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Tephrocactus weberi (Speg.) Backeb., in Backeb. & F. M. Knuth,
Kaktus-ABC, 106,1935. Argentina, Puerto Cuemado (foto L. Král)

Z naší činnosti
Hned první den v březnu 1.3.2010 přednesl své dojmy z poslední cesty po
Argentině, z které se vrátil jen nedávno, pan Lumír Král. Opět se zaměřil především
na ukázku přírodních krás Patagonie, kde kaktusáři zrovna moc nejezdí. Cestu
podnikl s dalšími přáteli s panem Janem Brunclíkem s Frýdku-Místku a Ing. Víťou
Langerem z Havířova na začátku roku 2010. Vyrazili už koncem roku 2009, Silvestra
oslavili už teple argentinského města Balcarce. V provincii Buenos Aires mapovali
výskyt rodu Gymnocalycium a směrem dále na jih rody Austrocactus, Maihuenia,
Maihueniopsis a Pterocactus. Kolem východního pobřeží navštívili rezervace, kde se
množili například tučňáci nebo lachtani. Cestou všude pobíhala stáda lam guanako či
pštrosů, kteří byli celkem plaší a špatně se fotili. Navštívili zajímavé muzea jako
automobilové muzeum J. M. Fangio v Balcarce, muzeum dinosaurů v Trelewu,
navštívili zkamenělý les v Sarmiento a další zajímavosti. Po přejezdu na západ
k horám Andy, následovaly nádherné národní parky Los Glaciares s ledovci Perito
Moreno nebo magickou horou Fitz Roy, NP Alerces a další s nádhernými jezery či
NP Volcan Lanín s jedinečnými jehličnany Araucaria araucana. Všude rostla bohatá
škála pestrých rostlin, jejíž květy všechny okouzlily, především malé skalničky, mezi
nimiž vévodily růžicovité druhy rodu Viola. Postupně projeli několik provincií až do
Salty, sledovali další výskyt gymen, echinopsisů, lobivií, parodií, pyrhokaktusů,
opuncií, notokaktusů a dalších. Dojeli až do turistického městečka Purmamarca,
podívat se na Blossfeldia liliputana. Od tohoto místa pomýšleli na návrat, postupovali
směrem na jih a následně do Buenos Aires. Nastal čas odletu.

Naši jubilanti
V důsledku cesty do Argentiny a starostí kolem ní, jsem docela zapomněl na
naše jubilanty. Všem letošním jubilantům se velice omlouvám a následně vše dávám
do pořádku. Začneme hned od začátku roku.
V lednu se dožil kulatých 70. let .dlouholetý významný člen výboru porubských
kaktusářů pan Miloslav Poratzký. Za jeho úřadování v předních funkcích, porubský
kroužek vykazoval pěkných výsledků. Jako vynikající organizátor dovedl stmelit velmi
dobrou partu pěstitelů kaktusů, kteří měli skvělé úspěchy, pořádali společenské
rodinné akce, nádherné výstavy a zájezdy do známých sbírek. Jeho druhým velkým
koníčkem je dodnes golf, který jezdívá hrát do blízkého místa v Šilheřovicích.
Začátkem února oslavil 60 let dlouholetý člen pan František Frýdl z Kozmic.
Své kaktusy pěstuje především v pařeništích, v kterých rostlinky nádherně rostou a
vytrňují. Na výstavách jsou jeho kaktusy vždy ozdobou. Jeho oblíbeným pěstitelským
rodem jsou gymnokalycia. Své kaktusy musí z pařenišť sklízet na zimní stanoviště.
Už dvakrát letěl studovat život kaktusů na jejich povodní místa do Argentiny.
Začátkem března oslavil 60 let také pan Lumír Král, kterého není až tak
představovat, neboť jej potkáváte téměř na všech schůzkách. Čtenáři Ostníku si
mohou jeho každoměsíční práci vzít domů a po nocích si číst.
Přejeme všem jubilantům do dalších let, hodně zdraví, štěstí, pohody a
pěstitelských úspěchů, ať kvetoucí pichláčci dělají svým pěstitelům ještě dlouhá léta
hodně radosti a potěšení.

Z literatury
Kakteen und andere Sukkulenten č. 1 / 2008
Mimořádně krásné květy má Selenicereus grandiflorus. Není proto divu, že
redaktor pro titulní stranu nového, 59. ročníku časopisu zvolil právě snímek této
nádhery. Jedinečný zážitek šťastného pěstitele selenicereusu, zvaného „Královna
noci“, vynikne tím více, že velký, bílý květ o průměru až 30 cm, se zaskví jen na dobu
jedné noci. Když najednou rozkvete šest květů na rostlině pěstované ve větším
květináči přes léto ve skleníku a v zimě na okně v pokoji (foto), je to skoro zázrak.
Poměrně tenké (ø 3 cm), 4-6hranné výhony o délce až několika metrů, s řídce
rozloženými areolami a krátkými, světlými trny, žádnou parádou nejsou. Kdo nemá
vytápěný skleník (zimní tepla nesmí klesnout pod 8 °C) a musí Královnu stěhovat,
staví nad květináčem pevné drátěné, či plastové konstrukce, do nichž jsou výhony
vplétány a vyvazovány. K úspěchu je třeba pohostinné, teplé stanoviště s vyšší
vlhkostí vzduchu a propustný, výživný substrát. Vzhledem k bujnému růstu je vhodné
přihnojení na jaře a koncem podzimu. Autor doporučuje zálivku zředěným roztokem
zkvašených kuřinců. Podle mne je to při pěstování v bytě jen pro zvláště otrlé rodiny.
F. Kümmel popsal svou návštěvu nalezišť kaktusů na severu Chile. Od
běžného stylu takových zpráv (přijel, viděl, zažil, vyfotil) se jeho liší odbornou,
pěstitelsky užitečnou náplní. Zatím co většina kaktusářů míří na pobřežní oblasti, kde
rostou kopiapoe, sám navštívil více ve vnitrozemí ležící oblast mezi městy Calama,
San Pedro de Atacama a gejzíry El Tato. Zde v nadmořské výšce 2500-4300 m
rostou zástupci rodů Maihueniopsis, Cumulopuntia, Echinopsis a Oreocereus. Oblast
lze podle výšky, profilu, geologického složení půdy a charakteru rostlinstva rozdělit
na několik nepřesně vyhraněných pásem. Město Calama leží v blízkosti pouště
Atacama ve výšce 2200 m. Tato kamenitá a skalnatá poušť je téměř bez rostlin. Je
pokládána za nejsušší msto na světě, průměrně zde ročně spadne jen 3,9 mm
srážek. Na východě přechází ve výšce 2600-3150 m do pásma zvaného „prepuna“.
Zhruba 7-12 % povrchu země je kryto roztroušenými xerofytními křovisky, na okraji
také malými polštáři prvých kaktusů. Roste zde Maihueniopsis camachoi, dříve
známý jako Oputia camachoi. Názory na jména rostlin a jejich přiřazení do rodů se
mezi odborníky velmi liší, proto lze čekat ještě hodně změn názvů kaktusů.Ve
výškách kolem 3000 m rostou na horských hřebenech a převisech sloupovité
kaktusy, nápadné na volném prostranství svou velikostí. Většinou to jsou
neodnožující exempláře Echinopsis atacamensis, dosahující při výšce až sedmi
metrů u paty průměru přes 50 cm. Jejich žluté až tmavě hnědé trny o délce 4-5 cm
přesahují silné, často pokroucené střední trny přes 20 cm dlouhé. Dříve byly
pojmenovány jako Trichocereus nebo Helianthocereus. Často slouží k výrobě trámů
a prken pro místní stavby. Dále zde roste Oreocreus leucotrichus nebo
v půlkulatých polštářích Cumulopuntia boliviana a Maihueniopsis glomerata
s plochými ostny. Pásmo nazývané „puna“ leží ve výšce 3200-3800 m. Táhne se od
peruánsko-bolivijských And až do severní Chile. Vyznačuje se velkými změnami
denních teplot a střídáním období dešťů a sucha. Teploty v poledne mají i přes
30°C, v noci panuje mráz. Na úbočích hor rostou velké kusy Echinopsis formosa
(prvně popsané jako Soehrensia) a různí zástupci rodů Cumulopuntia a
Maihueniopsis. Ještě výše (3800 - 4200 m) leží vysokohorské pásmo s polštářovitě
rostoucími xerofyty. Nápadné jsou velké kupy Cumulopuntia boliviana subsp.
Ingens, tvořené trsy odnoží s nápadně hrbolatým povrchem, tuhými, nahoru

směřujícími trny, v době květu téměř skrytými pod záplavou červených až
oranžových květů. V okolí gejzírů El Tatio ve výšce 4350 m mají rostliny výhodu
v podobě vyšší teploty půdy. V hloubce 15 cm naměřili teplotu 40 °C. Článek provází
13 snímků rostlin na nalezištích.
Mimořádně širokou škálou velikosti, tvarů a barev vynikají květy „Vánočních
kaktusů“. Jejich prarodiči jsou Schlumbergera truncata a Schlumbergera russelliana.
Mezi cca 1000 popsanými sortami převládají (46 %) sorty s červenými květy
(nafialovělé, karmínové, třešňově červené), s růžovými květy (23 %), s oranžově
červenými a oranžovými (20 %), bílými (10 %), nebo žlutými (cca 1 %) květy. Sorta
„viridiflora“ má květ trávově zelený. Některé sorty mají květy několikabarevné. Při
teplotě kolem 15 °C a dobrých světelných podmínkách je barva květů nejvýraznější.
Avšak žlutě a bíle kvetoucí sorty vyžadují k rozkvětu teplotu přes 18 °C, při nižší
teplotě má barva oranžový, nebo růžový nádech.
Bulbine margarethae roste na vápencových půdách Kapské provincie v jižní
Africe. Celý rod má asi 80 druhů, které tvoří podzemní hlízy, mají úzké masité listy a
většinou drobné žlutozelené květy. V Evropě připadá doba květu na únor - květen,
pak přichází období vegetačního klidu, kdy rostlinu nezaléváme. Koncem léta začnou
růst nové listy. Daří se v propustném substrátu, přídavek vápence není nutný. Během
vegetace častější zálivka a přihnojení. V zimě snese pokles teploty i na 10 °C (2
snímky kvetoucí rostliny).
Melolcactus roraimensis (= podle brazilského státu Roraima), prvý popis
(1991) nově nalezeného druhu. Má neodnožující tělo o výšce až 18 cm a šířce až 21
cm, se zelenou pokožkou, až dvoumetrovými kořeny a 14 - 16 poměrně ostrými
žebry. Cefálium je až 18 cm vysoké, cca 8 cm široké, u báze ještě širší. Tvoří je bílá
vlna prostoupená pružnými, žlutými až hnědými štětinami o délce 2 cm. Z areol
vyrůstá 8 - 11 krajních, jehlovitých, černých trnů o délce 3 cm a jeden střední,
silnější, dlouhý 3,5 cm. Růžové květy trubkovitého tvaru jsou 26 mm dlouhé a 11 mm
široké. Plod kuželovitého tvaru je leskle červený, obsahuje černá semena s hrbolatou
testou. Roste na plochách silně zvětralé žuly ve výškách 450 - 550 m. Výsev je
snadný, substrát má být minerální, lehce kyselý, vyžaduje plné výsluní, nejlépe za
skleme pod vrcholem skleníku, vysokou vzdušnou vlhkost a v létě bohatou zálivku.
Zimovat při více než 20 °C, občas lehce zalít. Při zimováni v pokoji na sucho snese
pokles teploty na 12-15 °C ( 2 barevné snímky).
Parodia rudibuenekeri (objevitel Rudi Büneker ji popsal jako notokaktus).
Tělo až 5 cm široké je až 20 cm dlouhé, fajfkovitě prohnuté. Matně zelenou pokožku
téměř zcela zakrývají jemné, vlasovité trny bílé barvy, vyrůstající z areol s bohatou
bílou vlnou. Květ o délce 3 cm a šířce 3,5 cm, má trychtýřovitý tvar, je sírově žlutý, se
žlutou bliznou i prašníky. Bělavý plod, opatřený na povrchu bílou vlnou a chlupy,
obsahuje 150 - 200 drobných (0,5 mm), hnědých semen. Pochází z brazilského státu
Rio Grande do Sul, roste ve výškách kolem 300 m na slunných místech spolu
s terestrickými broméliemi. Kultura je snadná, množí se výsevem. Semenáčky
během prvých zimovacích období nesmí zaschnout. Minerální, propustný substrát,
výsluní, v létě vydatná zálivka, v zimě nesmí teplota klesnout pod 5 °C. Spolu s P.
succinea a P. neobuenekeri tvoří skupinu vzdáleně příbuznou Parodia scopa. Ač ta
roste na místech vzdálených jen 2 km od zmíněné skupiny, nedochází ke
vzájemnému křížení. P. rudibuenekeri se od P. scopa liší hustými, vlasovitými bílými
ostny a květy se žlutou bliznou a prašníky, také bělavým plodem (2 barevné snímky).
Na sedmi stránkách se 16 snímky popisuje N. Hasenbein (cestovatel s
příhodným jménem „zaječí nožka“) ohroženou přírodu na jihu Madagaskaru. Tento
ostrov je domovem řady zajímavých a vzácných rostlin, některé jsou zdejšími

endemity. Ještě stále jsou publikovány nálezy nových druhů a rodů, jak rostlin, tak
živočichů. K nejohroženějším patří právě jihozápad ostrova se „suchými lesy“,
představovanými velkým počtem různých xerofytů a sukulentů. Celkové roční
množství vodních srážek je zde menší než 300 mm, ale panuje tu vysoká vlhkost
vzduchu s četnými mlhami. Velký počet mohutných baobabů, které chudým
domorodcům slouží jako stavební materiál, palivo a jejich plody také k jídlu, je
postupně decimován jak rostoucí populací, tak hlavně rozvojem turistiky. Na pobřeží
se mýtí velké kusy pozemků pro stavbu hotelů, bazénů, cest, ale též pro parkoviště,
nebo skládky odpadků. Na snímcích autor představuje rody Adansonia, Didiera,
Euphorbia, Pachypodium a další. Jednotlivé větší kusy byly ponechány jako okrasa
pláže a okolí hotelů, po jiných zbyly jen pařezy a mačetou sesekaná, částečně
obrůstající torza. Kontrast mezi bídou domorodců a blahobytem turistů je příčinou
rostoucí kriminality a prostituce. Světlou výjimkou je několik arboret a botanických
zahrad, zaměřených na uchování rostlinného bohatství.
Mezi pěstitelům doporučované rostliny patří: Mammillaria alamensis (patří
mezi tzv. velkokvěté mamilárie, nalezena byla v mexickém státě Sonora u Alamos.
Vyniká bohatstvím květů o průměru cca 2 cm, růžově fialové barvy s tmavším
středem a velkou žlutou bliznou. Daří se v minerálním substrátu při bohatší zálivce
v létě, nesmí však být trvale přemokřena. Zimovat chladně v naprostém suchu);
Sulcorebutia verticillacantha var. cuprea (od typu se varieta liší větším tělem
s lesklou pokožkou červenohnědé až měděné barvy. Patří k bolivijským
vysokohorským kaktusům, v kultuře vyžaduje hodně čerstvého vzduchu. Proto v létě
má být venku s menší ochanou před deštěm. Nezbytné je velmi chladné
přezimování); Echeveria rosea (byla popsána již 1842. V jižním Mexiku je značně
rozšířená hlavně ve vlhčích lesích. Na rozdíl od jiných echeverií zde roste epifyticky
na stromech, zcela obalena mechem. Daří se v humózní půdě, v závěsném košíku,
v létě zavěšeném do koruny stromu, což zajistí lehké přistínění a bohatou násadu
růžových květních stvolů. Zimovat chladně se sporou zálivkou, která postačí, aby se
listy nescvrkávaly. Množí se vrcholovými odřezky nebo listy).
MUDr. Vladimír Plesník

Drobničky
♣
Zájemci o semena čilských kaktusů, zejména kopiapoí, se mohou seznámit
s nabídkou firmy Ingrid Schaub, Kennedy 5428, Vitacura, Santiago, Chile na
internetové adrese www.cactusalvaralto.cl nebo mohou zaslat svá přání a
objednávky e-mailem na adresu rkeim@ctcinternet.cl
♣
Starší i staré ročníky časopisu KuaS jsou stále hledané. Jeden z inzerátů
nabízí nesvázané, jako nové ročníky 1988-2007 za cenu 100 € za celý komplet. Při
zásilce poštou je nutný doplatek, protože balík má asi 28 kg (!).
♣
Stále se měnící názvy pěstovaných kaktusů jsou častou příčinou nářků těch
pořádných, kteří chtějí mít svou sbírku správně označenou. Jen to psaní nových
štítků kvůli přejmenování nebo vyblednutí nápisu je někdy pěkně otravné. Kdo umí
psát krasopisně je ve výhodě, někdy psaním vypomůže manželka či jiná dobrá duše.

Ale již v r. 1937 sám velký Franz Buxbaum kacířsky vzkázal kaktusářům: „Klidně
můžete ze všech květináčů vytáhnout etikety a spálit je. Budete pak mít více času na
likvidaci vlnatek a na sledování, jak vaše kaktusy dobře rostou a kvetou. Budete se
moci těšit z krásy a pestrosti tvarů třeba bezejmenných rostlin a zjistíte, že mnohem
lepší je sbírat kaktusy, než etikety s jejich latinskými názvy.“
MUDr. Vladimír Plesník

Kalendář kaktusáře na duben
Pěkné jaro s delším trváním slunečných a teplejších dnů přináší po zimě
našim kaktusům a sukulentům potřebnou změnu. Místo rosení rostlin můžeme za
příznivého počasí začít s prvou zálivkou. Ta nastartuje nové růstové období a
podporuje násadu květních poupat. Důležitá je teplota a kvalita zálivkové vody.
Teplota vody při zálivce by měla odpovídat teplotě vzduchu na zastíněném
místě skleníku. Bude-li o 1 – 2 °C vyšší tím lépe, ale nižší být nesmí nemají-li
probouzející se rostliny utrpět hned počáteční šok. Rozumný pěstitel nespoléhá jen
na odhad teploty a investuje do nákupu teploměrů. Mimo sledování teploty vzduchu
užívá samostatný půdní teploměr, někdy navíc vylepšený o měření půdní vlhkosti.
Kvalita zálivkové vody pro kaktusy a sukulenty je zvláště důležitá. V oblastech
nepostižených průmyslovou výrobou, nebo velkou automobilovou dopravou, je
vhodná dešťová voda. Popílek, saze a jiné kouřové zplodiny, dále výfukové plyny,
přítomnost sloučenin síry, rtuti a řada dalších nečistot ovzduší, souvisejících
s výrobními podniky v okolí, však dokážou dešťovou vodu zcela znehodnotit. Lze
dokonce říci, že k poškození zdraví rostlin v takovém prostředí dochází rychleji a
zřetelněji, než ke škodám na zdraví lidí. K zálivce není vhodná ani dešťová voda
sbíraná během prvých 2-3 měsíců po novém nátěru konstrukce skleníku, zachycená
novými okapy z pozinkovaného plechu, nebo schraňovaná v plechovém barelu po
nějakých chemikáliích. Pro kvalitu vody jsou lepší okapy a nádrže ze zdravotně
nezávadných plastů. Voda z potoků a řek má velmi proměnlivé složení. Časté zprávy
o hromadných úhynech ryb, o haváriích s únikem pohonných hmot do vodotečí, nebo
o vypouštění močůvky a odpadních průmyslových vod, přesvědčivě dokumentují
rizika spojená se zálivkou potoční vodou. Vody studniční a z veřejných vodovodů
také nejsou v mnoha případech vhodné pro trvalé používání k zálivce rostlin. Ty
potřebují vodu lehce kyselou o pH 5,5 až 6,0, bez vyššího obsahu vápenatých solí a
bez chloru. Dříve bývaly nabízeny tabletované preparáty ke snižování tvrdosti vody,
nebo se do vody přidávala kyselá rašelina. Velmi nebezpečné bylo pak změkčování
vody kyselinou šťavelovou, o něco bezpečnější je manipulace se zředěnou
kyselinou dusičnou. Vodovodní voda mívá obvykle tvrdost 15-16 stupňů. Na 10 litrů
takové vody je třeba k dosažení pH 5,5-6,0 přidat 5- 7,5 cm 25 % kyseliny dusičné.
Vznikne neutrální rozpustný uhličitan vápenatý, navíc malé množství dusíku se
uplatní jako hnojivo. Dosud neověřené, ale slibné, se zdá být použití současných
změkčovačů vody do pračky. Např. Calgonit se podle údajů na krabici skládá
z polykarboxylátů (do 5 %) a zeolitu (přes 30 %). Bohužel chybí zpráva o tom, co
obsahuje zbývajících asi 60 % preparátu. Doufejme, že se brzy objeví popis
výsledků, získaných při zálivce takto upravenou vodou. Jednoduchá je kontrola pH

zálivkové vody pomocí pH-metru, nebo „lakmusových“ proužků, které lze koupit
v lékárně, či v drogerii.
Duben je vhodný čas pro vydatnější zálivku epifytních kaktusů. Bohatší
násadu poupat u těchto rostlin a lepší vývin květů zajistí přídavek 2- 3 gramů plného
hnojiva do litru zálivky. Jednou týdně přihnojujeme fylokaktusy, Vánoční a
Velikonoční kaktusy (Zygocactus - Schlumbergera) a rhipsalisy. Teplota vzduchu ve
sbírce by ještě neměla převýšit 30 °C. Snažíme se teplotu regulovat větráním (s
výhodou automatického spouštění větráků) a přistíněním skleníku. To je u ve tmě
zimovaných rostlin naprosto nutné, jinak dojde k jejich popálení sluncem a k trvalému
zohavení. Nezapomeneme na zálivku rostlin, které hodláme užít jako podložky při
roubování.
Je na čase ukončit přesazování a seříznout staré rostliny, které jsou už moc
vytáhlé, nebo mají nápadné vzhledové kazy (popálenou, korkovitou pokožku,
deformovaný tvar). Ostrým nožem oddělíme hlavu od krčku rostliny, který později
obrazí a umožní rozmnožení, zvláště když řeznou ránu ošetříme růstovým
stimulátorem. Hlavu stačí vložit řeznou ranou do užšího kořenáče, jen několik
centimetrů nad úroveň suché antuky, nebo křemičitého písku. Kořenáč postavíme na
místo chráněné před vodou a sluncem. Po 4 – 6 týdnech se objeví čekací kořínky a
hlavu můžeme zasadit do běžně užívaného substrátu.
Bedlivě sledujeme výsevy a úpravou teploty se snažíme probudit, nebo zvýšit
klíčivost semen. Někdy stačí zvýšit teplotu výsevní misky o 2-5 °C, u semen
vysokohorských rostlin naopak úspěch přináší snížení teploty. Růst semenáčků
podpoří zálivka slabým roztokem plného hnojiva. U choulostivých, tedy vzácných
druhů a rodů kaktusů, však musíme být opatrní. Ideální je řídký výsev semen, po
němž můžeme semenáčky pikýrovat až ve věku aspoň 12 měsíců. To už jsou
silnější, odolnější a lépe snáší velikou změnu, kterou je poškození kořínků při
přesazení. I zkušenému pěstiteli se stane, že podcení jarní sluníčko a výsev popálí,
či dokonce uvaří. Naštěstí taková trpká zkušenost se nezapomíná a málokdy dojde
k opakování. Totéž platí pro výsevy „ostatních sukulentů“. Jediný rozdíl je v tom, že
semenáčky sukulentů potřebují ještě více světla k tomu, aby se nitkovitě
nevytahovaly do výšky a měly přirozené tvary těla.
MUDr. Vladimír Plesník

Aloe IV.
Aloe imalotensis Reynolds (1957)
POPIS: Jasně zelené, vzpřímené listy mohou být až 30 cm dlouhé a 12 - 15
cm široké, na plném slunci se vybarvují červeno-hnědě. Květenství jsou větvená, až
65 cm dlouhá s množstvím nahloučených květů. Barva květů je jasně červená.
Synonyma: Aloe contigua (H. Perrier) Reynolds 1958, Aloe deltoideodonta forma
latifolia H. Perrier 1938, Aloe deltoideodonta forma longifolia H. Perrier 1938, Aloe
deltoideodonta subforma variegata Boiteau ex H. Jacobsen 1954
ROZŠÍŘENÍ: Madagascar (pohoří Isalo)
MOŽNÉ ZÁMĚNY: A. deltoideodonta a její variety.
PĚSTOVÁNÍ: Poměrně snadno a rychle roste, bohužel v kultuře je zbarvení
nevýrazné.

Aloe imalotensis

Aloe juvenna

Aloe fragilis

Aloe calcairophila

Aloe jucunda

Aloe somaliensis

Aloe mcloughlini

Aloe sinkatana

Aloe laeta A. Berger (1908)
POPIS: Velmi pěkná a vzácná aloe rostoucí pouze na Mt. Ibity blízko
Antsirabe. Kompaktní, přisedlé rostliny tvoří až 30 cm růžice. Listy jsou zpravidla
vzpřímené, až 20 cm dlouhé a 8 cm široké, modrozelené, na okrajích jsou červené
zuby. Květenství je zpravidla jednoduché, 60 cm dlouhé. Květy jsou zářivě karmínově
červené až růžové se žlutým nádechem. A laeta var. maniaensis H. Perrier (1926)
má kratší listy a menší průměr růžice.
ROZŠÍŘENÍ: Madagascar
MOŽNÉ ZÁMĚNY: Nezaměnitelný taxon.
PĚSTOVÁNÍ: I přes vysokou atraktivitu samotných modrozelených růžic
s kontrastním ozubením se jedná o vzácný a velmi obtížně pěstovatelný taxon.
Aloe macroclada Baker (1883)
POPIS: Jedna z nejvýraznějších solitérních aloí Central Plateau. Velké, až 1,5
m široké růžice bez kmínku mívají až 50 listů. Listy jsou 80 cm dlouhé a u báze asi
20 cm široké, zelené nebo červeno – zelené, okraje jsou ozubeny trojúhelníkovitými
3 mm velkými zuby. Květenství je jednoduché, až 2,5 m dlouhé, květní část je i 150
cm dlouhá. Květy jsou žluto-červené. Vyhledává stepi a travnatou oblast.
ROZŠÍŘENÍ: Madagascar
MOŽNÉ ZÁMĚNY: V mládí možná záměna s A. suzannae, která ovšem roste
v jižních oblastech a časem vytváří kmínek.
PĚSTOVÁNÍ: Ne snadno pěstovatelná, přesto velmi dekorativní rostlina. Vyžaduje
plné slunce.
Aloe compressa Perrier (1926)
POPIS: Polymorfní taxon s několika popsanými varietami. typové rostliny
rostou na křemencových skalách v horách Laniharina. Kmínek velmi krátký, listy
rostou dvouřadě, jsou zkroucené, modrozelené s výrazně zubatým okrajem.
Květenství má až 60 květů a je až 70 cm dlouhé. Květy jsou bílé. Forma rostoucí u
Itrema je označována jako var. schistophilai, má až 25 cm dlouhé listy, 2,5 cm široké.
Květy této variety jsou krémové s hnědým nebo zeleným středovým proužkem.
A. compressa var. paucituberculata Lavranos (1998), A. compressa var. rugosquamosa H. Perrier (1926), A. compressa var. schistophila H.Perrier (1926)
ROZŠÍŘENÍ: Madagascar
MOŽNÉ ZÁMĚNY: Jednotlivé variety mezi sebou.
Aloe erythrophylla Bosser (1968)
POPIS: Roste na křemencovém podloží v blízkosti Ambatomenaloha
v západní části Itrema. Kopinaté listy jsou 10 - 17 cm dlouhé a 2 - 4 cm široké, okraje
jsou zakončeny drobnými, červenými, tvrdými zuby. Barva epidermis zelená, na
plném slunci až šarlatově červená. Květenství je jednoduché, někdy u báze větvené,
až 20 cm dlouhé s přibližně 20 květy. Barva květů je temně červená s bílo-zeleným
pruhem.
ROZŠÍŘENÍ: Madagascar
Aloe fragilis Lavranos & Röösli (1994)
POPIS: Jedna z "novějších" a velmi efektních rostlin. Roste na granitových
skalách v suchém buši blízko Irahana na severním Madagaskaru. Rostliny vytvářejí
husté shluky až 10 cm růžic, listů není mnoho, jsou úzce trojúhelníkovité, 3 - 5 cm
dlouhé a asi 2 cm široké. Barva epidermis je tmavě zelená s bílými tečkami a
výrazně zubatým okrajem. Květenství je jednoduché, velmi vzácně s nemnoha

bočními větveními, 10 - 15 cm dlouhé, jednotlivé květy jsou cca 2 cm velké, zářivě
karmínově červené u báze, zatímco vrchol koruny je téměř bílý.
ROZŠÍŘENÍ: severní Madagaskar
MOŽNÉ ZÁMĚNY: Nezaměnitelný taxon.
PĚSTOVÁNÍ: Náročná na pěstování. V Evropě zatím velmi vzácná.
Aloe calcairophila Reynolds (1961)
POPIS: Další ze zástupců miniaturních aloí roste ve středním Madagaskaru
v blízkosti Ambatofinandrahana na granitovém podloží. Drobné růžice od báze
odnožují a vytvářejí husté koberce těl. Stonek je krátký, max. 5 cm délky a je vždy
pokrytý starými listy. Listy rostou dvouřadě, je jich do 10 a délku mají nejvýše 8 cm.
Barva je šedá až červenozelená. Okraje jsou zubaté zpravidla bílými zuby.
Květenství je maximálně 25 cm dlouhé a nese okolo 10 téměř bílých květů.
Synonyma: Guillauminia calcairophila (Reynolds) P. V. Heath 1994
ROZŠÍŘENÍ: Madagaskar
MOŽNÉ ZÁMĚNY: Nezaměnitelný taxon.
PĚSTOVÁNÍ: Náročná na pěstování, zejména háklivá na složení substrátu a
závlahu. V Evropě zatím velmi vzácná.
Aloe jucunda Reynolds (1953)
POPIS: Rostliny byly sbírány v roce 1950 P. Ballym na omezené lokalitě
v Somálsku. Rostliny u báze odnožují a vytvářejí shluky růžic složené z až 7 cm
velkých listů. Barva epidermis je tmavě zelená s množstvím jasně ohraničených,
bílých nebo žlutobílých skvrn. Okraje listů nesou pevné velmi světlé zoubky.
Květenství je 10 - 20 cm dlouhé, jednoduché. Jednotlivé květy jsou červenooranžové.
ROZŠÍŘENÍ: Somálsko
MOŽNÉ ZÁMĚNY: Snadná záměna s A. somaliensis, která je však robustnějšího
vzrůstu a má hnědé zuby. Také teček na svrchní straně listu je méně a jsou výrazně
světlejší než u A. somaliensis.
PĚSTOVÁNÍ: Velmi dekorativní a žádaná rostlina, roste zvolna a zůstává i v našich
podmínkách miniaturní. Vyžaduje polostín.
Aloe somaliensis Watson (1899)
POPIS: Rostliny přisedlé, bez kmínku, odnožující do nepočetných skupin
růžic. Kopinatých listů je přibližně 15, velikost 20 x 7 cm, jsou hladké a lesklé, tmavě
zelené nebo hnědozelené s množstvím matných, světle zeleně zbarvených,
nepravidelně oválných teček. Spodní strana je matnější a je zde teček více. Okrajové
červenohnědé zuby jsou až 4 mm velké. Květenství je 80 cm dlouhé, ve spodní části
se někdy větví. Květy jsou v odstínech růžové. A. somaliensis var. marmorata
Reynolds (1964) se od typové rostliny odlišuje mohutnějšími, až 40 cm dlouhými,
listy, jejichž šířka je 6-8 cm, Temně zelené, oválné, tečky tmavší okraje vytvářejí
mramorový efekt povrchu listů. Také květenství je delší a barva květů je jasně
červená. Rostliny vyhledávají převážně stinná místa pod keři.
ROZŠÍŘENÍ: Somálsko
MOŽNÉ ZÁMĚNY: Snadná je záměna s A. jucunda, která je však drobnějšího
vzrůstu a má bílé zuby.
PĚSTOVÁNÍ: Velmi dekorativní a žádaná rostlina, díky intenzivnímu množení in vitro
je běžná i v Evropě.
Aloe mcloughlini Christian (1951)
POPIS: Rostliny bez kmínku, přisedlé, odnožující do nepočetných skupin
růžic. Listů v růžici je asi 20, jsou kopinatých a mají velikost 40 x 7 cm, jsou hladké a

lesklé, zelené s množstvím světle zeleně zbarvených, oválných teček. Na spodní
straně listu jsou tečky četnější a větší. Okrajové tvrdé, načervenalé nebo
červenohnědé zuby jsou až 5 mm velké. Květenství je až 120 cm dlouhé. Jednotlivé
květy jsou jahodově červeně zbarvené. Rostliny vyhledávají převážně polostín mezi
keři.
ROZŠÍŘENÍ: Djibouti, Ethiopia (Harar Prov.)
MOŽNÉ ZÁMĚNY: Částečná možnost záměny se somálskými druhy A. somaliensis
a A. jucunda.
PĚSTOVÁNÍ: Extrémně dekorativní a žádaná rostlina, poměrně vzácná.
Aloe sinkatana Reynolds (1957)
POPIS: Nízká, odnožující aloe, počet listů v růžici je nejvýše 20. Listy jsou
úzce kopinaté, špička je někdy zaoblená. Světle zelené až červené zoubky jsou řídce
po obvodu až 50 cm dlouhých listů. Barva epidermis je zelená až šedozelená
s čočkovitými, světlými skvrnami. Květenství se často větví, je 70-90 cm dlouhé,
barva květů je variabilní od šarlatové přes oranžovou až po téměř žlutou.
ROZŠÍŘENÍ: Sudan (Kassala Prov.)
MOŽNÉ ZÁMĚNY: Místem výskytu i habitem je částečně podobná A. elegans, která
je ovšem mohutnější, má vzpřímené listy a nevýrazné tečkování listů.
PĚSTOVÁNÍ: Poměrně běžně pěstovaný taxon, nenáročný a snadno se vegetativně
množící.
Aloe deltoideodonta Baker (1883)
POPIS: Rostliny nemají kmínek nebo je jen velmi krátký, listů je až 16 v jedné
růžici, jsou kopinaté a 13x3 cm velké, zelené zpravidla bez teček, ovšem s úzkými
slámově zbarvenými okraji. Okrajové zuby mají rovněž slámové zbarvení a jsou až 2
mm velké. Květenství je 40-60 cm dlouhé, květy v odstínech červené.
POPIS: Aloe deltoideodonta var. brevifolia Perrier se od typu odlišuje velikosti listů –
10x5 cm
ROZŠÍŘENÍ: Madagaskar
MOŽNÉ ZÁMĚNY: Jednotlivé variety mezi sebou.
PĚSTOVÁNÍ: Poměrně běžně pěstovaný taxon, nenáročný a snadno se vegetativně
množící.
Aloe divaricata Berger (1905)
POPIS: Stonkatá aloe, jednohlavá, vzácně odnožující, kmínek je až 3 m
vysoký a zůstávají na něm staré, seschlé listy. Listů je v růžici okolo 30, jsou 60-65x7
cm velké, tmavě zelené, na slunci s červeným nádechem. Na okraji jsou
žervenohnědé, až 6 mm velké zuby. Květenství je asi 1 m velké, květy jsou šarlatové.
A. divaricata var. rosea Reynolds se od typu odlišuje světle růžovými květy.
Synonyma: Aloe sahundra Bojer 1837, Aloe vahontsohy Decorse ex Poiss. 1912
ROZŠÍŘENÍ: Madagaskar
MOŽNÉ ZÁMĚNY: Jednotlivé variety mezi sebou.
PĚSTOVÁNÍ: Rostliny rostou bez větších problémů, ovšem nejedná se o běžnou
skleníkovou rostlinu.
Aloe juvenna Brandham & S.Carter (1979)
POPIS: Hojně odnožující aloe s velmi krátkým kmínkem, roste vzpřímeně, listy
přetrvávají na celém stonku. počet listů je cca 35 na každých 10 cm stonku, mají
rozměry 4x2 cm, jsou jasně zelené s množstvím tmavých skvrn. Tvrdé okrajové zuby

jsou 2-4 mm velké a mají rozestup 4-6 mm. Květenství je asi 25 cm velké, květy jsou
růžové s nažloutlým proužkem. Taxon je poměrně hojně pěstovaný v kultuře, ovšem
v přírodě je přísným endemitem známým pouze z jediné malé lokality.
ROZŠÍŘENÍ: Kenya
MOŽNÉ ZÁMĚNY: Nezaměnitelný taxon.
PĚSTOVÁNÍ: Snadné pěstování a vegetativní množení.
Aloe megalocarpa Lavranos (1998)
POPIS: Nízká, solitérní rostlina, listů je přibližně do 25, jsou až 0,5 m dlouhé a
2,5 cm široké u báze, tmavě nebo trávově zelené, okrajové zuby jsou
trojúhelníkovité, 2 mm velké, tvrdé a mívají hnědou špičku. Jednoduché květenství je
do 30 cm vysoké, květy jsou červené s nazelenalou špičkou. Jedná se o poměrně
nedávno popsaný taxon.
ROZŠÍŘENÍ: Madagascar
MOŽNÉ ZÁMĚNY: Nezaměnitelný taxon.
PĚSTOVÁNÍ: Malá, trávově zelená aloe, které je jistě zpestřením sbírky
madagaskarských rostlin. Jelikož se jedná o poměrně čerstvou novinku, patří zatím
mezi málo pěstované.
Roman Štarha

Chladuodolnost agáví
Stále se objevuje málo článků hodnotících pěstitelské zkušenosti, proto
přidám jednu uměle vyvolanou zkušenost. Před letošní zimou jsem se rozhodl, že
vyzkouším chladuodolnost mých agáví bez ohledu na to, zda pocházejí z teplých či
studených oblastí. Všechny jsem před zimou nechal pořádně vyzrát a následně půdu
v květináči vysušit. Poté jsem rostliny přemístil do suchého skleníku bez jakéhokoli
vytápění. Letošní chladná zima způsobila, že ve skleníku bylo standardně -2 °C a
dále minimálně 14 dní trvale mínus 6 °C, s tím, že v noci teplota pravidelně klesala až
k mínus 12 °C a dvě noci překročila -15 °C. V únoru, kdy se párkrát ukázalo slunce,
teplota přes den stoupla až k 20 °C a v noci se opět usadila na -2 až -3 °C. V březnu
už bula trvale okolo 4-6 °C v noci a přes den záleželo na počasí. Výsledek byl na
jedné straně očekávaný, ale u některých taxonů překvapující. Teploty nejvíce
vyhovovaly Agave americana včetně jejího kultivaru „mediopicta alba“. Tyto rostliny
chlad vůbec nezaregistrovaly, listy zůstaly napité a v růstu. Také Agave utahiensisi
subsp. utahiensis i A. utahiensis subsp. nevadensis pouze nepatrně svraštěly listy.
Také klasický Mescal, tedy Agave neomexicana přečkala mrazy bez problémů, a to
jak z mexické pouště Chihuahua, tak rostliny z Texasu. Rovněž severomexické
Agave victoriae-reginae, A. striata, A. stricta a A. lechuguilla neutrpěly žádnou újmu,
pouze částečně seschly listy. Jelikož je literárně podložena jejich odolnost do -18 °C,
nejedná se o nic mimořádného. A. palmeri ze Sonory má udávánu minimální teplotu
– 12 °C, ale pravděpodobně vydrží i větší poklesy teplot, neboť mým rostlinám chlad
opět neublížil, naopak je nastartoval k jarní vegetaci. Totéž platí o A. schotii treleasei.
A. mitis var. mitis (syn. A. celsii) z Nuevo Leonu je odolná do -8 °C, přesto krátkodobý
výraznější pokles tyto rostliny vůbec nepoškodily.

Arizonská A. chryzacantha má udanou minimální teplotu + 10 °C s možnou
tolerancí do -5 °C. Mé exempláře částečně zavadly okrajové listy, ovšem růstový
střed zůstal vitální a neporušen. Nyní se rostliny už probouzí k dalšímu vegetačnímu
cyklu. Agave leopoldii (což je hybrid Agave filifera ssp. filifera × Agave filifera ssp.
schidigera) má udávánu minimální teplotu pro přežití + 10 °C, ale evidentně jí pokles
teplot výrazně pod nulu neublížil. A. titanota z mexické Oaxacy, je vyloženě
teplomilný druh, kdy doporučená teplota pro zimování je +10 °C, s tím, že výkyvy by
neměly jít pod - 2 °C. Opět ani tomuto taxonu poklesy pod -15 °C neublížily. Agave
flexistpina z Duranga z dvoutisícové nadmořské výšky omrzla. Namrzly okraje listů a
následně patrně seschnou. Každopádně „srdíčko“ rostliny je živé a obrazí. Omrzla
také A. guadalajarana (syn. A. megalacantha), která pochází z Jalisca a limitní
teploty má okolo 0 °C. V současnosti ale i tato agave začíná růst a usychají pouze
okrajové staré listy. Nejhůř ze všech dopadla A. potatorum (syn. Agave verschaffletii)
ze státu Puebla, která má teplotu pro přežití 10 °C. Tato rostlina omrzla téměř
kompletně. Závěrem lze říci, že většina agáví vydrží krátkodobě mnohem nižší
teploty než udává literatura, ovšem podmínkou jsou zdravé rostliny v suchém
substrátu.
Roman Štarha

Poznámkový blok: Argentina 2008 – 5.
KL deník z velkého vandru 3.11. – 16.12.2008
1.12.2008 - pondělí
Černé mraky hrozí, že spadne nějaký déšť, ale snažíme se před ním ujet
směrem na CHEPES. Ve městě odbočujeme na CHEPES VIEJA, kde roste
Gymnocalycium boszingianum, společně se zde vyskytují ještě další gymna i jiné
druhy kaktusů, většinou vyskytující se všude v okolí. Vracíme se zpátky do města na
kafe a kupujeme novou mapu, kde jsou zakreslené všechny nové cesty. Je to dobrá
věc vědět, jestli pojedeme po prašce nebo asfaltové cestě. Vyrážíme směr na
ULAPES pěknou asfaltkou. Je pod mrakem, což je příjemné, neboť není tak velké
vedro a dobře se cestuje. Zajíždíme do EL ABRA, kde hned ve vesnicí na malém
hrbku roste Gymnocalycium armilatum. Za vesnicí jsou nádherné skály, nebo spíš
velké kameny, celé velké útvary, prostě nádhera. Jedeme dál na QUINES, kde si

dáváme oběd, konečně k jídlu masíčko a potom nakupujeme nějaké upomínkové
předměty. Petra si kupuje dost pěknou starou žehličku, jako starožitnost. Do QUINES
jsme zajížděli proto, abychom se zase nezdržovali po nějakých prašných cestách,
když s malou objížďkou to po asfaltce zvládneme rychleji. Odtud vyrážíme směr
VILLA DOLORES, opět po asfaltce, takzvaný rychlý přesun. Na chvíli jsme malým
cípem projeli provincii SAN LUIS, abychom následně vjeli do další provincie
CORDOBA. Ve VILLA DOLORES si dáváme oběd, nakupujeme nějaké cetky a
vyrážíme turistickou oblastí, plnou nabídek na spaní a restaurací až do vesnice
NONO, kde jsme měli loni sběr Gymnocalycium vatterii. Já jsem tam loni na lokalitě
nebyl, tak jsem navrhnul, abychom se tam podívali. Udělali jsme dobře, šli jsme hned
zkraje, kde začíná hřeben a vylezli na hrbek (loni byli o kus dále). Všude bylo plno
velmi variabilních, ale nádherných rostlin. Společně se zde nacházejí další rostliny
Gymnocalycium calochlorum (parvilum), těch tu nebylo tak moc, jako vatterek, přesto
jich zde bylo dost. Danka mezitím sušila stany a suchý ho postavila. Zůstali jsme zde
totiž na spaní. Spaní u řeky, to znamená kompletní hygiena, velké prádlo a podobně.
Martin sliboval, že si dáme vínko, ale zůstalo jen u slibu. V noci bylo poměrně
chladno, od vody táhlo, ale mi se nechtělo pro svetr, tak bylo trochu zimno. V noci
ještě kolem stanů projel někdo na koni. Občas nám za stanem a plotem chroustali
trávu koně z ohrady.
2.12.2008 - úterý
Jakmile vylezlo sluníčko, teplota jde okamžitě nahoru. Sušíme prádlo a
připravujeme se na další cestu. Musíme ukázat holkám vytrněné Gymnocalycium
monvillei var. steinerii. Přejíždíme přes dvě policejní kontroly na lokalitu NIŇA
PAULA. Zdá se mi, že rostlin je zde méně než loni a už vůbec jsem nenašel hustě
zabalené rostliny do trnů jako loni. Ipomea ještě nekvetou, za to je tu spousta žlutě
kvetoucích cibulovin. Sjíždíme zpět do MINA CLAVERO, kde je kaktusová zahrada.
Pro zajímavost se jdeme podívat. Z ničeho nic se vyklubal docela dobrý kaktusář,
s velkou sbírkou, navíc měl archeologické vykopávky vystavené ve svém muzeu.
Bylo vidět, že všemu rozumí. Jeho předci prý přišli z Ukrajiny, ukázal nám i jejich
fotografie, ale on už rusky nerozuměl. Koupili jsme od něj knihu o floře SAN JUAN,
dost dobrou a dal nám kontakty na další kaktusáře, dokonce na velkého gymnofila
v Buenos Aires. Jeho synové sbírali bankovky a mince, takže jsem sáhnul do
peněženky a nějaké české jim věnoval. To bylo radosti. Zašli jsme na oběd a udělali
dvě lokality u vesnice TANINGA, kde by měly růst Gymnocalycium taningaense a
intertextum. Pak jedeme směrem na LAS PALMAS. Všude projíždíme Národním
parkem. Mapujeme další dvě lokality kolem LAS PALMAS, pořád stejné malé kytky
s minimálními rozdíly. To zajímavější je pohled na všude přítomné palmy. Poslední
lokalita u LA MUDANA byla asi nejzajímavější. Tři druhy gymen, nejvíce mě upoutalo
Gymnocalycium monvillei var. horridispinum. Pěkná byla i malá hnědá forma
Echinopsis aurea. Po této lokalitě jsme hledali místo ke spaní, také proto, že Martin
musel zpracovat semena. Našli jsme si místečko mezi palmami na louce, avšak
nedaleko byla nějaká estancie. Sluníčko pomalu leze za hory, na stavění stanů je
ještě brzy, tak se dělá administrativa. Když jsme se ptali na přespání, tak si nepřáli,
abychom zde stanovali. Odjíždíme prašnou cestou dále, sjíždíme z náhorní planiny a
spíme někde u křižovatky OJO DE AQUA, pod palmami.

Obrázky našich členů
Tephrocactus weberi (Speg.) Backeb.
Tmavě zelené články jsou až 6 cm dlouhé a 2 cm tlusté, válcovité s hustě směstnanými
areolami, z nichž každá nese 5-7 bílých, někdy hnědavých až načervenale hnědých trnů, asi až 5 cm
dlouhých, nahoru vztyčených. Kvete během léta denními květy, které jsou žluté, někdy červené, asi 2
cm velké. Vyžaduje hodně slunce, běžný substrát, minimální teplota 10 °C. Argentina.

Ferocactus stainesii var. pilosus (Galeotti) Backeb.
Kulovitý, později až válcovitý druh, časem odnožuje, je až 3 m vysoký a 60 cm široký, žeber 15-20,
jsou až 4 cm vysoká. Areoly rozestavěné od sebe 4 cm nesou červené trny a jemné bílé vlasy, které vyrůstají
z areol vedle trnů. 6-8 okrajových trnů, až 2 cm dlouhé. Květy se otevírají během letních dnů, mají zvonkovitý
tvar, oranžově červenou barvu a jsou asi 4 cm velké. Požadavky na pěstování jako u všech mexických druhů,
propustný substrát, zimování zcela po suchu, při teplotě 10 - 12 °C. San Luis Potosí.

Fuchsia magellanica Lam.
Keře až 5 m vysoké s purpurově načervenalými větvemi. Listy vstřícné nebo v přeslenech po
třech, vejčitě kopinaté, až 5 cm dlouhé s červeně zbarvenou žilnatinou. Květy po jednom až čtyřech
v úžlabí listů, zavěšené na stopkách asi 5 cm dlouhých. Květní trubka a kalich šarlatově červené,
koruna fialově modrá, kratší než kalich. Na zahradě kvete v létě, ve skleníku často už od května až do
podzimu. Proměnlivý druh vhodný pro tvorbu bonsají. Zimování kolem 5 °C. Argentina.

Informace
--3.5. – přednáška pan Rudi Krajča z Brna - další cesta za rodem Uebelmannia po Brazílii
--8.5. – setkání gymnofilů v Plzni
--Schůzky pěstitelů kaktusů a jiných sukulentů s promítáním obrázků a přednáškou se konají
každé první pondělí v měsíci (mimo letních prázdnin) po 17. hodině, ve Stanici přírodovědců v
Ostravě-Porubě (Čkalova ulice, u zimního stadionu). Přijďte mezi nás.
--Informace týkající se činnosti Klubu kaktusářů v Ostravě i příspěvky do Ostníku zasílejte na
adresu předsedy: lumir.kral@seznam.cz
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Echinocactus pilosus – Mexiko, (foto Roman Štarha)

Fuchsia magellanica – Národní park Los Glaciares (foto Lumír Král)

