
 Drie jaar na de eerste studiereis 
door Bolivia was voor oktober-
november 2005 een hernieuwde reis 
voorbereid. Samen met mijn reisge-
noot Herbert Thiele werden vele 
cactus-populaties gevonden en ge-
fotografeerd, voor mij voor het eerst 

op digitale wijze. Tevens had ik de 
beschikking over een GPS-apparaat 
en konden de vindplaatsen nauw-
keurig worden vastgelegd. Natuur-
lijk werden weer verschillende po-
pulaties van Weingartia gevonden 
en gedocumenteerd. 

Het geslacht Weingartia 
 

Populaties met een LB-nummer (II) 
 

Ludwig Bercht 

LB 2886 - W. kargliana 
 Aan de toen nog niet verharde RN 1, ten noorden van Cieneguillas, vonden we in een 
dal aan de voet van steenslaghellingen een goede overnachttingsplek. Na enig zoeken 
ontdekten we in de steenslag weingartia's (21°22.023’Z 65°03,024’W) en iets verderop 
Parodia slabana. De hoogtemeter gaf 3085 m aan. Beide soorten zaten nog diep tussen 
het gesteente verscholen; ze waren nog niet uit de winterslaap ontwaakt in oktober. Voor-
alsnog reken ik deze weingartia's tot W. kargliana. 



LB 2891 - W. cintiensis 
 Aan de weg van El Puente naar Carrizal, zo'n 6 km ten noorden van laatstgenoemde 
plaats, zagen we deze populatie samengroeiend met een parodia, waarschijnlijk P. ritteri 
(GPS 21°23.264'Z 65°13.574’W). Zonder bloemen of vruchtresten was het niet altijd een-
voudig de twee soorten van elkaar te onderscheiden. De hoogte was 2416 m. 

LB 2900 - W. neumanniana 
 Dit veldnummer is synoniem met LB 2428. Genoteerd werd 21°'57.801’Z 65°45.134’W 
en een hoogte van 3755 m. 



LB 2911 - W. westii 
 Aan de weg die begint ten noorden van Santiago de Cotagaita, en uitkomt bij Palca 
Grande, zijn deze planten gevonden nog voor de weg afdaalt naar de Rio Tumusla. Ze 
groeien tezamen met een witbedoornde Lobivia lateritia en een parodia, mogelijk een 
overgangsvorm van P. maassii naar P. obtusa. Coördinaten 20°41.473’Z 65°28.503’W en 
de hoogtemeter gaf aan 3007 m. 

LB 2919 - W. cintiensis 
 Even ten noorden van Palca Grande ligt een brug over de Rio Camargo, de toegang 
tot het zgn. Culpina-bekken. In 2005 nog een wat gammele houten brug, maar nu in een 
stevige betonnen uitvoering. Direct na de brug gaat de weg sterk kronkelend omhoog en 
dat ligt niet aan het prachtige uitzicht op een forse jeneverstokerij. Op de stenige hellingen 
groeien hier W. cintiensis, L. lateritia en P. roseoalba var. australis. Dit veldnummer is 
toebedeeld aan de planten die specifiek groeien bij 20°43.661’Z 65°13,081'W op een 
hoogte van 2492 m. 



LB 2925 - W. westii 
 Als de weg naar Culpina het kronkelende en bochtige karakter in de bergpas achter 
zich heeft gelaten, zijn daar glooiende, stenige hellingen op het noorden gericht. Vanaf de 
weg vallen de forse, bedoornde bollen snel op. Deels zijn dit parodia's, maar indrukwek-
kender zijn de W. westii-planten. De planten uit het Culpina-bekken onderscheidt men 
soms als var. culpinensis, gelukkig nooit formeel vastgelegd. Het GPS apparaat gaf aan 
20°45.475Z 65°04.137'W bij een hoogte van 3172 m.  

LB 2938 
 Aan de al hiervoor genoemde weg naar Culpina gaat een zijweg bergop naar een 
zendmast (bij de afslag is de hoogte 3145 m; de zendmast bevindt zich op 3775 m). Bo-
ven de 3400 m vond ik alleen Lobivia en Oreocereus, maar iets lager op een hoogte van 
3310 m had ik meer succes. Natuurlijk weer een vorm van W. westii, hier samengroeiend 
met P. maassii var. albescens. Coördinaten 20°44.336'Z 65°06.747’W 



LB 2939 
 Ruimtelijk gezien maar zo'n 200 m verwijderd van LB 2919 zag ik weingartia's die mijn 
aandacht trokken. Het zijn spruitende planten, maar het uiterlijk verwonderde mij. Ze had-
den voor mij zowel kenmerken van W. westii als van W. cintiensis. Mogelijk is hier in de 
natuur een kruising tussen beide soorten ontstaan. Coördinaten 20°43,611'Z 65°
12,955'W, hoogte 2542 m.  

LB 2941 - W. westii 
 Na een overnachting in het Hostal Cruz Huasa, waar ik later steeds als ik in Camargo 
wil overnachten een warm onthaal vind, gaan we naar het noorden richting Padcoyo. On-
geveer 6 km buiten de stad wordt halt gehouden, want we ontwaarden weer weingartia's, 
hier zusterlijk samengroeiend met P. camargensis. Bij deze W. westii wordt genoteerd 20°
36.328’Z 65°10.508'W, hoogte 2528 m. 

Wordt vervolgd. 
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