Časopis Klubu kaktusářů v Ostravě
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Leden 2013

Pleiospilos compactus ssp. canus (Haw.) H. E. K. Hartmann & Liede
Bot. Jahrb. Syst. 106(4): 476, 1986.

Z naší činnosti
V pátek 14. 12. 2012 proběhla poslední schůzka, tzv. Mikulášská. Sešli jsme
se už v 16. hodin v restauraci Oáza. Postupně přišlo kolem 40 našich členů a
známých hostů z okolních Klubů. Přijeli se podívat tři členové z KK Opava – Ivo
Stoklasa, Karel Janík, Zdeněk Pavelek, Víťa Langer z Dětmarovic (KK Český Těšín),
Jaromír Vavrouch z Litovle, Jaroslav Procházka a Josef Odehnal z Brna a několik
nových účastníků. V úvodu se prodávali losy do sváteční tomboly. Po zahájení
vzpomenul předseda Lumír Král letošní 50. výročí našich členů z bývalého
Porubského klubu. I když se tento klub sloučil s ostravským klubem, pracují jeho
členové velmi aktivně i ve společném KK Ostrava. Za existenci 50 let se KK v Porubě
zasloužil o velkou propagaci kaktusářství na Ostravsku. Po zásluze bylo několika
členům předáno za dlouholetou práci Čestné uznání (Miloslav Poratzký, Bedřich
Lichý, Jindřich Pospíšil, Josef Martiník, František Frýdl, Ing. Pavel Klouda).
Gratulujeme všem vyznamenaným přátelům a těšíme se na další spolupráci.
Následovala přednáška Josefa Odehnala, který nám loni ukázal obrázky z Austrálie a
letos vše doplnil druhou části o cestě po Novém Zélandu. Úvodem jsme projeli jižní
ostrov, následně severní ostrov s ukázkami nádherné přírody, rostlin, místních
obyvatel, kostelů, a další zajímavosti. Po přednášce se doprodaly losy a všichni si
pochutnali na velmi dobrém gulášku. Pak už následovala dlouho očekávaná tombola,
kde většina odnesla své výhry. O zdařilý průběh tomboly se už tradičně postarali Petr
Lichý, tentokrát i se svým synovcem a Pavel Klouda. Rostliny ze svých přebytků do
tomboly věnovalo několik tradičních přátel jako Lichý, Klouda, Král, Válek, Potyka,
Doubrava, Martiník, Poratzký a další, všem moc děkujeme. Peníze z tomboly byly
použité na zaplacení sálu, přednášejícího a občerstvení. Po ukončení schůzky
následovalo neformální posezení přátel, kteří diskutovali ještě dlouho do noci.
Děkujeme všem přátelům, kteří se zúčastnili pěkného večera, zvláště pak našemu
přednášejícímu, který přispěl svým vyprávěním k dobré náladě.

Obrázky našich členů
Pleiospilos compactus ssp. canus (Haworth) Hartmann & Liede
Na titulní straně je obrázek rostliny z čeledi Aizoaceae, pocházející z Jižní Afriky (Kapsko),
lidově nazývané „živé kameny“ - Pleiospilos compactus Schwantes subsp. canus (Haw.) H. E. K.
Hartmann & Liede - Bot. Jahrb. Syst. 106(4): 476, 1986. Ideální rostlina do sbírky, když přestávají na
podzim kvést kaktusy, vystrkují své květy tzv. Mesemb., mezi nimi tato rostlina. Na krátkém stonku
rostou protáhlé dužnaté listy, trojhranně kyjovité, trochu zakřivené, na bázi srostlé. Rostliny kvetou
několik dnů velkými žlutými květy o průměru 6 - 7 cm, okvětní lístky jsou tenké. Květy se otvírají
v odpoledních hodinách. Pěstování nečiní větších potíží, snáší po suchu v zimě i nižší teploty, hodně
větrat. Zálivka v době vegetace od půli května do půli září. (foto KL)
Několik obrázků ze sálu při losování tomboly z poslední schůzky v roce 2012 zaslal jeden z
fotografů František Frýdl, který dokumentoval průběh celé akce. Na fotografiích jsou např. Ing. Pavel
Klouda, Lumír Král, Ing. Josef Odehnal, Ing. Jaroslav Vích, Jindřich Pospíšil, Jaroslav Procházka, Ing.
Vítězslav Langer, za nim v pozadí kaktusáři z Opavy, či celkové pohledy do sálu během losování
rostlin.
K článku Gymnocalycium schroederianum pořídil obrázky z lokalit Lumír Král, na zadní straně
jsou fotografie od vesnice Sierra Bayas, nacházející se mezi městečky Azul a Olavaria, kde roste
známé Gymnocalycium schroederianum subsp. bayense. Jsou to nevýrazné kopcovité, vyvýšeniny
s vystouplými skalkami.

Obrázky z Mikulášské schůzky

Pohled do sálu při losování tomboly (všechny obrázky poslal František Frýdl)
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Z literatury
Kakteen und andere Sukkulenten č. 3 / 2010
Velký detail květu Echinocactus grusonii na titulním snímku je neobvyklý,
protože většina snímků této rostliny zachycuje především její mohutnost, nebo
otrnění. Úzké špičky sytě žlutých okvětních plátků jsou hnědé, velká blizna mezi
drobnými žlutými prašníky má krémovou barvu.
Ernst Kluge píše o cestě po Mexiku, která začala v México City a pokračovala
přes členské státy Hidalgo a Querétaro na severovýchod. V Querétaro navštívili
v údolí Rio Montezuma ležící staroslavné lázně Tequísquiapan, proslulé termálními
prameny, vínem a sýrem. Okolí lázní a krajina podél dálnice Mex 120 je zaslíbenou
zemí kaktusů, bohužel silně se měnící následkem zemědělských prací. Na svazích
údolí vyrostly velké vinice, pole pro zeleninu, což vše vyžaduje vydatný přísun vody a
kaktusům nesvědčí. Neobdělaná půda je zarostlá křovím a hrubou trávou, která
spolu se zbytky kaktusů slouží k obživě velkých kravských a hlavně kozích stád.
Místní honáci s oblibou užívají mačety k přípravě krmiva pro dobytek z rozsekaných
velkých kaktusů. Mimo snímků krajiny autor ukazuje fotografie oranžově, nebo žlutě
kvetoucího Astrophytum ornatum, velké exempláře Echinocactus ingens,
Opuntia stenopetala se zvláštně tvarovanými cihlově červenými květy, dále
kvetoucí Strombocactus disciformis a ve štěrbinách deskovitých úlomků břidlice
rostoucí Lophophora diffusa (celkem 17 snímků).
Novinka z Bolivie – Sulcorebutia viridis, pochází z departmentu Chuquisaca,
kde roste víc jak 14 dobře popsaných druhů sulkorebucií. Od jiných se zřetelně liší
větším tělem (má Ø až 8 cm), tmavě až světle zelenou, lesklou pokožkou a zejména
hrubými a delšími trny, které na rozdíl od pektinátního uspořádání u jiných druhů,
odstávají od těla. Krajních je až 18, střední jsou 3 - 5, barvy kosti, nebo tmavě hnědé
až černé. Ploché, neodnožující tělo končí asi osmicentimetrovým kůlovitým kořenem.
Květ o Ø 45 mm je tmavě červený, někdy středně fialový (14 snímků).
Monanthes muralis (= rostoucí na stěnách) je jeden z 10 druhů rodu
Monanthes, čeleď tlusticovitých, pocházejících z Kanárských ostrovů. Tento druh
roste na ostrově Sierro a La Palma, až do výšky 800 m nad mořem, většinou na
místech přistíněných ve škvírách mezi kameny a křovím. Tělo tvoří hustě rozvětvený
keřík 5 - 10 cm dlouhých článků o Ø 2 - 5 mm. Na nich vyrůstají drobné růžice
opakvejčitých lístků s jemně bradavčitou pokožkou a řídkými vlásky. Ze středu růžic
vyrůstají květní stvoly, nesoucí 6 - 7 dílné bledě žluté kvítky, někdy i načervenalé. K
zahájení růstu koncem zimy potřebuje dostatek světla, v létě je nutná ochrana před
pražícím sluncem, substrát nesmí úplně vyschnout. V zimě chladné, světlé
stanoviště, nesnese přemokření, proto dobře propustný substrát a jen slabé
přihnojení. Množí se výsevem čerstvých semen, nebo zakořeněním odřezků. Pěstuje
se na balkonech, zděných plotech nebo v zahradách (2 snímky).
Gymnocalycium pflanzii (podle K. Pflanze, německého konzula v Bolívii,
který je našel). Popsáno bylo r. 1923, má ploše kulaté tělo o Ø až 30 cm s matně
zelenou pokožkou, 8 - 19 žebry, které dělí příčné rýhy na výrazné hrboly. Mladé
oválné areoly kryje krátká bílá plst, později zaniká. Mladé trny jsou pružné,
hnědočervené, staré jsou tuhé, šedé, až 3 cm dlouhé. Krajní (6 - 11) směřují do
stran, střední (1 - 4) odstává od těla. Kvete z mladších areol, poupě je až 4,5 cm
dlouhé, rozevřený květ má Ø 4 cm. Zevní květní plátky mají zpočátku lososovou
barvu, vnitřní jsou bílé, v jícnu zbarvené do červena až fialova. Prašníkové nitky
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červené, váčky žluté až nahnědlé, čnělka bělavá, je zakončena 11 - 18dílnou
narůžovělou bliznou. Plod o velikosti 1 - 2 cm je v době zralosti červený, praská,
malá semena (0,5 mm) jsou lesklá, světle hnědá. Roste v Bolívii, Argentině a
v Paraguay, v nadmořských výškách 400 - 2600 m, na hlinitých, řidčeji kamenitých
půdách, většinou na místech přistíněných křovím nebo stromy. V kultuře vyžadují
dostatek slunce, ale ochranu před úpalem pod sklem, dobré větrání optimální je
místo v pařeništi. Substrát propustný, lehce kyselý, nepřelívat, občas nechat krátce
vyschnout. Zimovat na světle, v suchu a chladu, nesmí zmrznout. Množí se výsevem.
Velikost areálu na kterém se vyskytuje a různé růstové podmínky daly vzniknout řadě
variet, které byly často popsány jako samostatné druhy gymnokalycií (G.
chuquisacanum, izozogsii, lagunillasense, marquezii, millaresii, riograndense,
zegarrae). Charakteristický vzhled semen vedl k ustavení samostatného podrodu
gymnokalycií – Pirisemineum Till & Heese (2 snímky).
Zpráva z nalezišť kaktusů na severu Peru informuje o málo známé
Browningia pilleifera. Sloupovité tělo, dosahující výšky až 5 m, má řadu
postranních ramen, která se někdy dále rozvětvují. Zatím co mladá ramena jsou
hrozivě otrněná, starší jsou úplně lysá. Na oblých žebrech jsou pruhy splývajících
plstnatých areol, které v temeni ramene tvoří plstnatou čepici, z níž vyrůstají poměrně
malé, nevzhledné, žlutozelené květy. Pro sbírku to není vhodný druh. Vyžaduje po
celý rok vyšší teplotu, vysokou vzdušnou vlhkost a vydatnější zálivku, navíc velikost
dospělé, květuschopné rostliny potřebuje velmi prostorný skleník (6 snímků).
Majitelé prostornějších balkonů, teras, schodišť či skleníků se obvykle
poohlížejí po větších, reprezentativně vyhlížejících, ale pěstitelsky nepříliš náročných
sukulentech. Mimo agáví najdou zalíbení v rodu Yucca. Werner Illert píše o svých
zkušenostech s pěstováním Yucca gloriosa (= nádherná). Juky jsou dlouholeté
rostliny, nesoucí na zdřevnatělém stonku chochol tuhých, do špičky vybíhajících listů
s hladkými okraji, tmavě zelené barvy, případně u žlutě podélně panašovaných.
Většina roste na východě USA, od Severní Karolíny až do Floridy, v řídkých lesích,
na travnatých stráních, ale i při mořském pobřeží. Půda je písčitá až hlinitá, zpravidla
chudá na živiny, její pH kolísá mezi lehkou aciditou a malou alkalitou. Staré rostliny
se podobají stromům o výšce až 4 m, s korunou o Ø 1,2 m. Jsou zimovzdorné,
v Evropě údajně snesou mrazy do -25 °C. Stanovišt ě však nesmí být příliš vlhké,
doporučuje se ochrana před deštěm. Juky u nás kvetou od července až do prvých
mrazů. Autor pěstuje panašovanou formu Y. gloriosa osm let v kontejneru o stranách
40 cm, v písčitém substrátu s přídavkem humusu. Zimování bylo bez problémů,
ochranu před delším deštěm poskytl kryt z polštářkové folie. Při výšce 1 m a průměru
50 cm začala po straně růst nová koruna. Ze středu hlavní růstové růžice vyrazil
květní stonek, který byl během 6 týdnů obsypán cca pěticentimetrovými květy
zvonkovitého tvaru, krémové a načervenalé barvy. Květ je oboupohlavní, má vůni
přitahující hmyz, v přírodě je oplodňován specifickým molem z rodu Tegeticula, u nás
se někdy daří přenos pylu štětečkem na bliznu. Po odkvětu stonek odumírá, rostlina
pokračuje v růstu postraními růžicemi listů. Kořeny juk obsahují jedovaté saponiny,
jejichž roztoky ve vodě silně pění. Indiáni je užívali při lovu ryb, květy a plody jsou
jedlé, kořeny až po povaření, mají „pročišťující účinek“ (vyvolávají řídkou stolici).
Vlákna z listů sloužila k výrobě košíků, rohoží a provazů, nad čímž se musí každý
milovník juk jenom podivit a pohoršit (5 snímků).
Malé překvapení připravily svému pěstiteli osmileté, vlastnoručně ze semen
vypěstované rostliny Echinocereus lindsayi. Tento druh vyniká jak krásným
otrněním, tak velkými květy sytě fialovorůžové barvy s červeným jícnem a typickou
smaragdově zelenou bliznou. Z 10 semen se věku 8 let dožilo pět rostlin, dvě byly
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roubované na selenicereus. Ve květech tří rostlin vyrostly spolu s prašníkovými
nitkami neobvyklé růžové třásně. Podle některých zkušených pěstitelů echinocereusů
je to prý nález, který se někdy objeví jen u prvých květů rostliny, později už vymizí.
Asi se jedná o přeměnu části prašníkových nitek na tenoučké okvětní plátky. Jedna
z rostlin měla současně jeden „normální“ květ a druhý s třásněmi. Důkazem jsou tři
snímky kvetoucích rostlin.
Doporučené kaktusy a sukulenty: Parodia mammulosa (prvně popsána 1973
jako Notocactus roseoluteus, dnes skončila ve velkorodu Parodia. Roste
v uruguayském dept. Riviera, pěstovat v lehce kyselém substrátu, chránit před
pražícím sluncem, vydatnější zálivka Zimovat světle, téměř suše, při ±8 °C, kvete
brzy z jara, množí se výsevem); Corynopuntia pulchella (drobné tělo s řepovitým
kořenem, proto úzký a hluboký kontejner. Poměrně velké růžové květy mají už
dvouleté rostliny. Při suchém zimování snese mráz, zalít až v březnu. Množí se
odřezky a čerstvými semeny. Roubovaná bohatě kvete, ale ztrácí typický vzhled);
Gymnocalycium schuetzianum (popsáno 1981 na počest našeho gymnofila dr. B.
Schütze. Je příbuzné G. monvilei, pochází z argentinské provincie Cordoba. Intenzita
karmínové barvy květu souvisí s počasím. Daří se v minerální půdě s přídavkem
humusu. V létě chránit před pražícím sluncem a častěji zalévat, zimovat v suchu a
v chladnu); Eriosyce chilensis var. albidiflora (tato varieta byla popsána Ritterem r.
1980, pochází z Chile. Stonek je zpočátku kulatý, pak válcovitý, květy mají Ø až 5
cm. Pěstovat na slunném, dobře větraném místě, v zimě sucho, bez mrazu.
Neodnožuje, množí se výsevem); Conophytum flavum subsp. novicium (pochází
z jižní Afriky, u nás má dobu růstu od konce července do března, kdy se objevují
květy. V zimě co nejvíce světla, pravidelná zálivka při lehce humózním substrátu. Má
vláknité kořínky, proto pěstovat v misce. V létě seschne pokožka a vznikne tak
ochranný obal, vyžaduje ochranu před sluncem a občasný slabý postřik. Množí se
semeny a dělením větší skupiny hlav po odkvětu); Anacampseros lanceolata (jeden
z asi 50 druhů tohoto rodu, hojně rostoucího ve střední a jižní Africe. U nás má dobu
růstu v létě jako nízký keřík (8 cm) se zdužnatělými lístky a masitými kořínky.
Vyžaduje stále co nejvíce světla, slabou zálivku a živinami chudší substrát. Zimovat
při 5 - 10 °C, co m ěsíc lehce zalít. Světle fialové květy o velikosti 3 cm se otevírají jen
několik hodin na poledním slunci. Ke tvorbě semen však dojde i u neotevřených
květů (kleistogamie), klíčivost čerstvých semen je dobrá).
MUDr. Vladimír Plesník

Gymnocalycium schroederianum Van Osten
Anales del Museo de Historie Natural Montevideo 2, 5(1): 60-63, pl. 49-50, 1941.
Rod Gymnocalycium je mezi pěstiteli oblíbený už proto, že spolehlivě
každoročně kvete, někdy i opakovaně během sezóny a nemá žádné vysoké nároky
na pěstování. Většinou kvetou bíle, ale můžeme mít i rostliny s červenými či žlutými
květy. Druhým výrazným znakem jsou u mnoha druhů trny, které dělají rostliny velmi
atraktivní, některé mohou tělo zcela zakrýt.
Centrum výskytu gymnokalycií je Argentina, odkud se rozšířily do okolních
zemí Uruguay, jižní Brazílie, Paraguay či Bolivie. Nejvíce zajímavých druhů roste pod
Andama v provinciích San Luis, Cordoba, La Rioja, Catamarca, Tucuman, Salta a
další. Dorazit k prvním nálezům pod Andy po příletu do Buenos Aires, trvá prakticky
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celodenní přesun. Druhou možností je přikoupit si letenku do velkých měst provincií,
nejlépe do Cordoby a začít s cestováním až tam.
Avšak první gymna rostou už několik desítek kilometrů od hlavního města,
jedním z těchto druhů je Gymnocalycium schroederianum. Typová lokalita je sice
uváděna z Uruguaye (depart. Rio Negro, severně od městečka Nueva Berlin je asi 7
km oblast zvaná Nueva Mehlem, estancie Fray Bentos), která je však nedaleko
hranic s Argentinou, kde se nachází v provinciích Entre Rios a Corrientes několik
zaznamenaných lokalit tohoto druhu. Tyto provincie se nachází severně od Buenos
Aires, je však varieta Gymnocalycium schroederianum var. bayense, která roste jižně
od hlavního města ve stejnojmenné provincii Buenos Aires. Já navštívil s přáteli
několik míst, i když rozšíření druhu a jeho variet je podstatně větší, viz obr.

Navštívené lokality:
G. schroederianum ssp. boessii, KL07-168, SF, 25 km z. od Vera, 60 m, (S29 23.644 W60 26.241)
G. schroederianum ssp. boessii, KL07-169, SF, 13 km sz od Vera, 58 m, (S29 24.561 W60 05.824)
G. schroederianum ssp. boessii, KL07-170, SF, 29 km sv. od Vera, 54 m, (S29 20.977 W59 56.881)
G. schroederianum ssp. boessii, KL07-170a, SF, 31 km sv. od Vera, 58 m, (S29 17.822 W59 51.901)
G. schroederianum, KL07-173, ER, 18 km sev. od Gualoguaychu, 21 m, (S32 51.319 W58 24.850)
G. schroederianum var. bayense, KL08-002, BA, Sierra Bayas, 251 m, (S36 56.209 W60 09.065)
G. schroederianum var. bayense, KL10-002, BA, La China, 231 m, (S36 46.938 W60 34.160)

Gymnocalycium schroederianum poprvé popsal v Montevideu Van Osten roku
1941 podle dr. L. Schrödera, který objevitel rostliny v květnu 1922 a žil nedaleko
původní lokality, kde pěstoval kaktusy a jiné sukulenty. Po válce znovu našli tyto
rostliny roku 1967 Buining a Horst (HU 289). V roce 1979 navštívil lokalitu známý
sběratel kaktusů Hugo Selmar Schlosser (1893-1973) – mimo jiné narodil se
v Ostravě.
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