Het geslacht Weingartia
Populaties met een LB-nummer (V)
Ludwig Bercht
In de vorige aflevering is Weingartia cintiensis LB 3538 reeds voorgesteld,
gevonden langs de weg van lmpora naar Puente Arce. Voordat we aankomen in Camargo vinden we nog een weingartia-populatie.
LB 3540 - W. cintiensis

Noch het uiterlijk van de planten noch de groeiomstandigheden verschillen van die
van LB 3538 De vindplaats ligt 3 kilometer verder noordelijk.

LB 3544 - W. cintiensis

De distilleerderij bij de brug.

Na een overnachting in 'ons' hostal Cruz Huasi in Camargo gaat de reis verder het
Culpina-bekken in. Op de hellingen, 2 km na de brug bij Palca Grande over de Rio San
Juan, tegenover de distilleerderij, komen behalve deze W. cintiensis ook Lobivia lateritia
en Parodia roseoalba var. australis voor.

LB 3545 - W. cintiensis

Slechts 2 km verder, maar de groeiplaats is te mooi om niet even te stoppen.

LB 3552 - W. westii

3 km voorbij het dorpje San Pedro de Concepcion komt geen W. cintiensis meer voor,
maar wordt de plaats ingenomen door W. westii. Als andere cactusflora is genoteerd Parodia, Cleistocactus, Lobivia en Oreocereus.

LB 3555 - W. westii

Voordat we in het vlakke terrein van het Culpina-bekken komen, krijgen we deze vindplaats nog in het vizier, 9 km voorbij San Pedro de Concepcion. Min of meer dezelfde
vindplaats als W. westii LB 2925.

LB 3590 - W. westii

Vanaf de Ruta 5 ten oosten van Betanzos gaat een weg naar Khalapaya (en verder
naar Turuchipa). Na 30 km komt men aan de 'ijzeren' brug (thans vervangen door een
moderne brug). Zo'n 5 km na deze brug zijn hellingen met rotsblokken, waartussen W.
westii voorkomt.

Lobivia cinnabarina bij W. westii LB 3592

Habitat LB 3590.

LB 3592 - W. westii

De weg vervolgend naar Khalapaya, ongeveer 1,5 km ten noordwesten ervan, vinden
we een rijke cactusvegetatie op een glooiende heuvel met steenslag. Naast W. westii
groeit hier o.a. Lobivia cinnabarina (LB 3591) en Echinopsis krahn-juckeri (LB 3594).

LB 3595 - W. neocumingii aff.

Op een heuvel bij de afslag op de Ruta 5 naar Otuyo. Volgens Google Earth zijn de
coördinaten 29°19'Z 65°12.9’W en de hoogte 2650 m.

LB 3598 - W. neocumingii aff.

Voor de derde keer bezoek ik de helling bij Pampa Soico. De eerdere veldnummers
voor deze weingartia's zijn LB 2467 en 2959. Daarnaast komen hier voor Gymnocolycium
pflanzii subsp. dorisiae (LB 3597, beter bekend als G. millaresii) en Echinopsis millarensis
(LB 3599).
Wordt vervolgd.

Gymnocalycium pflanzii subsp. dorisiae

Echinopsis millarensis

Dit artikel werd in Succulenta 99:5 (2020) (bldz. 218-222) gepubliceerd.
Overgenomen met de toelating van de schrijver en de uitgever.

