arizona, zuid en midden New Mexico,
west Texas, met uitlopers tot in noord
Mexico, op 850-1900 m hoogte.

Begeleidende soorten: Toumeya
papyracantha, Sclerocactus parviflorus,
Echinocactus horizonthalonius, verschillende
soorten Epithelantha, Mammillaria, Echino-
cereus en Opuntia.

Sleutel tot de varieteiten van Yucca elata
1.1. Bloeiwijze korter dan 2 m, bladeren buigzaam, zaden

gestructureerd ........................................... var. utahensis
1.2. Bloeiwijze tot 3 m lang ..................................................... 2

2.1. Met stam (boomachtig), bladeren buigzaam, zaden
glad .............................................................. var. elata

2.2. Stamloos of met korte stam, bladeren star, zaden
gestructureerd ........................................... var. verdiensis

De grootste populaties vinden we in Zuid
Arizona, aangrenzend Nieuw Mexico en
West Texas. Y. elata kan hier tot vertakte bo-
men uitgroeien. Alleen de bovenste bloemen
van de bloeiwijze zijn als in een druiventros
gerangschikt. De boven de bladeren begin-
nende, tot 3 m hoge bloeiwijzen vormen bij
voorbeeld in de duinen van White Sands een
fraai schouwspel.

Meest stamloze planten met trosvormige
bloeiwijzen behoren tot Yucca angustissima.
Webber (1953) beschouwt var. utahensis en
var. verdiensis als hybriden van Y. elata en Y.
glauca. Hiervoor is echter geen goed argu-
ment voorhanden.

Foto op rechterpagina:

Yucca elata. Foto Bechtold, april 1995.

White S ands, Nieuw Mexico. Bloeiwijze ver boven

de bladeren met rijpe zaadcapsules.
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L iteratuur
Welsh, S.L., N.D. Atwood, S. Goodrich, L.C.

Higgins, 1993. A Utah Flora (Agavaceae),
B righam Young University, Provo, Utah.

Voor overige literatuur wordt verwezen
naar deel 1 van deze serie (Succulenta april
1998).

(wordt vervolgd)

Voetnoten van de vertaler

1. S agebrush - open steppenvegetatie met vooral

Artemisia (Alsem)-soorten.

2 Pinyon-Juniper - bosvegetatie vooral bestaande

uit dennen (Pinus spp.) en jeneverbessen

(Juniperus spp.). De soortensamenstelling verschilt

per gebied.

3. Mountainbrush - open, uit struiken bestaande

gebergtevegetatie (tot boven 2000 m); kenmer-

kende soorten zijn Chrysothamnus nauseosus

(Asteraceae) en Purshia tridentata (Rosaceae).

4. Mesa - landschap bestaande uit afgeplatte heu-

vels (�tafelbergen�).

Ponderosa Pine - Pinus ponderosa, een dennen-

soort die 60 m hoog kan worden.

5. Creosote Bush - Larrea tridentata

(Zygophyllaceae), tamelijk grote, bij de grond ver-

takte struik.

Vertaling  en bewerking Rob Bregman

Postfach 510 201, D 68242  Mannheim, Duitsland.
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B IJZONDERE MENSEN MET EEN B IJZONDERE HOB B Y
IN DE HAK VAN DE LAARS

J .M. Smit - Reesink

Afgelopen winter werd ik opgebeld uit
Itali ë  door een mevrouw die Nederlands
sprak.

Mevrouw Anna Andriani uit Avetrano
meldde dat haar man een nummer van
Succulenta miste en of ik er voor kon zorgen
dat hij dat alsnog toegestuurd kreeg. Ik zei
dat ik dat natuurlijk zou doen en sprak mijn
verwondering uit over het feit, dat ze Ne-
derlands sprak. Hieruit ontstond een heel
gesprek (en later nog meer en meer), waar-
over ik u het een en ander zal vertellen.

Anna Andriani vertelde, dat ze uit Amster-
dam komt en dat ze met haar man indertijd
daar een volkstuin heeft gehad met een
cactuskas. Op een gegeven moment hebben
ze besloten te verhuizen naar Itali ë , het ge -
boorteland van haar man, vanwege het kli-
maat en waarschijnlijk ook wel een beetje uit
heimwee.

Natuurlijk kwam het goed van pas dat de
heer Andriani in de bouw werkzaam is. In
Avetrano hebben ze hun huis helemaal zelf
gebouwd en zij hebben er zelfs een hout-
kachel, die de afgelopen natte winter goede
diensten heeft bewezen. Ze wilden ook weer
graag een kas hebben. Want succulenten
kweken, dat hoort er ook bij, nietwaar?

In Itali ë  zijn kassen van aluminium en
glas, zoals wij ze hebben, onbetaalbaar. In
de landen aan de Middellandse Zee zie je
wel eens plastic koepelkassen, die zijn ech-
ter door het vele zonlicht in een paar jaar
vergaan.

In Amsterdam kregen ze geen kans hun
kas te verkopen, maar daar bedachten ze na
de bovenstaande ervaring een slimme oplos-
sing voor.

Dus wat deden de Andriani�s......?
Ze namen tijdens elke treinreis Amster-

dam/Avetrano een stukje kas mee en bouw-
den hem daar weer op!

Stel je voor: in de trein met aluminium
profielen en later met glas!

Nog later waren ze altijd verzekerd van
een zitplaats, want wie wil er nou in de
buurt zitten van iemand met een doos vol
van die stekeldingen?

De Italianen die om hen heen wonen von-
den het in het begin maar een vreemde lief-
hebberij, maar ook dat wende.

De oudste planten zijn nu 30 jaar oud en
uit zaad of uit jonge plantjes opgegroeid.

De laatste paar jaar kweekt MimoAndriani
ook lithops, conopytums en agaves. Het re-
sultaat is om jaloers op te worden, maar op
zo�n plek, met 40 à 45 graden in de zomer
en met zoveel liefde en kennis voor de ver-
zorging van de planten .....

Veel vetplanten, zoals aeonium,
bryophyllum, aloë  en gasteria staan het jaar
rond in de tuin en hebben het ook daar
uitstekend naar hun zin. In het begin ge-
beurde het dat MimoAndriani vetplanten uit
de kas gooide omdat ze er naar zijn zin niet
mooi genoeg uitzagen, maar Anna kon dat
niet aanzien en gaf ze dan weer een plekje in
de tuin, waar ze natuurlijk weer aan de groei
gingen. Het Nederlands bloed laat zich ook
gelden in de miniatuur Keukenhof.

Prins Willem Alexanderlaan 104, 6721 AE

Bennekom.

Foto�s van Andriani:

a. Zomaar een hoekje. (boven links)

b. Rail-idee (boven rechts)

c. Fam. Adriani-Heukeroth, Casella Postale 22,

Avetrana 74020 (TA) Italia (foto midden links)

d. Lithops 20-8-95 (midden rechts)

e. zaailingen (onder links)

f. mijn privé keukenhof
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O NZE WEBSITE
H TTP://WWW.SUCCULENTA.NLH TTP://WWW.SUCCULENTA.NLH TTP://WWW.SUCCULENTA.NLH TTP://WWW.SUCCULENTA.NLH TTP://WWW.SUCCULENTA.NL

Paul Laney

Zoals U reeds vorige maand in het ver-
slag van de voorjaarsvergadering hebt kun-
nen lezen, heeft Succulenta  een nieuwe in-
stelling nl. de website. In dit artikel wil ik u
gaarne wat meer hierover vertellen.

HistorieHistorieHistorieHistorieHistorie
Zo�n 9 maanden geleden kwam ik tijdens

de najaarsvergadering met de volgende vraag
aan het bestuur: �Moet Succulenta zichzelf
niet eens profileren op het Internet.� De re-
den voor deze vraag was, dat ik tijdens mijn
dwaaltochten door Internet-land veel infor-
matie over cactussen en over onze buiten-
landse zusterverenigingen tegenkwam. Na-
dere informatie bij deze zusterverenigingen
leerde mij dat de aanwas van nieuwe leden
door dit nieuwe medium redelijk groot was.
Men kon nu potenti ë le leden bereiken die
voorheen onbereikbaar waren. En dit alles
voor weinig geld. Gelukkig stemde het be-
stuur in met de plannen voor een eigen
Internet-site, en een groepje mensen gaven
zich tijdens de vergadering op om dit te
gaan realiseren. Uiteindelijk bleven er van
dit groepje slechts 2 mensen over: ikzelf en
Joop van Alten. Inmiddels had Joop een E-
mail adres geregeld en ruimte gereserveerd
waarop we onze site konden plaatsen.

Eindelijk aan de slag
Nadat de taakverdeling tussen Joop en

mij duidelijk was, werd er hard gewerkt om
de benodigde spullen geschikt te maken
voor publicatie op het Internet. Hierbij
moesten we rekening houden met een zo
groot mogelijk bereik. Dit had als conse-
quentie dat het gepubliceerde door alle be-
kende browsers (software om internet-pagi-
na�s mee te bekijken) gebruikt moest kunnen
worden, en dat de grootte van het gepubli-

ceerde zó klein mogelijk moest zijn (dus
geen overbodige zaken). Dit had tot gevolg
dat alles met de hand moest gebeuren. Een
ander uitgangspunt was, dat de site tweeta-
lig moest zijn, nl. Nederlandstalig en Engels-
talig. Helaas is mijn kennis, en die van Joop,
niet zodanig dat wij ons steenkolenengels in
het buitenland durfden te profileren. Maar
gelukkig vonden wij Paul Klaassen bereid de
engelse vertalingen op zich te nemen.

De bezoekers
Inmiddels is er achter de schermen veel

arbeid verricht. Dit heeft tot gevolg gehad
dat de huidige site er wezen mag. Hij wordt
dan ook regelmatig door zowel Nederlandse
als buitenlandse liefhebbers bezocht. In de
periode van 22 mei t/m 14 augustus bezoch-
ten 186 liefhebbers de Nederlandstalige en
111 liefhebbers de Engelstalige site. De
Nederlandstalige site wordt voornamelijk
door liefhebbers uit Nederland (97) en Bel-
gi ë  (43) bezocht. 13 liefhebbers uit de ove -
rige Europese landen en 8 uit de rest van de
wereld bezochten ook onze site, terwijl van
de overige bezoekers de herkomst niet be-
kend is.

Dat de Engelstalige site liefhebbers uit
andere gebieden aantrekt moge duidelijk
zijn. De hoofdmoot wordt hier gevormd door
de Verenigde Staten (17) en Brazili ë  (10). De
rest van Europa scoort 39 stuks en de rest
van de wereld 9. Van de overige bezoekers is
ook hier de herkomst niet te achterhalen.

De bezoekers hebben niet echt een voor-
keur om onze sites op een bepaalde dag te
bezoeken, hoewel het maandags en vrijdags
iets rustiger is op de Nederlandse site. Daar-
entegen is het op onze Engelstalige site op
maandag het drukst.

Ook onze ledenadministrateur is tevre-

:
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den, want er hebben zich inmiddels al een
aantal (potenti ë le) leden, via onze website,
aangemeld.

Wat staat er nu eigenlijk op onze website?

- Algemene informatie over onze vereAlgemene informatie over onze vereAlgemene informatie over onze vereAlgemene informatie over onze vereAlgemene informatie over onze vere-----
nigingnigingnigingnigingniging. Hierin staat alle informatie inzake
onze vereniging, zoals adressen, instellin-
gen, en lidmaatschap.

- BibliotheekBibliotheekBibliotheekBibliotheekBibliotheek. De hele inhoud van
Succulenta´s bibliotheek kunt U hier bekij-
ken. Deze pagina is ±70 Kb groot, en biedt
ontzettend veel informatie.

- IndexenIndexenIndexenIndexenIndexen. Er zijn nu twee jaargangen
met indexen van plantennamen uit Succu-
lenta aanwezig, nl. die over 1997 en 1998.

- InhoudInhoudInhoudInhoudInhoud. Ook hiervan zijn de twee jaar-
gangen 1997 en 1998 aanwezig, waarbij in
1998 ook uitgebreidere gegevens over de in-
houd van de artikelen staan.

- AfdelingactiviteitenAfdelingactiviteitenAfdelingactiviteitenAfdelingactiviteitenAfdelingactiviteiten. Hierin staan de
afdelingactiviteiten die nog plaats zullen
gaan vinden. De bron is het verenigings-
nieuws, aangevuld met via e-mail ontvangen
informatie van de afdelingen.

- VVVVVerenigingsactiviteitenerenigingsactiviteitenerenigingsactiviteitenerenigingsactiviteitenerenigingsactiviteiten. Dit is echt een
kopie van het verenigingsnieuws.

- NieuwbeschrijvingenNieuwbeschrijvingenNieuwbeschrijvingenNieuwbeschrijvingenNieuwbeschrijvingen. Deze pagina is
op verzoek van diverse liefhebbers
opgestart. Op deze pagina´s zult U nieuw-
beschrijvingen van cactussen en vetplanten
tegenkomen, zoals deze in het verleden in
Succulenta gepubliceerd zijn.

- Links naar andere sitesLinks naar andere sitesLinks naar andere sitesLinks naar andere sitesLinks naar andere sites. Op deze
pagina´s treft u verwijzingen aan naar an-
dere zeer interessante website´s, die allen
iets met cactussen en vetplanten te maken
hebben.

- Overige zakOverige zakOverige zakOverige zakOverige zakenenenenen. Hier staat informatie
die slechts van korte duur geldig is, zoals
bijvoorbeeld de �Oproep van het Bestuur�.
Ook staat hier wanneer er iets op de website
veranderd is, en wat die veranderingen in
hielden.

TTTTTip:ip:ip:ip:ip: U kunt alle pagina´s bewaren mid-

dels de bewaaroptie van Uw browser, zodat
U deze pagina´s off-line kunt bekijken.

WWWWWat wordt de toekat wordt de toekat wordt de toekat wordt de toekat wordt de toekomst?omst?omst?omst?omst?
Voor de toekomst bestaan er vele plannen

voor onze website. Ten eerste dient het aan-
tal nieuwbeschrijvingen sterk uitgebreid te
worden. Vervolgens moet er een soort foto-
galerij komen met afbeeldingen van cactus-
sen en vetplanten. Ook een pagina speciaal
voor onze jeugd zit in de planning. Daar-
naast moet onze site een compleet nieuw
uiterlijk krijgen, zodat nog meer mensen de
weg naar onze site blijven vinden omdat hij
zo mooi is. Ook zal het mogelijk worden om
op onze site advertenties te plaatsen, want
de site moet natuurlijk self-supporting wor-
den. Ook hopen we dat de afdelingen meer
informatie op onze site gaan plaatsen.
Daarom krijgt elke afdeling dan ook de
ruimte om een web-pagina te vullen en/of de
mogelijkheid een verwijzing naar hun eigen
site te verkrijgen. Deze pagina´s en/of ver-
wijzingen komen dan in de afdelings-
activiteiten te staan.

U ziet, de website van Succulenta is
volop in beweging, en barst van de nieuwe
ideeë n. Als u een computer met Internet
heeft, breng ons dan een bezoekje op
wwwwwwwwwwwwwww.succulenta.nl.succulenta.nl.succulenta.nl.succulenta.nl.succulenta.nl
U zult merken dat het de moeite waard is.

Voor vragen en opmerkingen kunt u een
briefje sturen naar:

Paul C. Laney, Graaf Floris 37, 1276 XA  HUIZEN.

Uiteraard kan dit ook via E-Mail naar:

pclaney@compuserve.com
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C YTOLOGIE EN MOLEC ULAIRE SYSTE-

MATIEK IN DE FAMILIE C AC TAC EAE (2)

J .  Hugo Cota en Robert S. Wallace.

Moleculaire onderzoeken in de familie
Cactaceae:

Zoals eerder vermeldt, zijn de taxonomi-
sche indelingen voornamelijk  bepaald door
morfologische kenmerken. Hierdoor bleven
vele fylogenetische vragen onopgelost.
Wallace (in druk) maakt melding van de
complexe evolutie van de cacteeë n. Hij zegt:

�De cacteeë n zijn een verzameling
van structureel verschillende planten, die
door habitat morfologisch een parallelle
ontwikkeling vertonen, bovendien bren-
gen ze extreme specialisatie in groei,
bloei en andere morfologische kenmerken
tot uiting. Het dilemma is om vast te stel-
len welke veranderingen in morfologische
kenmerken inderdaad homoloog (over-
eenkomstig) zijn of een parallelle ontwik-
keling zijn�.
Het grootste probleem met morfologische

kenmerken is de plasticiteit in reactie op
omgevingsfactoren en de parallelle evolutie.
Hoewel enige vegetatieve kenmerken zich
onafhankelijk hebben ontwikkeld in de ver-
schillende geslachten, veroorzaken
convergenties gedurende de evolutie vaak
verwarring in taxonomische verhandelingen.
De moleculaire gegevens hebben verschil-
lende voordelen boven de morfologische:

1. Ze zijn op DNA gebaseerd en dus erfe-
lijk,

2. Het is veel makkelijker om de overeen-
komst van kenmerken vast te stellen omdat
deze voortkomen uit een gemeenschappe-
lijke afstamming,

3. Er is minder kans op analoge kenmer-
ken die door convergentie in de evolutie zijn
ontstaan. Het voorgaande is van bijzonder
belang voor de classificatie, wanneer het de
afkomst uit een gemeenschappelijke voor-
ouder duidelijk moet maken. Ondanks het

probleem van de convergentie staan de mo-
leculaire gegevens niet los van de morfologi-
sche informatie en andere gegevens zoals
cytologische en/of biochemische. Hillis
(1987) heeft inderdaad aangetoond, dat de
morfologische en moleculaire kenmerken in
verband met elkaar staan.

Deze systematische moleculaire onder-
zoeken zijn met groot succes toegepast op
talrijke groepen. In planten worden het nu-
cleaire genoom en het genoom van het
chloroplast het meest gebruikt. In de familie
Cactaceae, zijn de meeste onderzoeken ge-
daan met verschillende fragmenten van het
chloroplast genoom zoals hieronder be-
schreven. Eerdere onderzoeken tonen aan,
dat in het chloroplast genoom aanzienlijke
variatie bestaat die goed voor fylogenetische
doelen is te gebruiken. Voor de cactusfamilie
zijn nu in de Iowa State Universiteit metho-
den ontwikkeld voor isolatie en analyse van
chloroplast DNA (Wallace,in druk).

Biochemische onderzoeken in de Cacta-
ceae:

Hoewel beperkt in aantal zijn de bioche-
mische onderzoeken waardevol geweest om
de taxonomische relaties in de familie te be-
grijpen.

In plaats van chemotaxonomische onder-
zoeken worden tegenwoordig meer molecu-
lair systematische onderzoeken gedaan , die
gebruik maken van DNA (DesoxyriboNucleic
Acid). In de chemotaxonomie zijn de
secundaireprodukten van het metabolisme
van belang omdat ze een aanwijzing zijn
voor de biosynthese processen en de tussen-
liggende produkten. De aan- of afwezigheid
in de verschillende biosynthetische routes is
nuttig om de graad van de fylogenetische
verwantschap te bepalen. Het spreekt van-
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zelf, dat deze produkten kunnen worden ge-
bruikt als taxonomische kenmerken. De rode
kleurstof betalaine is zo�n secundair produkt
en ook een taxonomisch kenmerk voor de
Caryophyllales. De chemotaxonomie houdt
zich bezig met macromoleculen zoals
nucleinezuren (RNA en DNA) en proteïnen
(eiwitten), en andere stoffen zoals: alkalo-
ïden, flavonoïden, terpenoïden, pigmenten
en lipiden. Proteïnen  en flavonoïden hebben
waardevolle informatie verschaft in de syste-
matische onderzoeken aan de cacteeë n
(Wallace (1986). Een van deze biochemische
onderzoeken van  Wallace en Fairbrothers
(1986) is over  proteïnen in zaad die ge-
bruikt zijn om verschillende populaties van
Opuntia humifusa te karakteriseren.

Miller (1988) gebruikte flavonoïden van
bloemen om de fylogenetische relaties in

Echinocereus te bepalen. Zijn resultaten to-
nen aan, dat de flavonoïden nuttig kunnen
zijn om interspecifieke verwantschappen
vast te stellen, vooral in soorten die dezelfde
bloemkenmerken hebben. Parker en Hamrick
(1992) hebben tenslotte de grenzen van de
genetische structuur binnen een populatie
bepaald. Deze studie is gedaan aan de zuil-
cactus Lophocereus schottii, die zich in het
algemeen ongeslachtelijk voortplant. Deson-
danks suggereren de analyses van iso-enzy-
men, dat in deze soort beide typen van
voortplanting (geslachtelijk en ongeslach-
telijk) belangrijk zijn geweest voor de hand-
having van genetische variatie. Een van de
voordelen van de onderzoeken aan geneti-
sche variatie op populatieniveau is dat een
plan gemaakt kan worden voor instandhou-
ding  en verspreiding van bedreigde soorten

De fysische structuur en genetische volgorde van het DNA molecuul van het chloroplast van tabak, vol-

gens S hinozaki e.a.(1986).  De donkere balken duiden de omgekeerde gebieden (inverted repeats aan,

IR), die de andere gebieden flankeren. De pijlen geven de gebieden van het chloroplastgenoom aan,

waaraan onderzoeken plaatsvinden.
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en het in kaart brengen van het gevaar van
uitroeiing. Genetische identiteit kan ook ge -
bruikt worden om grenzen van soorten in
taxonomische complexen te bepalen, vooral
als kruisingen een rol spelen. Ongetwijfeld
kunnen in de familie Cactaceae deze tech-
nieken worden toegepast voor soorten, die
worden bedreigd met uitroeiing. Een inven-
taris en monitoring van deze in de natuur
zeldzame soorten is van vitaal belang voor
de handhaving van de biodiversiteit.

Omkering (inversie) van 6000 basen in het gebied van het chloroplast DNA. Deze inversie is karakteristiek

voor de familie Cactaceae. Andere planten families tonen een genetische volgorde zoals bij tabak. De

zwarte driehoeken geven de plaats van de inversie aan. (gewijzigde figuur van Downie en Palmer,1994).

Het DNA van het chloroplast en de mole-
culaire systematiek van de plant.

Recentelijk zijn verschillende artikelen
verschenen over het gebruik van DNA om
fylogenetische relaties in planten te bepalen
(Olmstead en Palmer,1994; Palmer,1994;
Palmer,1987; Palmer e.a.,1988). Het chloro-
plast-DNA komt men bij alle landplanten te-
gen en is gelijksoortig van structuur en orga-
nisatie in de verschillende groepen. Dit ge-
noom is goed gekarakteriseerd in de vier
voornaamste plantengroepen: mossen, va-
rens, naaktzadigen en bedektzadigen. Verge-
leken met het genoom van  mitochondria en
kern is het gemakkelijker om het in het labo-

ratorium te bestuderen. Het chloroplast
heeft een endosymbiotische oorsprong
(d.w.z.: ooit was het een zelfstandig levend
organisme red.). Het bevat genetische infor-
matie voor de vorming van enzymen voor de
fotosynthese, het overbrengen van energie
en verschillende ribosomale en andere pro-
teïnen. Structureel is het DNA van het
chloroplast een circulair molecuul van onge-
veer 150.000 basenparen (150 kb) Het bevat
vier gebieden: een groot gebied met unieke
genen (LSC), een kleine gebied met unieke
genen (SSC), en twee omgekeerde gebieden
(inverted repeat=IR), die exacte copi ë en van
elkaar zijn ( fig.1). Het type en de volgorde
van de genen is erg stabiel in planten en
men heeft aangetoond, dat de mate van ver-
andering in dit molecuul gebruikt kan wor-
den op praktisch elk taxonomisch niveau
(Palmer,1986; 1987; Palmer e.a., 1988). Het
kleine formaat en relatieve onveranderlijk-
heid maken het tot een ideaal molecuul. Het
is makkelijk te manipuleren en te analyseren
met verschillende technieken (restrictie-
endonuclease, genetische sequentie). Boven-
dien komt dit genoom in grote aantallen in
de cel voor en is eenvoudig te isoleren uit
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weinig bladweefsel. Veranderingen in geneti-
sche volgorde van het chloroplast DNA zijn
zeldzaam. Eveneens is de kans, dat deze her-
schikkingen gelijktijdig in andere groepen
planten voorkomen erg klein. De structurele
veranderingen in het DNA van het
chloroplast  zijn inversies (omkering van
DNA fragmenten),deleties (ontbreken van
DNA fragmenten), inserties (toevoeging van
DNA fragmenten) en translokaties (verplaat-
sing van DNA fragmenten). Al deze verschil-
lende structurele veranderingen  heeft men
verkregen in diverse plantengroepen en zijn
bruikbaar als kenmerken voor de  fylogenie.

S chematische voorstelling van het gemis van het intron in het gen rpoC1. De subfamilie Pereskioideae en

de subfamilie Opuntioideae evenals de meerderheid van de planten, vertonen dit intron in het DNA  van

het chloroplast. In de subfamilie Cactoideae is dit intron afwezig . Dit geeft duidelijk aan dat deze sub-

familie monofyletisch is.
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Enkele woorden verklaard
cytologie: studie of leer van de werking van

levende cellen.

enzym: door levende cellen geproduceerd eiwit .

Enzymen werken specifiek en zijn belang-

rijk bij de omzetting van andere stoffen,

maar veranderen zelf niet.

flavonen:een groep verbindingen, derivaten van

salicylzuur, waartoe verschillende in de

natuur voorkomende kleurstoffen beho-

ren.

fylogenetica: erfelijkheidsleer van een soort of

ras.

genoom: de totale erfelijke aanleg; het geheel

van alle genen in de celkern.

intron: niet coderend stukje DNA

monofyletisch: van eenstammige herkomst.

morfologie:  de wetenschap van vorm en bouw

van levende organismen.

plasticiteit: (ver)vormbaarheid.

ribosoom: bolvormige structuur (organel) in het

cytoplasma, die betrokken is bij de syn-

these van eiwitten.

B OEKB ESPREKING.

AdromischusAdromischusAdromischusAdromischusAdromischus, door John Pilbeam, Chris
Rodgerson en Derek Tribble.

Verschenen als The Cactus File Handbook
3. Uitgegeven door en te bestellen bij Cirio
Publishing Services Ltd., 5 Chevron Business
Park, Lime Kiln Lane, Holbury, Southampton
SO45 2QL, England. Het boek bevat 104 pa-
gina�s, 165 x 235 mm, met 109 kleurenfoto�s
en 56 verspreidingskaartjes.

Prijs: gebonden 25 engelse ponden. ISBN
0 9528302 3 X.

Voor zover ik kan nagaan is dit het eerste
boek, dat geheel gewijd is aan het geslacht
Adromischus.

Het driemanschap, dat tekent voor dit
boekje, verenigt alle kennis van deze planten
in zich, of het nu gaat om de situatie op de
natuurlijke groeiplaatsen, de taxonomie en
variabiliteit van de soorten of de cultuur in
onze kasjes.

Het enige, redelijk recente overzicht van
dit geslacht was tot dusverre te vinden bij
Tölken [1985] in deel 14 van de Flora of
Southern Africa. Een nadeel van dat werk
was de povere illustratie: zo zijn er geen
(kleuren)foto�s opgenomen, hetgeen vooral
voor de liefhebbers van deze planten een na-
deel is. In die lacune is nu voorzien. Alle
soorten en vari ë teiten zijn in kleur afge-
beeld, waarbij het bijzonder aardig is om te

zien hoe enorm de variabiliteit in bladvorm
en -kleur binnen een soort is.

In enkele inleidende hoofdstukken wor-
den zaken als systematische indeling, waar-
voor de revisie van Tölken als basis gebruikt
is, een sleutel op de soorten en ondersoor-
ten, geografische verspreiding (inclusief een
aantal duidelijke verspreidingskaartjes) en
cultuurmethode uit de doeken gedaan.

Het grootste deel van dit boek is gewijd
aan het bespreken van de 28  soorten en an-
dere taxa beneden de rang van soort, waarbij
vooral veel aandacht besteed is, zowel in de
tekst als ook in de illustraties, aan de
veelvormigheid van deze planten.

De tekst wordt afgesloten met een lijst
van dubieuze en overtollige namen, geen
overbodige zaak, als men ziet hoeveel na-
men er in omloop zijn, zonder dat duidelijk
is waar die thuishoren, veldnummerlijsten en
een literatuurlijst.

Hoewel ik denk, dat de belangstelling
voor dit soort vetplanten in Engeland groter
is dan in ons land, beveel ik dit werkje van
harte aan bij de liefhebbers van de �andere
succulenten� in Nederland.

Ton Pullen.
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SUMMARY
translated by Paul Klaassen

Page 194

Ben Zonneveld reflects on the fact that col-

lectors often do not survive their collection.

After the owner�s death, plants in the collection

often suffer through lack of care and provide an

argument that plants in nature live longer than

those in cultivation.  Ben�s plea urges us to

ensure the survival of important plants in our

collection by arranging for them to be passed

on to other collections.

Page 195

John Pilbeam continues his travelogue about

the Mammillarias of Baja California and tells us

about the plants found in the Magdalena desert

and along the Gulf coast.

Page 200

The number of plants that ultimately

become too large for the greenhouse is such

that we can look forward to continue our

regular look at some of them.  This time Ton

Pullen looks at Fouquieria splendens in the

Joshua Tree National Park amongst other

places.

Page 202

Kees Goorden returns for another report on

his experiences in cactus and succulent

cultivation.

Page 204

Johan de Vries� favourite is the (out of

date?) Cumulopuntia rossiana and he provides

a beautifully illustrated article to share with us

the beauty of this plant.  Photographs of plants

in habitat demonstrate the range of flower

colours.

Page 208

Gerard de Lange - in an article entitled �The

Temple of D oom� - describes what went wrong

when one of the components in his soil mixt-

ure, without the knowledge of the user,

appeared to have been treated with weedkiller

by the supplier.

Page 209

F.J. Warmenhoven and C. Wonninkzijn conti-

nue their report about their trip through Baja

California.

Page 212

Jan Vandorpe tells us about his trip to South

Africa where he visited the �Big Five� of the local

nurseries.  In this edition, he visits the first three

of these nurseries.

Page 217

Ton Pullen provides an overview of the

foreign Succulent journals in his �Succulenten-

nieuwtjes�.

Page 220

Fritz Hochstätter is back from another visit to

the American South West.  His article �The genus
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VERENIGING IN BEWEGING
In  1999 bereikt de vereniging de respectabele leeftijd van 80 jaar. Een groot feest zal het

niet worden, althans voor zover bekend zijn er geen plannen voor, doch er kan altijd even bij
worden stilgestaan. Mensen, die deze leeftijd bereiken, kijken meestal niet zover meer voor-
uit. Ze leven bij de dag en dat weten ze. Vernieuwing en verandering is er niet meer bij.  Laat
alles maar bij het oude. Een vereniging die ook zo zou denken en handelen is, evenals men-
sen van 80 jaar, waarschijnlijk geen lang leven meer beschoren.  Terwille van de overleving is
het dus van belang dat, zo nu en dan, wordt nagedacht over de toekomst.

In januari 1993 is door het toenmalige bestuur de beleidsnota �Succulenta 2000� uitge-
bracht. Het gedeeltelijk nieuwe bestuur, dat ruim een jaar later aantrad, heeft de voornemens
uit die beleidsnota overgenomen. Een aantal zaken is inmiddels gerealiseerd, aan andere
wordt gewerkt of moeten nog worden aangepakt. Er zijn ook voornemens op niets uitgelo-
pen. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met  de Belgische verenigingen, waaronder
de uitgave van een gemeenschappelijk tijdschrift. Na een aantal pogingen van onze kant een
samenwerking tot stand te brengen, moesten we constateren dat dit niet haalbaar was.
Sindsdien zijn  alle gesprekken gestaakt.

Een ander punt uit de beleidsnota was het oplossen van het �eeuwige� probleem van de
afdelingsleden, die geen lid van de vereniging zijn. Evenals enkele jaren geleden, toen ook
gezocht is naar een oplossing, bleek dit een stug  probleem te zijn, dat zich beslist niet op
korte termijn liet oplossen. Bovendien kwam naar voren, dat aanpassing van statuten en
huishoudelijk reglement noodzakelijk was.

Om het geheel in een breder kader  te plaatsen werd een werkgroep opgericht, die tot
taak kreeg  om allereerst voorstellen te doen over de aanpak van de afdelings -niet Succu-
lenta- leden en om daarna  beleidsvoorstellen te formuleren over zaken, die  er voor moeten
zorgdragen, dat de vereniging ook in  de eenentwintigste eeuw  blijft voortbestaan.

Uiteindelijk is het gelukt om het probleem van de afdelings -niet Succulenta- leden op te
lossen, maar niet nadat binnen de afdelingen  en bij de leden veel roering  is ontstaan. Roe-
ring, die had kunnen worden vermeden, als in een eerder stadium  beter was gelezen en ge-
luisterd  naar de voorstellen, die de werkgroep had gedaan. Bovendien had dan een betere
discussie tot stand gekomen, die op basis van argumenten en niet op basis van emoties
was gevoerd. Zelden heeft een discussie, gevoerd op basis van emoties, geleid tot goede re-
sultaten.

 Is het nu in de algemene ledenvergadering bereikte compromis, waarbij lidmaatschap en
tijdschrift aan elkaar verbonden blijven, de enig juiste weg die de vereniging ook na 80 jaar
moet blijven bewandelen? Sommigen zullen zeggen, dat in de toekomst zal blijken of deze
weg de juiste was. Deze opstelling getuigt van berusting en passiviteit in plaats van
veranderingsgezindheid, die absoluut noodzakelijk is om voort te bestaan.

Wellicht moeten we de durf hebben om deze discussie over enige tijd opnieuw aan te
gaan  en die dan op een goede wijze te voeren, waarbij vooral de argumenten een rol spelen.
Maar allereerst gaan de leden van de werkgroep voort met hun werkzaanheden en komen
hopelijk ideeën en voorstellen, die op een breed onthaal door de leden kunnen rekenen.

Ondanks hetgeen hierboven is gezegd is het ondergetekende van mening, dat nog steeds
met het volste vertrouwen naar een voorspoedig 1999 uitgekeken kan worden en worden alle
leden prettige feestdagen toegewenst.

Hans Schellart, vice voorzitter/penningmeester.
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BOEKBESPREKING
Echinocereus,

speciale uitgave als supplement bij het
tijdschrift Cactus & Co. [2 - 3, juli 1998],
onder redactie van Lino di Martino. 114 pa-
gina�s formaat A4. Met meer dan 300 foto�s
in kleur.

Te bestellen bij: Rainbow Gardens
Bookshop, 1444 Taylor St. Vista, Ca 92084,
USA; fax 760-9458934.

Deze uitgave, die teksten in het Italiaans
en in het Engels bevat, is geheel gewijd aan
het genus Echinocereus. Na een inleiding van
de redacteur volgt een hoofdstuk over de
cultuur van deze planten, door L. di Martino
& L. Gavazzi. Vervolgens behandelt B.R.
Beaston het opkweken uit zaad en het enten
van zaailingen.  Dezelfde auteur wijdt een
artikel aan het bestrijden van ziekten en pla-
gen, om vervolgens wat over hybriden te
vertellen.

Het grootste deel van dit boek wordt ge-
vuld met een alfabetische behandeling van
de soorten, samengesteld door Terry L.
Corbett, waarbij steeds de auteur genoemd
wordt, alsmede de synoniemen, de type-
vindplaats en enkele andere data. Elke soort
is in kleur afgebeeld, de kwaliteit en de
bruikbaarheid van de foto�s is goed. Dan
volgt een uitgebreide bibliografie, gevolgd
door een verantwoording bij de foto�s. Een
hoofdstuk over bijzondere vormen is toege-
voegd, terwijl het geheel wordt afgesloten
met enkele bladzijden met macro-opnamen
van bloemen.

Voor liefhebbers van dit populaire cactus-
geslacht, en eigenlijk voor alle cactus-
liefhebbers, lijkt me het bezit van dit boek
een ware vreugde, het is goed bruikbaar als
checklist voor de namen. Of men met be-
hulp van de foto�s onbekende planten in alle
gevallen feilloos op naam kan brengen be-
twijfel ik, uitgebreide beschrijvingen ontbre-
ken immers. Een goed hulpmiddel kan het
wel zijn.

Nico Vermeulen schreef het boek
�Cactussen��Cactussen��Cactussen��Cactussen��Cactussen�, uitgegeven door REBO
productions te Lisse [1998]. De foto�s zijn
van Nico Vermeulen en Wim Alsemgeest.
144 pagina�s. ISBN 90 366 1155 5. Prijs: ge-
bonden   F 24,95, paperback F 14,95.

Na een inleiding, waarin duidelijk ge-
maakt wordt wat een cactus precies is, vol-
gen er vier hoofdstukken. Hoofdstuk 1 be-
handelt de Zuid-Amerikaanse planten,
hoofdstuk 2 die uit Midden- en Noord-Ame-
rika. Opvallend is, dat in deze hoofdstukken,
waarin kort de verschillende geslachten be-
sproken worden, vooral bolcactussen aan
bod komen. Voor de meeste liefhebbers zijn
dat ook de meest aantrekkelijke soorten om
te kweken, zeker wanneer men weinig
ruimte heeft. Hoofdstuk 3, de overige
cactusgroepen, is een bont allegaartje van
zuilen, epifyten, schijfcactussen, slangen-
cactussen, paas- en kerstcactussen en
monstrueuze vormen. Hoofdstuk 4 gaat over
de verzorging. In dit hoofdstuk wordt de
gangbare verzorging van onze planten op
heldere wijze uit de doeken gedaan, waarbij
opvalt dat de foto�s van een liefhebber, bezig
in zijn verzameling, de tekst prima onder-
steunen. Vooral voor beginnende liefhebbers
kan dit boek een waardevolle gids zijn op
het soms glibberige pad van de cactus-
liefhebberij.

Wat mij vooral boeit in dit boek zijn de
schitterende foto�s. Alleen al daarom is dit
boek de aanschaf meer dan waard.

Ton Pullen

               243
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DE MAMMILLARIA�S VAN BAJA CALIFORNIA (SLOT)

John Pilbeam

We nemen de weg die door de bergen
naar het westen, naar de koudere Pacific
leidt. We passeren een aantal dode vulkanen
en dalen af naar het dorre vlakke schrale
land van de Vizcaino woestijn. Hier zijn zelfs
de Pachycereus pringlei gedrongen van groei
door de slechte omstandigheden. Hier bij
Guerrero negro vonden we de kleinste
M. hutchisoniana, amper meer dan een inch
(2,5 cm) in doorsnede, solitair en vrijwel ho-
rizontaal groeiend. Elk plantje had een door
de wind gevormd zandheuveltje om zich
heen. De planten hadden het duidelijk erg
moeilijk hier, maar ze overleefden (vaak be-
ter dan bij ons in de kas). Deze planten zijn
typisch voor de meer noorderlijke vorm met
korte middendoorns en ze hebben veel min-
der randdoorns dan de mooie vormen die we
hadden gevonden bij Mulege. De planten ko-
men eveneens tot zo�n honderdvijftig kilo-
meter meer naar het noorden voor. Op plaat-
sen met gunstiger groeimogelijkheden vor-
men ze kleine groepen met 6 tot 8 stamme-
tjes, maar ze worden niet hoger dan 10 cm.
Van de zuidelijkste tot de noordelijkste
groeiplaatsen strekt het verspreidingsgebied
van M. hutchisoniana zich over 700 km uit,
een verspreiding die, in deze regio, alleen
door    M. dioica wordt overtroffen. En hoe-
wel het hier dus een wijdverspreide soort is,
is hij paradoxaal genoeg in cultuur erg moei-
lijk. Het is echter zeker de moeite waard om
het toch te proberen. Het noordelijke deel
van het schiereiland is veel beter door
cactusonderzoekers bezocht en de daar
groeiende Mammillaria�s zijn bij ons beter
bekend. Toch is het evengoed spannend om
die bekende planten voor het eerst in de na-
tuur tegen te komen. Voorbij Mulege kwa-
men we in een deel dat we al eerder hadden
bezocht, maar het vormde toch een uitda-
ging omdat er vast nog wel plekken te on-

derzoeken waren. De weg raakt de kust over
een lengte van 30 km en gaat door de mijn-
stad Santa Rosalia waar nog steeds koper
wordt gewonnen. Boven deze stad buigt de
weg scherp naar de bergen richting San
Ignacio, waar we besloten te stoppen om
voorraden in te slaan en waar we wellicht
een aantal briefkaarten konden versturen. Ik
reed langzaam het stadje binnen waar ik op
het stadsplein een kleine dikke sheriff tegen-
kwam met een grote sombrero op en behan-
gen met twee grote pistolen in een gordel
die met moeite om een buik was gegespt die
de voorkeur voor Mexicaans bier overduide-
lijk aangaf. Hij gaf me te kennen dat ik hem
moest volgen. Ik houd mijn gezicht meestal
in de plooi, maar ik zakte met mijn kin hele-
maal op het stuur toen we hem volgden naar
wat ik veronderstelde als zijnde het gemeen-
tehuis. Intussen vroeg ik me wel af welke
Mexicaanse wet we nu weer zouden hebben
overtreden. We reden achter hem aan tot on-
der een grote boom op het plein die veel
schaduw wierp. Hij gaf ons aan dat we de
auto hier wel konden parkeren en groette
ons hartelijk met; �Buenos dias�. We groet-
ten hartelijk terug en zetten het keteltje op
het vuur. Thee leek ons de beste drank voor
deze situatie, aangezien we toch geen sterke
drank bij ons hadden. We vonden het post-
kantoor, maar het was niet open. Er werd ge-
zegd dat het �s middags wel open zou kun-
nen gaan, maar we kregen de indruk dat dat
wel eens helemaal niet  het geval zou kun-
nen zijn. We kochten een paar sinaasappels,
bezochten de mooie kerk op het plein, ont-
moetten een oudere Engelsman die ons had
opgemerkt door onze �Union Jack� en die
zichzelf introduceerde als een reiziger die
met de bus van La Paz op weg was naar de
grens. Hij wachtte inmiddels al  drie dagen
op de bus, maar hij had geen haast en

244



SUCCULENTA jaargang 77 (6) 1998

er vlakbij als plaats om te nestelen; pal naast
de weg! We stopten her en der om in dit
weinig belovende stuk een aantal M. dioica
en M. hutchisoniana te vinden. Verder was
er niets tot we de heuvels bereikten aan de
voet van de bergketen die over de gehele
lengte van het schiereiland loopt. Hier von-

voelde zich prima. Hij genoot bijzonder van
de kop thee die hij samen met ons dronk
(noch Mexicanen, noch Amerikanen weten
hoe je echt lekker thee kunt zetten - sorry
Amerikaanse lezers) en daarna gingen we
weer op pad. We vonden op deze plaats een
aantal prachtige exemplaren van M. bran-
degeei, die we hier ook al eerder hadden ge-
vonden, maar deze waren in topconditie.
Sommigen hadden een diameter van 20 cm
of meer. Waar ze een beetje schaduw von-
den groeiden de planten boven de grond met
een hoogte die de helft is van hun breedte.
In de volle zon was hun bovenzijde volko-
men vlak met de grond. Deze soort groeit
verspreid in het noordelijke deel van de
Baja, vaak in gezelschap van M. dioica of
met zijn naamgenoot Echinocereus
brandegeei. Vanuit een bergachtig gebied re-
den we door een relatief vlak gedeelte naar
de Pacific en kwamen het enorme monument
tegen (twee parallelle metalen staken opge-
richt op de 28e breedtegraad) dat de schei-
ding tussen Baja California en  Baja
California Sur aangeeft. Tot onze verbazing
gebruikten twee visarenden het verkeersbord

Mammillaria brandegeei nabij El Rosario

Mammillaria blossfeldiana
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den we de meest zuidelijke planten van
Agave shawii, waarvan er velen bloeiden met
bloemaren langer dan 6 meter. Rond de
bloemen zoemde het van de kolibries.
Ferocactus gracilis, een slanke soort met een
diameter van 30 cm en meer dan anderhalve

meter lang, hield ons hier gezelschap. De
forse rode bedoorning kleurde prachtig op
door de kleine regenbuitjes en de doorns
wezen als kromme bekken naar andere soor-
ten in de omgeving; Ferocactus-soorten zijn
altijd een goede indicator voor andere klei-
noden op cactusgebied. Met een Ferocactus-
liefhebber in de auto werden we aange-
spoord om elke keer te stoppen als we er
weer eentje tegenkwamen. Bij Rosario stop-
ten we om te bemerken dat we het gebied
van een andere prachtige Mammillaria uit de
Ancistracanthae hadden bereikt:  M. bloss-
feldiana. Ze waren hier maar dun gezaaid.
Als eerste kwam ik een plant tegen die vol-
gens mij een hybride leek tussen M. bloss-
feldiana en M. louisae. Hij was kleiner dan
M. louisae, maar de bloemen waren een
kruising tussen beide soorten. Ik geloof dat
dit de plant is waar Minnich ooit onweer-
staanbaar naar verlangde nadat ze ontdekt
was. In mijn collectie staat de plant nog
steeds onder de naam �M. minnichii�. Vervol-
gens vonden we langs de zijweg die naar de
Baja de Los Angeles loopt forse planten van
M. louisae, die ik maar moeilijk kon thuis-

Mammillaria louisae langs de weg van Punta Prieta naar Bahia de Los Angeles

Mammillaria 'minnichii'. El Rosario
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brengen totdat ik een stek zelf opkweekte en
in bloei kreeg. Omdat deze planten maar op
50 km afstand van �M. minnichii� groeien, is
mijn veronderstelling misschien wel terecht.
Ik moet nodig eens wat kruisingen verrichten
tussen genoemde soorten om te zien wat er
uitkomt. Ik moet echter wel zeggen dat alle
planten uit zaad van �M. minnichii� uit het
wild en ook bij zorgvuldige bestuiving thuis
er wel hetzelfde uitzien en niet terugvallen
in de vormen van de veronderstelde ouder-
planten (red. Louisae en Blossfeldiana). Ik
ben nog steeds even enthousiast over deze
plant als over de soort die ik eerder ver-
meldde bij Mulege. We konden nu terugblik-
ken op een van de meest interessante gebie-
den voor Mammilaria-enthousiasten. Op een
volgende trip met een paar Amerikaanse
vrienden werd ik meegenomen op een zijweg
naar La Rosalillita, een kleine vissers-
gemeenschap. De weg was een zgn. was-
bord-weg, maar hij was wel gebuldozerd en
met gravel bestrooid. Elke snelheid hoger
dan 15 km/uur testte onze valse tanden tot
het uiterste, maar zelfs de zandwegen aan
weerszijden van deze weg werden hier nog

Mammillaria glareosa bij Sta Rosalillita
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dagelijks gebruikt. Bij lage heuvels vlak voor
we de kust bereikten stopten we en zochten
we ijverig. Als eerste zagen we mooie slinge-
rende klompen M. maritima (Cochemiea) die
vanuit breuken in de rotsen  naar beneden
hingen. Resten van bloemen en een enkele
echte bloem waren zichtbaar. In vlakker ter-
rein vonden we af en toe M. blossfeldiana
met de bekende bloemen, maar geen enkele
plant was breder dan 3 cm in diameter. We
hadden echt de jeugdige ogen van een kind
nodig dat bij ons was, om in deze heuvels
andere Mammillaria�s te vinden. Aan de on-
derkant van rotsplaten groeide M. glareosa
met een diameter minder dan 2 cm; de ver-
want van M. brandegeei. In de States wordt
deze plant nog steeds M. dawsonii genoemd,
naar ik veronderstel uit respect voor Yale
Dawson. Die nacht sliepen we in onze trucks
op het strand. Bij zonsopgang werden we ge-
wekt om de walvissen te zien. We stonden
bewonderend te kijken terwijl honderden van
deze sierlijke dieren op een paar honderd
meter afstand voorbijzwommen. In een
vloeiende  golvende beweging doorbraken ze
het oppervlak van de waterspiegel op weg
naar het noorden vanuit Scammons Lagoon
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waar zij zich voortplanten. Na deze fantas-
tische ervaring wist ik dat we nog meer kon-
den verwachten  aangezien we op weg waren
naar San Borja, onbereikbaar voor auto�s
waarin ik normaal reis met mijn Engelse
vrienden. Met een four-wheel drive was het
al hard werk en de vriend waarbij ik in de
wagen zat vertoonde al zijn stuurmanskunst.
We reden over rotsblokken in droge rivier-
beddingen en tegen steile hellingen op om
weer uit die beddingen te komen. De be-
stuurder had weinig respect voor de auto
waarin hij reed maar we kwamen zo wel ver-
der. In onze camper zouden we volledig
doorelkaar geschud zijn. Een van de vrienden
zat de hele weg te mopperen dat de weg niet
goed zichtbaar was en na 30 kilometer met
steeds slechtere weg zagen we een klein ge-
bouwtje aan de andere zijde van het dal.
Twee vrienden gingen informeren bij een van
de bewoners die in een stoel zat die erg op

een Engelse strandstoel leek, hoe ver het nog
was naar de Mission de San Borja. Hij wees
naar de dichtbijgelegen berg en antwoordde
dat het nog twee uur kostte op een paarden-
rug, maar nog wel een dag met de auto. We
moesten terug naar de hoofdweg en we kwa-
men pas laat die avond op de Mission aan.
Na een nacht op het plein van de missiepost
die meer op een opslagplaats voor veevoeder
leek dan voor de oorspronkelijke heiliger
doelen, vertrokken we naar de heuvels waar
we tafelgrote klompen M. setispina zagen. Ze
zagen er veel gezonder uit dan de planten in
cultuur. De afzonderlijke plantenlichamen
hadden een diameter van 10 cm. Deze plan-
ten hebben niet van die slappe stengels die
de andere soorten Cochemiea�s bezitten. Ik
noemde al de vondst van M. louisae aan de
weg naar Bahia de Los Angeles en hoe per-
plex ik was toen ik ze voor het eerst op die
plaats vond. Ik had ze dichtbij zee gevonden

Pachycereus pringlei. Baja. Agave shawii
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zo�n 250 km noordelijker bij El Socorro maar
verder nergens in het tussenliggende gebied.
De planten groeiden naast de weg dichtbij
een droog meer waar steeds windhozen
(�dust-devils�) achter elkaar aanjoegen. Zoals
gezegd zijn het veel forsere planten dan bij
El Socorro, met een steviger bedoorning.

In het gebied rond Bahia de Los Angeles
werden we verrast met de vondst van Echi-
nocereus ferreirianus, die op de hellingen
van steile heuvels groeit. We hadden handen
en voeten nodig om vooruit te komen. Extra
bedreigend was de mededeling dat op deze
groeiplaats bijzonder veel ratelslangen voor-
komen. Inderdaad kwam ik hier oog in oog
te staan met een ratelslang die op een steen
lag te zonnen. Gelukkig was hij niet van zins
om een Engelsman te ontmoeten en na een
korte flits met zijn tong verdween hij onder
een steen. Ik had hem toen al op de foto ter-
wijl zijn tong zoveel beduidde als: �verve-
lende rottoerist�. Het bleek achteraf wel een
haarscherpe foto te zijn geworden. Ook
M. hutchisoniana was hier te vinden, een
beetje anders op andere plaatsen. Ik trok
mijn broek uit om er met mijn knieën op te

kunnen zitten om een foto te nemen. Bij het
teruglopen deed ik hem niet meer aan en
achteraf ben ik dolgelukkig dat Bill zijn ca-
mera niet in de aanslag had toen ik arri-
veerde. Het had vast geen spannend plaatje
opgeleverd. We stuitten tijdens deze reizen
geen enkele keer op M. tetrancistra. Op de
typevindplaats van M. lewisiana (10 km zui-
delijk van Mesquital Ranch in het noordelijk
deel van de Vizcaino woestijn 28 graden 30
min N., 113 graden 55 min W.) vonden we
ook niets. Meestal wordt M. lewisiana gere-
duceerd tot variëteit van M. brandegeei. Hij
onderscheidt zich echter door de lange
kromme doorns en relatief klein formaat.
Noch zag ik ooit een plant van M. goodridgei
op het schiereiland. Maar natuurlijk zijn er
nog vele eilanden rondom Baja California,
waarop zich steeds heel eigen Mammillaria�s
hebben ontwikkeld. Net zoiets als Darwin�s
schildpadden op de Galapagos-eilanden,
maar dat is weer een heel ander verhaal.

Vertaling J.J. de Morree

51 Chesfield Lane, Orpington, Kent BR5 4HG, GB

Machaerocereus eruca
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DE KWEKERS VAN EPIPHYLLUM-HYBRIDEN:
CURT KNEBEL (1871-1954)

Frank Süpplie

Geen enkele kweker heeft zoveel bete-
kend voor het scheppen van nieuwe soorten
als Curt Knebel. In dit artikel iets meer over
deze intrigerende persoon en zijn wereldbe-
roemde hybriden.

Curt Knebel werd geboren in 1871 in de
Duitse plaats Erlau als zoon van Oswald en
Emilie Knebel. Van zijn vader is bekend dat
hij  spoorwegem-
ployee was. Van
zijn moeder is vrij
weinig bekend
maar gezien de tijd
zal deze zich wel
met huishoudelijke
taken hebben be-
ziggehouden. Op
vrij jonge leeftijd
was Curt Knebel
geïnteresseerd in
planten. Hij kreeg
zijn opleiding bij
de kweker i jen
Gustave  Albert
in Hainichen.
Daarna vertrok hij
naar één van de
best bekend staande kwekerijen in die tijd:
Widemann Gärtnerei in Bernsdorf. Maar hier-
mee was zijn opleiding nog niet afgelopen. Daarna
volgde ook nog de kwekerijen van Haage &
Schmitz, Otto Mann en Schwarz. Zijn oplei-
ding sloot hij af als assistent van Bouché bij
de Koninklijke Tuinen te Dresden. Na de op-
leiding keerde hij terug naar zijn geboortestad.

In deze geboortestad begon hij een kwe-
kerij. In het begin was hij geïnteresseerd in

Ericaceae. Op een dag vond hij tussen zijn
planten een voor hem onbekende plant met
een afwijkende kleur bloemen. Voor hem
was dit het signaal om met deze plant te
gaan kweken en nieuwe soorten en kleuren
te ontdekken. Per toeval kwam hij in aanra-
king met cactussen en bladcactussen en
net zoals bij zovelen heeft dit �virus� hem
nooit meer verlaten. Langzamerhand ging

hij over op het
kweken en verko-
pen van cactus-
sen. Naast eigen
kweek werd er
ook veel geïm-
porteerd uit
Mexico en omrin-
gende landen.
Door Knebel wer-
den ook heel wat
expedities be-
taald om nieuwe
soorten te vin-
den. Een bekende
persoon die later
voor hem verza-
melde was A.V.
Fric.

Curt Knebel heeft veel planten gescha-
pen. Zijn hoofddoel waren sterke planten
met mooie bloemen. De tot nu toe veel ge-
bruikte Franse hybriden waren zwakke
planten die geen lage temperaturen konden
verdragen. Knebel gaf zelf aan dat er 24
jaar voor nodig was om te beoordelen of
de genoemde kruisingsdoelen ook gereali-
seerd konden worden. Iedere nieuwe ge-

�Ce Ka� (KN 274) Tekening van de
schrijver
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zaaide hybride bloeit immers pas na 6-8 jaar
op eigen wortel en de mooiste resultaten
zijn veelal in de derde generatie te bewon-
deren. Verder vond Knebel dat het alleen
kruisen van hybriden waardeloos was. Dit
leverde volgens hem mooi bloeiende plan-
ten op maar het was interessanter om bota-
nische soorten met elkaar te kruisen en
daarvan de resultaten te ondervinden. Ver-
der was het zijn doel naast het laten ont-
staan van een gele soort ook het laten ont-
staan van gevuldbloemige soorten. Uiteinde-
lijk heeft hij al zijn doelen gerealiseerd. Zo-
wel de gele hybride, de gevuldbloemige
soorten alsmede het inkruisen van botani-
sche soorten is gelukt.

Curt Knebel�s kwekerij had het uitermate
moeilijk tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Door brandstofgebrek bevroren zijn planten.
Een klein aantal planten kon worden gered
en tijdelijk worden ondergebracht. Toch was
zijn werk niet geheel verloren. De meeste
hybriden waren reeds op de Amerikaanse
markt en werden verder gekweekt door
Gertrude Beahm.

Er zijn ongeveer 400 Knebel-hybriden
bekend. Veelal worden de soorten ook aan-
gegeven met zijn initialen: KN, gevolgd door
een nummer. Zo is KN 1 de hybride �FFFFFrauraurauraurau
Selma KnebelSelma KnebelSelma KnebelSelma KnebelSelma Knebel�, een soort vernoemd naar
zijn vrouw en bloeiend met witte petalen en
gele buitenste bloemblaadjes. Een aantal
soorten hebben alleen een nummer gekre-
gen en geen naam. Deze soorten zijn helaas
niet meer voorhanden. Sommige soorten
zijn na de oorlog hernoemd. Omdat een
aantal soorten eerst werd vernoemd naar
Duitse oorlogshelden, was dit na de onder-
gang van het Derde Rijk niet meer passend
en werden de soorten voorzien van een
nieuwe naam.

Een aantal Knebel-hybriden:
�Heureka�Heureka�Heureka�Heureka�Heureka� (KN 92) Deze wel zeer bijzon-

dere, gevuldbloemige  hybride heeft een
bloem met meer dan 92 bloemblaadjes. De
kleur van de bloemblaadjes is lila met roze.
Een zeer bijzondere hybride waarvan lange
tijd werd gedacht dat hij verdwenen zou
zijn. Toch werd de plant in een oude kweke-
rij herontdekt en ik hoop dat de plant op
korte termijn weer in het assortiment zal
zitten.

�DeutschlandDeutschlandDeutschlandDeutschlandDeutschland� (KN 95) Deze beroemde
hybride heeft donkergele bloemen en is ab-
soluut niet gemakkelijk in cultuur. De bui-
tenste bloemblaadjes zijn donkerbruin ge-
kleurd.

�Sherman E.BeahmSherman E.BeahmSherman E.BeahmSherman E.BeahmSherman E.Beahm� (KN 227) Dit is één
van de ombenoemde hybriden. De plant
heeft schitterende bloemen in drie kleuren:
roze, paars en wit. Een soort die behoorlijk
groot kan worden in cultuur. Volwassen
planten kunnen wel met 30-40 bloemen te-
gelijk bloeien.

�Ce KaCe KaCe KaCe KaCe Ka� (KN 274)  De gebruikte initialen
verwijzen naar de initialen van Curt Knebel.
Volgens hem was dit één van de planten die
het beste bij zijn vooropgestelde doelen
kwam. Het is een hangende soort met
driekantige takken. De bloemen zijn klein
en karmijnkleurig. Het is een zeer mooie
soort en is een hybride met Disocactus
nelsonii var. nelsonii.

Ik hoop dat het werk van Knebel voor de
toekomst gezekerd zal zijn en dat vele lief-
hebbers van zijn hybriden kunnen genieten.
Mocht u meer vragen hebben over deze
kweker of zijn hybriden, neem dan gerust
contact met me op.

Postbus 49, 5430 AA Cuijk
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EEN MAATJE TE GROOT...?
21 FEROCACTUS ACANTHODES

Ton Pullen

Van het geslacht Ferocactus vind ik per-
soonlijk de planten van de hier voorgestelde
soort tot de mooiste  van het geslacht beho-
ren, vooral als men planten van de roodbe-
doornde vorm aantreft. Niet alleen grote,
volwassen planten zijn schitterend om te
zien, ook bij zaailingen, zowel in de natuur
als in de verzamelingen, komt de relatief
krachtige, fraaigekleurde bedoorning uitste-
kend tot zijn recht.

Echinocactus acanthodes werd in 1839
voor het eerst beschreven door Charles
Lemaire [1801-1871].

Het geslacht Ferocactus werd door Brit-

ton & Rose geïntroduceerd in deel 3 van hun
vierdelig standaardwerk The Cactaceae
[1920]. Als typeplant werd F. wislizenii aan-
gewezen, een soort die eerder door mij in
deze rubriek besproken is [Pullen, 1998].
Echinocactus acanthodes werd ook onderge-
bracht in Ferocactus en heette vanaf dat mo-
ment dus Ferocactus acanthodes.

Britton & Rose vermelden verder nog, dat
deze soort in Amerika onder de naam Fero-
cactus cylindraceus bekend is. Zij geven ech-
ter de voorkeur aan de oudere naam F. acan-
thodes en verwijzen F. cylindraceus naar het
rijk der synoniemen. Hunt [1992] noemt
deze plant echter weer F. cylindraceus. De
soortsaanduiding acanthodes betekent zo-
veel als �vol dorens�.

Deze soort komt voor in zuidelijk
Californië en Nevada (USA) en Baja Cali-
fornia (Mexico). Plaatselijk kunnen de plan-
ten, die in de natuur een hoogte van wel 3
meter kunnen bereiken, nogal wat verschil-
len in bedoorning. De planten uit Californië
missen de borstelachtige randdorens, die in
andere populaties wel voorkomen. Boven-
dien verschilt de kleur van de bedoorning. In
Yoshua Tree National Park zagen wij kleine
tot middelgrote planten met een uiterst
fraaie rode bedoorning. Zulke planten vallen
al van grote afstand op. Ook zuidelijker, in
Anza Borrego State Park, zagen wij opvallend
bedoornde zaailingen, met een doorsnede
van niet meer dan enkele centimeters, maar
schitterend bedoornd. Oudere planten waren
hier overvloedig aanwezig, maar minder op-
vallend bedoornd. Het is toch merkwaardig,
dat in dit gebied de ene helling vol staat met
planten van deze soort, terwijl andere hellin-
gen, met ogenschijnlijk dezelfde condities,
niet één plant te zien geven.

Zoals U uit bovenstaande al kunt afleiden
beginnen deze planten hun leven bolvormig,

Ferocactus acanthodes in Anza Borrego State Park,
Californië, 13 april 1996. Foto�s van de schrijver.



253SUCCULENTA jaargang 77 (6) 1998

maar al vrij snel wordt de groei zuilvormig.
De planten bezitten tot 27 ribben, die met
areolen bezet zijn. De areolen dragen de
plusminus 12 randdorens en de stevige, af-
geplatte, kromme, maar niet haakvormige,
opvallend rood tot gelig gekleurde
middendoren. De bloemen zijn 4-6 cm lang,
klokvormig, geel tot oranje van kleur.

De populaties die wij zagen in Anza
Borrego, zien er gezond uit. De soort is daar
plaatselijk zeer algemeen en gezien de vele
zaailingen is de populatie gezond. Alleen bij-
zonder oude planten, met een hoogte van 2
meter of meer, hebben wij daar niet gezien.
Als bijzonderheid kan ik nog vertellen, dat
vele planten werden aangetroffen in wat men
een uitgedroogde rivierbedding zou kunnen
noemen. Andere succulenten in dat gebied
zijn Echinocereus engelmannii, Agave
desertii, Mammillaria sp., Dudleya sp.,
Opuntia bigelowii, Opuntia basilaris.

Ferocactus acanthodes kan men in de cul-
tuur gemakkelijk uit zaad vermeerderen.
Zaailingen groeien goed en zijn dikwijls
prachtig van kleur.

Het zal in de cultuur wel enige tijd duren
voordat men cylindervormige en bloeibare
planten krijgt, en tenslotte worden de plan-
ten voor onze kasjes toch een maatje te
groot. Wilt U toch een aantal jaren genieten
van jonge planten, dan moet U ze warm en
zonnig kweken in een mineraal substraat,
met weinig of geen humus. Regelmatig ver-
potten met het oog op een regelmatige en
ongestoorde groei. �s Winters droog houden
en niet al te koud overwinteren.

Literatuur:
Lemaire, C. [1839]: Cact.Gen.Nov.Sp. 106.
Britton, N.L. & Rose, J.N. [1920]: The Cacta-

ceae. New York.
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Ferocactus acanthodes in Anza Borrego State Park,
Californië, 13 april 1996.
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ZUID-AFRIKA:
DE �BIG FIVE� ONDER DE KWEKERIJEN     (2)

Jan Vandorpe

Selecta Succulents
Selecta is slechts enkele jaren geleden

opgericht door een jonge Nederlander,
Etwin Aslander. Etwin kweekt zijn planten in
een viertal grote plastic tunnels in de omge-
ving van Simondium nabij Paarl.

In tegenstelling tot de vorige drie is deze
kwekerij eerder toegespitst op postorder-
planten. Hier vind je voornamelijk kleinere
planten, in het bijzonder Haworthia�s,
Gasteria�s, Crassula�s en Mesems, maar ook
kleinere Aloë�s en cactussen zijn te krijgen.
Als fervent Haworthia-Gasterialiefhebber
heb ik reeds enkele malen planten bij hem
gekocht en kan de goede kwaliteit van de
planten benadrukken.

Het zijn voornamelijk de Haworthia�s die
Selecta bekend hebben gemaakt in Europa
en Amerika. Dankzij goede connecties met
mensen zoals Kobus Venter en Ernst van
Jaarsveld heeft Selecta heel veel soorten
met vindplaatsgegevens in huis. De planten
staan in de tunnels netjes op de grond, de
zaailingen in honderden potjes, meestal in
gestapelde aquaria. Aan de duizenden zaai-
lingen te zien zaait Etwin met perfecte ken-
nis van zaken en kunnen we in de volgende
jaren nog wat nieuws verwachten.  Ook
Crassula�s en Gasteria�s zijn momenteel in
uitbreiding.

Wat je eigenlijk wel zou willen is er elke
dag een uurtje rondstappen en telkens weer
met enkele andere planten naar buiten gaan,
maar op zo�n reis kan dat natuurlijk niet.
Dus ga je tenslotte weg met een maximum
aan planten, maar ook met het dubbel ge-
voel dat je zowel teveel als te weinig gezien
hebt.

Voor een plantenlijst schrijf je naar:

Selecta Succulents, P.O.Box 278, 7625 Klapmuts,
Zuid-Afrika; of E-mail naar
ASLANDER@CTPOP01.IAFRICA.COM

Kirstenbosch Botanical Gardens
De traditionele Zuid-Afrikarondreis be-

gint in het noorden en eindigt in Kaapstad.
Je kunt je reis eenvoudigweg niet afmaken
zonder een bezoek aan de plantentuin in
Kirstenbosch. Elk seizoen biedt een andere
soort bloemenpracht, maar de winter is het
ideale moment om de honderden soorten
Protea�s te zien bloeien. De succulenten-
hoek in de tuin mag je uiteraard ook niet
missen. De eigenlijke reden van mijn be-
zoek was de opening van een splinter-
nieuwe succulentenserre (Aloe 33:4).

De prachtige serre heeft min of meer
een piramidevorm en is onderverdeeld in
geografische regio�s. Zo heb je een hoek
over de kleine Karoo, de Tanquana Karoo,
het Richtersveld, de Eastern Cape, enz. In
het centrum van dit alles staat een jonge
baobab die helemaal uit de noordelijke
Transvaal hierheen gevoerd werd. Voor elk
van deze zones vind je de meest represen-
tatieve vetplanten, netjes van kaartjes voor-
zien. Men probeert ook zoveel mogelijk het
natuurlijk klimaat na te bootsen, zo kan het
dak bijvoorbeeld openen over de hoek van
de zuidelijke Kaap zelf en regent het zowel
binnen als buiten.

Achtergrond: Selecta Succulents
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De nieuwe succulentenserre in Kirstenbosch botanical gardens

Etwin Aslander met Crassula�s

Alhoewel de meeste planten er slechts
een maandje stonden en nog klein waren en
zich moesten aanpassen, is deze serre een
absolute �must� voor iedereen die Cape
Town passeert. Er is ook een winkel met bij-
behorende plantenafdeling waar je in-
heemse planten kunt kopen. Als je jezelf
niet direct met een bloempot van 5 kg naar
buiten ziet stappen, kan je nog altijd enkele
zakjes zaden kopen.

Titecastraat 56, 8200 St Michiels, België
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CACTUSSEN KWEKEN ZONDER VERWARMING,
OF WAT BLIJFT ER LEVEN NA TWEE STRENGE WINTERS.

Jos Huizer
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wordt nog gedroogde koemest en een meng-
sel van sporenelementen toegevoegd. Mijn
planten staan in plastic potten, de kleinste
maat in ronde potten, de grotere planten zo-
veel mogelijk in vierkante potten om ruimte
te besparen. In mijn kas worden de planten
gekweekt op een met plastic gevoerd tablet
van 4 bij 1 meter. In mijn platte bak staan de
planten in plastic bakken van 40 bij 60 cm.
De planten krijgen, indien het weer dat toe-
staat, water van eind april tot eind augustus.
In de kas wordt ongeveer 10 liter per vier-
kante meter gegeven. In de platte bak is het
warmer, daarom krijgt elke plastic bak in de
groeiperiode 3 liter per gietbeurt. Vanaf eind
augustus staan de planten tot het volgend
voorjaar droog. De planten worden gezaaid
in een verwarmde kas. Als ze 1 jaar oud zijn,
worden ze verspeend. In de verspeenbak
blijven ze 1-2 jaar staan. Daarna worden ze
in de onverwarmde kas of platte bak opge-
pot. Door deze manier van kweken hoeven
er geen kosten voor verwarming te worden
gemaakt, bovendien treedt er op een volks-
tuintje (de mijne meet ca. 160 vierkante me-
ter) niet zo gauw plaatsgebrek op. Mijn ver-
zameling groeide dan ook aanzienlijk  en
verliezen waren er nauwelijks (zie ook mijn
artikel in Succulenta april 1995, pp. 56-59)
door een aantal zachte winters. In de winter
van 1995/1996 werd Nederland echter ver-
rast door een echte poolwinter. De tempera-
turen bleven in december, januari en fe-
bruari regelmatig onder nul (o.a. rond Sin-
terklaas, van 28 december t/m 4 januari, van
19 januari t/m 2 februari (op 24 en 25 ja-
nuari een maximumtemperatuur van -10oC,
en lang niet elke dag was de zon te zien) en
van 18 t/m 23 februari). Ook begin maart
waren er ijsdagen en het scheelde maar een
haar of er was een elfstedentocht verreden.
Naarmate de winter vorderde (en aanhield)

Sinds 1988 kweek ik cactussen in een
onverwarmde kas en in een onverwarmde
platte bak op het plaatselijke volkstuinen-
complex. Ons dorp ligt hemelsbreed onge-
veer 5 km van zee af, en heeft dus in het al-
gemeen wat zachtere winters door de tem-
perende invloed van de zee. Mijn kas is 3 bij
4 meter met een nokhoogte van 2,5 meter.
De grond in de kas is van de grond buiten de
kas gescheiden door vijverfolie; de grond
droogt zo uit en kan geen waterdamp meer
aan de lucht afstaan. De kas is door middel
van noppenfolie geïsoleerd. De planten in de
platte bak staan op tempexplaten. De lucht-
vochtigheid wordt zo niet onnodig verhoogd
en er kan geen onkruid groeien. De platte
bak is verder niet geïsoleerd. Ik kweek mijn
planten in een mengsel van 4 delen pot-
grond, 1 deel zand en 1 deel klei. Daaraan
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werd ik steeds pessimistischer over wat er in
mijn onverwarmde kas zou blijven leven. De
temperatuur in mijn kas daalde tot -8oC, en
op sommige dagen steeg de temperatuur
niet boven de -3oC! Ik zag dan ook de lente
met hoop en vrees tegemoet. Toen de winter
eindelijk was geweken, was het uur van de
waarheid daar. Nu pas zou blijken of cactus-
sen in Nederland echt zonder verwarming
konden worden gekweekt, of dat deze winter
mij het grootste deel van mijn collectie zou
kosten. De verliezen bleken echter mee te
vallen. Sommige soorten waren duidelijk niet
happy met de lage temperaturen, maar er
waren maar 4-5 soorten die het niet hebben
overleefd. Dit waren bovendien vaak soorten
waar ik maar enkele plantjes van had. Met
optimisme begon ik daarom in 1996 met het
schrijven van een artikel over wat er nu echt
bleef leven in een onverwarmde kas. Mijn
optimisme werd in de winter van 1996/1997
danig op de proef gesteld door een korte,
maar nu bijzonder felle winter. Opnieuw
vroor het streng. Van 21 december 1996 t/m
13 januari kwam de temperatuur niet boven
de nul graden uit. Op 1 en 2 januari 1997
werd een maximumtemperatuur gemeten van
-10oC, en op 4 januari werd de elfsteden-
tocht verreden bij een ijzige wind. Op het
volkstuinencomplex, waar mijn kas en platte
bakken staan, werd een buitentemperatuur
gemeten van ca -17oC. Door de bijzonder
ijzige oostenwind, de korte dagen en lange
nachten en de vele dagen die zonloos voor-
bij gingen werden mijn planten nogmaals, en
nu nog wat erger, op de proef gesteld. De
temperatuur daalde in mijn kas tot -10oC, en
rond de jaarwisseling bleef de maximum-
temperatuur in de kas steken op -7oC! Elke
keer dat ik in mijn kas kwam, zag ik weer
dode planten, en ik zag het voorjaar met
bange vermoedens tegemoet. En inderdaad
vroren er in de winter van 1996/1997 veel
planten dood. Tot mijn vreugde bleef er ge-
lukkig ook een hoop leven.

De winters van 1996 en 1997 hadden het
volgende effect:
Acanthocalycium:

A. chionanthum, glaucum, griseum,
klimpelianum, spiniflorum, variiflorum en
violaceum bleven leven. De verliezen lagen
onder de 10 %, al heeft A. chionanthum
zwaarder te lijden.
Ancistrocactus:

A. scheeri en brevihamatus: geen verlie-
zen. A. brevihamatus had eind februari al
weer knoppen!
Arequipa:

A. longiflora: gestorven. Ik had één plant.
Astrophytum:

A. myriostigma: Van de drie planten ben
ik er in 1996 en in 1997 één kwijt geraakt.
Austrocactus:

A. coxii: Geen verliezen.
Chamaecereus:

C. silvestrii: Geen verliezen, ook niet bij
mijn vele Chamaecereus-hybriden.
Cleistocactus:

C. tarijensis (de enige Cleistocactus die ik
onverwarmd kweek) verloor in 1996 al zijn
wortels, terwijl ook het grootste deel van de
plant was ingevroren. De winter van 1997
gaf de twee planten de nekslag.

Echinocereus coccineus var. neomexicanus, Otero
Co. Foto's J.W. Huizer
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Coryphantha:
C. asterias, bergeriana, chaffeyi, chihua-

hensis, compacta, compressa, cornifera,
delaetiana, difficilis, durangensis, echinoidea,
echinus, gladiispina, henricksonii, implexi-
coma, laui, longicornis, macromeris, maiz-
tablensis, nickelsiae, obscura, poselgeriana
var. valida, potosiana, pseudoechinus,
pseudonickelsiae, pulleineana, pusilliflora,
radians, ramillosa, recurvata, reduncispina,
roederiana, salmdyckiana, scolymoides,
sulcata, sulcolanata, unicornis, vogtherriana:
Nauwelijks verliezen (meeste minder dan 3
% verlies, enkele tussen 5-10 %, o.a. C.
maiz-tablensis, C. asterias).
Denmoza:

D. rhodacantha: Geen verliezen.
Echinocactus:

Van E. ingens en E. palmeri verloor ik in
1996 drie van de zes planten en in 1997 nog
eens twee. Deze twee �soorten� worden te-
genwoordig als E. platyacanthus beschouwd.
Toch denk ik dat E. platyacanthus wel tegen
vorst kan, omdat zaailingen wel de winter
van 1997 zijn doorgekomen. Daarbij is het
van belang om uit het grote verspreidingsge-

bied van E. platyacanthus de meest noorde-
lijke vindplaatsen te kiezen (mijn zaailingen
komen uit Coahuila).
Echinocereus:

E. adustus, chisoensis & var. fobeanus,
engelmannii & var. acicularis & munzii,
fendleri var. bonkerae, boyce-thompsonii,
fasciculatus, hempelii & rectispinus,
ferreirianus, freudenbergeri & var. delaetii,
knippelianus & var. kruegeri & reyesii, laui,
longisetus, nicholii, nivosus, pacificus,
palmeri, pamanesiorum, papillosus & var.
angusticeps, parkeri, pectinatus & var.
wenigeri & ctenoides, pentalophus (maar
overleving hangt van de herkomst van de
planten of zaden af), polyacanthus, primola-
natus, poselgerii, pulchellus & var. amoenus
& weinbergii, rayonesensis, reichenbachii var.
armatus & fitchii, rigidissimus, scheerii,
schereri, schmollii, sciurus var. floresii (!),
stoloniferus & var. tayopensis (een paar plan-
ten verloren), stramineus en viereckii & var.
morricalii hebben de winter overleefd. Ook
enkele twijfelachtige soorten als E. acifer,
leeanus, durangensis, salm-dyckianus en
pentalophus var. procumbens bleven leven.

Acanthocalycium variiflorum P149
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In de winter  van 1997 ben ik E. cinerascens
en cinerascens var. septentrionalis en E.
adustus var. schwarzii kwijtgeraakt, terwijl ik
in de winter van 1996 al E. parkeri var.
gonzalezii verloren had. E. polyacanthus var.
huitcholensis heeft zwaar te lijden van de
kou; ik ben van deze variëteit planten kwijt
geraakt in de winter 1997.
Echinofossulocactus:

Hiervan ben ik in de winter van 1996 veel
planten kwijt geraakt (± 60-70 %). Ik was
dus tot de conclusie gekomen dat Echino-
fossulocactus niet echt tegen vorst kan, of
althans niet tegen meer dan 4-5o C vorst. Tot
mijn stomme verbazing raakte ik er in de
winter van 1997 maar een paar kwijt (± 5
plantjes, en ik heb er meer dan 50). Blijven
leven zijn onder meer E. anfractuosus,
caespitosus, coptonogonus en enkele planten
zonder naam.
Echinopsis:

E. ancistrophora, aurea, calliantholilacina,
calorubra, citriflora, dobeana, frankii,
hamatacantha, kratochvilliana,
melanopotamica, oxygona, rhodotricha,
rubelliflora, shaferi en silvestrii bleven leven.
Daarnaast zijn ook veel paramount-hybriden
blijven leven. In de winter van 1996 zijn E.
comarapana en E. obrepanda doodgevroren.
In de winter van 1997 stierven verder E.
herbasii, kermesina, mirabilis, multiplex en
obrepanda. Verder zijn enkele hybriden mas-
saal doodgevroren: kermesina x subdenudata
en hybriden tussen dobeana en vormen van
E. aurea. Gek genoeg zijn van E. dobeana en
aurea nauwelijks planten doodgevroren.
Escobaria:

E.chaffeyi, emskoetteriana, gigantea,
laredoi, roseana en vivipara var. neo-
mexicana en var. rosea: Geen verliezen.
Ferocactus:

F. acanthodes & var. eastwoodiae,
hertrichii & lecontei, emoryi, pilosus, pottsii,
viridescens en wislizenii zijn blijven leven. In
de winter van 1996 verloor ik maar 4 plan-
ten van F. histrix. In de winter van 1997 ver-
loor ik zo�n beetje alle planten van F. histrix.
Daarnaast verloor ik ook 10 planten van

F. latispinus die ik als test in de kas had ge-
plaatst. F. viridescens bleef wel leven, maar
in de winter van 1997 zijn er toch een paar
doodgevroren.
Glandulicactus:

G. crassihamatus, uncinatus & var.
wrightii bleven leven. Van G. uncinatus ben
ik 5 grote planten kwijtgeraakt. Dit was mijn
eigen schuld, daar er nog zaadbessen aan de
planten zaten, die waarschijnlijk zijn gaan
schimmelen.
Gymnocactus:

G. beguinii en roseanus bleven leven. G.
horripilus, gielsdorfianus en aguirrianus vro-
ren al in de winter van 1996 dood.
Gymnocalycium:

G. andreae, asterias, ambatoense,
baldianum, bozsingianum, bruchii,
hamatum, horridispinum, intermedium,
intertextum, kozelskyanum, leeanum,
mazanense var. ferox, mesopotamicum,
moserianum, mostii, nidulans, pungens,
ritterianum, sutterianum, tilcarense,
uebelmannianum en valnicekianum zijn blij-
ven leven. Wel zijn in de winter van 1996
veel exemplaren van G. tilcarense doodge-
gaan (± 75 %), maar in de winter van 1997
waren er weer geen verliezen. In de winter
van 1997 is wel G. castellanosii dood-
gevroren.
Hamatocactus:

H. hamatacanthus en setispinus zijn blij-
ven leven (geen enkele is bevroren, zelfs
geen vlekje!).
Homalocephala:

H. texensis is blijven leven.
Helianthocereus

H. crassicaulis, grandiflora, huascha,
poco, randallii en vatteri bleven leven. Van
H. huascha zijn een paar planten doodge-
gaan, maar over het algemeen overleeft deze
soort de vorst toch wel.
 Lobivia:

L. acanthoplegma var. pilosa, aculeata,
amblayensis, arachnacantha, backebergii,
boliviensis, buiningiana, cardenasiana,
carminantha, cinnabarina, cintiensis var.
elongata, densispina var. sublimiflora,
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draxleriana, drijveriana, escayachensis,
famatimensis, fricii, glauca, haematantha,
hardeniana, incuiensis, korethoides, jajoiana,
kuehnrichii, leptacantha, minuta, muhriae,
oligotricha, pampana, peclardiana, pectini-
fera, pentlandii, polaskiana, pusilla, rebu-
tiodes var. chlorogona, rossii, saltensis,
schreiteri, stilowiana, tiegeliana, varians en
winteriana bleven leven. L. cinnabarina var.
grandiflora vroor dood in de winter van
1996. Ik had hier niet zo veel planten van,
maar toch is het vreemd, want dit is de

enige Lobivia die zwaar heeft geleden. Bij de
andere �soorten� die ik heb (± 40) lagen de
verliezen onder de 1 %.
Mammillaria:

M.  guelzowiana, heyderi var.
hemisphaerica en meridiorosei bleven leven.
Neobesseya

N. asperispina en marstonii. Geen verlie-
zen.
Oroya:

O. gibbosa. Alle plantjes die ik had (vijf)
zijn gestorven in de winter van 1996. Wel
blijf ik dit vreemd vinden voor hoogge-
bergte-planten.
Pyrrhocactus:

P. bulbocalyx en tuberisulcata zijn blijven
leven.
Sulcorebutia:

S. oenantha en steinbachii var.
polymorpha bleven leven.
Tephrocactus:

T. alexanderi, articulatus, glomeratus,
molinensis en papyracanthus zijn blijven le-
ven.
Thelocactus:

T. bicolor & var. bolansis, flavidispinum &
pottsii, buekii, conothelos & var. argenteus &
aureiflorus, heterochromus, hexaedrophorus,
leucacanthus, lloydii, lophothele,

Foto boven:
Bevroren Ferocactus
latispinus

Foto rechts:
Volle kas.
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macdowelii, matudae, nidulans,
phymatothelos, rinconensis, saussieri,
schwarzii, tulensis (maar overleven hangt
sterk af van de herkomst van de planten of
zaden) en wagnerianus bleven leven. Van
T. leucacanthus zijn in de winter van 1996 4-
5 planten gestorven (ik had er tegen de veer-
tig), in de daarop volgende winter slechts
één.
Trichocereus:

T. spachianus en schickendantzii zijn in
de winter van 1997 doodgevroren.
Turbinicarpus:

T. flaviflorus, gracilis, klinkerianus,
krainzianus, lophophorioides, macrochele,
polaskii en schwarzii bleven leven. Van T.
laui ben ik in de winter van 1996 drie plan-
ten kwijtgeraakt (van de 5), en in de winter
van 1997 bleven de twee overgebleven plan-
ten leven. Van de overige soorten ben ik
maar een paar plantjes kwijtgeraakt.

Verder hebben een aantal soorten over-
winterd in een platte bak, die niet alleen
onverwarmd is, maar ook niet geïsoleerd. De
temperatuur in de platte bak was daarbij ge-
lijk aan de buitentemperatuur.
Echinocereus

E. chloranthus & var. cylindricus, neoca-
pillus & russanthus, coccineus & var. arizoni-
cus, gurneyi, neo-mexicanus, paucispinus &
roemeri, dasyacanthus (maar ze hebben te
lijden van de kou; in 1997 bloeiden ze nau-
welijks), engelmannii var. chrysocentrus &
variegatus, enneacanthus & var. brevispinus
(maar overleven hangt af van de herkomst
van de planten of zaden, sommige veldnum-
mers vroren allen dood!), fendleri & var.
kuenzleri, ledingii (maar velen zijn gestor-
ven, dus deze kan beter in de onverwarmde
maar geïsoleerde kas worden gekweekt),
reichenbachii & var. baileyi & perbellus, tri-
glochidiatus & var. gonacanthus & mohaven-
sis en viridiflorus. Alle deze soorten bleven
leven. Ook de natuurhybriden �lloydii� and
�roetteri� bleven leven. In de winter van
1996 bleek al dat de volgende soorten niet
tegen strenge vorst kunnen: E. fendleri var.

bonkerae, fasciculatus, rectispinus & kuenz-
leri f. hempeli, polyacanthus, rigidissimus en
stramineus. Velen vroren er toen dood. De
overlevenden hebben de winter van 1997
vrijwel allemaal in de kas doorgebracht èn
overleefd
Neobesseya:

N. missouriensis & var. similis bleven le-
ven.
Mammillaria:

M. meiacantha en wrigthii zijn blijven le-
ven.

Wat is nu de oorzaak van de verliezen ge-
weest (al is er veel minder dood gegaan dan
ik gevreesd had)? In mijn ogen zijn er twee
oorzaken aan te wijzen:
 -De kou die in de winter van 1995/1996 en

zo mogelijk nog heftiger in de winter van
1996/1997 toesloeg; in beide winters be-
gon de vorst bovendien al in december.
Dit is iets waar uiteraard weinig aan te
doen valt.

-Luchten! Ik kweek mijn planten in de zomer
in de platte bak; in de winter staan ze in
de kas. Daar moeten ze de winter in la-
gen onder het tablet doorbrengen. Dit is
normaliter geen probleem, maar mijn kas
stond in de winter van 1997 zo vol, dat ik
niet meer bij mijn luchtraam kon. Daar-
door heb ik nauwelijks kunnen luchten,
en in de bedompte lucht kunnen planten
veel moeilijker hun vocht kwijt. Boven-
dien leidt dit veel eerder tot schimmel-
aantastingen van de planten. Vooral het
wegvallen van een enkele plant bij een
verder goed vorstbestendige soort wordt
volgens mij hierdoor veroorzaakt.

Ik ga zeker verder experimenteren met
het onverwarmd kweken van cactussen. Dui-
delijk is bijvoorbeeld dat ik de warmte die
de grond afgeeft, nog beter moet kunnen
vasthouden. Dit zou  kunnen in een goed
geïsoleerde platte bak. Zo�n platte bak heeft
bij een zelfde grondoppervlak veel minder
afkoelend oppervlak vergeleken met een kas.
De resultaten van zo�n experiment zult u
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over een paar jaar (wachten op een strenge
winter!) weer kunnen lezen in een artikel.
Overigens heeft een strenge winter ook wel
wat voordelen. Zo heeft Echinocereus
coccineus var. neomexicanus, die ik in 1984
gezaaid heb, in 1996 eindelijk gebloeid (na
12 jaar!). Schijnbaar heeft deze plant aardig
wat kou nodig om te kunnen bloeien. De kou
duurde in 1997 voor deze plant schijnbaar
niet lang genoeg, want in 1997 weigerden
deze planten om te bloeien. Verder kwam ik
geen enkele, maar dan ook geen enkele le-
vende wol- of wortelluis meer tegen bij het
verpotten in het voorjaar. Wat ik aan luizen
tegenkwam was allemaal dood. Het is mis-
schien wat rigoureus, maar een stevige win-
ter helpt je wel van het ongedierte af.

Ik hoop dat mijn ervaringen aanleiding
zijn voor andere liefhebbers om het ook
eens te gaan proberen, en dan niet alleen
met cactussen, maar ook met Crassulaceae,
Mesems (heel veel soorten kunnen tegen
fikse vorst!) of Euphorbia�s (er schijnen en-
kele Zuid-Afrikaanse soorten te zijn, die aar-
dig wat vorst kunnen hebben). U ziet dat het

Volle platte bak

mogelijk is, en door het ontbreken van de
stookkosten kan er een wat grotere kas of
platte bak worden neergezet, wat weer moge-
lijkheden geeft voor een grotere collectie, of
meer vormen van een enkele soort. Misschien
zien we Uw ervaringen dan ook over een paar
jaar in Succulenta.

Boekenburglaan 54, 2215 AE  Voorhout.

Noot van de redactie: In bovenstaande op-
somming van plantennamen komt een flink
aantal planten voor, die volgens de �Cites Cac-
taceae Checklist� [Hunt, 1992] tegenwoordig
onder een andere naam bekend zijn. Vanwege
de leesbaarheid van dit artikel is ervan afge-
zien al deze �nieuwe� namen tussen haakjes te
vermelden.
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BAJA CALIFORNIA, MEXICO
ONZE REIS DOOR EEN LAND VAN WOESTE SCHOONHEID (4)

F.J. Warmenhoven en C. Wonnink

De volgende ochtend om half acht kwam
de zon stralend op vanachter de bergen van
Isla del Carmen. Het zou weer een prach-
tige, warme dag worden.

Na het ontbijt in het stadje en inter-
continentaal te hebben gebeld met familie
in Nederland ging het weer op weg met de
bus: deze keer de bergen in naar de missie-
post San Javier. De eeuwenoude kerk (1720)
werd bekeken alsmede de omgeving.

Vlak achter de missiekerk en bij de
olijventuin troffen we een prachtig exem-
plaar aan van Peniocereus johnstonii met 4
bloemknoppen. In de naaste omgeving wer-
den geen verdere exemplaren meer gevon-
den. We hadden dus puur geluk door bij
toeval op deze ene plant te stuiten.

We reden terug naar beneden om vervol-
gens een voettocht te maken door de vallei
en de kloof met een oaseachtig terrein met

palmen en bewoond door landbouwers en
veeboeren die geiten en koeien houden.

Klimmend over grote steenbrokken, da-
lend via steile smalle paadjes en voortdu-
rend spiedend naar alles wat maar leek op
belangwekkende vegetatie kwamen we een
flink aantal succulenten tegen: fraaie blauwe
Agaven, Hechtia�s, Mammillaria
hutchisoniana, Echinocereus sp., alsmede
wederom Cochemiea poselgeri.

Na uitgerust en koffie te hebben gedron-
ken bij onze bus reden we terug naar het
hotel waar we vroeg in de middag weer aan-
kwamen.

Onder het genot van een ijskoude Co-
rona in de binnentuin van het hotel obser-
veerden we hoe een kolibrie en later een
geelzwart gekleurde honingzuiger de aan-
geplante bloeiende Aloë�s bezocht en in elke
bloemkelk de snavel stak.

Achter de kerk van de Missiepost San Javier (bij Loreto) vonden we bij zuiver toeval
deze Peniocereus johnstonii met knoppen. Foto�s van de schrijvers.
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In het oude stadje hebben we een tijdje
rondgekeken en enige inkopen gedaan en
vervolgens zijn we op de boulevard gaan ge-
nieten van de allengs vallende avond. Intus-
sen luisterden we op de draagbare radio
naar de Nederlandse Wereldomroep met
o.a. de voetbaluitslagen.

Tijdens het diner bleek dat onze reislei-
der zijn 26e verjaardag wilde vieren door
ons te trakteren op tequila, hetgeen uiter-
aard in de smaak viel. Proost !

We sliepen die nacht als een roos.

Aansluitend op het ontbijt was er nog
even tijd om een paar souvenirs te kopen
waarna de reis werd voortgezet richting San
Ignacio.

Onderweg werd gestopt bij Playa Coyote
waar in het heldere water van de Bahia
Concepcion de vele vissen duidelijk zicht-
baar waren. Een heerlijk oord dat ook ont-
dekt was door vele Amerikanen die daar met
hun �mobile homes� bivakkeerden.

In Mulegé werd het missiekerkje bezich-
tigd en ook daar waren rondom vele cactus-
sen aangeplant. Onderweg naar Santa
Rosalia gestopt bij San Bruno. Hier troffen
we weer de gebruikelijke vegetatie aan van
metershoge Pachycereussen, de vele
Cylindropuntia�s, de Burserastruiken, Mam-
millaria�s en Fero�s.

Rond het middaguur werd halt gehouden
in het oude kopermijnstadje Santa Rosalia.
De restanten van de fabrieksgebouwen
staan her en der verspreid en tonen duide-
lijk het verval van deze eens zo bedrijvige
industrietak.

In het rommelige, maar pittoreske
vissershaventje was het een en al bedrijvig-
heid door het aanlanden van vers gevangen
vis welke door de handelaren werd gekocht
van de vissers.

In het centrum staat een ijzeren kerkje
met prachtige glas-in-lood ramen.

Via de Mex 1 gaat het verder en we stop-
pen bij El Alfredo met het zicht op de vul-
kaan Pico Vicente. We troffen hier bijzonder
fraaie Ferocactussen aan met zeer lange

platte haakdoorns en een hoogte van 50 tot
80 cm. Ook de jongere planten tooiden zich
reeds met deze grote platte haakdoorns. Het
betreft hier zeer waarschijnlijk F. peninsulae
var. coloratus.

Aan het eind van de middag komen we
aan in San Ignacio, een groene oase met
door palmen omzoomd water. In een �hotel�
met een minimaal comfort en dito staat van
onderhoud werd overnacht.

De volgende dag ging het, alvorens te
vertrekken voor een dagtocht de bergen in,
eerst naar het dorpsplein om ons te laten
inschrijven in het bezoekersregister in ver-
band met het bezoek dat we zullen brengen
aan de oude Indiaanse rotstekeningen in de
bergen van de Sierra San Francisco.

Op weg naar het gehucht San Francisco
de la Sierra stopten we na ongeveer 10 km
vanaf de Mex 1 op de gravelweg. We vonden
daar Mammillaria�s met lichte doorns en
weer vele indrukwekkende Ferocactussen,
deze keer naast de reeds genoemde F. pen-
insulae ook de geelbedoornde F. rectispinus.

Verderop werd op een berghelling een
fraaie dunbladige Nolina bigelowii door ons
waargenomen. Nog iets verder vonden we in
dit zeer interessante gebied een cluster
Echinocereus waarin zich violette bloemen
bevonden, mogelijk Echinocereus engel-
mannii.

Tijdens een voettocht bergopwaarts - op
het heetst van de dag - troffen we, naast
overweldigende vergezichten over kloven,
woeste rotsformaties en wijdse dalen, een
zeer boeiende vegetatie aan met als hoogte-
punt een enorme cristaat van Ferocactus
rectispinus. Deze plant is wel iets meer dan
een meter hoog en heeft in de kop een
doorsnede van bijna een meter. Waarlijk een
uniek exemplaar !

Verder gingen we naar het gehucht San
Francisco de la Sierra waar we een Indi-
aanse gids meekregen die het hek kon ont-
sluiten bij de plaats waar de rotstekeningen
zich bevinden. De rotstekeningen zijn aan-
gebracht in bordeauxrode kleur en zwart en
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stellen jachttaferelen voor en afbeeldingen
van diverse dieren. Ze zijn vrijwel zeker
ontstaan tussen 500 en 1500 n. Chr. Helaas
is het nodig gebleken deze plaatsen te be-
veiligen tegen toeristen die soms schade
toebrengen aan de tekeningen door er aan
of op te krassen.

Zowel voor natuurliefhebbers als voor
geologisch georiënteerde bezoekers is dit
gebied een waar eldorado dat onvergetelijke
indrukken achterlaat.

Op de weg terug maakten we een plotse-
linge stop vanwege een op de weg liggende
ratelslang (Crotalus enyo) van ongeveer 80
cm lengte. Het dier bleef liggen tot we het
uitgebreid hadden gefotografeerd. Door de
drukte onrustig geworden zocht deze zeer
giftige slang een goed heenkomen in de bos-
jes langs de weg. Voor alle zekerheid heeft
onze gids een boerenfamilie welke vlakbij
leeft gewaarschuwd voor de aanwezigheid
van de slang zodat de op blote voeten bui-
ten spelende kinderen konden worden ge-
maand voorzichtig te zijn.

Weer op weg terug, in het dal, zagen we
rechts en links van de weg vele tientallen
enorme Ferocactussen waarvan de grootsten

wel tot bijna twee meter hoogte reikten.
In onze stoutste dromen hadden we niet

voor mogelijk gehouden dat we Fero�s van
een dergelijke grootte in de natuur zouden
aanschouwen. Er waren tot onze vreugde
zelfs bloeiende exemplaren bij welke hun
zachtrode bloemen toonden.

�s Avonds, teruggekeerd in San Ignacio,
hebben we op de veranda voor de hotel-
kamers nog gezellig met elkaar nagepraat
over de belevenissen van deze dag onder
het genot van rode wijn, geitenkaas en
kaneelkoek.

p/a Tichelkuilen 208, 7206 BN  Zutphen

Bloeiende Echinocereus engelmannii in de Sierra San Francisco.

           265



SUCCULENTA jaargang 77 (6) 1998

HET GESLACHT DISCOCACTUS (VIII)
4. HET DISCOCACTUS HEPTACANTHUS-VERWANTSCHAPSCOMPLEX (VERVOLG 2)

Pierre Braun en Eddie Esteves Pereira

Discocactus subterraneo-proliferans Diers
& Esteves,

Kakteen und andere Sukkulenten 1980,
31(9), p. 266-271 (Holotype Esteves 12,
KEULEN).

Deze soort, die voor het eerst door Eddie
Esteves in 1973 werd ontdekt, groeide dicht-
bij de Rio Araguaia. De afbeelding (pag 268),
die ondertussen een grote historische
waarde vertegenwoordigt, toont de thans
niet meer bestaande typegroeiplaats en de
wijze hoe de planten in het witte zand groei-
den. De planten onderscheiden zich vooral
door een sterke onderaardse spruitvorming
(zie tekening). Dit typische kenmerk blijft

ook in de cultuur behouden. Een uitvoerige
beschrijving van de soort heeft een aantal
jaren geleden al in Succulenta gestaan
(Braun & Esteves, 1989).

Helaas is de soort waarschijnlijk in het
midden van de jaren tachtig uitgeroeid. On-
danks verschillende pogingen konden geen
exemplaren meer gevonden worden. Het
gehele gebied is over een afstand van hon-
derden kilometers volledig veranderd. Alle
struiken en bomen van de Campo Cerrado
werden gerooid en op een hoop gegooid;
vervolgens werden de vlakten omgeploegd.
Vandaag de dag grazen er koeien en op een
deel van de Campo Cerrado is nu akker-
bouw (vooral soja). Echter, ook door toe-
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risme is de omgeving in toenemende mate
veranderd; de Rio Araguaia is een internatio-
naal geliefd doel geworden voor sportvisserij
en verschillende watersporten.

Van deze soort bevinden zich nog enkele
exemplaren in cultuur als F1- en F2-genera-
ties. Deze zijn gekweekt uit natuurzaden die
in de jaren zeventig zijn aangeboden (o.a.
via De Herdt, België). Ze zijn toentertijd ver-
kocht onder de naam Discocactus spec.
Agua Limpa. In de jaren tachtig en negentig
werden onder dezelfde naam zaden aange-
boden van meestal D. diersianus ssp.
goianus (o.a. bij Kakteenzentrum
Oberhausen).

Geografisch groeit D. subterraneo-
proliferans tussen de verder zuidelijk voor-
komende D. crassispinus ssp. araguaiensis

D. subterraneo-proliferans met bloem, geënte
cultuurplant in Brazilië.
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D. subterraneo-proliferans in het witte zand op de typegroeiplaats. Foto E. Esteves Pereira.

 D. subterraneo-
proliferans (tekening
van Eddie Esteves),
reproductie uit KuaS
1980, 31(9), p. 267
D. squamibaccatus op
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(Braun & Esteves, 1996) en de verder noor-
delijk groeiende D. heptacanthus var.
goiasensis nom. prov. HU 565 (Braun &
Esteves, 1998). Evenwel, beide laatstge-
noemden groeien niet in zand, maar in Pedra
Canga.

D. squamibaccatus Buining & Brederoo
in Theunissen, J., Succulenta 1977, 56(11),
p. 258-262; A. Buining, Discocactus, 1980
(Holotype Horst & Uebelmann 428, U).

Ook deze interessante en in de cultuur
nog weinig bekende soort werd voor het
eerst door Eddie Esteves ontdekt. Op grond
van zijn informatie reisden Buining en Horst
in 1974 naar de typevindplaats; zij zijn dus
niet eerste vinders zoals staat vermeld in het
boek Discocactus (p. 188). Ook de in het
boek vermelde vindplaats (kaart op p. 218)
is niet juist; ze ligt enkele honderden kilo-
meters verder naar het noorden in het grens-
gebied met Tocantins.

De soort onderscheidt zich door een

klein, grijsgroen, compact en op latere leef-
tijd gemakkelijk spruitend lichaam en dikke
knobbels. De vruchten zijn bezet met opval-
lende schubben. Voor de handel werden
planten en zaad nauwelijks verzameld; bij de
herkomst en identiteit van vele onder de
naam D. squamibaccatus in cultuur aanwe-
zige planten mag dan ook een vraagteken
worden gezet.

In juli 1998 reisden de auteurs opnieuw
naar de typevindplaats bij Mata Azul. Daar
konden evenwel geen planten meer gevon-
den worden, noch oude exemplaren noch
zaailingen. Zelfs een verdroogd areool was
niet te ontdekken. De plek geeft thans hele-
maal niet meer de indruk dat hier ooit cac-
tussen groeiden. De situatie was uitermate
deprimerend, omdat ook na urenlang zoeken
in de omgeving niets werd gevonden. Zorge-
lijk was ook dat de jonge mensen uit het
dorp de planten überhaupt niet meer ken-
nen. De kans dat intacte groeiplaatsen in de
omgeving worden gevonden, is daarmee erg
klein geworden. Het gehele gebied is even-
wel nog erg ontoegankelijk, zodat een defini-

de groeiplaats in noordelijk Goias.
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tief verdwijnen van de soort nog niet zeker
is. Op deze basis moet D. squamibaccatus
tenminste als extreem bedreigd worden aan-
gemerkt. Een verdere bedreiging vormt de
toenemende ontsluiting van het land vanaf
de vorming van de bondsstaat Tocantins in
1988. Er is een grote nederzettingendruk,
vele straten en boerderijen. Vooral de opruk-
kende asfaltwegen nodigen uit tot het vesti-
gen van vele boerderijen en daarmee een ra-
dicale verandering van de oorspronkelijke
vegetatie.

D. squamibaccatus schijnt de meest oos-
telijke vertegenwoordiger van het
heptacanthus-complex te zijn. Niet zo ver
weg bevindt zich het cephaliaciculosus-com-
plex, dat nog besproken moet worden. Naar
onze opvattingen is D. squamibaccatus de
naaste verwant van het cephaliaciculosus-
complex.

D. squamibaccatus, twee oude planten met het typische grote cephalium.

In 1985 verzamelde Kurt Ingo Horst on-
der het nummer HU 643 planten bij Mimosa
dos Marinhos (Tocantins). Waarschijnlijk be-
horen deze planten tot D. squamibaccatus.
De planten onderscheiden zich van de type-
soort vooral door de vrij lange bloemen.
Derhalve hebben we deze populatie voor-
zien van de provisorische naam D. squami-
baccatus var. longiflorus. Voor een defini-
tieve taxonomische status moet nog meer
onderzoek worden gepleegd.

Tot slot. In het conceptschema van deze
serie (Braun & Esteves 1990, 1993-1995,
1997 p. 222) werd D. promentigibbus Diers
& Esteves (1988) tot het cephaliaciculosus-
complex gerekend. Deze indeling moet
waarschijnlijk worden herzien. In juli 1998
waren wij ook op de groeiplaats van D. pro-
mentigibbus in Tocantins. Naar onze nieuw-
ste inzichten kan deze soort (die ook in de
natuur sterk bedreigd is) direct in het
heptacanthus-complex worden opgenomen.
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CYTOLOGIE EN MOLECULAIRE SYSTE-
MATIEK IN DE FAMILIE CACTACEAE (3)

J. Hugo Cota en Robert S. Wallace.

Enige studies gebaseerd op moleculaire
systematiek-technieken:

Inversie in het cpDNA.
Wallace heeft eerst een inversie gevon-

den van ongeveer 6 kb in het grote gebied
met unieke genen (LSC) in Pereskia sacha-
rosa, en later vindt hij de inversie in alle drie
de subfamilies van de Cactaceae. Dit toont
aan dat de genoemde inversie kenmerkend is
voor de hele cactusfamilie. Deze bijzondere
inversie (zie figuur op pagina 236 van Succu-
lenta oktober 1998) steunt de monofyleti-
sche oorsprong van de cactusfamilie. Dezelf-
de inversie is door Downie en Palmer (1994)
in P. sacharosa gevonden en hij komt ook
voor in Chenopodium (parallelle ontwikke-
ling BZ). Daarentegen ontbreekt de inversie
in belangrijke taxa in andere families binnen
de Caryophyllales zoals: Aizoaceae, Basella-
ceae,  Nyctaginaceae, Phytolaccaceae en
Portulaccaceae zoals ook bij alle andere
landplanten.

Ontbreken van een intron.
Het ontbreken van het intron (niet code-

rend gebied van een gen) in het chloroplast-
genoom is een ander voorbeeld van structu-
rele verandering in dit genoom. Dit intron
werd ontdekt in genetisch onderzoek aan de
twee enzymatische subeenheden  voor de
ribosomale polymerase (rpoC1en rpoC2). In
deze experimenten werd een fragment van
het DNA van het chloroplast vermenigvul-
digd via de PCR reactie. De gevormde
produkcten toonden verschil in grootte.
Deze fragmenten verdeelden de onderzochte
taxa in twee aparte groepen. In de eerste
groep vond men de typische fragmenten van
andere landplanten. Deze groep bevatte le-

den van de families Didiereaceae,
Portulacaceae en Phytolaccaceae en ook de
vertegenwoordigers van de subfamilies
Pereskioideae (Maihuenia en Pereskia) en
Opuntioideae (Opuntia phaeacantha, O.
spinosior, O. subulata, Pereskiopsis porteri,
Quiabentia verticillata, Pterocactus kuntzei
en Tacinga funalis). In de tweede groep, al-
leen in de subfamilie Cactoideae, vond men
een fragment van ongeveer 740 baseparen,
dat veel korter is dan het fragment van de
eerste groep. Om te bevestigen welk frag-
ment in deze subfamilie is verloren gegaan,
heeft men een PCR analyse bij de rest van
deze subfamilie gedaan. Men heeft vastge-
steld, dat het intron alleen ontbreekt in de
subfamilie Cactoideae (Wallace en Cota, in
revisie). Deze deletie toont duidelijk de
synapomorfie en monofyletische oorsprong
van deze subfamilie aan (zie figuur op pa-
gina 237 van Succulenta oktober 1998). Te-
gelijkertijd heeft men het parallelle gemis
van het intron van het rpoC1 in de meeste
grassen (Igloi e.a.,1990) behalve in de primi-
tieve Anamochloa en Streptochaeta gevon-
den.

Vanzelfsprekend is het ontbreken van dit
intron in beide groepen een geval van paral-
lellisme en is er geen aanwijzing van enige
fylogenetische verwantschap tussen beide
groepen.

Variatie in restrictieplaatsen in het
chloroplast-DNA.

Een andere techniek voor DNA-studie is
het gebruik van restrictie-enzymen. Deze
enzymen herkennen en knippen korte se-
quenties van 4 tot 6 basen van het DNA.
Hierdoor wordt het DNA in korte fragmenten
geknipt, die eenvoudiger te analyseren zijn.
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Cladogram van de verwantschappen van Ferocactussen ,

de verwantschap met leden van de subtribus

Pachycereinae, Stenocereinae en andere vertegenwoordi-

gers van het tribus Cacteae. Het cladogram vertoont de

stamboom gebaseerd op 8 andere stambomen met een

lengte = 316 met een consistentie -ndex van 0.79, ver-

kregen door 250 waargenomen mutaties in het

chloroplast-genoom via restrictie-enzymen.

De onderzochte DNA-moleculen worden
dus vergeleken op de aanwezigheid van deze
korte sequenties en het verschil in lengte
van de ontstane fragmenten. Het resultaat is
dat men van het circulaire chloroplastmole-
cuul een serie van fragmenten verkrijgt, ver-
oorzaakt door het knippen van enzymen op
specifieke plaatsen. De veranderingen in het
aantal restrictieplaatsen en de lengte van de
fragment geven inzicht in de ontstaansge-
schiedenis van de planten. De grootte van de
DNA-fragmenten wordt bepaald via elek-
troforese, hybridisatie van het DNA en
autoradiografie. Om zoveel mogelijk van
deze restrictieplaatsen te vinden is het aan-
bevelenswaardig een serie van 15-20 ver-
schillende restrictie-enzymen te gebruiken.
Hierdoor kan men vooral de aanwezigheid of
afwezigheid van een restrictieplaats in het
onderzochte DNA-molecuul van de chloro-
plast vaststellen. Deze techniek wordt in
meer detail behandeld in Olmstead en Pal-
mer (1994). De aanwezigheid of afwezigheid
van restrictieplaatsen kan worden gebruikt
als taxonomisch kenmerk. Met behulp van
cladistische analyse kan men veranderingen
in restrictieplaatsen weergeven om de evolu-
tie van de soorten te bepalen, waarvan de
fylogenie in cladogrammen kan worden
weergegeven.

Verwantschap tussen

Astrophytum en Echinocactus

gebaseerd op analyse van het

chloroplastgenoom met res-

trictie-enzymen. De

fylogenetische stamboom is

korter, lengte= 74 stappen en

consistentie-index is 0.878.

Het geeft de verwantschap

van Astrophytum en

Echinocactus aan, met als

basale soort E. grusonii. De

getallen bij de vertakkingen

van het cladogram geven het

aantal overeenkomstige res-

trictie plaatsen aan.
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Studies met restrictie-enzymen zijn van
groot belang geweest om fylogenetische re-
laties in verschillende groepen van organis-
men op verscheidene taxonomische niveaus
vast te stellen, zoals bijvoorbeeld: familie,
subfamilie en tribus. Evenwel, op deze ho-
gere niveaus, treedt het probleem op van
homologie van restrictie plaatsen. Daarom
betwisten Olmstead en Palmer (1994) de ho-
mologie van de waargenomen fragmenten.
(Dezelfde grootte betekent nog niet dezelfde
DNA sequenties BZ). Aansluitend worden
enige studies met restrictie-enzymen in de
cactusfamilie vermeld.

I. Fylogenetische relaties van Ferocactus
met zuilcactussen en andere leden van de
tribus Cacteae.

Ondanks de taxonomische behandelingen
van het geslacht Ferocactus in de afgelopen
70 jaar, bestaat er zelfs geen overeenstem-
ming in het aantal soorten. Het aantal voor-
gestelde soorten variëert tussen de verschil-
lende schrijvers. Britton en Rose (1922) noe-
men er 30; Lindsay (1955) neemt 25 soorten
en 10 variëteiten op, Taylor (1984) onder-
zoekt ook 25 soorten met 15 variëteiten en
Bravo en Sanchez-Mejorada (1991)accepte-
ren 29 soorten. Recente studies (Taylor,
(1984) hebben gesuggereerd, dat Ferocactus
flavovirens de oudste soort is, waaruit de an-
dere soorten van het geslacht zijn ontstaan
en die op hun beurt een link vormen tussen
de zuilcactussen van de tribus Pachycereae
en de bolcactussen van de tribus Cacteae.
Gibson (1988,1992) merkt op, dat overeen-
komsten als verharding  in de punten van de
schutbladen of schubben van het pericarp en
bloembuizen vaak optreedt in zuilcactussen
van het tribus Pachycereae, subtribus Pachy-
cereinae, (Pachycereus bijvoorbeeld) en sub-
tribus Stenocereinae (zoals Escontria
chiotilla en Myrtillocactus cochal) als ook in
de Browningia�s van Peru en Ferocactus
flavovirens van de tribus Cacteae. Deze soor-
ten hebben gemeenschappelijk, dat zij korte
bloemen hebben met verharde schubben,

toch is de verwantschap niet duidelijk, waar-
door het voorafgaande aanleiding heeft ge-
geven tot de volgende vragen: Zijn deze ver-
harde schubben tegelijkertijd ontstaan in de
verschillende soorten of hebben zij zich pa-
rallel ontwikkeld? Is F. flavovirens  de basale
(primitieve) soort binnen het geslacht? Wat
zijn de fylogenetische relaties van Ferocac-
tus, in het bijzonder F. flavovirens, met zuil-
cactussen van de subtribus Pachycereinae en
Stenocereinae? Om de mogelijk basale posi-
tie van Ferocactus, en ook om de verwant-
schap van dit geslacht met leden van de
subtribus Pachycereinae en Stenocereinae en
leden van de tribi Cacteae te begrijpen, doet
men tegenwoordig een studie met restrictie-
enzymen. De resultaten geven antwoord op
enkele van onze vragen. De 250 waargeno-
men mutaties (veranderingen vanrestrictie-
plaatsen) in het chloroplastgenoom zijn met
hulp van het programma voor fylogenetische
analyse (PAUP) geanalyseerd. Op grond
daarvan heeft men een cladogram (hypo-
these voor de evolutie) gemaakt, dat de
fylogenetische reconstructie van de bestu-
deerde taxa vertoont. De fylogenetische
stamboom (vorige pagina, boven) is duidelijk
en suggereert het volgende:

1)Ferocactus lijkt parafyletisch te zijn,
d.w.z. Echinocactus grusonii en Steno-
cactus lloydii horen bij Ferocactus;
2)F. flavovirens is blijkbaar een van de
meest geavanceerde soorten van het ge-
slacht en in tegenstelling tot het gesugge-
reerde door andere auteurs vertonen
F. glaucescens en F. histrix samen met
E. grusonii zich als basale soorten; en
3) de geanalyseerde soorten tonen geen-
duidelijke verwantschap tussen Escontria
(of een ander lid van de subtribus
Stenocereinae) en Ferocactus.

De studie van een groter aantal van soor-
ten kan in de toekomst,de interspecifieke en
in secties verdeelde relatie in het geslacht
verder ophelderen.
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Cladogram, dat de fylogenetische po-
sitie van Echinocereus (Morangaya)
pensilis laat zien. Gebaseerd op ana-
lyse van het DNA van het chloroplast
met restrictie-enzymen. De letter �E�
geeft het punt weer, voor het mono-
fyletische geslacht Echinocereus en
dat laat E.(Morangaya) pensilis als ba-
sale soort zien. De letter �H� duidt de
groep aan, die de taxa van tribus
Hylocereae bevatten, en toont dat
Harrisia geen verwantschap heeft met
leden van de tribus Echinocereae of
Hylocereae. Andere moleculaire gege-
vens tonen de verwantschap van
Harrisia aan met leden van de tribus
Trichocereae.

II. Verwantschappen tussen de soorten van
Astrophytum en Echinocactus.

Echinocactus werd oorspronkelijk be-
schouwd als de overgang tussen de cactus-
sen van Noord-en Zuid-Amerika. Tegenwoor-
dig is het geslacht omschreven binnen de
tribus Cacteae met 6 soorten verspreid in
Noord-Amerika ( Gibson en Nobel,1986;
Barthlott en Hunt,1993). Op zijn beurt om-
schreef Buxbaum (1958) het geslacht
Astrophytum in de tribus Notocacteae; ook
andere auteurs (Benson, 1982; Weniger,
1984) beschouwen het als deel van het ge-
slacht Echinocactus. Tegenwoordig zijn beide
geslachten erkend en recente classificaties (
Gibson en Nobel, 1986; Hunt en Taylor,
1986; Barthlott en Hunt, 1983) plaatsen hen
in de tribus Cacteae. Om de evolutionare
verwantschap te onderzoeken tussen deze
twee geslachten en tussen Astrophytum en
leden van de tribus Notocacteae aan te to-
nen, heeft Wallace (in druk) een studie uit-
gevoerd met 18 restrictie-enzymen. Hij heeft

95 mutaties geanalyseerd, van welke 65 fylo-
genetisch informatief waren. Het cladogram
voortvloeiend uit de fylogenetische analyse
(pagina 273 onder) suggereert het volgende:

1) Astrophytum en Echinocactus bevinden
zich in dezelfde monofyletische groep met
E. grusonii als de basale (primitieve) soort;
2) er is geen relatie tussen Astrophytum en
de leden van de tribus Notocacteae; en
3) als men E. grusonii er uit laat, blijken
Astrophytum en Echinocactus mono-
fyletisch te zijn.

Met deze resultaten betwist Wallace (in
druk) het bestaansrecht van Astrophytum als
apart geslacht. Om de monofyletische taxa
te accepteren, zou Astrophytum opgenomen
worden binnen Echinocactus en zou Echino-
cactus als consequentie 11 soorten moeten-
opnemen. Als we Astrophytum erkennen (zo-
als gedaan is sinds men het geslacht be-
schreef) maken wij een parafyletische classi-
ficatie van Echinocactus (niet alle voorouder-
lijke afstammelingen zijn opgenomen), welke
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niet aanbevelenswaardig is in een fylogene-
tische classificatie. Toch kan het onderbren-
gen van Astrophytum binnen Echinocactus
tot een controverse leiden, omdat men
Astrophytum traditioneel als apart geslacht
heeft erkend. Praktisch gezien is het eenvou-
diger om beide geslachten afzonderlijk te
blijven behandelen, maar is het nuttig om de
fylogenetische verwantschap in gedachte te
hebben, evenals het concept van classificatie
gebaseerd op monofyletische groepen.

III. De taxonomische positie van Echinoce-
reus (Morangaya) pensilis:

 De fylogenetische positie van het om-
streden geslacht Morangaya is discussiestof
voor vele jaren geweest. De morfologische
kenmerken zijn gebruikt om verwantschap
aan te tonen met verscheidene leden van de
tribus Hylocereae (Gibson en Nobel,
1986;Moran, 1977) evenals met het geslacht
Echinocereus (Taylor, 1985). Desondanks
heeft Rowley (1974) het geslacht Morangaya
voorgedragen, omdat zij enige unieke ken-
merken vertoont. E. pensilis is diploid met 8
middelgrote en 3 kleine chromosomen en

drie satellieten in de chromosomen 5, 8 en
10 (Cota, 1991). Dezelfde karyotypische
formule, aantal en satellietposities vindt men
bij Nyctocereus serpentinus ( Palomino e.a.,
1988). Ondanks de gelijke chromosoom-
kenmerken van de twee soorten bleef het
een taxonomisch dilemma. Recent hebben
Wallace en Forquer (1995) in een molecu-
laire studie met restrictie-enzymen gevon-
den, dat E. pensilis geen enkele affiniteit ver-
toont met de leden van de tribus Hylo-
cereae, inclusief Aporocactus (zie figuur op
de vorige pagina). Integendeel, men be-
paalde dat E. pensilis een basale positie
heeft in Echinocereus (volgens bovenstaande
Figuur).

Algemene fylogenie van de familie Cacta-
ceae, voor tribus of subfamilies) gebaseerd
op een vergelijkende analyse van de sequen-
tie van het gen rbcL, in 46 taxa. Het
cladogram van het figuur vertoont de nauw-
keurige stamboom van de consensus van
1338 stambomen. In het cladogram ziet men
vier monofyletische afstammingen voor de
familie: Cactoideae, Opuntioideae,
Maihuenia en Pereskia en ook verscheidene
monofyletische tribus in de subfamilie
Cactoideae. (Figuur gewijzigd naar Wallace
(in druk).

Het blijkt dat E.pensilis een basale positie
inneemt in Echinocereus (sensu Taylor,
(1985), waarmee de auteurs concluderen,
dat de basale positie, die Taylor geeft aan
deze soort, overeenkomt met de fylogenie
van het chloroplast genoom. Eveneens sug-
gereert de moleculaire analyse, dat de sectie
Morangaya zou moeten worden gewaardeerd
op subgenus-niveau, precies zoals Taylor
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(1993) voorstelt. Tenslotte heeft Wallace ( in
druk) de fylogenie van het geslacht Pereskia
gereconstrueerd, gebaseerd op de analyse
van het chloroplast-genoom met restrictie-
enzymen. Die suggereert dat Pereskia een
monofyletische oorsprong heeft. De om-
schrijving van de subfamilie Pereskioideae
maakt het echter noodzakelijk om meer in
detail de verwantschap tussen Pereskia en
Maihuenia te bepalen. Voor meer details
over de fylogenie van Pereskia leze men
Wallace( in druk).
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SUCCULENTENNIEUWTJES
Ton Pullen

Deze aflevering wil ik graag beginnen
met Uw aandacht te vragen voor de
�Mesemb Study GroupMesemb Study GroupMesemb Study GroupMesemb Study GroupMesemb Study Group�, een club, die haar
residentie in Engeland heeft en zich bezig
houdt met de studie van de vetplanten, die
behoren tot de grote Middagbloemen-familie
[Aizoaceae]. Het tijdschrift van deze vereni-
ging heet �Mesemb Study Group BulletinMesemb Study Group BulletinMesemb Study Group BulletinMesemb Study Group BulletinMesemb Study Group Bulletin� en
beleeft momenteel haar 13de jaargang.

Het contactadres is: Mrs. Suzanne Mace,
Brenfield, Bolney Road, Ansty,

W.-Sussex  RH17 5AW  England, Email:
msg@mace.demon.co.uk.

De vereniging heeft ook een internet-site:
http://www.demon.co.uk/Mace/msg.html.

Het Mesemb Study Group BulletinMesemb Study Group BulletinMesemb Study Group BulletinMesemb Study Group BulletinMesemb Study Group Bulletin [13 -
1, januari 1998] bevat onder meer het ver-
slag van een reis door de westelijke Kaap-
provincie, door T. Smale, enkele bijdragen
van de mesem-kenner bij uitstek, Steven
Hammer en een verslag van W. Weber over
zijn verblijf in het Richtersveld. Het tijd-
schrift bevat enkele pagina�s met doorgaans
uitstekende foto�s.

In het volgende nummer [M.S.G.B. 13 -
2, april 1998] beschrijft G. Joseph hoe hij
een grote collectie mesems verhuisd heeft.
H. Hartmann levert een indeling in groepen
van de subfamilie Ruschioideae. De
overerving van lichaams- en bloemkleur in
Lithops lesliei vormt het onderwerp van een
bijdrage van D. Porter. S. Hammer en M.
Hawkes gedenken resp. Brian Makin en
Grace Rollerson. Hammer schrijft nog enkele
bijdragen.

HaseltoniaHaseltoniaHaseltoniaHaseltoniaHaseltonia, het jaarboek van de Ameri-
kaanse Cactus & Succulent Society, is toe
aan de vijfde aflevering [1997]. Dit nummer
bevat 95 pagina�s. Het openingsartikel, door
E.F. Anderson & W.A. Fitz Maurice, is gewijd
aan het genus Ariocarpus. De auteurs stellen
de volgende naamsveranderingen voor:

A. fissuratus var. hintonii => A. bravo-
anus ssp. hintonii.

A. trigonus  => A. retusus ssp. trigonus.
Verder wordt de mate van bedreiging van

de soorten van dit geslacht bediscussieerd
en wordt een nieuwe determinatiesleutel op
het geslacht gepresenteerd.

Charles Uhl brengt deel 5 van zijn publi-
katie over chromosomen in Echeveria-soor-
ten en -hybriden.

J.D. Mauseth & R. Kiesling presenteren
een studie over de vergelijkende anatomie
van Neoraimondia roseiflora en
Neocardenasia herzogiana.

M. Kimnach publiceert een aantal nieuwe
taxa en nieuwe naamscombinaties in het ge-
slacht Echeveria:

E. pringlei var. longispina en E. pringlei
var. parva zijn nieuwe namen.

E. bella var. major => E. bella fa. major.
E. backebergii => E. chiclensis fa.

backebergii.
E. colorata var. brandtii => E. colorata fa.

brandtii
E. obtusifolia => E. fulgens var.

obtusifolia.
E. goldiana => E. halbingeri var.

goldiana.
E. sanchez-mejoradae => E. halbingeri

var. sanchez-mejoradae.
E. maculata => E. paniculata var.

maculata.
E. byrnesii => E. secunda fa. byrnesii.

Reid Moran bespreekt het genus Sedella,
een geslacht van eenjarige, op Sedum gelij-
kende, planten.

Dezelfde auteur wijdt een korte bijdrage
aan Sedum jurgensenii, en publiceert de
nieuwe ondersoort S. jurgensenii ssp.
attenuatum. Tevens schrijft hij een artikel
over Sedum goldmanii.
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Metz, Frohlich, Kimnach & Meyerowitz
hebben studie gemaakt van de hybride
xEpicereus cooperi (vroeger Epiphyllum
cooperi), waarbij zij gebruik gemaakt hebben
van DNA-vergelijkingstechnieken.

R. Felger & J. Henrickson hebben de con-
vergentie tussen Peniocereus striatus en
Euphorbia cryptospinosa als onderwerp van
hun bijdrage gekozen.

L.E. Newton legt de naam xGasteraloe
sculptilis vast.

AloeAloeAloeAloeAloe [35 - 1,1998] opent met een artikel
over Adromischus phillipsiae, door P. Bruyns.
R. Peckover behandelt de cultuur van
Brachystelma�s uit zaad.

E. van Jaarsveld publiceert een nieuwe
Tylecodon peculiaris, afkomstig van de
Knersvlakte in de westelijke Kaapprovincie.
Euphorbia astrophora wordt door G. Marx
voorgesteld. R. Frandsen wijdt een bijdrage
aan het geslacht Gibbaeum. Anacampseros
pisina, een nieuwe soort, wordt door G.
Williamson beschreven. Dezelfde auteur
schrijft over Ornithogalum scabrocostatum.

In het Belgische TTTTTijdschrift voor de lief-ijdschrift voor de lief-ijdschrift voor de lief-ijdschrift voor de lief-ijdschrift voor de lief-
hebbers van Cactussen, vetplanten en ka-hebbers van Cactussen, vetplanten en ka-hebbers van Cactussen, vetplanten en ka-hebbers van Cactussen, vetplanten en ka-hebbers van Cactussen, vetplanten en ka-
merplantenmerplantenmerplantenmerplantenmerplanten

[ 11 - 5, mei 1998] een bijdrage over
Lepidocoryphantha macromeris, door E.
Piens. E. & T. Jacobs vervolgen hun
Conophytum-bedenkingen. P. Neut is toe aan
deel 3 van zijn beschouwingen over
Echeveria. Dezelfde schrijver houdt zich be-
zig met Notocactus allosiphon.

[11 - 7, juli 1998] begint met een bij-
drage over epifytische cactussen, van de
hand van E. Piens.

P. Neut is toe aan deel 4 van zijn serie
over Echeveria�s. Dezelfde auteur schrijft
ook over Notocactus paulus.

L. Ramakers behandelt Mammillaria
discolor.

Piante GrassePiante GrassePiante GrassePiante GrassePiante Grasse [18 - 1, jan./mrt. 1998] be-
vat een artikel van P. Shirley over zijn reis
naar Sulawesi. E. d�Arcangeli begint een op-
somming van de in Mexico voorkomende
cactussen, gerangschikt per deelstaat.

F. Hochstaetter is toe aan deel 7 van zijn
revisie van het geslacht Sclerocactus.  S.
Batov schrijft over Ariocarpus, een stuk met
merendeels mislukte foto�s.

In het New Zealand Cactus and SucculentNew Zealand Cactus and SucculentNew Zealand Cactus and SucculentNew Zealand Cactus and SucculentNew Zealand Cactus and Succulent
JournalJournalJournalJournalJournal [51 - 2, mei 1998] schrijft R. Schulz
over de planten uit de streek rondom
Diamantina in Brazilie.

N. Perrin publiceert een lijst van vet-
planten, die in Nieuw Zeeland inheems of
verwilderd zijn. E.F. Lloyd behandelt de pro-
blemen rondom de nomenclatuur van
Echinopsis/Lobivia. Over de cultuur van
Stapelia�s bericht B. Buchanan.

International Cactus AdventuresInternational Cactus AdventuresInternational Cactus AdventuresInternational Cactus AdventuresInternational Cactus Adventures [39, juli
1998] opent met een reisverhaal: Guy
Xhonneux was in Colombia en bericht over
zijn cactusvondsten aldaar. Hoe men Aloe
polyphylla met succes kan kweken doet A.C.
Beverly uit de doeken.

J. Lode behandelt het subgenus
Cylindropuntia, met een handige checklist.

Het Mexicaanse Cactaceas y Suculentas Cactaceas y Suculentas Cactaceas y Suculentas Cactaceas y Suculentas Cactaceas y Suculentas
MexicanasMexicanasMexicanasMexicanasMexicanas [43 - 3, juli/sept. 1998] begint
met een verhandeling over Pereskiopsis
scandens, door R. Duran & P. Sima.

F.M. Huerta Martinez & V.E. Escobar
Santos behandelen de ecologie van
Ferocactus histrix. Alweer een nieuwe
Echeveria: L.G. Lopez Chavez &

J. Reyes brengen de nieuwbeschrijving
van E. xichuensis, afkomstig uit de
Mexicaanse deelstaat Guanajuato.

Voor mij ligt het eerste exemplaar van
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Cactaceae ReviewCactaceae ReviewCactaceae ReviewCactaceae ReviewCactaceae Review [Vol 1, No.1, juni 1998,
ISSN 1435-4896], een uitgave van het Inter-
national Research Team IRT. Het is een blad
dat geheel gewijd is aan de geslachten
Pediocactus, Sclerocactus, Navajoa en
Toumeya. Het is dan ook niet toevallig, dat
dit blad is uitgegeven door Fritz Hochstätter,
een expert op het gebied van deze genera en
iemand die de laatste jaren vele tijdschrift-
pagina�s gevuld heeft met revisies van de ge-
noemde geslachten. Het blad ziet er netjes
verzorgd uit, de tekst is in het engels en in
het duits gesteld. Men kan zich abonneren
voor DM 48,00 per jaar. Adres: PO Box 510
201;  D-68242 Mannheim.

Wat voor organisatie dat IRT is blijft
vooralsnog onduidelijk.

Het eerste nummer, dat 24 pagina�s telt,
is geheel volgeschreven door Hochstätter
zelf, met uitzondering van een tweetal boek-
besprekingen, gewijd aan boeken van... U
raadt het al: Fritz Hochstätter.

Er wordt en passant ook nog een aantal
nieuwe vormen van Sclerocactus beschre-
ven.

Het Cactus & Succulent Journal (UHet Cactus & Succulent Journal (UHet Cactus & Succulent Journal (UHet Cactus & Succulent Journal (UHet Cactus & Succulent Journal (U.S.).S.).S.).S.).S.)
[70 - 4, juli/augustus 1998] is grotendeels

gewijd aan het fraaie geslacht Haworthia.
Gerenommeerde auteurs als S. Hammer en
M.B. Bayer zijn uitgebreid aan het woord.

J.D. Venter & S. Hammer brengen een
nieuw taxon: Haworthia magnifica var.
splendens. S. Holloway beschrijft de ge-
schiedenis van het genus.

B. Parfitt publiceert een aantal naams-
combinaties met betrekking  tot Opuntia
polyacantha. Met de naamgeving van
Adenium-soorten houdt P. Forster zich onle-
dig.

R. Moran & C. Uhl schrijven over Villadia
cucullata en beschrijven de nieuwe sub-
species apiculata.

Hammeria is de naam voor een nieuw ge-
slacht binnen de grote Aizoaceae-familie,
hier gepubliceerd door Burgoyne, Smith &
Chesselet. Type-soort is H. salteri, een plant

die we al kenden onder de oude naam
Ruschia salteri. Nieuw beschreven is H.
gracilis.

Het Franstalige tijdschrift Succulentes [21
- 3, augustus 1998] bevat de beschrijving van
een tweetal nieuwe Ceropegia�s: C. gikyi en
C. adrienneae, beide afkomstig van
Madagascar, beide beschreven door Rauh &
Gerold.

De positie van de Aloe-familie in de mo-
derne systematiek is het onderwerp van een
bijdrage van M. Cornet.

M. Mejia & R. Garcia brengen Melocactus
pedernalensis voor het voetlicht, een nieuw
soort van het eiland Hispañola.

A. Hofer houdt zich uitgebreid bezig met
Turbinicarpus mandragora. Hetzelfde doet
J.M. Solichon met het geslacht Ferocactus.

IInternoto [19 - 3, 1998] bevat een bij-
drage over Notocactus erinaceus, van N.
Gerloff. P. Neut vraagt zich af of
Notobrasilia-soorten te kruisen zijn met
Protoparodia-soorten. S. Bergner bespreekt
vormen van N. paulus.

Het Cactus & Succulent Journal van N.S.W.
(Australie) [21 - 5, juni 1998] brengt een
nieuwe xGraptoveria-hybride onder de naam
�Thornwood Star�.

Knize & Riha bespreken het monotypische
geslacht Cintia.
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SUMMARY
translated by Paul Klaassen

page 242
'At the recent Annual General Meeting a

proposal to change the constitution to
provide a two tier membership (membership
including the Succulenta Journal and
membership without receipt of the Journal)
were discussed. Those present (2% of the
membership) voted to retain the present
structure. The Vice Chairman regrets this
decission and reports that a working party
will continue to search for an acceptable
solution.  Despite of this, he confidently
looks forward to 1999 and offers all readers
his best wishes for the festive season.   (In
addition to the Vice Chairman's message we
have to report the resignation of the
Chairman in connection with the review of
the constitution - the Editor.)'
Page 243

Ton Pullen reviews two recent
publications:

�Echinocereus�, a special edition supple-
ment of the magazine Cactus & Co [2-3, July
1998] and a book entitled �Cactussen�,
published by REBO productions of Lisse
[1998].  The first book provides a well
illustrated checklist of names while the
second book is also full of beautiful
photographs.  Nice to have.
Page 244

John Pilbeam concludes his travelogue
about the Mammillaria�s of Baja California.
This series has brought pleasure to many of
our readers.
Page 250

Frank Supplie provides a brief article
about the nurseryman Curt Knebel, who has
in excess of 400 Epiphyllum hybrids to his
name.
Page 252

Ton Pullen has reached number 21 in his
series �One size too large�.  This time the
subject is Ferocactus acanthodes.
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Page 254
Jan Vandorpe concludes his series of

articles about five South African nurseries
with a photograph of the new succulent
greenhouse at the Kirstenbosch Botanic gar-
den.
Page 256

The climate in the Netherlands is not kind
to cacti. Jos Huizer grows his cacti in an
unheated greenhouse and coldframe on an
allotment in the village where he lives and
provides a summary of his cultivation
techniques. After two hard winters Jos
examines the survivors and casualties among
his plants and discusses some of the
possible causes for the latter.
Page 263

The Vizcaino desert is the scene for this
article by Messrs. Warmenhoven and
Wonnink.
Page 266

Careers, family and travel have delayed
this episode in the series about the genus
Discocactus. We hope that this will be
followed with new regular episodes in the
coming year.  There is some concern about
developments at the type locality at Mata
Azaul.  The area shows no signs of cacti ever
having grown here and the young people are
not aware of the plants. Pierre Braun and
Eddie Esteves Pereira provide food for
thought.
Page 272

On page 147 in this edition, John Pilbeam
said in disbelieve : �Don�t tell me that
Morangaya pensilis is an Echinocereus�.

That is exactly what Cota and Wallace do
here, based on molecular caracteristics
against the plant�s form and shape
(morphology).  It depends on your point of
view and certainly merits some thought.
Page  278

Ton Pullen has a habit of having the first
and last word but, to be fair, as he did not
decide the order of these articles, he carries
no blame for this. Here his review of magazi-
nes and journals provides an insight to what
goes on abroad.
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A
Adenium

obesum
var. multiflorum · 212

Agave
cerulata

var. cerulata · 99
datylio · 107; 149
filifera · 26
geminiflora · 28
margaritae · 104
promontori · 107
shawii · 246
sobria

ssp. roseana · 105
Aloe

arborescens · 212
dichotoma, · 214
ferox · 212
vera · 148

Astrophytum
asterias · 5
myriostigma · 6

Aztekium
ritteri · 59

B
Bartschella

schumannii · 105
Bergerocactus

emoryi · 121
Brachystelma

caffrum · 168
Bursera

eppinata · 105
hindsiana · 100
microphylla · 100

C
Cactus

grandiflorus · 24
Carnegiea

gigantea · 19
Cercidium

microphyllum · 20
Cereus

giganteus · 19

REGISTER JAARGANG 77 (1998)

PLANTENNAMEN
Cereus

hamatus · 25
Cleistocactus

strausii · 170
tarijensis · 169

Cochemiea
halei · 104; 139; 152
maritima · 102; 129
pondii · 139
poselgeri · 103; 152; 163;

263
setispina · 102

Cumulopuntia
rossiana · 204

Cyphostemma
bainesii · 214

D
Discocactus

crassispinus
ssp. araguaiensis · 267
var. araguaiensis · 182

diersianus
ssp. goianus · 267

heptacanthus
ssp. heptacanthus

var. goiasensis · 182
var. semicampaniflorus

· 181
var. goiasensis nom.

prov. HU 565 · 269
var. riomortensis · 181

promentigibbus · 270
squamibaccatus · 269

var. longiflorus nom.
prov. · 270

subterraneo-proliferans ·
182; 266

Dudleya
anthonii. · 122
cultrata · 99
gatesii · 102
xantii · 107

E
Echinocactus

acanthodes · 252
grusonii · 274

Echinocereus
aff. engelmannii · 102
barthelowanus · 104
brandegeei · 103; 150;

211; 245
engelmannii · 99; 122; 264
ferreirianus · 102

var. lindsayi · 130
grandis · 139
lindsayi · 139
maritimus · 99
pensilis · 276
sciurus · 105; 139; 148
websterianus · 139

Echinopsis
mamillosa · 169
obrepanda · 169
tapecuana · 172

Eriocereus
jusbertii · 202

Euphorbia
cyathophora · 17
leucocephala · 17
misera · 99; 122
pulcherrima · 16
punicea · 16
radians · 17
strigosa · 17
troyana · 17

F
Faucaria

multidens · 168
Ferocactus

acanthodes · 252
chrysacanthus · 139
coloratus · 102
covillei · 103
diguetti · 139
flavovirens · 274
fordii · 129; 139
glaucescens · 274
gracilis · 99; 246
histrix · 274
johnstonianus · 100; 139
peninsulae · 105

var. coloratus · 264
var. townsendianus · 150
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L
Lemaireocereus

thurberi · 163
var. littoralis · 107

Lobivia
aurea

var. tortuosa · 68
cardenasiana · 170
formosa

v. amaichensis · 30
v. kieslingii · 34

haematantha
var. rebutioides · 66

jajoiana · 63
marsoneri · 64
pugionacantha · 64
thionantha

v. munita · 63
tiegeliana

var. pusilla · 170
Lophocereus

gatesii · 107; 139
schottii

f. mieckleyanus · 138
f. monstruosus · 138

M
Machaerocereus

eruca · 104; 113; 121;
126; 150; 196

gummosus · 100; 118
Mammillaria

albicans · 105; 109; 150
angelensis · 100; 110; 129
arida · 105; 110
armillata · 105; 113; 147
baxteriana · 108; 110
blossfeldiana · 110; 129;

246
var. shurliana · 108

bollardiana · 105
brandegeei · 99; 110; 245

var. gabbii · 103
capensis · 110; 147
cerralboa · 110; 139
dawsonii · 102; 129; 139;

247
dioica · 103; 109; 138;

148; 195; 244
estebanensis · 110
fraileana · 105; 109; 148

Ferocactus
rectispinus · 103; 197; 264
townsendianus · 105; 163

var. santamariensis · 104
viridescens

var. littoralis · 129
var. viridescens · 129;

139
viscainensis · 103
wislizenii · 61

Ficus
brandegeei · 126

Fouquieria
burragei · 104
columnaris · 102; 121; 124
diguetii · 100
splendens · 124; 200

G
Gasteria

batesiana · 214
pillansii

var. pillansii · 214
Geohintonia

mexicana · 59
Gibbaeum

newbrownii · 214

H
Hamatocactus

setispinus · 85
Haworthia

coarctata · 214
glauca · 214
reindwardtii · 214
retusa · 214

Helianthocereus
pasacana · 202

I
Ibervillea

sonorae · 103
Idria

columnaris · 121

J
Jatropha

cinera · 100
cuneata · 100
curcas · 105
thuberi · 126

Mammillaria
gatesii · 110
glareosa · 109; 129; 247
goodridgii · 99; 110; 139
halei · 110
hutchisoniana · 100; 109;

197; 244; 263
insularis · 100; 110; 130;

139
lewisiana · 110; 249
louisae · 99; 109; 123;

139; 246
louisiae · 129
maritima · 109; 129; 247
marshalliana · 110
minnichii · 246
multidigitata · 110
neopalmeri · 110; 139
pacifica · 105; 110
peninsularis · 105; 110;

148
petrophila · 110; 147
phitauiana · 107; 110
poselgeri · 110; 152; 198
prolifera · 186
schumannii · 105; 110;

148
setispina · 109
slevinii · 110; 150
verhaertiana · 163

Matucana
aurantiaca · 35
grandiflora · 35

var. albispina · 36
haynei

var. grandiflora · 35
intertexta · 35
polzii · 37

Mesembrianthemum
cristallinum · 122

Morangaya
pensilis · 107; 137;

147;276
Myrtillocactus

cochal · 274

N
Neocardenasia

herzogiana · 207
Nolina bigelowii · 264
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O
Opuntia

bonaerensis · 43
cholla · 118
curvospina · 186
erectoclada · 42
gosseliana · 210
invicta · 100; 197
leptocaulis · 186
microdisca · 43
paraguayensis · 43
phaeacantha · 272
pycnacantha · 104
santamaria · 139
spinosior · 272
subulata · 272
sulphurea · 170
vulgaris · 44

P
Pachycereus

pecten-aboriginum · 107;
119; 121

pectinatus · 112
pringlei · 100; 119; 124;

138; 150; 244
weberi · 186

Pachycormus
discolor · 102; 126

Pachypodium
saundersii · 213

Pedilanthus
macrocarpus · 124

Peniocereus
johnstonii · 211; 263

Pereskia
gatesii · 108
sacharosa · 272

Pereskiopsis
porteri · 127; 272

Pilocereus
engelmannii · 19
giganteus · 19

Plumeria
acutifolia · 127

Portulaca
grandiflora · 68

Pterocactus
kuntzei · 272

Q
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verticillata · 272
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heliosa · 170
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muscula · 171

Rhipsalis
baccifera

ssp. fasciculata · 11
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11
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f. regnellii · 12

miyagawae · 13
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S
Sansevieria
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C.V. �Variegata�. · 57
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C.V. �Variegata� · 57
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C.V. �Variegata�. · 55

kirkii
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sp. �Mason Congo
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C.V.  �Variegata�. · 53
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C.V. · 56
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C.V. �Futura Variegata� ·

54
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Stenocactus
lloydii · 274

Stenocereus
eruca · 121; 126; 130; 139
thurberi

var. littoralis · 139

Sulcorebutia
polymorpha · 205
taratensis · 167

T
Tacinga

funalis · 272
Tephrocactus

pentlandii
var. rossianus · 204

Thelocactus
bicolor

cv. �albiflorus� · 85
rinconensis · 39
setispinus · 85
spec. HO 809 · 40
tulensis · 39

Trichocereus
bridgesii · 202
caulescens · 169
comarapanus · 169
pachanoi · 202
rubinghianus · 90
santiaguensis · 202
taquimbalensis · 167
tenuispinus · 170
werdermannianus · 202

U
Uebelmannia

pectinifera · 203

Y
Yucca

angustifolia
var. elata · 227
var. radiosa · 227

angustissima · 71
baccata · 79
baileyi · 71

var. baileyi · 79
var. intermedia · 79
var. navajoa · 78

elata · 71; 227
gilbertiana · 220
glauca · 70; 221

var. glauca · 75
var. gurneyi · 76
var. stricta · 75

harrimaniae · 69; 220
var. neomexicana · 224
var. sterilis · 225

intermedia · 80
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