Het geslacht Weingartia
Populaties met een LB-nummer (VI)
Ludwig Bercht
Vanuit Sucre is een tocht naar Sotomayor aan de Rio Pilcomayo en retour
een prachtige daginvulling. Voorbij Yamparaez aan de weg van Sucre naar
de toeristenplaats Tarabuco gaat een ongeveer 38 km lange weg zuidwaarts naar Sotomayor. Verschillende malen zijn we gestopt om naar cactussen te kijken en aan het einde te genieten van het panorama aan de Rio
Pilcomayo.
LB 3605 - W. neocumingii

Deze weingartia, groeiend op de rotsen boven de Rio Khata Mayu bij Khota, hadden
we al in 2005 gevonden. Het veldnummer van toen is LB 2971. De hier sympatrisch groeiende Parodia multicostata Ritt. & Jelinek (LB 3604) is al in 1958 door Ritter gevonden,
maar pas in 1980 beschreven.

LB 3607 - W. neocumingii

Zo'n 5 km ten zuiden van Khota zien we witte plukjes in de rotswand. We denken
ogenblikkelijk aan blossfeldia's en dit blijkt juist. We nemen veel foto's van deze fascinerende plantjes. Op de rotswand groeien gymno’s, echinopsissen en ook weingartia's. De
coördinaten (opgenomen bij een later bezoek) zijn 19°16.05'Z 65°00.57'W en de hoogte is
2530 m.

LB 3610 - W. neocumingii

De weg verloopt verder langs de rotsen aan de rand van een rivierbedding. Voordat
we aankomen in Sotomayor, een dorp aan de Rio Pilcomayo, vinden we deze weingartia
3 km ten noorden ervan. Gymnocalycium ontbreekt ook hier niet.

LB 3612 - W. neocumingii

Direct aan de noordrand van het dorp Sotomayor vinden we opnieuw gymno's en
weingartia's, maar nu ook geweldige zuilcactussen (Neoraimondia herzogiana).

LB 3614 - W. neocumingii

Aan de Rio Pilcomayo op een licht glooiende helling ten westen van Sotomayor groeien weer dezelfde weingartia en gymnocalycium. Imposante zuilen van Neoraimondia herzogiana domineren het landschap.

De Rio Pilcomayo

LB 3625 - W. neocumingii

Als toerist moet je Tarabuco en vooral de markt gedaan hebben. De plaats ligt zo'n 60
wegkilometers ten oosten van Sucre. Vanaf hier voert een weg naar het zuidoosten, naar
Icla. Op de locatie waar we stoppen, 5 km ten noorden van Icla, vinden we een verscheidenheid aan bolcactussen: Lobivia, Parodia, Echinopsis en Weingartia. Daarnaast ook
nog Cleistocactus en zuilcactussen.

LB 3627

Eenzelfde palet aan cactussoorten is ook direct ten zuiden van Icla te vinden, hier wel
aangevuld met gymno's.

LB 3639 - W. gracilispina

Aan de weg van Potosi naar Sucre, daar waar de weg het dal van de Rio Chico verlaat, vindt Friedrich Ritter in 1959 weingartia’s die hij in 1980 beschrijft als W. gracilispina.
Het is dan ook niet moeilijk om onze vondst hiermee te identificeren. We treffen hier eveneens Echinopsis sucrensis aan en bij een later bezoek vinden we hier ook parodia's. Bij
dat latere bezoek kunnen we de coördinaten vastleggen: 19°00.36'Z 65°10.44'W.
Wordt vervolgd.
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