
Het wordt mijn derde reis naar Bolivia, de-
ze keer tezamen met mijn goede vriend 
Volker Schädlich uit Spremberg (D). Het 
eerste gedeelte van de reis gaat door het 
gebied tussen Santa Cruz de la Sierra en 
de Braziliaanse grens. Daarna naar het 
Boliviaanse hoogland. Natuurlijk is ook dit 
gedeelte van de reis thuis goed voorbereid, 
maar aanpassingen ter plekke horen bij 
zo'n reis. Op de ongeveer 160 habitats 
waar we stoppen en rondkijken naar cac-

tussen, kunnen we op 34 ervan weingar-
tia's vinden. Sommige groeiplaatsen zijn al 
oude bekenden, maar de meeste zijn 
nieuw.  
 
Het pechduiveltje deed op deze reis wel 
zijn intrede. In de autowasserette in Villa 
Montes werd mijn gps-apparaat gestolen 
en een paar dagen eerder was Volker de 
zijne ook al kwijtgeraakt, dus nauwkeurige 
vinddata waren helaas niet mogelijk. 

Het geslacht Weingartia 
 

Populaties met een LB-nummer (IV) 
 

Ludwig Bercht 

LB 3477 - W. kargliana 
 De eerste weingartia-vind plaats op deze reis was een oude bekende, nl. in het dal 
nabij Cieneguillas (LB 2886). 

In 2008 is het de zeventiende keer dat ik mijn kampeertent in de koffer pak, 
het fototoestel om de nek hang en vol goede moed het vliegtuig neem naar 
een land waar cactussen of andere vetplanten in de natuur voorkomen. 



LB 3491 - W. cintiensis 
 Vanuit El Puente hebben we de weg aan de oostelijke kant van de Rio San juan 
stroomafwaarts gevolgd totdat toentertijd verder rijden vrijwel onmogelijk was. Vier kilome-
ter vanaf de brug in El Puente bestaat de bodem uit rozerood zandsteen, losjes begroeid 
met struiken. W. cintiensis groeit hier samen met Parodia ritteri en Lobivia lateritia. 

LB 3498 - W. neumanniana 
 Omdat in de voorbereiding van de reis de vindplaats van W. neumanniana VS 473 op 
een kaart was vastgelegd, en deze groeiplaats hiermee overeenstemt, kunnen de coördi-
naten van VS 473 hiervoor worden gebruikt: 21°57.926'Z 65°44.267'W. Het terrein is vlak, 
bestaat uit leisteen en ligt nabij de helling met LB 2428 op de weg van Villazon naar Ber-
que/Casira Grande  



LB 3500 - W. neumanniana 
 Deze groeiplaats ligt een kilometer ten westen van de plek waar LB 3498 groeit. Sa-
mengroeiend met vormen van Parodia maassii en Lobivia ferox. 

LB 3501 - W. neumanniana 
 Dit veldnummer is synoniem met LB 2428. Andere cactussoorten zijn hier Parodia 
maassii, Lobivia ferox, Maihueniopsis en Neowerdermannia vorwerkii. 



LB 3508 - W. neumanniana 
 Ongeveer 6 km ten noorden van Berque, aan de weg naar Talina, bestaat het terrein 
uit zand met steenslag. Daar komt deze W. neumanniana voor. 

LB 3530 - W. pygmaea 
 In vroegere tijden was de weg tussen Tupiza via de Pampa Mochara naar lmpora van 
groot belang vanwege de cementfabrieken verderop bij El Puente. Thans is het voor cac-
tuszoekers en andere toeristen een aantrekkelijke route om te rijden. Halverwege ligt Mal 
Paso, zoals de naam al zegt een moeilijke doorgang (door een riviertje). Zo'n 9 km ten 
oosten hiervan werd deze populatie aangetroffen. W. pygmaea is hier door Ritter in 1962 
voor het eerst gevonden, maar pas in 1980 door hem beschreven. Zijn veldnummer is FR 
1102. 



LB 3531 - W. pygmaea 
 Twee kilometer na de vorige stop werd opnieuw halt gehouden; naast verschillende 
andere cactussoorten werd ook hier W. pygmaea ontdekt. Op beide plaatsen bestaat de 

bodem uit leisteen met wat steenslag. 

LB 3538 - W. cintiensis 
 Veertien kilometer ten noorden van lmpora ligt de vindplaats van LB 3538, onmisken-
baar W. cintiensis. De voor W. pygmaea en W. neumanniana typische leistenen bodem is 
ingewisseld voor andere rotssteenformaties. Een opvallend kenmerk van W. cintiensis is 
de vorming van spruiten.  

Wordt vervolgd. 
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