
Tussen twijfel en zekerheden 

 Begin jaren negentig van de vori 

ge eeuw verkondigde een van de au

teurs, Johan Pot (2005), aan de an

dere leden van een studiegroep, dat hij 

van plan was een overgangsvorm tus

sen Sulcorebutia verticillacantha Rit

ter (Wij geven er de voorkeur aan de 

basioniemen te gebruiken) en Sul-

corebutia losenickyana Rausch te 

vinden in de omgeving van San Pedro  

de Buena Vista, Bolivia. Dat was ei

genlijk bluf. Friedrich Ritter noemde 

het gebergte "über Sayari" tussen  

Cochabamba en Caracollo als de  

habitat van S. verticillacantha. Walter 

Rausch ontdekte de door hem be

schreven S. losenickyana tussen  

Sucre en Ravelo, ongeveer 175 km 
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Taxa moeten herkenbaar zijn. Als men deze uitspraak accepteert als een conditio sine qua 

non, zal men wezenlijke problemen hebben met de latere classificaties in het geslacht 

Weingartia. Of men erkent slechts één soort, of misschien twee, of een groot aantal “kleine” 

soorten, zoals Weingartia sanpedroensis. 

Afb. 1: Landschap ten zuiden van de Rio San Pedro        (Foto J. Pot) 



zuidoostelijk van Sayari. In die tijd was 

er geen landkaart met een weg tussen 

de beide vindplaatsen beschikbaar. 

 Het leek wel een wonder dat op 

zaterdag 18 juli 1992 een geheel nieu

we weg tussen Cochabamba en Uncia 

gevonden werd. Een dag later werden 

niet ver van Acasio twee cactuspopula

ties, aangeduid met JK 315 en JK 316, 

ontdekt, die gerekend kunnen worden 

tot de heel wat jaren later door Halda el 

al. (2007) als Sulcorebutia purpurea 

(Donald & Lau) Brederoo & Donald 

subsp. gigantea beschreven planten. 

 Eveneens in 1992 werden ten zui

den van San Pedro de Buena Vista eni
ge populaties van een ander onbekend 

cactustaxon ontdekt, die aangeduid 

werden met JK 318, JK 319 en JK 320 

(afb.1, 2 en 3). Maar deze waren niet de 

aangekondigde overgangsvorm tussen 

S. verticillacantha en S. losenickyana. 

Zulke planten werden wel op 23 juli 

gevonden, niet ver van Sacani: JK 321. 

 Specialisten waren niet echt van 

deze ontdekkingen onder de indruk. 

Blijkbaar werd JK 321 als een stand

plaatsvorm van S. losenickyana opge

vat en had daarom niets te maken met 

S. verticillacantha. Op dezelfde manier 

werden JK 318, JK 319 en JK 320 als 

slechts een standplaatsvorm van 

Weingartia purpurea gezien, die door 

Brederoo en Donald ( 1981) nieuw 

gecombineerd werd naar Sulcorebutia 

purpurea. 

 Hetzelfde gebied werd 22 jaar later 

door de andere auteur (Gentili 2015) 

bezocht, gedreven door de sterke wens 

een betere voorstelling van de omstan

digheden in situ te verkrijgen. Hij vond 
nieuwe populaties aan beide kanten van 

de Rio San Pedro. 

 Terwijl andere reizigers de heuvels 

om het dorp San Pedro de Buena Vista 

afgezocht hadden en melding maakten 

van vondsten, die op JK 320 leken, was 

niemand na Pot het brede rivier bed 

overgestoken en had de begroeide 

Afb. 2: Weingartia sanpedroensis            (Foto J. Pot) 



flanken van de heuvels tegenover 

het dorp onderzocht. De ont

dekking van AG 271 en AG 272 

(afb. 4 en 5), met kenmerken die 

sterk overeenkomen met die van JK 

319 en de andere populaties dicht 

bij het dorp (AG 267, AG 270), was 

de prikkel om dit taxon te beschrij

ven, 
 Het gebied waar de nieuwe 

soort groeit wordt gekarakteriseerd 

door een serie dalen, door sterke 

erosie ontstaan, en rotsen, die soms 

tot 3500 m hoog zijn. Geologisch 

gezien dateert het fundament voor

namelijk uit het ordovicium en be

staat overwegend uit lutiten en li

moniet en een geringer aandeel van 

kwartsiet en zandsteen. De voor 

vegetatie geschikte grondlaag is 
zeer beperkt en neigt er toe als ge

volg van de veranderde neerslagpa

tronen verder gereduceerd te wor

den. Als gevolg daarvan is de bo

dem erg los en dat versterkt het 

erosieproces wat de regio beheerst. 

 In tegenstelling tot andere ge

bieden, waar cactussen die op  

ongeveer gelijke hoogte leven  

door min of meer dicht struik

gewas tegen extreme zonne- 

schijn beschermd worden, be- 

staat hier de enige beschutting 

 
 
Van boven naar beneden: 
 
Afb. 3: Landschap ten zuiden van de Rio 
San Pedro. De foto werd genomen op de 
plaats van afb. 2. 
Tegenover de auto bevindt zich de 
standplaats van JK 318. Aan de 

overkant van de rivier op de voorgrond 
werden AG 271 en AG 272 ontdekt  
     (Foto J. Pot) 
Afb. 4: Vindplaats van AG 272. ten zuiden 
van de Rio San Pedro. 
     (Foto A. Gentili)  
Afb. 5: Weingartia sanpedroensis AG 271  
     (Foto A. Gentili) 

 



uit de aanwezigheid van stenen, die 

een standplaats met halfschaduw 

bieden. Soms is de bodem zo arm, 

dat het bijna onmogelijk is ergens 

een teken van leven van planten te 

vermoeden. Op het eerste gezicht 

zou men niet verwachten dat 

weingartia's op zo'n habitat voorko

men (Afb. 6 en 7), waar maar heel 
weinig plantengemeenschappen 

schijnen te overleven: maar zelden 

zagen we Cleistocactus spec. samen 

met onze planten. 

 Waarschijnlijk heeft geringe 

kennis van de habitats en de schijn

bare gelijkenis met naburige taxa de 

meeste specialisten ervan weerhou

den werk te maken van een meer 

gedifferentieerde classificatie. Zoals 

al vermeld waren sommigen van 
mening dat dit taxon in de wijdere 

groep van S. purpurea ingedeeld zou 

moeten worden. Misschien beschre

ven Halda et al. (2007) gigantea om 

dezelfde reden als een subspecies 

van S. purpurea (Afb. 8). Maar er is 

een probleem. 

 Zowel Cárdenas (1971) alsook 

Donald (1974) beschreven een  

purper bloeiende weingartia: W. 

torotorensis (Afb. 9) resp. W. pur-
purea (Afb. 10). Zulke bloemen 

waren ongewoon in dit geslacht, 

Arnold Brederoo, die bloemen  

van de geslachten Weingartia en 

Sulcorebutia onderzocht, vond  

kleine haartjes achter de schub- 

ben op het vruchtbeginsel van 

 
Van boven naar beneden:  
 
Afb. 6: Vindplaats van AG 267, ten noorden 
van de Rio San Pedro 
      (Foto A. Gentili)  
Afb. 7: Weingartia sanpedroensis JK 320  
      (Foto J. Pot)  
Afb. 8: Sulcorebutia purpurea ssp. gigan-
tea JK 315.     (Foto J. Pot ) 

 



sulcorebutia’s, een eigenschap die niet 

op bloemen van weingartia's waargeno

men werd. In 1981 gebruikten Brederoo 

en Donald dit bepalende kenmerk om de 

beschrijving van W. purpurea en W. 

torotorensis te emenderen en de namen 

van deze taxa om te combineren in Sul-

corebutia. Met deze nieuwe combinatie 

werd de anomalie van purper bloeiende 

weingartia's geëlimineerd en tegelijker

tijd werd er een eenvoudige manier ge

boden om de beide geslachten te on

derscheiden. Zoals wel vaker in geval

len van grote taxonomische veranderin

gen gebeurt, bleef de situatie niet voor 

lange tijd stabiel. Toen Donald de bo
tanische tuin van Linz bezocht, zag hij 

enorme planten van HS 164, die door 

specialisten als Weingartia neocumingii 

geïdentificeerd waren. Niettemin ver

toonden de bloemen van deze planten 

ook kleine haartjes achter de schubben 

op het vruchtbeginsel. Het was moeilijk 

om planten met zulke afmetingen als 

sulcorebutia's te accepteren. Slechts een 

paar jaar later geloofde niemand nog in 

de betekenis van dit kenmerk, mede 

omdat ook achter de schubben van veel 

sulcorebutia’s zulke kleine haartjes af

wezig bleken te zijn. 

 Was dit een goede reden om de nieu

we combinatie ongedaan te maken? 

Blijkbaar niet. Specialisten accepteren 

nog steeds de soorten Sulcorebutia 

torotorensis en Sulcorebutia purpurea, 

misschien om een andere, ons onbeken

de reden. 

 Hentzschel ( 1999) vond, dat de 

schubben op het vruchtbeginsel van 

bloemen van zowel Weingartia alsook 

van Sulcorebutia kleine oortjes lieten 

zien. En hij ontdekte, dat de zaadstren

gen in de vruchten van Sulcorebutia 

enkelvoudig of eenmalig vertakt zijn, 

terwijl ze in de vruchten van Weingartia 

meervoudig vertakt zijn. Weer was er 

een goed kenmerk gevonden, dat ons de 

mogelijkheid bood de beide geslachten 

eenduidig te onderscheiden. 

 Twee jaar later veranderde Hentz
schel zijn mening radicaal en verklaarde, 

dat de zaadstrengen van weingartia's niet 

meervoudig vertakt zijn. Hij kwam tot 

de slotsom dat: "Op grond van belangrij

ke gemeenschappelijke of op elkaar lij

kende kenmerken van Sulcorebutia en 

Weingartia is het gerechtvaardigd beide 

te verenigen tot het oudere geslacht 

Weingartia". 

 Ritz (2007) vermeldde nog het ken

merk van de meervoudig vertakte zaad

strengen als een van de weinige be

langrijke kenmerken, maar de kleine 

haartjes van Brederoo en Donald wer

den overgeslagen. In een artikel maakte 

ze door de resultaten van onderzoeking 

van DNA van chloroplasten de vereni

ging van Weingartia en Sulcorebutia (en  

Afb. 9: Weingartia torotorensis L 327 (Foto J. Pot) Afb. 10: Weingartia purpurea L 332 (Foto J. Pot) 



Weingartia sanpedroensis Pot & 

Gentili, spec. nova 

Diagnosis: 

Body solitary, flattened globose, 60 

mm wide and 30 mm high, with a grass

-green, glossy epidermis. Root system 

mainly composed of one or two tap 

roots. Ribs 17, spiralled, divided into 

10 mm long tubercles.  

Areoles with little creamy felt, 3-4 mm 

long, ± 3 mm wide, situated on the 

upper edges of the tubercles; the dis

tance between two areoles on the same 

rib is 4-5 mm.  

Spines with thickened base, stiff, 

brown pointed. Central spines up to 4, 

straw-yellow, 4-7 mm long. Radial 

spines 16-18, more or less pectinate, 

sometimes bowed to the body, 4-9 mm 

long;  upper radial spines straw yellow, 

the lower ones pale brown, epidermis 

smooth or cracked. Flowers from the 

base, funnelform, 40 mm long, 38 mm 

wide. Pericarp bright green, naked, 

with auriculate green scales. Perianth 

segments spathulate, sometimes with a 

small tip, 18 mm long, 4-5 mm wide, 

red. Scales on the tube remind of the 

shape of spades. Throat magenta. Fila

ments salmon, at the bottom magenta, 7

-9 mm long, inserted at the whole inner 

wall of the receptacle; anthers creamy 

yellow. Style yellowish, 22 mm long; 

stigma lobes 6-8, white.  

Fruit fattened, thick-walled, greenish.  

Seed broadly bag-shaped, 1.3 mm long, 

1.1 mm wide, dull black with few yel
lowish cuticular remnants; hilum weak

ly depressed, broadly elliptical to pear-

shaped, pale yellow.  

Habitat San Pedro de Buena Vista, 

Potosi, Bolivia, at 2900 m altitude.  

Holotype deposited in Erbario Centrale 

Italiano. Firenze under JK 319. 

 

Beschrijving 

Lichaam met spruitend, vlakrond, 60 

mm Ø en 30 mm hoog, met een gras

groene, glanzende epidermis. Wortel

systeem overwegend bestaand uit een 

of twee penwortels. Ribben 17, spiraal

vormig, in 10 mm lange knobbels ver

deeld.  

Areolen met weinig crèmekleurig vilt, 

3-4 mm lang, ± 3 mm breed, op de 

bovenkant van de knobbel; de afstand 

tussen twee areolen op dezelfde rib is 4

-5 mm.  

Doorns met verdikte basis, stijf, met 

bruine punt (afb. 17). Middendoorns tot 

4, strogeel, 4-7 mm lang. Randdoorns 

16-18, min of meer pectinaat, soms 

naar het lichaam gebogen, 4-9 mm 

lang; bovenste randdoorns strogeel, de 

onderste bleekbruin, epidermis glad of 

met barstjes.  

Bloemen op de areolen aan de basis, 

trechtervormig, 40 mm lang, 38 mm 

breed (afb. 18). Vruchtbeginsel licht

groen. kaal, met als het ware kleine 

oortjes aan de groene schubben. Peri

anthsegmenten spatelvormig, soms met 

kleine spits, 18 mm lang, 4-5 mm 

breed, rood. Schubben op de bloembuis 

herinneren aan de vorm van schoppen 

op een speelkaart. Keel magenta. Meel

draden zalmkleurig, helemaal beneden 

magenta, 7-9 mm lang, op de hele bin

nenkant van de bloembuis ontsprin

gend; helmknoppen crème-geel. Stam

per geelachtig, 22 mm lang; 6-8 witte 

stempellobben.  

Vrucht afgevlakt, dikwandig, groen

achtig.  

Zaad breed zakvormig, 1,3 mm long, 
1,1 mm breed, matzwart met weinig 

geelachtige cuticularesten; hilumregio 

zwak verdiept, breed ellipsvormig tot 

peervormig, bleekgeel. (Afb. 19)  

Habitat San Pedro de Buena Vista, 

Potosi, Bolivia, op 2900 m hoogte.  

Holotype gedeponeerd in de Erbario 

Centrale Italiano, Firenze onder num

mer JK 319  



ook van Cintia) in één geslacht plausibel. 

Een jaar later werd dat ook werkelijk uitge

voerd door Augustin en Hentzschel (2008) 

na een project van kunstmatige bestuivingen. 

 Planten van het geslacht Weingartia wor

den door de schubben op het vruchtbeginsel 

van de bloem herkend. Het zou merkwaardig 

zijn een taxon te erkennen, dat men niet her

kennen kan. Wij kennen geen enkel ken

merk, dat een scheiding in Weingartia en 

Sulcorebutia rechtvaardigt. Daarom classifi

ceren wij het nieuwe taxon als een weingar

tia (afb. 11- 16). De rechtvaardiging om dit 

taxon als soort te beschrijven wordt in de 

discussie uiteengezet. 

 

Discussie 

 Zoals boven vastgesteld werden ten zui

den van de Rio Caine tussen Anzaldo en 

Acasio magentabloeiende cactussen ontdekt. 

Al deze planten worden door verzamelaars 

"gigantea" genoemd naar het beschreven 

taxon Sulcorebutia purpurea subsp. gigantea 

(afb. 20). 

 Wij parafraseren Hunt (2006): Het type 

(dat niet per se een doorsnede of “typisch” 

monster van de soort of ander bedoeld taxon 

behoeft te zijn) geeft de botanicus een abso-

luut vast referentiepunt, waarmee hij beoor-

delen kan of andere monsters, waarmee de 

naam verbonden werd, juist geïdentificeerd 

werden of niet. 

 Volgens deze gezaghebbende bron  

moet vergeleken worden met het "absoluut 

vaste referentiepunt'. Maar dat is niet een

voudig, omdat het uit de beschrijving niet 

vast te stellen is aan welke populatie de  
auteurs refereren. In de tekst van de nieuw

beschrijving van S. purpurea subsp. gigan-

tea vinden we een opgegeven hoogte van 

2900 m, waarschijnlijk een paar kilometer 

verwijderd van Acasio, mogelijk identiek 

met JK 315. Maar Horáček (2008) noemde  

LH 1466 met een hoogte van 3189 m als 

referentie voor de standplaats van het  

type. De habitat van LH 1466 is dichtbij 

Santa Ana, mogelijk identiek aan een 

Afb. 11: Weingartia sanpedroensis JK 319 (Foto J. Pot) 

Afb. 12: Weingartia sanpedroensis JK 319 (Foto J. Pot) 

Afb. 13: Weingartia sanpedroensis JK 319 (Foto J. Pot) 



andere vondst: JK 488. Is het belangrijk 

om vast te stellen welk van de habitats 

werkelijk de type-vindplaats is? Wij zijn 

deze mening toegedaan, omdat Hunt 

schreef: "absoluut vast referentiepunt”. 

Helaas hadden Halda et al. een andere 

opvatting, dus kunnen we alleen maar ra

den. 

 Gigantea werd als subspecies van Sul-
corebutia purpurea beschreven. Waarom? 

Het is een interessant fenomeen dat au

teurs in het algemeen geen verklaring ge

ven. Wij moeten maar aannemen dat het 

waar is. Als we willen verwijzen naar de 

habitat van W. purpurea, kan dat omdat we 

daarvan een redelijk exacte kennis hebben, 

waarbij L 332 het type van W. purpurea is. 

 Als wij L 332 (purpurea) en de boven 

vermelde JK 315 en JK 488 (gigantea) met 

de gegevens van SulcoMania (1996) verge
lijken, vinden wij in een tabel van overeen

komst een percentage van 69% (positie 78 

van 743) voor JK 315 en een percentage 

van 67% (positie 110) voor JK 488. Tabel 1 

laat een deel van het resultaat zien. 

 Gertel (2010) geeft de voorkeur aan de 

naam Sulcorebutia torotorensis boven pur-

purea subsp. gigantea. Helaas licht hij zijn 

keuze ook niet toe. Als wij, weer met Sul

coMania, gigantea met HS139 

(torotorensis) vergelijken, wordt JK315 op 
positie 41 in de tabel gevonden met een 

gelijkenis van maar 66% en JK488 van 

zelfs minder dan 60%. Rechtvaardigt dit 

resultaat de keuze van Gertel? 

 Maar als wij JK325 (torotorensis) als 

referentieplant selecteren, vinden wij 

JK488 op positie 2 in de lijst met 86% 

gelijkenis. Wat moeten wij nu accepteren? 

Misschien is een van de referentie planten 

niet echt een torotorensis? 

 In november 1969 werd Weingartia 

torotorensis op een hoogte van 2000 m 

ontdekt door Dr. Puña, de tandarts van de 

Mina Asientos. Op 12 oktober 1982 ver

klaarde Alfred Lau aan Rudolf Oeser dat 

hij naar deze mijn gereisd was, omdat hij 

Parodia punae wilde vinden. 

Afb. 14: Weingartia sanpedroensis JK 318 (Foto J. Pot) 

Afb. 15: Weingartia sanpedroensis JK 318 (Foto J. Pot) 

Afb. 16: Weingartia sanpedroensis JK 320 (Foto J. Pot) 



Blijkbaar had Lau bepaalde informatie 

gekregen. Na een voettocht van 2-3 uur in 

de richting van Torotoro vond hij W. toro-

torensis. Is dit de habitat van de typeplant? 

Dat weten wij niet, maar het is zeker plau

sibel dat Lau in de buurt was. 

 Laten wij daarom nog eens een verge

lijking met L 327 (torotorensis) als re

ferentieplant maken. Hoewel JK 315 op 

positie 11 in de tabel van overeenkomst 

gevonden wordt, is het percentage maar 

76%. JK 488 bevindt zich op positie 32 

met 72%. 

 Het torotorensis-verhaal wordt nog ver

warrender, als wij andere vondsten be

kijken. Erich Haugg ontdekte een popu
latie ten noorden van de Mina Asientos: 

EH 7137, waarschijnlijk niet ver van L 

327. Specialisten hebben deze planten als 

purpurea geclassificeerd. Maar gegevens 

in SulcoMania laten veel meer overeen

komst met torotorensis zien. Moeten wij 

vaststellen, dat het moeilijk, zo niet onmo

gelijk is deze twee taxa eenduidig van el

kaar te onderscheiden? 

 Zijn de gegevens in SulcoMania fout? 

Of is het niet mogelijk weingartia's op ba

sis van morfologische kenmerken te her

kennen? Wij vrezen dat het werkelijk 

moeilijk of zelfs onmogelijk is te onder

scheiden. Wij wantrouwen specialisten die 

doen alsof ze in staat zijn taxa in dit ge

slacht te classificeren. Wij kennen niet de 

methode die zij gebruikten om een klein 

aantal soorten te creëren. Hoewel we toe

gang hebben tot een grote database, zijn 

we nog steeds niet daartoe in staat. 
 Als consequentie zouden wij Wein-

gartia fidana Backb. als de ene en  

enige soort van dit geslacht moeten  

accepteren. (Op grond van de vorm van  

de zaden zou men Cintia knizei als een 

 
 

 

Afb. 19: Zaad van W. sanpedroensis JK 319. De 

gelijkenis met de zaden van HJ 1147 (aff.  

S. juckeri), LB 2464 (W. westii), HS 118 (S. spec. de 

Laguna) en HJ 1108 (aff. S. juckeri) is aanwezig. 

Afb. 17: Randdoorn van Weingartia 

sanpedroensis JK 319 (Foto J. Pot) 

Afb. 18: Bloemdoorsnede. De schu-

ben op het vruchtbeginsel laten als 

 



andere soort kunnen opvatten). Dat 
mag een goede oplossing voor de pro

fessionele taxonoom zijn, maar ver

moedelijk zal niemand werkelijk geluk

kig zijn met dit voorstel tot een mono

typisch geslacht. Als men zoiets accep

teert, zou Weingartia de "Wet van be

houd van chaos" vertegenwoordigen. 

Wij zouden liever een systeem niet veel 

herkenbare taxa zien, die provisorisch 

de rang van soort krijgen. Als wij voor

lopig zulke "kleine soorten" accepteren, 
zullen we een betere kans hebben ken

nis te conserveren. Maar het is niet 

onze competentie de ICN te wijzigen. 

Om dezelfde reden zien wij af van een 

differentiaaldiagnose, zoals die vaak in 

vroegere beschrijvingen gemaakt werd 

en concentreren we ons op slechts en

kele wezenlijke kenmerken en overeen

komsten. 
 Gebruikmakend van de database van 

Afb. 20: Magenta vlekken staan voor de aanwezig-

heid van gigantea, rode vlekken staan voor, de 

aanwezigheid van sanpedroensis 

(Afbeelding G. Calestani) 

Afb. 21: 25 Populaties die het meest lijken op Weingar-
tia sanpedroensis JK 319 worden voorgesteld met X. 

De referentie-populatie werd in een kader gezet 
(Uit SulcoMania) 



het project CactusData met 1875 re

cords kunnen wij ons taxon herkennen 

op grond van maar een paar kenmer

ken: (1) kleur van het lichaam, (2) 

vorm van het lichaam, (3) kleur van het 

perianth, (4) kleur van de meeldraden. 

 Wij selecteren JK 319-2 als de 

(kunstmatig) "meest typische plant" in 

deze kleine omgeving. Door deze se

lectie vinden we in tabel 2 de 14 meest 

gelijkende planten. Alle 13 van onze tot 

het taxon horende planten zijn aanwe

zig in het resultaat. Er bevindt zich één  

vreemdeling in de lijst: HS 125A. 

 Wij verwachten, dat de omvang van 

deze proeven voldoende is om een re
sultaat voor alle planten van dit taxon 

te voorspellen. Wij verwachten, dat 

planten van AG 271 en AG 272 in deze 

lijst zullen voorkomen. Misschien ook 

AG 268 en AG 269, hoewel de enige 

beschikbare plant van JK 514 niet ge

accepteerd werd. Dat is niet verontrus

tend, want in iedere populatie zullen 

individuen met onverwachte afwijkin

gen voorkomen, 

 Naar de mening van enkele specia

listen onderscheiden W. sanpedroensis 

en S. purpurea ssp. gigantea zich al

leen op grond van de bloemkleur. Maar 

toen wij met CactusData overeenkom

sten en verschillen onderzochten, selec

teerden wij (1) aantal spruiten, (2) 

vorm van het lichaam, (3) vorm van de 

bloembuis en (4) vorm van de schub

ben op de bloembuis. JK315-1 werd 

geselecteerd als referentieplant (tabel 
3). 

 Als wij de 28 meest lijkende plan

ten van 1875 records bekijken, vinden 

wij alle aanwezige individuen met de 

naam gigantea, met uitzondering van 

JK 488. Tussen deze 28 planten werd 

niet een enkele sanpedroensis gevon

den en verrassenderwijs hebben alle 

weingartia's in de lijst magenta bloe

men. Natuurlijk kan men dit fenomeen 

veronachtzamen. Niettemin prikkelt het 

onze verbeelding: sanpedroensis en 

gigantea kunnen op zijn minst gedeelte

lijk verschillende afstamming hebben. 

 Nogmaals, herkenning van een 

taxon in de rang van soort of hoger 

vindt normaal gesproken plaats door 

maar enkele kenmerken - nadat het 

geslacht vastgesteld werd. 

 W. sanpedroensis werd met slechts 

4 kenmerken herkend. leder kenmerk 

beïnvloedt het percentage voor hoog

stens 25%. In SulcoMania worden 

maximaal 22 kenmerken geselecteerd, 

die ieder voor zich een waarde van 

ongeveer 5% hebben. 

 Als W. sanpedroensis (JK 319) 

geselecteerd wordt in SulcoMania als 

referentie, worden de overeenkomstige 

planten getoond in tabel 4. Het is ge
ruststellend te zien, dat de gegevens 

van de twee andere populaties het 

meest overeenstemmen. 

 Tegelijkertijd kunnen wij verrast 

zijn door de overeenkomst niet andere 

populaties, waarvan de habitats relatief 

ver verwijderd zijn (afb. 21). Maar dat 

is een ander verhaal. 

 

 Wij bedanken Dr. Rob Bregman 

voor zijn aanwijzingen. 
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Tabellen 

Tabel 1:  Lijst van veldnummers met planten die lijken op Weingartia  

 purpurea  L 332, samengesteld door het project SulcoMania na ver

 gelijking van  20 kenmerken. leder kenmerk heeft een gewicht van 

 5% 



 Tabel 2: Lijst met individuele planten die lijken op Weingartia sanpedroensis 

JK 319-2, samengesteld met project CactusData. De vergelijking is 

gebaseerd op (1) kleur van het lichaam, (2) vorm van het lichaam, (3) 

kleur van het perianth, (4) kleur van de meeldraden.  

Tabel 3:  Lijst met individuele planten die lijken op de plant met etiket JK  

   315-1. De vergelijking is op grond van (1) aantal spruiten, (2)   

   vorm van het lichaam, (3) vorm van de bloembuis en (4) vorm   

   van de schubben op de bloembuis. 



Tabel 4:  Lijst van veldnummers met planten die lijken op Weingartia  

   sanpedroensis JK 319, vervaardigd door project SulcoMania door het 

   vergelijken van 20 kenmerken. Ieder kenmerk heeft een waarde van 

   5%. De namen zijn meestal provisorisch. 

Afb. Sulcorebutia juckeri HJ 1113   Foto J. Pot 

  Johan Pot             Allessandro Gentili 

  Gagarinstraat 17          Via Amola 10 

  1562 TA Krommenie         1-40050 Monte S. Pietro (BO) 
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