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Een van de geslachten die weinig aandacht krijgt in de cactusliteratuur, is Weingartia. 

Het is al weer enige tijd geleden dat Pilbeam (1985) een overzicht gaf van de verschillende, 

al dan niet geldig, beschreven en benoemde soorten en variëteiten. Een soortgelijk 

overzicht kwam in 2000 van de hand van Augustin (2000) uit als een speciale uitgave 

van Kaktusy (zowel in het Duits als het Tsjechisch uitgegeven). 

 Middels enkele lezingen heb ik Augustin 

leren kennen als misschien wel de expert 

bij uitstek van het geslacht Weingartia. 

Zijn kennis heef t hij, in samenwerking met 

Hentzschel, onlangs aan het papier toever-

trouwd. In het losbladige tijdschrift Gymnoca-

lycium van de gelijknamige Oostenrijkse 

werkgroep is het eerste deel verschenen 

van een artikel, waarin Augustin en 

Hentzschel (2002) een revisie geven van 

het geslacht Weingartia. In het tijdschrift 

Gymnocalycium worden op basis van 

grondig literatuuronderzoek, uitgebreid 

veldwerk op de groeiplaatsen en bestudering 

van authentiek materiaal, artikelen 

gepubliceerd die de meest actuele kennis 

van de soorten van dit geslacht betreft. 

Vele revisies en nieuwbeschrijvingen zijn 

in de loop der jaren verschenen. Het is dan 

ook misschien niet voor niets dat juist in 

dit tijdschrif t de revisie van het geslacht 

Weingartia is gepubliceerd; eens werden 

toch de soorten van Weingartia ingedeeld 

bij het geslacht Gymnocalycium en nog 

steeds rijzen er discussies over een onderlinge 

verwantschap. 
 

 In het betreffende artikel brengen Augustin 

en Hentzschel het aantal soorten terug 

tot 5 met 2 ondersoorten en 6 variëteiten. 
 

 

Erkend worden: 

W. fidaiana (Backbg.) Werdermann 

W. cintiensis Cardenas 

W. westii (Hutchison)Donald 

W. neocumingii Backeberg ssp. neocumingii 

W. neocumingii ssp. neocumingii var. he-

diniana (Backbg.) Augustin & Hentzschel 

W. neocumingii ssp. neocumingii var. longi-

gibba (Ritt.) Augustin & Hentzschel 
Aiquile, cementkerk in de afwerkfase 

Foto’s van de schrijver 



W. neocumingii ssp. pulquinensis (Cardenas) 

Donald 

W. neocumingii ssp. pulquinensis var. KA 

12 (= HS 37) 

W. neocumingii ssp. pulquinensis var. corroana 

(Cardenas) Backeberg 

W. neocumingii ssp. pulquinensis var. KA 

245 (= HS 158) 

W. neocumingii ssp. pulquinensis var. KA 

247 (= HS 160) 

W. buiningiana Ritter 
 

 In het artikel worden dus drie nog formeel 

te beschrijven variëteiten van de subspecies 

pulquinensis genoemd. Deze variëteiten zijn 

door Amerhauser (2002) aan de hand van door 

Augustin en Swoboda verzameld materiaal en 

de opgedane kennis van het in dit artikel 

beschreven bezoek aan de vindplaatsen 

beschreven onder de namen W. neocumingii 

ssp. pulquinensis var. augustinii (KA 12), var. 

hentzscheliana (KA 245) en var. lagarpampen-

sis (KA 247). Deze variëteiten hebben hun weg 

naar de geïnteresseerde liefhebbers inmiddels 

gevonden onder de veldnummers van Augustin 

resp. Swoboda. 

 Toen Amerhauser en ik midden 2002 het 

plan opvatten om een cactusstudiereis door 

Bolivia te maken, was ogen-

blikkelijk één van de reis-

doelen het vinden en bestude-

ren van deze variëteiten op de 

respectievelijke groeiplaatsen. 

Het is hier niet mijn bedoeling 

de juiste taxonomische status 

van de gevonden planten te 

bediscussiëren. Ik wil de lezer 

verslag doen van het vinden en 

door middel van bijgaande 

foto’s de planten voorstellen. 

Mogelijk geef ik later nog 

eens mijn eigen zienswijze op 

de juistheid van de status er-

van. 

 Twee van de drie varieteiten hebben hun 

typevindplaats in het dal van de Rio Lagar. Als 

startplaats geldt Aiquile, een stad in het zuidoos-

ten van het departement Cochabamba. Aiquile is 

in 1998 getroffen door een krachtige aardbeving 

Zijdal van de Rio Lagar ter hoogte van Tuna Pampa 

Helling waar W. neocumingii ssp. pulquinensis var. hentzscheliana 

groeit 



die het grootste gedeelte van de stad veroestte. 

Ondertussen is Aiquile naar Boliviaanse maats-

taven weer opgebouwd en kan men slechts hier 

en daar nog iets zien van de toentertijd aange-

richte schade. Een van de bouwwerken die nog 

niet gereed was, is de kerk. In een fraaie stijl 

wordt de kerk geheel uit cement opgetrokken. 

 

 Dinsdag 22 oktober was het zover. De 

middag ervoor had het nog behoorlijk gere-

gend, maar dat was aan de wegen nauwelijks 

meer te merken. 's Morgens om half acht reden 

we uit Aiquile weg langs het ondertussen niet 

meer in gebruik zijnde vliegveldje in zuidooste-

lijke richting. Het eerste gedeelte van de weg 

was uitstekend. Wel reden we de eerste 20 km 

in een zeer dichte mist. Op zich geen pretje als 

men bedenkt dat de weg niet veel breder 

is dan de auto en het ten minste aan één zijde 

steeds steil naar beneden gaat. En dan nog alle 

bochten, een ware serpentineweg die vanaf 

Aiquile dat op een hoogte ligt van 2240 m, om-

hoog voerde tot ruim 2700 m. Na het hoogste 

punt gepasseerd te zijn ging het weer omlaag 

tot in het dal van de Rio Lagar. Ondanks de 

regen van de vorige dag stond de rivier vrijwel 

droog. In de dichte mist hadden we geen notie 

of we wel of geen huizen gepasseerd hadden. 

W. neocumingii ssp. pulquinensis var. hentzscheliana (LB 2489) 

Het dorp Tuna Pampa 



In het dal en uit de mist ontwaarden we af en 

toe een persoon en een huis. Na zo’n 40 km 

zagen we enkele huizen niet ver van elkaar 

staan en dat moest dus Tuna Pampa zijn. Ook 

zagen we een zeer steile helling die voldeed aan 

de omschrijving die we van Augustin hadden 

gekregen. Op deze helling zou de var. 

hentzscheliana groeien te midden van grote 

groepen bromelia’s. De bromelia’s zagen we 

dan ook volop op deze helling, maar van be-

neden af waren geen weingartia’s te zien. Het 

nodigde niet uit om hier met veel inspanning en 

moeite omhoog te klauteren. We zijn een wat 

smaller zijdal ingelopen. Na lang zoeken zagen 

we een paar cactussen hoog aan de steile hel-

ling. Met veel moeite konden enkele planten 

bereikt worden, maar het was onmogelijk ze in 

deze hachelijke positie te fotograferen. Uitein-

delijk hebben we één plant de natuur ontnomen 

en op de grond gefotografeerd. Andere cactus-

sorten konden we hier op de steile rotswanden 

niet ontdekken. De hoogte waarop de var. 

hentzscheliana groeit is 1750 m. 

 Voorbij Tuna Pampa hield de tot nu 

Helling bij Lagar Pampa 

Parodia augustinii (LB 2490) 



redelijk goede weg op. Het was schokken 

en schudden over grote keien en een vaak 

nauwelijks te ontwaren pad. Vaak moesten 

we door en over de stenige rivierloop 

rijden. Het was dan ook zeker een verrassing 

om na 10 km in een klein, ordentelijk 

dorpje uit te komen. Dit dorpje heet Lagar 

Pampa; het bezit zelfs een leuk, klein 

kerkje. Het plaatsje ligt op een hoogte van 

1550 m. In de omgeving van dit dorpje 

moest, zo de naam ook al zegt, de var. 

lagarpampensis groeien. Met de kennis die 

we hadden om zekere cactusgroeiplaatsen 

te herkennen, was het niet moeilijk zo’n 

plek van verre aan te duiden. En inderdaad, 

toen we de steile helling naderden, 

zagen we cactussen. Evenwel niet direct 

de gezochte weingartia, maar de daarmee 

samengroeiende Parodia augustinii. Veel 

minder frequent daartussen zagen we de 

W. neocumingii ssp. pulquinensis var. lagar-

pampensis (er stonden geen etiketten bij!). 

Hier was het wel mogelijk om met enig 

gemanoeuvreer enkele planten te fotograferen. 

 Met een gelukkig gevoel aanvaardden 

Gezicht op een deel van Lagar Pampa 

W. neocumingii ssp pulquinensis var. lagarpampensis (LB 2491) 



we de terugreis naar Aiquile. Nu konden we 

ook zien, wat we ‘s morgens in de dichte mist 

gepasseerd waren. Tot onze grote verrassing 

vonden we een vorm van Gymnocalycium ze-

garrae, een Lobivia species en een Echinopsis. 

Na acht uur waren we weer terug in Aiquile. 

 

 De volgende opgave was W. neocumingii 

ssp. pulquinensis var. augustinii. Deze zou 

ten westen van Saipina groeien. De volgende 

dag reden we van Aiquile richting Saipina. Na 

eerst verschillende andere vormen uit het 

geslacht Weingartia gevonden te hebben, von-

den we ook vrij gemakkelijk de gezochte va-

riëteit. De planten groeien op stenig-zanderige 

hellingen onder en tussen moeilijk doordring-

bare struiken. Veel planten stonden in bloei. 

Een andere bolvormige cactus die daar groeit, 

is G. zegarrae. Op een hoogte van 1430 m. 

 

 Ik hoop de lezer met dit artikel enkele 

mooie planten te hebben voorgesteld. 

Mogelijk kunt u thans enkele etiketten in 

uw verzameling aanvullen met deze geldig 

beschreven benamingen. 
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Veerweg 18 

4024 BP Eck en Wiel 

W. neocumingii ssp. pulquinensis var. augustinii (LB 2509) 

Gymnocalycium zegarrae (LB 2508) op de groeiplaats van W. neocumingii ssp. pulquinensis var. augustinii 



Dit artikel werd in Succulenta 82:3 (2003) (bldz. 126-131) gepubliceerd. 

Overgenomen met de toelating van de schrijver en de uitgever. 


