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Marnost nad marnost, v žádné sbírce se nepodaří získat tak nádherný snímek
květů Ferocactus peninsulae var. townsendianus jako přímo na nalezišti. Kytice
sytě žlutých květů, jejichž okvětní plátky jsou v horní polovině zdobeny tmavě
červenohnědým pruhem, která je navíc proložena silnými, hákovitými, příčně
vrubovanými trny, to je paráda titulního listu tohoto čísla.
Na osmi stranách popisuje A. Hofacker sukulentní flóru oblasti Morro de
Chapéu v Brazílii. Brazílie je pátý největší stát světa. Pro představu vzdálenost mezi
nejvzdálenějšími body na severu a jihu, nebo na východu a západu, činí zhruba 6300
km, to je jako z Frankfurtu n. M. na sever Madagaskaru. Stejně jako v Mexiku i
v Brazílii roste široké spektrum kaktusů. Je zde nejméně 35 rodů, z toho 14 se
vyskytuje jen v Brazílii. Ve státě Bahia, který je 1,6 x větší než Německo a má asi 13
milionů obyvatel, je výskyt kaktusů největší. Zdejší skalní masiv Chapada
Diamantina, zasahující do Národního parku, patří ke zvláště chráněným oblastem.
V jeho severní části je kraj (município) Morro de Chapéu s hlavním městem Morrão.
Jméno dostalo podle kopce ve tvaru cylindru („chapeau“= klobouk), k němuž město
přiléhá. Větší plocha státu Bahia má specifický porost. Je to tzv. caatinga – suchý
prales, v němž jsou téměř neprostupné opadavé keře a nízké stromy. Jsou zde i
velká pole kamenů, místy vystupují kopce i celá pohoří. To jsou právě lokality, na
nichž roste nejvíce druhů kaktusů a sukulentů. Podle autora jde o místa
s nejbohatším výskytem těchto rostlin nejen v jižní Americe, ale možná na celém
světě. Pro toho, kde se chystá do Brazílie, jde zde řada zajímavostí, my se musíme
spokojit aspoň s přehledem vyobrazených rostlin: Discocactus zehntneri, D.
bahiensis, Melocactus paucispinus, M. albicephalus, M. concinnus, Pilosocereus
gounellei (pro své tvrdé, dlouhé trny a místy poléhavý růst nazývaný automobilisty
„šídlo na gumy“), P. catingicola, P. luetzelburgii, Leocereus bahiensis, Opuntia
palmadora, Euphorbia phosphorea (mimořádně podivná), Eu. appariciana, Portulaca
werdermanii.
Ke kaktusům je mnohem blíže v Domě pouště (das Wüstenhaus),
nacházejícím se ve Vídni. Císař Franc Josef nechal r. 1905 přestavět starý skleník
z 18. století a do celého světa posílal své zahradníky, aby dovezli exotické rostliny.
Tak se stalo, že právě v Schönbrunu žije nejdéle ve světě pěstovaný sukulent –
Fockea capensis. Jeho věk je dohadován na více než 600 let. Skleník byl během
doby opakovaně renovován, rozšiřován, také vznikaly nové expozice („palmové“,
nebo „motýlové“ oddělení), expozice kaktusů a sukulentů vždy patřila mezi
nejzajímavější místa tamní Botanické zahrady. Část sbírky, hlavně opuncie a
echinocereusy, roste od roku 2005 také volně na speciálně upravené zahradě, pro
niž dovezli 450 tun lávového kamení. Návštěvy skleníku jsou možné po celý rok,
zahrada je přístupná od dubna do října. Každý rok zde pořádá vídeňská organizace
kaktusářů výstavu a burzu kaktusů (4 snímky).
Stapelia divaricata byla popsána již 1797. Pochází ze Západního mysu
Jihoafrické republiky. Ve srovnání s jinými stapéliemi je sice drobnější, ale již za rok
vytvoří hezkou růžici stonků o průměru asi tužky a délce prstu. Není to nedostatkem
světla, ale přirozená vlastnost. Mimořádně bohatě kvete, od září do listopadu se
téměř neustále rozevírají pěticípé nažloutlé až purpurové květy o průměru kolem 4
cm, které zapáchají mnohem méně než u jiných stapélií. Autor ji pěstuje
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v temperovaném skleníku (minimálně 14°C), s parapety vespod vyhřívanými
elektrickým kabelem. Poupata nasazená koncem léta při velmi teplém podzimu
mohou zaschnout, proto potřebuje přistínění a dobré větrání. Po hlavním růstu na
podzim nechává stapélie od prosince do konce března v chladnu a suchu, rostou
v propustném substrátu pro kaktusy. (Barevný snímek).
Lepismium warmingianum bylo r. 1890 prvně popsáno jako Rhipsalis . Jeho
dolů visící šlahouny o délce až 3 metry, se vzdušnými kořeny, sestávají z několika
protáhlých (25-150 cm), plochých článků, uprostřed o něco silnějších (2 mm), na
okrajích opatřených tupými, řídkými zuby do jejichž zářezu zapadají drobné, lysé
areoly. Z nich vyrůstají cca 3 cm dlouhé, sladce vonící květy krémové barvy
s nažloutlou bliznou. Zralé plody vejčitého tvaru jsou tmavě červenohnědé až černé.
Je to epifyt vlhkých lesů v Brazílii a na východu Paraguay a Argentiny. Pěstuje se na
světle až polostínu v závěsném koši, naplněném humózním, ale propustným
substrátem, který nemá nikdy úplně vyschnout. Kvete v několika sériích během zimy.
Množí se nejčastěji zakořeněnými články (2 barevné snímky).
Sulcorebutia langeri má kulovité tělo cca 2-3 cm vysoké o stejném průměru,
starší kusy silně odnožují a tvoří trsy až o 60 hlavách. Řepovitý kořen má několik až
12 cm dlouhých ramen. Na podlouhlých areolách je hřebenovitě rozloženo 20-25
bělavých, drsných a k tělu přiléhající trnů o délce až 2 mm. Střední trny nemá.
Poupata vyrůstají ze starších areol, jsou nahnědlá. Květ je až 35 mm dlouhý a
široký, nevoní. Sytě žluté sepály mají červenohnědé špičky, petály jsou žluté, stejně
jako prašníkové nitky a prašníky, jen blizna je bílá. Pochází z bolivijské provincie
Vallegrande v nadmořské výšce 2100 m. Dává přednost dobře osvětleným místům a
minerálním substrátem, na rozdíl od většiny jiných sulkorebucií nesnáší větší mrazy.
(2 barevné snímky).
Nový popis: Euphorbia frankii, byla dlouho považována za dosti podobnou
Euph. fruticosa, rostoucí ve stejné oblasti. Tou je tabulová hora, na níž už od
středověku stojí známá pevnost, dnes jemenské město Kaukaban. Srázy hory jsou
místy hustě porostlé silně trnitými euforbiemi. Gerhard Frank při jedné návštěvě této
lokality si všiml, že některé rostliny jsou drobnější a mají cyanthia červené barvy, ač
Euph. fruticosa má vždy květy žluté. Delší sledování importované rostliny, tak později
přímo na nalezišti, vedlo k uznání odlišného druhu (5 obrázků a nákres).
Echinocereus engelmannii roste na neobyčejně rozsáhlém území USA
(státy Kalifornie, Nevada, Utah, Arizona i přilehlá část Mexika). To vedlo k popisu
různých variet a lokálních forem tohoto kaktusu, o jejichž oprávněnosti lze
pochybovat. Autor H. Geißer se vydal hledat Echinocereus engelamannii var.
nunezii, kterou r. 2004 popsal Berresfold a spol. jako endemit Baldwinova jezera
v Kalifornii. Pátrání bylo úspěšné, což dokazují i fotografie této divoce otrněné
variety, včetně tmavě fialového květu.
Nejsem milovníkem sukulentů, ale přiznávám, že Crassula pyramidalis je
rostlina, která by našla místo i u mne. Ač byla popsána již 1778 podle nálezu
v jihoafrické Namibské poušti, ve sbírkách patří stále k ceněným zvláštnostem.
Příčinou má být obtížná kultura a úhyn po odkvětu rostliny. Naleziště představují
kopce a kamenité plochy vzniklé z erodovaných pískovců a křemene, množství
vodních srážek je velmi malé. W. Niestradt popisuje dobré výsledky vlastní kultury
této krasuly. Čistě minerální, silně propustný substrát je samozřejmostí. Od října do
března ji drží v suchu při teplotách minimálně 5-8°C. V létě při pěkném počasí zalévá
každé 4 týdny nevelkým množstvím slabého hnojivého roztoku (1‰ !), často stačí
jen orosení rostliny, Ta má totiž v úžlabí hustě na sebe přiléhajících listů větší počet
kadeřavých vlásků, které také vstřebávají vláhu. Množí se zakořeňováním
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postranních, nekvetoucích výhonů v čistém písku. Jeho rostliny však po odkvětu
rostou dále a opakovaně kvetly již 3 roky po sobě (3 snímky). (Na upozornění
čtenářů redakce uveřejnila v prosincovém KuaSu, že na snímku je hybrida C.
pyramidalis s C. perfoliata s názvem Chrám Budhy „Budha Teple“).
Seriál doporučovaných rostlin zahrnuje: Escobaria robbinsorum (popsána
1976 jako Cochisea podle města Cochise v Arizoně, kde byla nalezena. Dosud je to
vzácnost, vyžadující čistě minerální substrát, celoroční slunné stanoviště blízko pod
sklem, opatrnou zálivku bez delšího zamokření kořenů. Zimovat naprosto suše při
teplotě kolem 10°C. Množí se výsevem, semena jsou však nabízena zcela
výjimečně); Parodia tilcarensis (její vzhled je značně proměnlivý, příbuzné jsou P.
carminanta, friciana, schuetziana, scoparia, setosa a jiné). Pro tento druh má být
typická tmavě bronzová až bledě krvavě červená barva květu. Daří se v minerálním
substrátu s malou příměsí humusu. V létě opakovaná bohatá zálivka, chránit před
úpalem. Zimovat v chladu a suchu. Množí se velmi malými semeny); Lithops elmutii
(jeden ze „živých kamenů“, tělo bez kmínku tvoří jeden srostlý pár listů, majících na
horní ploše typická „okénka“. Na nalezištích v jižní Africe je celé tělo schováno
v zemi, světlo přijímá jen okénky v úrovni povrchu půdy. Kresba a zbarvení pokožky
odpovídá okolí. Vegetační období je od května do listopadu, kvete na podzim.
Následuje období vegetačního klidu (naprosté sucho, okolo 10°C), při němž se tělo
scvrkne a zevní listy zaschnou. Pěstovat v minerálním, písčitém substrátu).
MUDr. Vladimír Plesník

Drobničky
♣
V červnu 2005 slavila Švýcarská společnost kaktusářů (SKG) jubileum 75 let
svého založení. Hlavní oslavy probíhaly v basilejské Univerzitní botanické zahradě,
jedné z deseti nejstarších (1589 !) botanických zahrad na světě. Na rozloze 0,75 ha
se nalézá alpinum, zahrada rostlin ze Středomoří, porosty kapradin, různých keřů a
stromů. Ve velkých sklenících pěstují cca 8000 rostlin z celého světa. Oddělení tropů
vyniká jak kvalitou rostlin, tak volným chovem ptáků, žab a ježků. Má také část
věnovanou vodním rostlinám tropů. Bohatá sbírka sukulentů je v samostatném
skleníku - Domě sukulentů. V době sjezdu početní zájemci obdivovali kvetoucí
Victoria regina a v noci také Královnu noci Selenicereus grandiflorus.
MUDr. Vladimír Plesník

Z kapsáře starého kaktusáře – 15.
Zejména televize se v letošním roce zabývá „magickými daty s osmičkou na
konci“. V historii našeho národa jsou skutečně spjaty podivuhodné události
s takovými daty, ale na žádnou numerologii a podobné bláboly nevěřím. Napadlo
mne však podívat se na život našich kaktusářů v jednom z nejčastěji uváděných let,
v roce 1968 a připomenout dnešním našim členům, nejen novicům, ale i
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pamětníkům, co významného jsme tehdy zažívali. Zejména pro ostravské kaktusáře
je to doba zasluhující vzpomínku.
Pan (přítel) Josef Jelínek, redaktor časopisu KAKTUSY 68, v úvodním článku
„Na šťastnou cestu“, tehdy napsal: „Letošní rok je pro československé kaktusářství
zvlášť významný, neboť je to rok jubilejního X. celostátního sjezdu. Jistě se nás
v Ostravě sejdou stovky z celé naší vlasti, abychom hodnotili uplynulé období,
stanovili si cíle pro další etapu a způsob jak jich dosáhnout. Také náš časopis, který
dostává ve svém čtvrtém ročníku označení 68, si oblékl lepší moderní kabát a bude
vycházet periodicky….. Jsme přesvědčeni, že zkušenosti našich kaktusářů, stálý
příliv novinek z nalezišť, zážitky z cest a expedic za kaktusy a konečně i moderní a
dnes již osvědčené způsoby pěstování, budou ještě dlouho vydatným pramenem,
z něhož bude náš časopis čerpat…… Při otevření tohoto prvního sešitu KAKTUSY
68 jste jistě přivítali barevné obrázky….. pokud získáme do budoucna fondy papíru a
udržíme si přízeň tiskárny, budou barevné fotografie formátu 12 x 16 cm přikládány
ke každému číslu. Oříznuté barevné fotografie si vylepí každý čtenář na vyznačeném
místě k příslušnému článku…. Redakční rada se rozhodla, aby součástí jednotlivých
sešitů byly počínaje rokem 1968 stručné výtahy v němčině a angličtině, které umožní
aspoň základní orientaci v příslušných článcích“ (pozn. pro čtenáře v zahraničí).
Jubilejnímu X. sjezdu kaktusářů v Ostravě se budu věnovat v jiném Kapsáři.
Nyní se jen zaměřím na obsah ročníku KAKTUSY 68 a důležité změny v časopise
uvedené. Naši kaktusáři, na rozdíl od v zahraničí převažujících sběratelů kaktusů,
jejich popisovatelů, vystavovatelů a nakonec mordýřů, měli a snad i dosud mají ve
světě pověst dobrých pěstitelů kaktusů. Je proto pochopitelné, že články obsahující
pěstitelské rady, zkušenosti a zajímavosti jsou v každém z pěti sešitů tohoto ročníku
časopisu. Dodnes platné zásady pěstitelské praxe obsahují články o výsevech, o
volbě podložek pro roubování, o roubování kristát, o pěstování v rašelině, v drti
různých hornin a v antuce. Různé pohledy a názory na některé pěstitelské problémy
(substráty, květináče, pokojové skleníčky, zálivka, osvětlení, specializace) doplňuje
informace o možnostech pojištění skleníku a sbírky, protože neštěstí nechodí jen po
horách a zloději byli ( a jsou) stále.
Velký zájem čtenářů vyvolávaly také cestopisy, neboť cesta do zahraničí byla
v té době převážně nesplnitelným snem. Uveřejněno je pět popisů cest na naleziště
kaktusů, z toho čtyři pochází z péra plzeňského Doc. Dr. V. Habermanna, CSc. Není
to jen suchý výčet trasy a jmen navštívených lokalit, ale čtivý text obsahující řadu
pěstitelsky užitečných informací a je vždy dokladován snímky rostlin na nalezištích.
Bohužel jen černobílými a poměrně malými, ani kvalita papíru a tisku neumožňovala
dosáhnout dnešní úrovně. Pátý cestopis obsahuje text, který napsal pro KAKTUSY
68 světově známý holandský znalec a lovec kaktusů, A. F. H. Buining (1902-1976).
Pojednává o cestě do Brazílie za kaktusy (gymnokalycia, notokaktusy, frajleje), závěr
je překvapivý: „Mám krásné vzpomínky na svého nejlepšího přítele A. V. Friče, u
kterého jsem byl v roce 1937 na dlouhé návštěvě a s nímž jsem po mnoho let
udržoval obsáhlou korespondenci.“
Články o jednotlivých rodech a druzích vypovídají o tehdy převládajícím zájmu
o novinky a vzácnosti (eriosyce, islaya, Neogomesia agavoides, Strombocactus
disciformis, Utahia sileri aj.), ale také o kaktusářských stálicích, jako jsou rody
Notocactus, nebo Mammillaria. Jednoduché, až lapidární rozdělení velkorodu na
„žluté“ a „bílé“ mamilárie, použité panem Pechánkem z Brna, výstižně vystihuje
pohled kaktusáře, všímajícího si především krásy rostliny, bez nadbytečných
kudrlinek a dohadů nad jejich taxonomicky platnými názvy. Jméno brněnského Dr.
Schütze připomíná kaktusářům jeho znalosti a zájem o rod „Gymnocalycium“,
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nicméně v prvém sešitě KAKTUSY 68 píše „O některých druzích rodu Notocactus“.
V závěru dodává, že intenzivní průzkum Brazílie odhalil řadu krásných novinek mezi
kaktusy a jmenovitě uvádí Notocactus crassigibbus, nebo Notocactus horstii n. prov.
s červeným květem. Redaktor Jelínek uveřejnil článek o práci prof. Buxbauma,
týkající se nového rozdělení parodií. To byl Jelínkův zvláště oblíbený rod, kterému
věnoval hodně času a podstatnou plochu svého skleníku. Pokoušel se spolu s Dr.
Michalem Ondřejem, jedním ze zakladatelů celostátní Sbírky kaktusových semen,
využít buněčné struktury povrchu semen ke třídění až určování jednotlivých druhů a
jejich vzájemné příbuznosti. Podobný postup byl užit také pro rod Gymnocalycium Dr.
Schützem a jinými.
Zprávy a výtahy ze zahraničních kaktusářských časopisů umožňovaly
získávat, byť se značným zpožděním, informace o nálezech, názorech a událostech
v kaktusářském světě. Byly velmi stručné, na 1-3 stránkách byl probrán celý ročník
časopisu. Mimo německého Kakteen und andere Sukkulenten, bylo referováno o
holandském časopisu Succulenta, o anglickém The National Cactus and Succulent
Journal, či americkém Cactus and Succulent Journal of the Cactus and Succulent
Society of America. Tyto zprávy byly cenné také pro nedostupnost zahraniční
kaktusářské literatury a musíme si, bohužel, také přiznat, pro celkem výjimečnou
znalost angličtiny v dané době. Do jisté míry sem patří také článečky o kaktusech ve
filatelii, oblíbeném filatelistickém směru pro milovníky kaktusů, majících jen možnost
mít sbírku „na známkách“.
V roce 1968 uveřejnil náš časopis i další zajímavosti, např. o geometrii
rozmístění areol od Ing. F. Neumanna, přinášející objasnění pojmů areola, přeslenité
listy, divergence, základní spirála, šroubovice, zejména pak obtížně pochopitelného
Bz čísla u mamilárií a jiných rodů. „Berührungszeilen“, čili styčné řádky, vyjadřují
postavení areol v podobě zlomků a dosud se užívají jako pomůcka při určování
druhů. Jedním z pozoruhodných projektů našich kaktusářů bylo založení Sbírky
kaktusových semen v roce 1966. K 1.6.1968 sbírka obsahovala 1327 semen 915
druhů kaktusů a 358 semen 306 druhů sukulentů. Na prvý pohled je zarážející
maličký podíl semen připadající na jeden druh sukulentů. I to svědčí o době, kdy
pěstování sukulentů bylo u nás v plénkách. V prvém sešitě KAKTUSY 68 se objevila
výzva „Přátelé sukulentáři, není nás jistě málo, ale málo o sobě víme a proto těžko
sháníme své oblíbené rostliny. Rozhodli jsme se – poučeni dobrým příkladem
kaktusářů - vytvořit skupinu přátel sukulentních rostlin…..“ Karel Karmazín, Radouš,
Quido Kuchařík, Kroměříž.
Rok 1968 se vyznačoval i dalšími specialitami, od zpráv o zákazu návštěv ve
Fleischerově zahradnické provozovně, přes 75. narozeniny pana Otakara
Sadovského (zakladatel brněnského spolku Astrophytum, autor knihy „Die
Kakteensterne“), přes informaci o vydání netrpělivě očekávané publikace Z.
Fleischera a Dr. Schütze „Pěstování kaktusů“, až po oznámení:
Svaz českých kaktusářů
oznamujeme radostnou zprávu, že rozhodnutím ministerstva vnitra z 9. prosince
1968 byly schváleny stanovy Svazu českých kaktusářů. Tím se splnilo dlouholeté
přání našich kaktusářů a Svaz jako samostatná organizace začíná rozvíjet svoji
legální činnost. Podrobné informace budou rozeslány přímo všem základním
organizacím.
Dr. Luděk Nechvátal, jednatel
Dr. Bohumil Schütz, předseda
Jistě mi dáte zapravdu, že i pro kaktusáře byl rok 1968 rokem nevšedním.
MUDr. Vladimír Plesník
OSTNÍK – říjen 2008 ……………………. 118 …………………………………………….

Pod Jižním křížem – 16.
poznámky z velkého vandru po Argentině (2.1.2007 – 14.2.2007)
Mapování spegoušů
Jestliže jsme si vyhranili čas na zkoumání
v San Luis 14 dnů, tak na prozkoumání otrněného
Gymnocalycium spegazzinii to bylo asi týden. Už
několik dnů mapujeme tyto lokality a bude tomu
tak i v následujících dnech. Se „zasloužilými“
cestovateli je vždy problém. Každý chce, aby se
zastavilo na jeho lokalitě, kde už někdy předtím
byl, aby mohl prozkoumat, jak to po čase vypadá
a co se změnilo. Často stojíme „u každého
kamene“, jednou chce zastavit Martin, jindy zase
Tomáš nebo Jarda. Přitom jsou to minimální
vzdálenosti a spegouši rostou v kamenité zemi,
porostlé řídkou buší všude. Tak jako všechny
druhy kaktusů v přírodě, tak i Gymnocalycium
spegazzinii se na lokalitách vyznačuje velkou
variabilitou. Z El Obelisco vyrážíme přes La
Punilla, San Carlos, San Felipe do Angastaco a
na každé zastávce se jednotlivé populace trochu
liší. Však také některé formy byly popsány
dokonce jako variety, např. punillense nebo major.
Jednoznačně se dá říct, že variabilita těchto
fantastických rostlin se zkoumá lépe, než už
zmíněné kaktusy ze San Luis. Vždy se mi líbili
divoce vytrněné kaktusy a spegouši k nim
každopádně patří. Všude se společně nacházejí
opuncie, tefrokaktusy, v těchto místech především
Tephrocactus molinensis nebo weberii v několika
formách, teploty se pohybují kolem 33°C.
V San Felipe se mi konečně podařilo nafotit
papoušky. Ti jsou velice mazaní a neradi se fotí.
Kdykoliv jsem vytáhl fotoaparát a než jsem ho dal
do provozní polohy, zamávali křídly a byli pryč. To
už nemluvím o kolibřících, ti se vůbec nedají fotit.
Digitální fotoaparát potřebuje zaostřit a fotí se
zpožděným efektem, takže snímaný objekt je při
cvaknutí už dávno mimo záběr. Celý den
projíždíme nádhernou krajinou, přestože je ještě
málo hodin, zajíždíme do Angastaco hledat
nocleh. Bez problému nacházíme levnou hostérii,
neboť potřebujeme provést celkovou hygienu těla
a vyčistit nasbíraná semena. V místnosti je
udělaný nábytek z pasakánového dřeva, noční
stolky i postele vypadají velmi pěkně, zvláště když
na nich jsou pestrobarevné přikrývky z vlny lam.
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Gymnocalycium spegazzinii od Molinos (1.2.2007)

Ukázka variability: Tephrocactus weberii s tmavými hnědými trny a žlutými i červenými květy, rostoucí
vedle sebe na jediné lokalitě u La Arcadia (1.2.2007)

Na lokalitě Seclantás roste žlutě i červeně kvetoucí Tephrocactus weberii s bílými trny, zajímavá forma
Tephrocactus molinensis roste u Molinos.

Člověk se ani nenaděje a je tu únor, vždy prvního si říkám, jak ten čas letí.
Tady letí nějak rychleji, nedávno jsme přijeli a už máme téměř měsíc pobytu za
sebou. Vyrážíme na další průzkum variability Gymnocalycium spegazzinii, co kopec,
to jiná forma, jedna krásnější než druhá. Hodnocení variability přenechávám Jardovi,
který se studiem tohoto druhu zabývá, nejkrásnější část cesty tak trochu přeskočím.
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Sukulentní rostliny v Argentině – 2.
Velmi často nás doprovázely na lokalitách v Argentině nádherně kvetoucí
rostliny známého rodu Portulaca L., u nás známého jako šrůcha. Většinou kvetly
fialovou barvou, ale vyskytovaly se i červené, oranžové, žluté nebo bílé květy.
Rostlinky byly malé, většinou kolem 5-10 cm výšky, některé poléhavé stonky mohly
mít o něco více, až 20 cm délky. Na stoncích vyrůstaly drobné sukulentní lístky, často
jehlicovitého tvaru. Jak už to v suchých teplých oblastech bývá, měly rostliny v zemi
velký sukulentní zásobní kořen, čímž se staly velmi zajímavé pro pěstitele sukulentů.
Prakticky se tímto znakem (kaudexní kořen) vyznačoval i další druh z čeledi
Portulacaceae, který jsme tam občas viděli a nafotili – Talinum paniculatum.

Výskyt čeledi Portulacaceae

Čeleď Portulaceae je rozšířená prakticky po celé zemi a vyskytuje se
především v teplejších oblastech. Patří mezi ně např. rody Anacampseros, Avonia,
Calandrinia, Ceraria, Cistanthe, Claytonia, Grahamia, Pentia, Montia, Portulaca,
Portulacaria nebo Talinum. Celkem čeleď zahrnuje 21 rodů se 400 druhy, z toho
v Argentině se nachází 11 rodů se 66 druhy (Zuloaga y Morrone, 1999). Tentokrát se
budeme věnovat rodu Portulaca Linné.
Orientovat se dobře mezi druhy rodu Portulaca, bude asi trochu problém,
neboť podobně jako u kaktusů, se vyskytuje i zde mnoho neplatných názvů a rod
prošel několika revizemi. V pojednání: „Catálogo de las Planta Vasculares de la
República Argentina“ uvádí dnes I.E.Peralta v Argentině 24 druhů s 9 varietami,
některé dokonce vyskytují jako endemity. Nejznámějšími druhy jsou Portulaca
grandiflora nebo oleracea, které rostou v nižších polohách, na kamenitých výstupcích
nebo skalkách téměř po celé Argentině. Některé druhy, které rostou jen v Argentině
jsou považovány za endemity a nevyskytují se nikde jinde na světě, např.: Portulaca
confertifolia, echinosperma, eruca, fulgens, meyeri, mucrolunata var. robusta, obtusa,
obtusifolia, ragonesii.
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Vlevo: Portulaca eruca, Průsmyk Portezuelo 6.1.2007. Vpravo: Portulaca eruca, Notocactus
submammulosus, u San Salvador, severně Cerro del Valle 10.1.2007.

Vlevo: Portulaca grandiflora u Achiras 6.1.2007. Vpravo:: Portulaca grandiflora u Alpa Coral 5.1.2007.

Portulaca gilliesii, Salta, Carachi 2524m, různé barvy květů na jediné lokalitě, 3.2.2007.

Seznam argentinských druhů rodu Portulaca L.
Portulaca amboënsis J.F. Macbr. = Portulaca elongata Rusby var. elongata
Portulaca amboënsis J.F. Macbr. var. pedicellata D. Legrand = Portulaca elongata Rusby var.
pedicellata (D. Legrand) D. Legrand

Portulaca amilis Speg.
Syn.:

Portulaca amilis Speg. var. rosengurttii D. Legrand,
Portulaca pilosa L. var. paraguayensis Kuntze,
Portulaca pilosa L. var. paraguayensis Hauman & Irigoyen, nom. nud. pro syn.,
Portulaca rubricaulis J.F. Macbr., nom. illeg.
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Prov.: CH, COR, FO, MI, SA, SE, SF, TU.
Portulaca amilis Speg. var. rosengurttii D. Legrand = Portulaca amilis Speg.
Portulaca andicola Poelln. = Portulaca perennis R.E. Fr.
Portulaca andina D. Legrand = Portulaca tingoensis J.F. Macbr. var. andina (D. Legrand) D.
Legrand
Portulaca andina D. Legrand var. bonetei D. Legrand = Portulaca tingoensis J.F. Macbr. var.
tingoensis
Portulaca arequipaensis Poelln. = Portulaca perennis R.E. Fr.

Portulaca argentinensis Speg.
Prov.: SA. (500 m.) endemit

Portulaca chacoana D. Legrand
Syn.: Portulaca fluvialis D. Legrand var. argentinensis D. Legrand
Prov.: CH, FO. (0-300 m.)

Portulaca confertifolia Hauman var. confertifolia
Syn.: Portulaca gilliesii Speg., hom. illeg.
Prov.: CA, LR, ME, SJ, SL. (500-1000 m.) endemit

Portulaca confertifolia Hauman var. cordobensis D. Legrand
Prov.: CO, SL. (500-1000 m.)
Portulaca coronata Small = Portulaca umbraticola Kunth

Portulaca cryptopetala Speg.
Syn.:

Portulaca cryptopetala Speg. f. phenopetala Speg.,
Portulaca cryptopetala Speg. var. legrandii (Poelln.) D. Legrand,
Portulaca cryptopetala Speg. var. poellnitziana (D. Legrand) D. Legrand,
Portulaca diversifolia D. Legrand,
Portulaca diversifolia D. Legrand var.legrandii (Poelln.) D. Legrand,
Portulaca legrandii Poelln.,
Portulaca poellnitziana D. Legrand
Prov.: BA, CH, CO, COR, ER, JU, FO, MI, SA, SF, TU. (0-2500 m.)
Portulaca cryptopetala Speg. f. phenopetala Speg. = Portulaca cryptopetala Speg.
Portulaca cryptopetala Speg. var. legrandii (Poelln.) D. Legrand = Portulaca cryptopetala Speg.
Portulaca cryptopetala Speg. var. poellnitziana (D. Legrand) D. Legrand = Portulaca cryptopetala
Speg.
Portulaca denudata Poelln. = Portulaca umbraticola Kunth
Portulaca depauperata Poelln. = Portulaca papulosa Schltdl.
Portulaca diversifolia D. Legrand = Portulaca cryptopetala Speg.
Portulaca diversifolia D. Legrand var. legrandii (Poelln.) D. Legrand = Portulaca cryptopetala Speg.

Portulaca echinosperma Hauman
Prov.: CA, LR, ME, SA, SJ, SL, TU. (500-1500 m.) endemit

Portulaca elongata Rusby var. elongata
Syn.:

Portulaca amboënsis J.F. Macbr.,
Portulaca pedicellata D. Legrand var. cochabambensis D. Legrand,
Portulaca pilosa L. var. normalis f. maxima Kuntze
Prov.: JU, LR, SA. (2000-2500 m.)

Portulaca elongata Rusby var. pedicellata (D. Legrand) D. Legrand
Syn.:

Portulaca amboënsis J.F. Macbr. var. pedicellata D. Legrand,
Portulaca pedicellata D. Legrand
Prov.: JU, LR, SA. (2000 m.)

Portulaca eruca Hauman
Prov.: CO, SE, SL. (500-2000 m.) endemit

Portulaca fluvialis D. Legrand
Syn.: Portulaca fluvialis D. Legrand var. depressa D. Legrand
Prov.: CH, ER, FO, SF. (0-500 m.)
Portulaca fluvialis D. Legrand var. argentinensis D. Legrand = Portulaca chacoana D. Legrand
Portulaca fluvialis D. Legrand var. depressa D. Legrand = Portulaca fluvialis D. Legrand
Portulaca fruticosa L. = Talinum fruticosum (L.) Juss.

Portulaca fulgens Griseb.
Syn.: Portulaca pilosa L. var. fulgens (Griseb.) Kuntze
Prov.: CA, LR, SJ, SL, TU. (2500-4300 m.) endemit
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Portulaca gilliesii Hook.
Syn.:

Portulaca gilliesii Hook. var. chacoënsis D. Legrand,
Portulaca pilosa L. var. eriophora (Casar.) Hauman
Prov.: BA, CH, COR, ER, FO, SA, SF. (0-1500 m.)
Portulaca gilliesii Hook. var. chacoënsis D. Legrand = Portulaca gilliesii Hook.
Portulaca gilliesii Speg., hom. illeg. = Portulaca confertifolia Hauman var. confertifolia

Portulaca grandiflora Hook.
Syn.:

Portulaca grandiflora Hook. f. granulata D. Legrand,
Portulaca grandiflora Hook. var. cisplatina D. Legrand,
Portulaca grandiflora Hook. var. inmersostellulata (Poelln.) D. Legrand,
Portulaca grandiflora Hook. var. inmerso-stellulata (Poelln.) D. Legrand f. granuláty (D.
Legrand) D. Legrand,
Portulaca grandiflora Hook. subsp. ruizii D. Legrand,
Portulaca inmerso-stellulata Poelln.,
Portulaca pilosa L. subsp. cisplatina D. Legrand
Prov.: BA, CA, CHU, CO, COR, ER, JU, LP, LR, ME, NE, RN, SA, SJ, SL, TU. (0-1000 m.)
Portulaca grandiflora Hook. f. granulata D. Legrand = Portulaca grandiflora Hook.
Portulaca grandiflora Hook. var. cisplatina D. Legrand = Portulaca grandiflora Hook.
Portulaca grandiflora Hook. var. inmerso-stellulata (Poelln.) D. Legrand = Portulaca grandiflora
Hook.
Portulaca grandiflora Hook. var. inmerso-stellulata (Poelln.) D. Legrand f. granulata (D. Legrand) D.
Legrand = Portulaca grandiflora Hook.
Portulaca grandiflora Hook. subsp. ruizii D. Legrand = Portulaca grandiflora Hook.
Portulaca hirsutissima Arechav. = Portulaca papulosa Schltdl.
Portulaca inmerso-stellulata Poelln. = Portulaca grandiflora Hook.
Portulaca lanceolata Engelm. = Portulaca umbraticola Kunth
Portulaca legrandii Poelln. = Portulaca cryptopetala Speg.
Portulaca marginata Kunth = Portulaca oleracea L.

Portulaca meyeri D. Legrand var. meyeri
Prov.: COR. endemit

Portulaca meyeri D. Legrand var. rodrigoi D. Legrand
Prov.: COR. endemit

Portulaca mucronulata D. Legrand var. mucronulata
Prov.: CA, LR, SA, SE, SF, SJ, TU. (500-2000 m.)
Paises limítrofes: BR.

Portulaca mucronulata D. Legrand var. robusta D. Legrand
Prov.: SF. endemit
Portulaca neglecta Mack. & Bush = Portulaca oleracea L.

Portulaca obtusa Poelln.
Syn.: Portulaca obtusa Poelln. var. hauthalii Poelln.
Prov.: CA, CO, JU, LR, SA, SE, SJ, SL, TU. (500-3500 m.) endemit
Portulaca obtusa Poelln. var. hauthali Poelln. = Portulaca obtusa Poelln.

Portulaca obtusifolia D. Legrand var. obtusifolia
Prov.: CO. (0-500 m.) endemit

Portulaca obtusifolia D. Legrand var. rubrisperma D. Legrand
Prov.: COR. (0-500 m.) endemit

Portulaca oleracea L.
Syn.:

Portulaca marginata Kunth,
Portulaca neglecta Mack. & Bush,
Portulaca oleracea L. var. granulato-stellulata Poelln.,
Portulaca oleracea L. var. macrantha Eggers,
Portulaca oleracea L. var. micrantha Eggers,
Portulaca oleracea L. var. parviflora Griseb.,
Portulaca oleracea L. var. silvestris (Montandon) Thell.,
Portulaca retusa Engelm.
Prov.: BA, CA, CH, CO, COR, ER, FO, JU, LP, LR, ME, MI, NE, RN, SA, SE, SF, SJ, SL, TU. (01000m.)
Portulaca oleracea L. var. granulato-stellulata Poelln. = Portulaca oleracea L.
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Portulaca oleracea L. var. macrantha Eggers = Portulaca oleracea L.
Portulaca oleracea L. var. micrantha Eggers = Portulaca oleracea L.
Portulaca oleracea L. var. parviflora Griseb. = Portulaca oleracea L.
Portulaca oleracea L. var. silvestris (Montandon) Thell. = Portulaca oleracea L.
Portulaca paniculata Jacq. = Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.

Portulaca papulifera D. Legrand
Syn.: Portulaca papulosa Schltdl. subsp. tuberculata D. Legrand
Prov.: MI. (0-300 m.)

Portulaca papulosa Schltdl.
Syn.:

Portulaca depauperata Poelln.,
Portulaca hirsutissima Arechav.,
Portulaca platensis Speg.
Prov.: BA, CO, ER, LP. (0-500 m.)
Portulaca papulosa Schltdl. subsp. tuberculata D. Legrand = Portulaca papulifera D. Legrand
Portulaca patens (L.) Willd. = Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.
Portulaca pedicellata D. Legrand = Portulaca elongata Rusby var. pedicellata (D. Legrand) D.
Legrand
Portulaca pedicellata D. Legrand var. cochabambensis D. Legrand = Portulaca elongata Rusby var.
elongata

Portulaca perennis R.E. Fr.
Syn.:

Portulaca andicola Poelln.,
Portulaca arequipaensis Poelln.,
Portulaca peruviana I.M. Johnst.
Prov.: CA, JU, LR, SA, SJ. (1000-2500 m.)
Portulaca peruviana I.M. Johnst. = Portulaca perennis R.E. Fr.
Portulaca pilosa L. var. eriophora (Casar.) Hauman = Portulaca gilliesii Hook.
Portulaca pilosa L. var. fulgens (Griseb.) Kuntze = Portulaca fulgens Griseb.
Portulaca pilosa L. var. normalis f. maxima Kuntze = Portulaca elongata Rusby var. elongata
Portulaca pilosa L. var. paraguayensis Kuntze = Portulaca elongata Rusby var. amilis Speg.
Portulaca pilosa L. var. paraguayensis Hauman & Irigoyen, nom. nud. pro syn. = Portulaca amilis
Speg.
Portulaca pilosa L. subsp. cisplatina D. Legrand = Portulaca grandiflora Hook.
Portulaca plano-operculata Kuntze = Portulaca umbraticola Kunth
Portulaca platensis Speg. = Portulaca papulosa Schltdl.
Portulaca poellnitziana D. Legrand = Portulaca cryptopetala Speg.
Portulaca racemosa L. = Talinum fruticosum (L.) Juss.

Portulaca ragonesii D. Legrand
Prov.: CO. (200-400 m.)
Portulaca retusa Engelm. = Portulaca oleracea L.

Portulaca rotundifolia R.E. Fr.
Prov.: JU, LR, SA. (3000-4000 m.)
Portulaca rubricaulis J.F. Macbr., nom. illeg. = Portulaca amilis Speg.

Portulaca tingoensis J.F. Macbr. var. andina (D. Legrand) D. Legrand
Syn.: Portulaca andina D. Legrand
Prov.: JU, LR, SA. (2500-3500 m.)

Portulaca tingoensis J.F. Macbr. var. tingoensis
Syn.: Portulaca andina D. Legrand var. bonetei D. Legrand
Prov.: JU, LR, SA. (2500-3500 m.)
Portulaca triangularis Jacq. = Talinum fruticosum (L.) Juss.

Portulaca umbraticola Kunth
Syn.:

Portulaca coronata Small,
Portulaca denudata Poelln.,
Portulaca lanceolata Engelm.,
Portulaca planooperculata Kuntze
Prov.: CA, CH, CO, JU, LR, MI, SA, SE, SJ, TU. (0-1000 m.)

Zpracoval:
Lumír Král
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Portulaca grandiflora a Portulaca eruca, dva druhy vedle sebe na jediné lokalitě u Saladillo 11.1.2007
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Z naší činnosti
Hned první školní den 1.9.2008 proběhla i naši kaktusářská schůzka. Ing.
Vítězslav Langer z Havířova před koncem loňského roku cestoval letadlem, autem,
autobusem, vlakem a dalšími dopravními prostředky tři měsíce po Číně. Cestu
podnikl s dalšími čtyřmi polskými přáteli, prohlédli si prakticky všechny známé
přírodní i historické památky. Po mnoha informacích z Číny, kde právě proběhly
olympijské hry, bylo vzpomínání našeho lektora s lehkým humorem zcela výjimečné.
Škoda, že se z 8500 nafocených obrázků do přednášky muselo zařadit jen asi 200
nádherných snímků. Měl jsem strach, že přednáška, kde nebudou kaktusy, nebude
mít úspěch, ale situace byla zcela opačná. Vtipné podání zážitků z cest mělo
ojedinělý úspěch. Viděli jsme krásy přírody, fantastické moderní mrakodrapy,
historické památky, ukázku cestování, speciality místního jídelníčku, fantastické
pěstěné zahrady s nádhernými bonsajemi, ale i ukázku pěstování kaktusů. Kaktusy
v botanické zahradě sice nevypadaly zrovna nejlépe, ale byly opatřeny velkými
jmenovkami s čínskými názvy, takže Víťa měl hned o jednotlivých druzích přehled.
Na tržištích se prodávaly velké kaudexní rostliny, které mohli docela dobře
konkurovat našim známým firmám pana Heřtuse nebo Pavelky. Rozmanité tvary
starých bonsají potěšily všechny přítomné. V diskusi jsme se dověděli, že tříměsíční
pobyt po hotelích byl na naše poměry poměrně levný, celá výprava ho stála asi 100
tisíc korun. Přednášející si zaslouží vřelé poděkování za skvěle zpříjemněný večer.
Na závěr večera bylo mezi přítomné slosováno několik rostlin.
KL

Čína stará a moderní (foto Langer 2007)
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Naši jubilanti
V půli října oslaví půl století svého života náš dlouholetý člen – Ing. Petr Dolenský. Petra
znám prakticky už z první poloviny sedmdesátých let, kdy jsem začal docházet do Ostravské
kaktusářské organizace. Už tenkrát na schůzky docházel mladý student, který následně vystudoval
vysokou školu. Po pádu systému nějaký čas z pracovních důvodů na naše schůzky nedocházel, avšak
v posledních létech si zase udělá čas, aby mezi nás každé první pondělí v měsíci zavítal. Letos se
dokonce objevil jako uznávaný odborník na fotografiích velkých bilbordů, jako finanční bankéř u České
spořitelny. Přejeme našemu jubilantu do dalších let hodně zdraví, štěstí a pohody v rodinném i
pracovním životě.

Informace
--V pondělí 3.11.2008 v 17. hodin předvede nádherně zpracovanou přednášku ze své cesty po
Peru 2008, dlouholetý člen z KK Český Těšín – pan Miloš Stania.
--Po úspěšné přednášce o Číně jsme připravili na Mikulášskou schůzku (1.12.) kromě velké
tomboly, přednášku pana Ladislava Soukupa z Nového Jičína o své tříměsíční cestě po Mongolsku.
--Blíží se tradiční prosincová Mikulášská schůzka s velkou tombolou. Prosíme všechny přátelé,
aby jako každý rok připravili a darovali několik rostlinek pro své přátele do tomboly. Předem děkujeme.
--Schůzky pěstitelů kaktusů a jiných sukulentů s promítáním diapozitivů a přednáškou se konají
každé první pondělí v měsíci (mimo letních prázdnin) v 17. hodin, ve Stanici přírodovědců v
Ostravě-Porubě (Čkalova ulice, u zimního stadionu). Přijďte mezi nás.
--Internetové stránky Frýdeckého Klubu kaktusářů lze najít na adrese: www.kaktus.kuduk.cz
--Internetové stránky Pavla Kloudy z Poruby: www.pavko.cz
--Internetové stránky našeho Klubu: http://www.gardening.cz/ostnik
--Internetový fotoalbum Lumíra Krále, kde jsou i kaktusy: www.kaktus.rajce.net
--Informace týkající se činnosti Klubu kaktusářů v Ostravě i příspěvky do Ostníku zasílejte na
adresu předsedy: lumir.kral@seznam.cz
---

11.10. Valná hromada - DK Zlín 9.hod.
25.10.2008 - Podzimní sympozium KK Astrophytum Brno. Klub kaktusářů Astrophytum
Brno zve všechny přátele kaktusů a sukulentů na tradiční podzimní sympozium, které se bude konat
opět v Klubu Univerzity obrany, Šumavská 2, Brno-Královo Pole.

---

Adresy autorů:
Král Lumír, O. Synka 1815, 708 00 Ostrava – Poruba, tel.: 723 274 571, nové číslo mobilu 605058070
MUDr. Plesník Vladimír, Nezvalovo nám. 846, 708 00 Ostrava – Poruba, tel.: 596 910 790.
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