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Echinocereus rectispinus Peebles, Am. Journ. Bot. 25: 675, 1938.

Obrázky našich členů
Ohlédneme se ještě jednou po sbírce Bedřicha a Petra Lichých a podíváme na pár mexických
rarit. Jaká může být nejlepší reklama pěstitele, než pěkně nafocené kvetoucí kaktusy. Tak jdeme na
to, všechny barevné snímky na obálce nafotili ve své sbírce sami pěstitelé z Kyjovic.

Ariocarpus kotchubeyanus K. Schum. 1897.
Rostliny až 7 cm v průměru s hustě uspořádanými trojúhelníkovými bradavkami, asi 1,3 cm dlouhými a
7 - 8 mm širokými, na svrchní straně plochými, tmavozelené barvy s vlnou zarostlou brázdou. Květy
asi 3,5 cm dlouhé a 5 cm široké, purpurové až růžové barvy. Vyžadují mírnou zálivku od konce jara do
léta. Zimování v úplném suchu, minimální teploty okolo 10 °C. Mexiko, Coahuila, SLP, Nuevo León.

Echinocereus rectispinus Peebles, 1938.
Obvykle stonek jednotlivý, většinou vysoký 10 centimetrů (někdy až 25 cm), 2,4 cm v průměru (i více),
8-9 okrajových trnů, střední trn chybí, někdy může být jeden. Květ barvy magenta nebo jasně žlutý,
velký. Původ: Severní Mexiko. V době vegetace opatrnou zálivku, v zimě zcela po schuchu a dobře
propustný substrát. Dnes je uváděn jako Echinocereus fendleri subsp. rectispinus.

Gymnocactus saueri (Boed.) Backeb. 1942.
Malý kulovitý neodnožující stonek, 3 cm vysoký a 5,5 cm široký. Má asi 13 žeber, která jsou rozpadlá
na krátké šestihranné bradavky. 14 - 18 bílých okrajových trnů asi 1,5 cm dlouhých, s hnědými
špičkami. Hnědé středové trny jsou nejčastěji 2 a měří až 2 cm. Květy mají bílou barvu a jsou dlouhé
as i2,5 cm. Vyžaduje hodně slunce, běžný substrát, minimální teplota 10 °C. Mexiko,Tamau lipas.

Mammillaria luethyi G. S. Hinton, 1996.
Kolik rozruchu udělala před pár léty malá, velkokvětá mamilárie, která byla po 44 letech znovu
objevena a v roce 1996 nově popsaná jako Mammillaria luethyi. Dnes je to už běžná kytka ve
sbírkách, často ještě roubovaná pro rychlé namnožení. Stonek obráží a vytváří celé trsy malých
odnoží. Dlouhé, tenké mamle nesou na konci bílé areoly s jemnými trníky. Květy fialové, jsou do
středu světlejší a přechází až do bílé, uprostřed vynikají žluté tyčinky a pestík. Pochází z Mexika.

Mammillaria senilis Lodd. ex Salm-Dyck 1850.
Kulovité až oválné trsovité rostliny. Stonky jsou 10 - 15 cm velké s bílými vlnatými a štětinatými
axilami. Okrajové trny jsou čistě bílé až nažloutlé, 30 - 40 v areole a jsou asi 1,5 cm dlouhé. Středové
jsou až 2 cm dlouhé, háčkovité, většinou v počtu 5 - 6. Květy jsou červené, bílé nebo žluté, asi 6 cm
dlouhé, 4 - 5 cm široké, s dlouhou širokou trubkou. V zimě úplné sucho. Vyžaduje slunce, výživný
minerální substrát, minimální teplota 7 °C. Mexiko, Chihuahua, Durango.

Pediocactus winkleri K. D. Heil 1979.
Stonek většinou jednotlivý asi 6,5 cm vysoký a 4 cm široký, s výraznými bradavkami, 4 - 7 cm
širokými. Areoly jsou silně vlnaté,nesou 9 - 14 bílých hřebenovitých okrajových trnů asi 4 mm
dlouhých, středové chybějí. Květy broskvově růžové, s červenými středovými proužky na vnějších
lístcích, asi 2,2 cm dlouhé a 3 cm široké. Vyžaduje hodně slunce, běžný propustný substrát, minimální
teplota 10 °C. USA (Utah).

Pediocactus despainii S. L. Welsh & S. Goodrich 1980.
Stonek je polokulovitý, asi 6 cm vysoký a 9 - 10 cm široký, s výraznými bradavkami, asi 1 cm dlouhými
a širokými. Areoly jsou eliptické a nesou 9 - 15 bílých přilehlých okrajových trnů, středové chybějí.
Vnější okvětní lístky jsou bronzově růžové, s tmavším středovým proužkem, vnitřní broskvově růžové,
asi 2,5 cm velké. Vyžaduje hodně slunce, běžný substrát, minimální teplota 10 °C. USA (Utah).

Informace
--5.3.2012 – Ing. Stuchlík z Brna, rod Notocactus 2.část
--2.4.2012 – Ing. Chvastek z FM - Chile
--Schůzky pěstitelů kaktusů a jiných sukulentů s promítáním obrázků 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.
--Adresa našich Klubových stránek: www.pavko.cz/kko
--Informace týkající se činnosti Klubu kaktusářů v Ostravě i příspěvky do Ostníku zasílejte na
adresu předsedy: lumir.kral@seznam.cz

Z literatury
Kakteen und andere Sukkulenten č. 7 / 2009
Poněkud neobvyklý, ale hezký je titulní snímek, zachycující panašovanou
formu Agave victoriae-reginae. Čecha potěší i jméno autora snímku, kterým je
Jaromír Vavrouch z Litovle. Raritou je i uveřejnění článku tohoto českého autora
v KuaSu, dokládající jeho zajímavost. Autor se zabývá panašovanými formami agáví,
jejich vlastnostmi a zčásti i pěstováním. Podstatou panašování je ztráta schopnosti
rostlinného pletiva tvořit zelené barvivo (chlorofyl). Může být úplná, což vede ke
vzniku bílých skvrn až pásů na listech, nebo částečná za vzniku barevných skvrn
(žluté, oranžové, červené až fialové). Na příkladu agáví autor vysvětluje botanické
názvy „variegata“ = panašované formy. „Marginata“ = bílé či žluté pruhy lemují okraje
listů, „medio-picta“ = pruh podél středové osy listu, forma „striata“ = slabší a kratší
proužky a skvrny nepravidelně rozloženy na ploše listu. Na snímcích Agave
americana pak názorně předvádí tyto formy panašování. Vzácné jsou panašované
formy A. victoria-reginae, mající světle lemované listy, nebo listy se širokým žlutým
osním pruhem, ale i formy s kombinací barevně odlišných pruhů, skvrn a barev.
Nezřídka jde o unikáty, získané výběrem z tisíců semenáčků. Platí, že panašované
formy rostou pomaleji, bývají menší a neochotně i později kvetou než jejich
chlorofylem zcela vybavení „sourozenci“. Jejich pěstování je náročné, jsou
choulostivé na přemokření kořenů a na popálení sluncem (8 snímků).
E. Pfendbachová se vypravila do Arizony k návštěvě lokalit výskytu
echinomastusů či sklerokaktusů. Podle dnes převládajícího názoru nejde o dva
samostatné rody, ale Echinomastus je podrodem v rodu Sclerocactus. Sedmnáct
snímků představuje výsledek fotografického amoku, který ji postihl na této cestě.
Seriál „Doporučené kaktusy a sukulenty“ zobrazuje a píše o: Rebutia
pulvinosa subspec. perplexa (drobné, kulovité, odnožující hlavy se zlatožlutým
otrněním a velkými sytě růžovými květy. Vyžaduje propustný humózní substrát, v létě
světlé, vzdušné stanoviště, v zimě chladno. Množí se výsevem a odnožemi);
Ferocactus histrix (roste ve středním Mexiku ve výškách 1200 - 2600 m, má různé
stanovištní formy. Starší rostliny mohou mít Ø 50 cm a výšku 70 cm. Substrát
výživný, lehce kyselý, výsluní, teplo, zálivka mírná. Zimní teploty nad 8 °C, sucho, p ři
větší teplotě slabě vlhčit. Lehce roste ze semen, kvetou poměrně mladé kusy);
Echinocereus russanthus (z mexické Chihuahuy, menší tělo 8 - 30 cm výšky o Ø 4
- 8 cm odnožuje ve stáří, má husté červenohnědé, žluté až bílé otrnění a červený
květ. Propustný substrát, výsluní, v zimě naprosté sucho, krátkodobě snese až - 20
°C. Množí se výsevem); Thelocactus bicolor subsp. bolansis (z Coahuily
v Mexiku. Minerální substrát s trochou humusu, dobrá drenáž a vzdušné stanoviště.
Co nejvíce světla, ustat se zálivkou již v září, suše zimovat při teplotách kolem 5 - 10
°C); Sedum suaveolens (růžice o Ø 10 - 15cm se podobá echeverii, má však květní
stvol s bílými, příjemně vonícími květy. Pochází z Duranga, roste pomalu, ve stáří
tvoří kompaktní skupiny. Propustný substrát, zálivka celoroční přiměřená teplotě.
Množí se odnožemi); Delosperma esterhuyseniae (kosmatec z Jižní Afriky
keříčkovitého růstu s masitými protáhlými listy a dřevnatými kořeny. Má bílé květy o
Ø 2,5 cm. Roste stále na slunném místě chráněném před mrazy. Minerální substrát
s malou příměsí humusu, v létě vydatná, v zimě slabá zálivka. Výsev semen).
Do čeledi broméliovitých patří také rod Dyckia s asi 80 druhy. Dyckia
edwardii je domovem v brazilském státě Goiás, kde roste na suchých žulových

polích mezi keři a stromy. Má až 50 cm vysoký kmen o Ø asi 17 cm, na nějž
v podobě růžice nasedá velký počet (50 a více) půlmetrových listů. Okraje listů jsou
řídce posázeny 5 mm zoubky, plochá špička listu je nahnědlá, pichlavá. Květenství
vyrůstá z boku, je vzpřímené, asi 140 cm vysoké, nese válcovité, žlutooranžové
masité květy, 2 cm dlouhé. Množí se výsevem, daří se v minerálním substrátu na
světlém stanovišti při skromné zálivce a zimních teplotách vyšších než 10 °C.
Vyžaduje více prostoru (větší skleník, kontejner ke stěhování na zimoviště (2
snímky).
Dyckia richardii má krátký, ztloustlý kmínek a růžici listů o Ø kolem 20 cm a
výšce až 10 cm. Ve stáří tvoří menší skupiny. Masité listy jsou zelené, 7 - 15 cm
dlouhé a 2,5 cm široké s nahnědlou bodavou špičkou a až 0,5 cm hnědými zoubky
na okrajích. Na květenství jsou řídce rozloženy oranžově žluté květy asi 1,7 cm
dlouhé. Pochází také ze státu Goiás, kde roste na silně zvětralých a rozdrobených
sedimentech. Ve sbírkách chce dobře drenážované, ploché mísy, slunné stanoviště,
v zimě nesmí teplota klesnout pod 10 °C. Množí se výsevem , zřídka odnožemi (2
snímky).
Na osmi stránkách a pomocí 14 snímků uvádí Braun a Esteves historii objevu
a popis nového druhu Pilosocereus pseudosuperfloccosus. Objeven byl roku
1972 v brazilském státě Bahia u Porto Novo, prvně byl popsán 1974 jako
Pilosocereus superfloccosus, ale pod stejným jménem byly postupně jinými autory
sbírány a šířeny tři různé druhy. Na nalezišti rostou nejméně čtyři různé druhy
pilosocereusů, tento nově popisovaný je nejspíše přirozeně vzniklou hybridou mezi
P. densiareolatus a P. pachycladus. Žádná velká paráda to není, typický má být
menší počet žeber a po straně rostoucí bílé cefálium s hustými bílými vlasy, z nějž
pučí bílé květy s dlouhou trubkou a početnými bílými prašníky.
Téma posledního článku je v kaktusářském časopise neobvyklé – týká se totiž
bezpečné likvidace uhynulých kaktusů. Při vyhození do domovního odpadu hrozí
možnost poranění „popeláře“ o silnější trny s následnou infekcí rány. Totéž může
postihnout každého, kdo bude manipulovat s kompostem, který se spolu s odpadky
zeleniny a jídla stal „věčným lovištěm“ na jaře likvidovaných shnilotin kaktusů. Navíc
je tu i riziko, že při kompostování nedojde k úhynu choroboplodných zárodků a
hniloba napadne další rostliny. Autor doporučuje, aby kaktusy s hustými, slabšími
trny, byly před vyhozením opáleny zapalovačem, nebo letovací lampou. Potíž vyvolá
vzniklý zápach, proto je důležitá volba místa a doby kde a kdy bude opálení
uskutečněno. Silné trny na hraně žeber je možné nejprve s částí žebra seříznout, pak
rostlinu dát do kompostu a trny se zbytky žeber vložit do pevného obalu, např.
krabice tetrapack od kondenzovaného mléka, zákusků, krabicového vína atd. Dlouhé
trny, které přečnívají obal, nebo jím pronikají, se mají pomocí dřevěné tyčky polámat.
Pevné rukavice jsou nezbytné, ty však nelikvidujeme ale řádně omyjeme, případně i
dezinfikujeme. Zejména při práci s euforbiemi, ale i s jinými sukulenty, hrozí závažné
poleptání kůže a sliznic, které se špatně a dlouho hojí. Glochidy, které utkví
v rukavicích, jsou trvalým nebezpečím. Nelze je spolehlivě odstranit a proto podle
potřeby musíme čas od času rukavice měnit (10 snímků).
MUDr. Vladimír Plesník

Z kapsáře starého kaktusáře – 29.
Výsevy jsou pro skutečného pěstitele kaktusů věčným a vděčným tématem k
diskuzím. V Ostníku č. 404 z listopadu 2011 popsal na straně 138 pan Ing. Jaroslav
Vích své vlastní zajímavé zkušenosti s výsevy semen notoricky známých špatně
klíčivých rodů kaktusů. Stále platí Litera skripta manet, čili volně přeloženo „co je
napsáno platí“. Vybral jsem ze svých starších poznámek některé informace, které
nás seznamují s podmínkami klíčení kaktusů ve volné přírodě:
Adaptace šíření semen pouštních rostlin na vlivy prostředí: zadržování semen
u Mammillaria pectinifera.
Různé druhy kaktusů uvolňují svá semena pomalu, ani po dozrání nejsou
všechna semena najednou z mateřské rostliny vypuzena. Je to projev adaptace na
nepravidelné změny životního prostředí, například na kolísavé intervaly mezi
obdobím sucha a dešťů. Postupné vypuzování semen bylo prokázáno u různých
menších kulovitých kaktusů. Mimo mamilárií také u rodu Coryphanta, Neobesseya,
Echinocactus, Aztekium, Lophophora, Obregonia, Ariocarpus, nebo Pelecyphora.
Květy těchto rodů vyrůstají z plstnatého temínka, nebo mezi hrboly a mamlemi. Plody
se zralými semeny mohou pak několik let setrvat v těle rostliny. V roce 2006 zjistil
Rodríguez-Ortega se svými spolupracovníky, že kaktusy rostoucí v sušších lokalitách
zadržují v těle více semen, než druhy rostoucí v běžných lokalitách. Postupné
uvolňování semen se pravděpodobně řídí příchodem vhodné doby ke klíčení semen,
tj. deště. Aby tento dohad ověřila sledovala výzkumná skupina Peterse po dva roky
uvolňování semen u Mammillaria (Solisia) pectinifera jak na nalezišti, tak u
pokusných rostlin ve skleníku. U tohoto kaktusu jsou plody se zralými semeny buď
vytlačovány mezi mamlemi, nebo zůstávají v těle a semena jsou z nich postupně po
několik let uvolňována. Výzkumníci zjistili, že v prvém roce zůstává v nevytlačených
plodech v průměru ještě 42,6 % semen. Po pěti letech byla všechna semena
uvolněna. Jejich klíčivost nesouvisela s dobou, po kterou semena zůstávala v těle
mateřské rostliny. Prvý rok výzkumné práce byl neobyčejně suchý, zatím co ve
druhém roce bylo množství dešťových srážek proti dlouhodobému průměru
dvojnásobné. U rostlin na nalezišti byl počet nasazených plodů v obou rocích stejný
(asi 6 semeníků na jednu rostlinu). Ale zatím co v „suchém“ roce nebyl žádný z
jakoby zralých plodů vytlačen z těla, v dalších na srážky bohatších rocích bylo
vytlačováno okolo 21,5 % plodů. Současně pozorovali ve druhém roce asi pětkrát
více semen. Při skleníkovém pokusu došlo při bohatší zálivce k vytlačení téměř
všech plodů hned po dozrání, kdežto byla-li zálivka velmi omezená zůstávaly plody
trčet mezi mamlemi. Tím bylo prokázáno, že uvolňování semen M. pectinifera není
pouze dočasně pozastaveno, ale je v době vydatného deště urychleno, protože
nastal příhodný čas pro jejich klíčení.
Peters, E. M., Martorell, C. & Ezcurra, E. 2009. The adaptive value of cued seed
dispersal in desert plants: seed retention in Mammillaria pectinifera (Cactaceae), a
small globose cactus. – American Journal of Botany 96: 537 - 541.
Rostliny na skalách: závislost počtu endemicky rostoucí Mammillaria fraileana
na typu hornin v jižní části Sonorské pouště.
Mnoho rostlin roste především na skalnatých lokalitách, majících jen velmi
slabou nebo žádnou vrstvu zeminy, která by v sobě uchovávala vodu nebo živiny pro
rostlinstvo. Právě v suchých (aridních) oblastech jsou tyto skalnaté lokality výhodným

prostředím pro některé druhy rostlin. Není vzácností, že zde současně rostou
letničky, sukulenty i keře. Dosud málo byla studována souvislost mezi osídlením
lokality rostlinami a složením hornin. Lopez se spolupracovníky nedávno prošetřoval
růst Mammillaria fraileana, kaktusu endemicky rostoucího na jihu Baja California
(Mexiko), na skalnatých lokalitách. Množství rostlin a složení hornin je zde velmi
proměnlivé. Na všech studovaných lokalitách, tvořených sopečnými vyvřelinami nebo
brekciemi (hornina složené z ostrohranných úlomků, které jsou stmeleny jemným
prachem) se M. fraileana vyskytovala, ale počet rostlin byl měnlivý. Na rozdíl od
jiných s ní obvykle přítomných rostlin především rostla na skaliscích. Chemickou
analýzou zjistili, že složení tamní horniny je značně různorodé, ale našli určité
souvislosti. Ukázalo se, že M. fraileana přednostně roste na horninách s relativně
vysokým podílem draslíku, křemíku, sodíku a některých stopových prvků, jen zřídka
roste v přítomnosti hliníku, vápníku, železa aj. Velmi záleží také na kombinaci
určitých prvků. Na horninách, které rychleji zvětrávají, rostla častěji, ale určitou roli
mohla hrát i přítomnost štěrbin a lomů horniny. Pokusně studovali vliv kuchyňské soli
(NaCl) na růst semenáčků M. fraileana. Zvyšující se koncentrace soli vedla ke
stoupajícímu úhynu semenáčků, přesto však tato mamilárie tolerovala mnohem vyšší
koncentrace kuchyňské soli, než některé jiné studované druhy kaktusů. Studie
prokázala souvislost mezi chemickým složením horniny a výskytem M. fraileana. Při
konečném hodnocení této souvislosti je však třeba vzít v úvahu i další biologické a
fyzikální vlivy.
Lopez, B. R., Bashan, Y., Bacilio, M. & De la Cruz-Agüero, G. 2009. Rock-colonizing
plants: abundance of the endemic cactus Mammillaria fraileana related to rock type in
the southern Sonoran Desert. – Plant Ecology 201: 575 - 558.
Zrušení dormance semen přísně chráněných
lophophoroides a Turbinicactus pseudopectinatus.

kaktusů

Turbinicarpus

Turbinicarpus lophophoroides a T. pseudopectinatus jsou dva národně i
mezinárodně chráněné druhy kaktusů, rostoucí jen na jihu mexické pouště
Chihuahua. Jednou možností jejich ochrany je také znalost podmínek, které
podporují klíčení jejich semen. Ta se vyznačují dormancí (klidovým stavem), tj.
čerstvá jsou téměř neklíčivá. Autoři po několik let sbírali jejich semena a vysévali je
odděleně podle stáří semen na filtrační papír při 12 hodinách osvětlování a teplotě 25
°C. Část semen ošetřili putrescinem, což je biogenní amin, působící jako regulátor
klíčení. Starší semena (4 roky) T. lophophoroides klíčila zřetelně lépe než semena
sebraná před 1 - 3 roky. Ale semena T. pseudoppectinatus nejlépe klíčila když byla
rok stará. Zřejmě oba druhy mohou mít v půdě zásobu (banku) semen. Putrescin,
který zvyšuje klíčivost semen podobně jako známější kyselina giberelinová, však u
obou druhů klíčivost spíše potlačoval, asi proto, že použitá koncentrace preparátu
byla příliš nízká.
Flores J., Jurado E.,Jimenéz-Bremont J. 2008: Breaking seed dormancy in specially
protected Turbinicarpus lophophoroides and Turbinicarpus pseudopectinatus
(Cactaceae). Plant Species Biology 23: 43 - 46.
Klíčení semen čtyř druhů argentinských gymnokalycií, majících odlišnou dobu
kvetení.
Je známo, že různé druhy kaktusů mají odlišné optimální teploty pro klíčení
semen, což souvisí s jejich geografickým výskytem a příslušnými poměry na
nalezištích. Ale i druhy rostoucí spolu na jednom nalezišti mohou mít odlišné
reprodukční požadavky, např. proto, že v jiné době kvetou, nebo mají semena.

Mohou se také lišit požadavky na světlo pro klíčení semen. Semena mnohých
sloupovitých kaktusů se při klíčení spokojí s menším množstvím světla, než semena
některých kulovitých druhů kaktusů. Autoři studovali nároky na klíčení semen čtyř
druhů gymnokalycií, rostoucích v argentinské provincii Cordoba na pohoří Sierra
Chicas ve výšce cca 1600 m. Průměrná roční teplota je zde 13,5 °C, v zim ě se
objevují i mrazy. Roční množství vodních srážek, přicházejících hlavně v horkém
létě, činí 850 mm. Šlo o G. bruchii, G. capillaense, G. monvillei a G. quehlianum.
Životní cyklus těchto gymen je v průběhu roku odlišný: G. bruchii začíná kvést na
počátku jara, později kvete G. quehlianum a G. monvillei, naposled G. capillaense.
Mimo G. quehlianum mají zbylá gymna jen krátké období kvetení. Vývoj plodu trvá
asi 5 týdnů, takže u G. bruchii připadá hlavní doba dozrávání plodů na druhou půlku
října, tj. uprostřed tamního časného jara. Plody ostatních gymen dozrávají na jaře.
Vzhledem k odlišnému životnímu cyklu bylo možné předpokládat i odlišné podmínky
klíčení. Autoři posbírali na nalezištích během jara a léta semena uvedených gymen a
v únoru či březnu je vysévali do Petriho misek na filtrační papír. Výsev probíhal v
kombinaci dvou režimů osvětlení (12 hodin světla nebo 24 hodin tmy) a čtyř různých
teplot (noční/denní: 5/15, 10/20, 15/25 nebo 20/35 °C). P ři úplné tmě nevyklíčilo
žádné semeno, stejně jako při kombinaci teplot 5/15 °C. Semena G. bruchii neklíčila
ani při 20/35 °C, dob ře však klíčila při teplotě 15/25 °C. Semena ostatních gymen
nejlépe klíčila při obou kombinacích vyšších teplot. G. monvillei, druh s největším
počtem semen v jednom plodu, měl podstatně nižší klíčivost než další tři druhy
gymen. Možná, že větší počet semen měl vynahradit jejich slabší klíčivost. Rychlost
klíčení závisela na teplotě, při stejné teplotě byla u uvedených druhů gymen
podobná. Nejrychlejší byla při 10/20 °C, u všech druh ů se stoupající teplotou rychlost
klíčení semen klesala. Autoři se domnívají, že v přírodě klíčí semena hned po
dozrání a uvolnění se z plodu. Tento předpoklad je však třeba ověřit dalším studiem
na nalezištích.
Gurvich D. E., Funes G., Giorgis M. A., Demaio P. 2008: Germination characteristics
of four Argentinian endemic Gymnocalycium (Cactaceae) species with different
flowering phenologies. Natural Areas Journal 28: 104 - 108.
Klíčení semen Denmoza rhodacantha.
V přírodě se mladé rostliny argentinského kaktusu Denmoza rhodacantha
nachází hlavně na rozpadlých (erodovaných) plochách hornin. Proto se předpokládá,
že mechanický otěr povrchu semen a vyšší obsah vápníku na erodovaných místech
může podporovat klíčení. Pokusně sledovali klíčení čerstvých semen s narušeným
nebo s nenarušeným povrchem po jejich výsevu do 30 °C teplé vody, nebo
vápenatého roztoku. Nejrychleji klíčila semena s narušeným povrchem v roztocích s
vyšší koncentrací vápníku a měla i nejlepší klíčivost. Semena s nenarušeným
povrchem vždy klíčila hůře než ošetřená, nejhůře dokonce v roztocích s vyšším
obsahem vápníku. Zdá se tedy, že oba faktory, otěr povrchu semen a vápník,
ovlivňují klíčení semen tohoto kaktusu.
Méndez E.: Germination of Denmoza rhodacantha (Salm-Dyck) Britton & Rose
(Cactaceae). Journal o Arid Environments, 2007, 68: 678 - 682 ).
Domnívám se, že literatura stále přichází s novými objevy tajů přírody, které jsou
inspirací pro přemýšlivé kaktusáře.
MUDr. Vladimír Plesník
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Echinocactus horizonthalonius, El Alegre, SLP (foto: B. Lichý)

Mamilopsis senilis, Buenos Aires, Dgo. (foto: J. Barčák)

Echinocereus hancockii, San Hipolito, BCS (foto: B. Lichý)

Ferocactus gracilis ssp. coloratus, San Augustin, BCN (foto: B. Lichý)

Ferocactus acanthodes ssp. eastwoodiae, Rancho El Tule, BCN (foto: B. Lichý)¨

Ech. polycephalus ssp. xeranthemoides, Road SONORA, East of Los Vidrios (foto: B. Lichý)

Echinocactus horizonthalonius, North East of Bunuelos, Coah. (foto: J. Barčák)

Neolloydia conoidea,, San Rafael, NL (foto: J. Barčák)

Poznámkový notes 2011 – 4.
KL deník z velkého vandru po Brazílii 20. 1. – 20. 2. 2011
4. 2. 2011 – pátek
Ráno byly mraky a černo, těsně před spadnutím deště. V 8 hodin jsme šli na
snídani a už dost pršelo. Stáhnul jsem si kartu do databanky. Vyrážíme směr BAGÉ.
V městečku DOM PEDRITO je pěkný kruháč se dvěma jezdci na koních. Nakoupili
jsme jídlo a pití na další cestu. Jedeme dále po Rua 293 a zkoumali náhodné
odbočky. Zkoumání je celkem neúspěšné, žádné kaktusy nenacházíme. Před DOM
PEDRITO přestalo pršet a sluníčko občas vykukuje. Teplota jde okamžitě nahoru. Na
dalších zastávkách opět žádné kaktusy nejsou. Dopoledne uteklo jako voda a začíná
pěkná pařba, musí být hodně přes 30 °C. Televizní zprávy na pump ě hlásí ve 13.30
hodin 32 °C v RIO GRANDE DO SUL. Odbo čili jsme směr CANDIOTA, kde je nějaká
elektrárna. Dojeli jsme až kousek před ní a šli jsme se podívat na blízké skalnaté
výstupky po levé straně. Našli jsme malé Notocactus ottonis f. ?, Wigginsia aff.
courantii, Frailea pygmaea. Objeli jsme satelitní městečko kolem elektrárny a vraceli
se zpět. O něco dále jsme ještě jednou zastavili na blízkých skalách, kaktusy stejné
jako minule. Vracíme se zpět po hlavní k nějakému indiánovi Pedrovi, kde byli Jarda
s Jitkou před dvěma léty. Je to odbočka z hlavní cesty R 293 na patníku158 km do
eukalyptového háje. Uvítání bylo vřelé, zvláště když viděli známé tváře. Jarda a Jitka
domluvili nocleh na dvě noci pod vonnými eukalypty. Dali jsme jim malé dárky, trochu
jsme pojedli, postavili stany a nakonec jsme nevydrželi a šli se podívat na lokalitu.
Rostly zde zajímavé formy Notocactus ottonis, Wigginsia sp. Casa San Pedro,
Gymnocalycium denudatum a vytrněná Opuntia ? Závěr dne jsme završili douškem
dobrého vína. Ve 20 hodin je stále horko a velké dusno. Na obloze se stahují
tradičně černé mraky, které nevěstí nic dobrého. Posedáme a diskutujeme dlouho do
noci. Vínko je dost dobré, ale z auta teplé, Jitka říká, že je to jak svařák. (bod spaní
048 – CASA SAN PEDRO)
5. 2. 2011 – sobota
Noc byla teplá a klidná, jen dvakrát přejel nedaleko vlak. Eukalypty příjemně
voněly. Nevím jak a odkud ale ve stanu se objevilo pár komárů, je třeba je na noc
vypudit. Ráno je teplé, sluníčko jde rychle nahoru, pěkný východ slunce (foto). Dnes
bude okružní cesta po okolí, tak necháváme stany stát a večer se zde vracíme.
Vyrazili jsme v 8.15 hodin, kolem cest jsou všude pěkné vinice. Při první odbočce u
patníku 117 km na R 293 zajíždíme asi 2 km a nacházíme Wigginsia aff. courantii.
Na druhé odbočce doleva hned kousek od cesty R 293 nacházíme tři pěkné kaktusy.
Wigginsia sellowii nějaká forma, Notocactus ottonis, vytrněný a Frailea glacillima var.
machadoensis. V poledne jsme zastavili ve stínu stromů a dali jsme si meloun na
čtyři díly – přežral jsem se. Jedeme dále na PINHEIRO MACHADO. Zastavujeme a
nacházíme nějaké kaktusy, ještě jedna zastávka – celkem nic, otáčíme se a jedeme
zpět k odbočce, která jela doleva. Přijíždíme asi 15 km PINHEIRO MACHADO
západně (bod 052), přejedeme kopec a zde se nachází celý komplex skal. I když už
mám wiginsií plné zuby, tady jsem byl úplně unešen. Scenerie kvetoucích, velkých
rostlin ve skalách a desítky vedle sebe kvetly, řekl bych, že jich bylo i stovky. Když už
jsme chtěli jít zpět k autu, našel jsem Notocactus scopa var. machadoensis. Rostl
v polovině svahu na větších skalách. Fantastické rostliny, bohužel nekvetly. A opět
jsme už chtěli jít zpět, když jsem našel červeně vytrněný Notocactus podobný jako
herteri, nějaká forma, který zde vůbec neměl růst. Bohužel jsem našel jen jednu

rostlinu, ač jsme usilovně pátrali po dalších. Ještě zde rostla Frailea glacillima f. Po
cestě zpět jsme zastavili kousek od místa spaní a šli jsme hledat Notocactus
permutatus. Našli jsme jej bez problému kousek od cesty spolu Gymnocalycium
denudatum. Nedaleko jsme slyšeli křik dětí u vody, tak jsme tam zajeli a příjemně se
všichni okoupali. Zpocené tělo už to nutně potřebovalo. To byla lebedička.
Schylovalo se k večeru, tak jsme zajeli k Pedrovi na naše ranní ubytování. Nevím co
se tam přes den dělo, ale oba stany měly v jednom místě zlomené laminátové tyčky.
Honza s Jitkou uvařili skvělou polévku, málem jsem prasknul z přežrání. Hodili jsme
novou řečí rukama, nohama s domácími zajímavou diskuzi. Ani nevím, o čem jsme
mluvili, ale všichni se tvářili, že všemu rozumí. Úsměvem se vše vyřeší. Chvíli jsme
poseděli a šli spát (bod 048).
6. 2. 2011 – neděle
V noci příjemně foukalo, ráno vymetená obloha, sluníčko rychle leze nahoru.
Sbaleno máme za chvíli, naši sousedi ve stanu mají neděli a nějak se jim ze stanu
nechce, když vstanou v 7.30 hodin, zdravíme je „dobré poledne“. Ani se nepohoršují,
sranda musí být. Vyrážíme za dalším dobrodružstvím v 8.40 hodin, přejíždíme řeku
RIO NEGRO, ve které jsme se včera koupali. Jitka učinila dobrý objev, aby jí
nesmrděly nohy v botách. Dala si do bot listí z eukalyptu. Čerstvé zelené listí
náramně voní a desinfikuje i nožičky. J. a J. nemají cukle jako my a chodí v botách s
ponožkami. Je to zvyk, ale na cestách nepraktická záležitost. Ale jedeme dále po R
293 směr PELOTAS, asi v polovině cesty je odbočka na PIHEIRO MACHADO.
Jedeme směr PIEDRAS ALTAS, asi po 10 km zastavujeme na první lokalitě, kde
rostou Wigginsia courantii a Frailea gracillima. Je polojasno a příjemně fouká větřík.
Několikrát jsme zastavili a hledali Notocactus neoarchevaletai, ani podle GPSek
Gerloffa jsme žádný nenašli. Ovšem za PIEDRAS ALTAS už jsme našli nádherný
Notocactus scopa var. xicoii, který rostl ve svahu na větších skalách (bod 056). Další
skvělý nález. Pokračujeme dále směr HERMAL, asi 24 km za PIEDRAS ALTAS je
velký kamenitý kopec, na který se jdeme podívat. Nacházíme nádherné kousky asi
15 cm v průměru Notocactus erinaceus (Wigginsia). Bezúspěšné bylo hledání na
další lokalitě, ale to už jsme se blížili k městu HARVAL. Zašli jsme si na malé jídlo,
pivečko po obědě, a jelikož byla neděle, tak Jarda řekl, že si dáme zákusek. Vše bylo
super, trochu jsem se přejedl a už jsem nemusel zbytek dne nic jíst. Vyrazili jsme
dále směr ARROIO GRANDE, kde už bedla asfaltka. Byl to nejjižnější bod letošní
výpravy. Blížil se večer a je třeba hledat nocování. Přejíždíme město a kousek za
ním odbočujeme z hlavní cesty na prašku a ještě jednou mezi stromy. Je to klidné
místečko, jen v dáli je slyšet hluk aut z cesty (bod spaní 058).
7. 2. 2011 – pondělí
Ráno je pod mrakem, ale neprší, mraky jsou vysoko, tak to nehrozí. Příjemně
pofukuje větřík. Balíme, kafíčko a vyrážíme směr PELOTAS v 8 hodin. Asi v polovině
cesty je odbočka vpravo směr SANTA IZABEL DO SUL, které leží u moře, z hlavní
cesty R 166. Jitka básní o moři, tak zajíždíme asi 28 km rovinou jako placka až
k průlivu. Je to úzký pruh moře, jehož voda je smradlavá a špinavá, u břehu kotví
několik rybářských člunů. Na břehu roste starý strom Erythrina crista-galli s několika
velkými červenými květy. Jinak v malé vesničce není co hledat. Po zpáteční cestě
fotíme nějaké ptáky a hodně mravenišť. Vrátili jsme se na hlavní cestu R 116 a
pokračovali k další odbočce, tentokrát na druhou stranu. V městečku PEDRO
OSORIO jsme si nakoupili proviant a pokračovali dále na CERRITO. V dáli vystupují
drobné kopečky. Vyjeli jsme po strašně prašné cestě na hlavní asfaltku R 293, a

nahoře: Frailea gracillima f. machadoa, KL11-050 Rua 293, odbočka 1 km k elektrárně
dole: Frailea pygmea, KL11-047 Candiota, u elektrárny

Frailea phaeodisca, KL11-069 odbočka z Rua 392

vydali se směr BAGÉ. Po 13 km je odbočka směr PIRATINI. Na této cestě by už
zase měly být nějaké kaktusy (za 62 km). U zastávky odbočujeme vpravo a po 1 km
jsou vystouplé skály. U brány a na kopci vlevo i vpravo roste Notocactus
multicostatus a ottonis s tmavými trny. Vracíme se na hlavní R 293 a pojíždíme asi 5
km, odbočujeme do kopců. Na zastávce (bod 060) rostou Frailea gracillima a
Notocactus ottonis. Odbočka za patníkem BR 293 km 68. U toho patníku jsme pátrali
i po jiných kaktusech, ale nenašli jsme nic mimořádného. Honza najednou uviděl
z auta kaktusy na skále u cesty. Vracíme se zpátky a nacházíme opět Notocactus
multicostatus a ottonis v několika exemplářích. V městečku PIRITINI skončila
asfaltka a dále pokračuje praška. Cesta je zdlouhavá, místy to dlouho vůbec
nevypadá kaktusově, až po několika kilometrech se zase objeví skály. Zastavujeme a
nacházíme Wigginsia lansdorfii, společně zde roste Notocactus ottonis a nádherná
červeně kvetoucí Sinningia sp. s obrovským kaudexem. Pokračujeme dále na
CANGUCU (R 265). U cesty prodávají domorodci melouny, tak jeden bereme.
Konečně se utrmácení dostáváme na asfaltku směr CANGUCU. Začíná mírně
mrholit a v dáli to vypadá na déšť. Reklama nás upozorňuje, že za chvíli bude pumpa
i s noclehem. Po zeptání končíme v hotelu u pumpy za 30 R$. Za hodinu prý bude i
večeře, což bylo skvělé, neboť nám dochází plynová bomba. Před večeří děláme
důkladnou hygienu, koupel je skvělá a drobné prádlo vyprané. Zašli jsme na večeři,
která byla tradičně skvělá. Vše je na váhu, ať si vyberu co chci. Vynikající jsou i
všechny přílohy. Nakonec jsme šli na pokoj, kde jsme si dali dobré červené víno.
Jarda se pokoušel přes e-mail poslat zprávu, ale měl s tím potíže, tak uvidíme, jak to
dopadlo. V televizi běží stále stejný seriál, s přestávkami na reklamu. Hnus. Jdeme
spát.

Notocactus multicostatus, KL11-059 Rua 293, odbočka 1 km na Piratini

8. 2. 2011 – úterý
Ráno je deštivé, venku celkem dost prší. Už večer když bylo pod mrakem se
ochladilo. I teď je po ránu příjemných 20 °C. v televizi hlásí deštivo a p řes den 27 °C.
stupně bych bral, ale déšť se mi vůbec, ale vůbec nelíbí. Nevím jak budeme lozit po
nalezištích. V 9.00 hodin pořád prší, vyrážíme směr SANTANA DA BOA VISTA po
Rua 392 na sever či severozápad. Je vysoká vzdušná vlhkost, že vyprané věci
nechtějí uschnout, do toho silný déšť a v dáli je vidět jen mlha. Ale jedeme dále za
svým cílem. Od rána mě trápí po fazolích průjem, ještě na hotelu jsem byl třikrát.
V břiše mi to dělá revoluci, uvidíme, co to bude dělat po prášku proti průjmu. Z levé
strany se obloha začíná trochu jasnit, silný déšť přestává v mírné mrholení, ale před
námi je stále černo. Zajíždíme do města SANTANA, kde už Jarda byl před lety a
začal hledat pousadu, kde spali. Předal místním hoteliérům fotografie, které tenkrát
nadělal. Při této příležitosti zajistil noclehy na večer, poněvadž se v tomto okolí chce
zdržet déle. Vyrážíme dále po prašce na Notocactus scopa. Než jsme tam dojeli,
zastavili jsme náhodně na kopečku, ale rostly zde na skalkách jen Notocactus
ottonis. Nezapisuji. Průjem mě po banánu, trocha Coca Coly a prášku jakoby přestal,
tak uvidíme, co přinese čas. Počasí se zatím trochu umoudřilo, neprší a mraky se
trhají. Jedeme asi 15 km jižně od města SANTANA,. a nacházíme Notocactus scopa
var. glomerata, Gymnocalycium horstii a Frailea gracillima. Začíná být pěkně dusno, i
když je pod mrakem. Přejeli jsme skalnatý vrchol CERRO DO MARTINS za deště až
do MINAS DE CAMAQUA, kde jsme v supermarketu nakoupili nějaké drobnosti.
Vrátili jsme se zpět ke skalám, na kterých rostly Notocactus neobuenekeri a
Gymnocalycium horstii. O kousek dále rostla na plochých skalách Portulaca sp.
nějaká forma s červenými květy. Odbočili jsme na druhou zpáteční cestu, která vedla

