Het geslacht Weingartia
Populaties met een LB-nummer (III)
Ludwig Bercht

In de vorige aflevering (Succulenta 2020, 99(2): 84-88) werd een begin
gemaakt met de Weingartia-vondsten tijdens de studiereis in 2005. Hierbij
het vervolg van wat op die reis werd gevonden.
LB 2943 - W. westii

Deze groeiplaats was mij al bekend uit de eerdere reis naar Bolivia in 2002. De planten hadden toen het veldnummer LB 2448 gekregen. Nu konden wel de exacte coördinaten worden vastgelegd: 20°29.159’Z 65°08.600’W.

LB 2945 - W. westii

Aan de wanden van een kleine kloof,
maar ook erbovenop, gelegen nabij de
brug over de Rio Honda, werd een verscheidenheid aan cactussoorten gevonden, waaronder deze weingartia. Coördinaten 20°24.425'Z 65°06.997'W, hoogte
3260 m. De brug - de oude is thans vervangen door een moderne - roept emotionele gedachten op, want het was hier dat
op 5 november 1994 de cactusliefhebbers Erwin Herzog en Michael Haude een afschuwelijke dood vonden.

LB 2951 - W. westii

Bij een vlak, stenig terrein met opvallend weinig begroeiing, ongeveer 3 km ten zuiden
van Padcoyo, stopten we om naar cactussen te zoeken. Genoteerd werd dat behalve
deze W. westii alleen Maihueniopsis glomerata gevonden werd. De weingartia's uit deze
omgeving worden ook wel aangeboden onder de naam W. Iecoriensis. Coördinaten 20°
15.608’ Z 65°08.653’ W, hoogte 3400 m.

LB 2953 - W. westii

Slechts 1 km verder naar het noorden stopten we weer. Het terrein had zich niet wezenlijk veranderd, maar het nodigde toch uit ook hier rond te kijken. Natuurlijk dezelfde
weingartia-vorm als op de vorige zoekplaats, maar nu vonden we ook Lobivia cinnabarina
en Cintia knizei. Coördinaten 20°15.162'Z 65°08.738'W, hoogte 3380 m.

LB 2957

Volgens het dagboek 6 km ten westen van Padcoyo, nog steeds aan de RN 1, werden
deze planten aangetroffen op een stenige heuvel (heuvel is hier relatief bedoeld, want we
zitten op een hoogte van 3580 m) tezamen met een parodia. Coördinaten 20°13.43’ Z 65°
12.130’W

LB 2959 - W. neocumingii fa.

Interessante, al eerder bezochte, vindplaatsen behouden hun aantrekkingskracht. Zo
ook de helling bij Pampa Soico, die in 2002 ook al boeide. Het veldnummer was toen LB
2467. Voor de volledigheid nogmaals de coördinaten: 19°26.316'Z 65°11.633'W.

LB 2971

Vanuit Sucre, de formele hoofdstad van Bolivia, voert de RN 6 naar Tarabuco, een
toeristische trekpleister. Voorbij Yamparaez gaat een zijweg naar Sotomayor via een
dorpje dat in die tijd nog Sauce Pampa heette, maar thans Khota wordt genoemd. In een
zijdal van de Rio Khata Mayu, midden in het dorpje, groeien aan de steile, rotsige oeverwand een weingartia, Parodia multicostata en een verdwaalde gymnocalycium. Het GPSapparaat gaf aan: 19°14.244'Z 65°02.120’ W en een hoogte van 2570 m.

LB 2980

Deze laatste weingartia-vindplaats tijdens de reis in 2005 ligt 2,5 km ten zuiden van
Icla aan de weg naar Choromomo. Hier groeiden ook gymno's en echinopsissen. Coördinaten 19°22.793’ Z 64°48.186' W, hoogte 2448 m.
(wordt vervolgd)
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