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Thelocactus hexaedrophorus ssp. lloydii, CSD 108, Palmas (Frýdl)

Z naší činnosti
Dubnová schůzka byla posunuta o týden později, než bývá zvykem na 13. 4. 2015. Důvodem
bylo, že první pondělí v měsíci proběhly Velikonoční svátky. Hlavní program naši schůzky přinesl
přednášku předsedy z Bratislavy, pana Alberta Škrovana o svých cestách po Bolívii. Když se řekne
Bolivie, je jasné, že bude řeč o sulkorebuciích nebo lobiviích. Samozřejmě v Bolivii rostou i jiné
kaktusy, ale v dnešní době se spoustu pěstitelů zaměřuje na malé rostliny, které bohatě kvetou. Náš
přednášející představil sulkorebucie, kterým se věnuje. Ukázal nám rozdíly na lokalitách, po návštěvě
v rozmezí dvou let. Ale neviděli jsme jen kaktusy, v druhé části přednášky jsme viděli i nádherné
obrázky ze života místních lidí, krásnou přírodu a další záběry. Děkujeme přednášejícímu z Bratislavy,
Albertu Škrovanovi za pěkné povídání za zážitky z cest po Bolivii.

Obrázky našich členů
Thelocactus hexaedrophorus aff. lloydii (Britton & Rose) N. P. Taylor 1998
CSD 108, Palmas
Jednotlivý, kulovitý stonek, 8 - 12 cm velký, epidermis zelenomodrá, s velkými tuberkulemi a silnými
trny. Areola s viditelnou úzkou rýhou, obvykle 7 - 8 silných trnů. Květy asi 6 cm velké, světle, bledě
růžové, tyčinky bíle nažloutlé, prašníky oranžové, blizna světle žlutá.

Rebutia heliosa Rausch, Narvaez, Tarija, R 314
Rebutia heliosa byla nalezena W. Rauschem roku 1968 u vedlejší silnice mezi městy Taria a Narvaez
ve výšce 2400-2500 m n. m., departement Taria, Bolivie. Stonek jednotlivý, občas odnožující, ploše
kulovitý až krátce válcovitý, se silně řepovitým kořenem, temeno vpadlé, pokožka šedozelená.
Jednotlivé stonky 15 - 20 mm široké, až 20 mm vysoké. Žeber 35 - 40, rozložených do bradavek
vysokých až 1 mm. Areoly na vrcholu bradavek, dlouhé, úzké, 1 - 2 mm dlouhé a 0,5 mm široké,
pokryté tmavě hnědou plstí. Okrajové trny pektinátně uspořádané, 24 - 26, bílé se zesílenou hnědou
bází, až 1 mm dlouhé, navzájem se dotýkající a zahalující tělo, středové trny chybí. Květy 45 - 55 mm
dlouhé a 40 mm široké, růžově červené až oranžově růžové. Plod je malá, okrouhlá, tmavě červená
bobule o průměru 4 mm, se šupinami s krátkými bílými kadeřavými vlasy. Semena černá, polokulovitá
s bradavčitou testou. Pěstování nečiní větších pěstitelských problémů.

Mammillaria wrightii f. wolfii Hunt, L 1042
Velkokvětá mamilárie uváděna též jako varieta Mammillaria wrightii Engelmann et Bigelow var. wolfii
(Hunt) Reppenhagen. Je známo jediné naleziště ve státě Sonora, Mexiko, kde roste v horských duboborových lesích u osady Yecora a v Caňonu Santa Clara, v nadmořské výšce asi 1600 - 1800 m. V
zimních měsících zde klesají teploty k 0 °C, nechybí sníh a noční přízemní mrazíky. Stonek jednotlivý,
kulovitý ve stáří i krátce válcovitý, 4 - 10 cm dlouhý a 4 - 8 cm široký. Okrajové trny obyčejně 10 - 14,
tence jehlovité, asi 8 - 12 mm dlouhé. Střední trny (1-)2 - 4, jehlovité, asi 10 - 12 mm dlouhé, horní
přímý, dolní vždy s 2 - 3 háčkovité, tmavohnědé až černé barvy. Květ až 60 mm velký, široce
nálevkovitý, čistě bílé barvy; blizna bělozelená; prašníky žluté, nitky tyčinek sklovitě bílé, vzácněji
narůžovělé. Plod kulovitý až oválný 25 - 30 mm velký, ve zralosti s průsvitným purpurově-zeleným
oplodím a zelenou šťavnatou vonnou dužninou. Semena vejčitá s bazálním hilem, testa černá. Jedná
se o choulostivý taxon s nároky na mírně kyselý, silně propustný substrát a opatrnou zálivkou.

Sulcorebutia cylindrica Donald, V 365
Typové naleziště je nedaleko železniční stanice Puccha, v nadmořské výšce 2600 m mezi osadami
Vila Vila a Cruce v provincii Mizque, dept. Cochabamba, Bolívie. Stonek protáhle válcovitý až 12 cm
dlouhý a 4 - 5 cm široký, pokožka svěže až tmavě zelená, žeber většinou 16, hrbolcovitých, spirálovitě
uspořádaných. Elipsovitá areola nese 10 - 12 okrajových trnů, dlouhých 5 - 10 mm, bílé až světle
žlutohnědé barvy, střední trny 4, dlouhé asi 15 mm. Květ 35 - 40 mm velký, nálevkovitého tvaru,
většinou jasně žluté barvy, někdy s načervenalými okraji nebo celé červené či bílé. Plod oranžově
hnědý, nebo růžově červený s růžovými šupinami. Semena černá asi 1,5 - 2 mm velká. Barevné
odchylky jsou jak v odstínech trnů, tak i v barvě květů. Kvetoucí rostliny jsou ozdobou sbírky na jaře.

Poznámkový notes 2013 – 6. část
KL deník z velkého vandru po Patagonii 6. 11. 2013 – 10. 12. 2013

Pátek – 29. 11. 2013
Ráno vstáváme v 6.30 hodin, sluníčko už svítí, ale v kempu jsme pod
stromami, tak se zde jeho paprsky moc nedostanou. Stan je zevnitř mokrý, tak
začíná ranní sušení, balení, snídaně s dadáčkem (který už pomalu dochází) atd. Stav
tachometru 41 213. Vyrážíme v 8.30 hodin i s Jardou a Romanem na nedalekou
lokalitu za městem na Maihuenia poeppigii, která byla už v roce 2010 vybagrovaná.
Jedeme zjistit, jaký je současný stav. Nacházíme u řeky několik rostlin, z toho dvě
větší (KL13-081). Loučíme se s klukama a vyrážíme dále na sever směr PRIMEROS
PIŇOS a ZAPALA. O kousek dále vidím z auta další velký trs Maihuenia poeppigii
(KL13-082). Zastavujeme a jdeme fotit. Je tu několik velkých kvetoucích rostlin, plody
nejsou zralé. Lokalita pěkná, doufám, že ji v budoucnu též nezlikvidují. Po cestě jsme
udělali dvě náhodné zastávky, jednu vyhlídkovou s araukariemi (KL13-083) a jednu
náhodnou, když jsem kousek u cesty zahlédl rostliny s bílými květy, kaktusy jsme
žádné nenašli (KL13-084). Roman při setkání v kempu říkal, že se kolem cesty ještě
objevovaly zbytky roztávajícího sněhu. Na této lokalitě jsme mu z legrace napsali
SMS, že to nebyl sníh, ale velké plochy kvetoucích Calandrinia affinis a hned za
pískovou dunou rostly stovky modrých květů Oxalis adenophyllum. Dále Jirka
náhodně zastavil asi 31 km před ZAPALA a udělal velmi dobře. Obrovské trsy
maihuenií, ale zajímavější byl nález Pterocactus araucanus „conoideus“ s tmavě
červenými až fialovými květy. Našli jsme ale také rostliny se žlutohnědými,
bronzovými květy. Obě formy měly pyramidální vzrůst a květy vyrůstaly zboku. Je to
nová lokalita tohoto zajímavého druhu! (KL13-085).

Pterocactus araucanus „conoideus“ s tmavě fialovými i s bronzovými květy, KL13-085, 31 km u Zapaly

Jedeme dále na původní známou lokalitu, ale už jen na austrokaktusy a Pterocactus
australis či fischerii. Je to jen nedaleko. Nakonec jsme ještě zastavili u „saliny“ na
staré lokalitě a udělali jsme dobře. Kvetly červené „conoideus“, červený Pterocactus
fischerii a žlutě kvetoucí Pt. australis (KL13-087). Je horko jako hrom a vánek jen
mírný. Úkoly máme splněny a vyrážíme přímo do ZAPALA natankovat benzín. Ten
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se stále více prodražuje, ještě nedávno jsme brali za 6.20 peso a tady už je benzín
už za 8.50 peso, ale nedá se nic dělat, musíme s tím bojovat. Vyrážíme na východ
směr CUTRAL-CO a dále na NEUQUEN po R 22. Před městem odbočíme na R 237
k přehradě VILLA EL CHOCON, kde má být muzeum dinosaurů. Do kempu jsme
dorazili ve 20. hodin, mají zde restauraci, domlouváme biftek. Za hodinku postavíme
stan, sprcha a večeře. Je velmi teplý večer i přes den bylo horko. Kemp je u
přehrady, kde máme nádherný výhled. Je to středisko s muzeem dinosaurů, kde se
chceme podívat. V kempu se vařilo, tak jsme osvobodili Jirku od vaření a dali si biftek
a salát mixta. Jako barbaři z Čech jsme neměli víno, ale dobré pivo GILMES.
Nakonec jsme každý vypili tři velká piva, po úmorném horkém dni celkem bodlo. Při
placení jsme dali slušné dýžko za dobré služby a najednou pro nás začal zpívat
místní pěvec jejich lidová tanga. Nedalo se rychle rozloučit poslouchali dlouho po
půlnoci. Kluci něco natočili na kameru. Zpěvák byl dobrý a nádherně zpíval. I loučení
nemělo konce, ale musíme do pelíšku, čeká nás perný den. Shodli jsme se na tom,
že po úspěšném dni jsme se i dobře pobavili. Bylo to skvělé. I když jsme šli pozdě
spát. Místo spaní S39 15.688 W68 47.345, 402 m.

Argentinosaurus huinculensis, 33 m dlouhý, Museo Municipal Carmen Funes

Sobota – 30. 11. 2013
Probouzíme se do krásného teplého rána za doprovodu zpěvu ptáků. Včera
jsme dali do pokladny po 500 peso a hned jsme to večer v hospodě s El Bonbónem u
tanga za 600 peso pěkně roztočili. Ráno nám přinesli CD včerejšího zpěváka
jménem Fredy „EL Bonbón“, které stálo 50 peso, je to super vzpomínka. Ráno jsme
vstávali v 6.20 hodin. Hned po ránu zde zavlažují trávník a my pracujeme na plánu
dnešního dne. Jirka zná přes facebook kaktusářku ze ZAPALY, se kterou jsme se
domluvili, že se s ní odpoledne sejdeme. Pracuje v muzeu v ZAPALE, takže nebude
problém ji najít. Jmenuje se Carolina Gonzales. Vyrážíme do krásného dne v 8.30
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hodin. Stav tachometru: 41 542. Navštívili jsme nedaleké muzeum dinosaurů, kteří
zde žili na tomto území. Zajeli jsme na Víchovou lokalitu Austrocactus bertinii, asi 5
km za vesnicí. Našli jsme pár rostlin a první zralá semena (KL13-088). Vracíme se
po stejné cestě jak jsme včera přijeli, směr ZAPALA. Zastavujeme v PLAZA
HUINCUL, kde je druhé významné muzeum dinosaurů, které je hned u hlavní cesty.
MUSEO MUNICIPAL CARMEN FUNES je super i s doprovodným výkladem. Při
cestě zpět zastavujeme na pokyn Franty u antény, kde rostou Pterocactus valentinii
má kvést červeně i žlutě a Maihuenia patagonica velké články. Rostliny nám ale
nekvetly (KL13-089). Teď už spěcháme do ZAPALA, kde nás čeká Carolina.
Nečekala jen ona, ale celá rodina. Hned se chlubila svojí sbírkou kaktusů, posbírané
po okolí, kde jezdí na výlety. Měla ještě i jiné rostliny ze severní Argentiny, ale i pár
mexikánů. Objevili jsme u ní zajímavý pterocactus s vystouplými mamlemi. Stále
jsme vyzvídali, odkud to má. Říkala, že směr na PRIMEROS PIŇOS, nakonec jsme
vysadili Františka, naložili ji do auta a jelo se na tu lokalitu. Na místě jsme dlouho
nemohli nic najít, ale za chvíli jásala, že ho má. A hned že jeden kaktus jedno pivo.
Následně našla další a to už jsou dvě piva. Po chvilce jsme našli Pterocactus
araucanus „conoideus“, ale také zajímavé skalničky, nejzajímavější byla růžicovitá
Viola congesta (KL13-090). Když jsme se vrátili v 18 hodin domů, předali jsme jí pár
upomínkových předmětů a na slíbené dvě piva jsme docela zapomněli. Rozloučili
jsme se, poděkovali za příjemně strávené odpoledne a vyrazili v 18.30 hodin
načepovat benzín. Další cíl, směr sever CHOS MALAL. Po včerejšku se na nás
podepsala únava, možná i dlouhé pochody po nalezišti, takže jsme našli v LAS
LAJAS kempink a zaparkovali zde v 19.30. GPS S38 31. 248W 70 21.623, 711m.
Kemp stál pro všechny 50 peso. Pěkné místo.

návštěva u známé pěstitelky kaktusů Caroliny Gonzales ze Zapaly
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Neděle – 1. 12. 2013
Vstáváme v 6.30 hodin do krásného slunečného dne. Noc klidná,, tradiční
ranní rituál. Vyrážíme v 8.20 hodin, stav tachometru 41 849. Při balení stanu jsme
pod ním vyrušili dva malé škorpiony, viz foto. Asi 3 km za městem LAS LAJAS první
úspěšná cvičná lokalita (KL13-091). Na cestě mělo hostinu několik kondorů, které se
mi podařilo nafotit. Navštívili jsme další dvě nádherné lokality, kde rostou Pterocactus
fischerii s dlouhými, zprohýbanými, slámově žlutými trny. Rostliny téměř podobné
severoamerické Toumeaya papyracantha. Jednu asi 20 km za LAS LAJAS (KL13092), druhá lokalita za křižovatkou na BAJADA DEL AGRIO (nemám uložený bod).
Přejeli jsme řeku RIO SALADO po betonovém mostě (foto) a jedeme dále na CHOS
MALAL. Po několika kilometrech se na cestě potulovalo obrovské hejno mladých
pštrosů, ani nebyli plaší, klidně si vykračovali a nechali se fotit. Projíždíme velmi
suchou oblastí PAMPA NAUNAUCO, kde je dost horko, na horách téměř nic neroste.
Směrem do nížin se objevují drobné trávy, příležitostně sem tam nějaké keříky. Jsme
přes 1000 m vysoko, ale do toho horka se mi moc nechce ani z auta ven. Práce je
práce a tak musíme občas zastavit, teď si však necháváme větší pauzy. Přejeli jsme
přes most na řece RIO NEUQUÉN a vjíždíme do CHOL MALAL. Při vjezdu je
policejní stanice a kolem plno automobilových vraků. Je neděle a policajti mají volno,
zajíždíme do města načepovat benzín. Je zde celkem velká fronta. Nakoupili jsme
jídlo, vodu atd. Na náměstí a zahradách kvetly oleandry, to znamená, že zde
nemohou být mrazy, spíše nad nulou. Vyrážíme pod ANDY po RP 43, směr
ANDACOLLO, po staré asfaltové cestě. U cesty vidím velké trsy žlutě kvetoucích
rostlin, stojíme na focení, paráda S37 15.729 W70 24.491, 1029m. V pozadí
nádherná scenerie zasněžených AND. Zastavuje u zajímavého místa se znaky
vulkanické činnosti v černém vulkanickém popelu dopadající do vody, v nichž se
nacházely sedimentové pecky, asi 1300 m. zastavili jsme na vyhlídce nad městem
ANDACOLLO ve výšce asi 1250 m a šli se podívat na kopce (KL13-093). Franta jako
první hlásí nález, je to Austrocactus coxii pěkně vytrněný s nažloutlými trny, květ
žlutý, okvětní plátky do oranžova, až hnědé barvy, blizna žlutobílá až růžová.
Vracíme se zpět, mise splněna. Na vrcholcích hor je vidět pásy roztávajícího sněhu,
zde je však dost horko a sníh už žádný. Vrátili jsme se do CHOL MALAL, dali si
kafíčko a zmrzlinu, která v tom horku přišla vhod. Pak už jsme vyrazili na sever směr
BUTA RANQUIL a dále na BARRANCAS, kde už jsou hranice s provincií MENDOZA.
Ta je náš nejsevernější cíl letošní kaktusové výpravy, ale to nás ještě čeká několik
zajímavých lokalit, a poslední týden pobytu. Před BUTA RANQUIL, asi 13 km jsme
zastavili na focení vulkánu TROMEN, při této příležitosti jsme se prošli a našli
Pterocactus valentinii, tzv. horský typ s hnědým květem a Maihueniopsis
platyacanthus (KL13-094). Nacházely se zde dva typy hornin, v sopečných
vyvřelinách kaktusy nerostly, zatím co na vápencovitých skalnatých deskách jich bylo
poměrně dost. Vě městě jsme nabrali benzín, zatím nejdražší ze všech, za 10 peso.
Nyní nás čeká delší přesun, ale chtěli bychom alespoň přejet hranice a pak někde u
řeky zakempovat. Je 18.30 hodin a stále velké horko. Krajina je téměř pustá,
připomíná to obrázky z Měsíce, šedé prachové hory se střídají s vulkanickými
sedimenty. Kolem cesty se objevily celé kolonie nádherných, žlutě kvetoucích
skalniček, zastavujeme na focení. Přejeli jsme hranice, nikdo nic nekontroloval, V
řece RIO BARRANCAS byla kalná voda, asi zde muselo nedávno pěkně pršet..
Vjíždíme do kopců CERRO EL MILICO. Zastavujeme u strže mezi kopci a jdeme na
průzkum (KL13-095), je to první lokalita v provincii MENDOZA. Jdeme až nahoru,
kde roste Pterocactus valentinii (horský typ) s rudě červenými květy. Při zpáteční
cestě přes dvě strže, rostly i níže. Prakticky už za šera vyjíždíme hledat spaní. V
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RANQUIL NORTE kempink není, tak jedeme dále. Řekli jsme si, že přespíme u řeky
RIO GRANDE, což je půl hodiny cesty. Dojeli jsme totálně za tmy, létali jsme s
čelovkami po okolí a hledali vhodné místo na spaní. Jirka věděl z poslední cesty, že
je zde kousek staré prašky, na které by šlo stan postavit. Po chvíli místo nachází.
Krása místa na spaní se objeví až ráno. S36 30.991 W69 40.144, 1077m.
Zakempovali jsme kolem 10. hodiny. Tentokrát jsme nic neuvařili, vzali jsme si chleba
a tuňáka, zapili dobrým vínem a diskutovali pod rozzářenou oblohou. Hledali jsme na
obloze ufony, ale viděli jsme jen padající hvězdy. Mezi prvními známými souhvězdími
vychází ORION, který je však postavený opačně než u nás. Magický JIŽNÍ KŘÍŽ
vychází těsně nad obzorem až po 23. hodině. Zalehli jsme ve 23.30 hodin.

Pterocactus fischerii, KL13-096, u mostu přes řeku Rio Grande

Pondělí – 2. 12. 2013
Vstáváme před 6. hodinou, před východem slunce. Fotíme nádherně červené
mraky nad obzorem. Je příjemně chladivý větřík, což před horkým dnem příjemně
osvěží. Po tradičním rituálu balení, tentokrát drobné hygieny a snídaně vyrážíme v
7.40 hodin. Stav tachometru: 42 323. Máme namířeno směr MALARGUE. Zastavili
jsme u mostu přes řeku RIO GRANDE, v kaňonu LA PASARELA, kde asi 200 m
vlevo roste v písku Pterocactus fischerii. Nádherně vytrněné rostliny už po odkvětu.
(KL13-096). Na závěr Jirka našel dvě podkovy pro štěstí a to už má jednu nalezenou
dříve, dělíme se s Frantou, aby nám všem štěstí přálo. Než jsme vyrazili, přijeli dva
Italové na motorkách a ptali se na cestu. Najeli jsme na objížďku u BARDAS
BLANCAS po prašné cestě, kde jsme udělali dvě zastávky, ale nic mimořádného zde
nerostlo (KL13-097, 098). Dále jsme zastavili asi 8 km před MALARQUE, kde na
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kopci rostlo spoustu zajímavých kaktusů a už to nejsou jen patagonské druhy (KL13099). Ve městě jsme nakoupili benzín, jídlo a vyrazili jsme ve 14. hodin směr LAS
LEŇAS. Kafíčko, které jsme si dali na pumpě nás osvěžilo a cesta rychle ubývá.
Vypral jsem si první semena, která jsem nasbíral a byla zralá. Jirka se podíval na
pumpě na internet a zjistil, že Carolina už dala fotky z návštěvy u ní na facebook a že
je tam už desítky ohlasů. V LAS LEŇAS jsme zastavili u POZO DE LAS ANIMAS a
fotili změny na dírách. Následovala zastávka u cedule, podívat se na Viola vulcanica
a Austrocactus hibernus (KL13-100) a další za LAS LEŇAS na Viola columnaris. Na
zpáteční cestě, asi uprostřed na hlavní, u laguny NINA ENCANTADA, roste divoce
vytrněný Austrocactus sp. a malá tmavá Viola sp. (KL13-101). Je nejvyšší čas vyrazit
na THERMAS SOSNEADO. Jsou to bývalé staré lázně, které jsou už nefunkční. Ani
se nedivím, z EL SOSNEADO je to totiž 65 km po cestě necestě. Dokonce jsme
museli auto i potlačit, když nechtělo po štěrkové cestě do kopce vyjet, hrabalo a
hrabalo. Nakonec se ale dílo zdařilo a po velmi špatné cestě jsme dorazili do cíle.
Termální pramen byl vlastně větší díra v zemi, sírového zápachu, ale hlavně pro
zdraví dobrý. Po večeři jsme se šli uložit do sírové lázně, ať smrdíme všichni stejně.
Nožičky se mi pěkně odmočili. Místo spaní kousek od pramene, abychom mohli
rychle přeběhnout z teplého pramene do připraveného spacáku. Po setmění se totiž
poměrně rychle v horách ochladilo. Vedle je ještě jeden bazén větší, ale voda v něm
je chladnější. GPS S34 46.243 W70 03.448, 2174 m. Panenská příroda, nikdo zde,
kromě nás není, jen zvířátka a ptáci na lagunách a nad námi se tyčí vysoké vrcholky
zasněžených hor.

Austrocactus sp. El Sosneado, KL13-103, estancia Los Arroyos
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Úterý – 3. 12. 2013
Vstáváme v 6.45 hodin, ale venku je v horách dost chladno. Slunéčko vylézá
zpoza hor později, ale vše hned ohřívá. Po sbalení věcí vyrážíme v 8.45 hodin, stav
tachometru 42 701. Po cestě děláme několik cvičných zastávek, většinou všude
kolem cesty roste Maihuenia patagonica, zajímavá forma velkých kopců (KL13-102).
Poslední zastávka na R 220 byla plodná, zvláště mě upoutal divoce vytrněný
Austrocactus sp. (KL13-103), který jsme našli už na cestě na LAS PEŇAS. Dojeli
jsme do EL SOSNEADO, kde jsme nabrali benzín, dali si kafíčko a pivko. Začíná být
pěkné vedro. Nyní nás čeká zrychlený přesun směr SAN RAFAEL. Po cestě
plánujeme jen jednu, maximálně dvě krátké lokality a dojet do TUNUYÁN.
Nepojedeme zkratkou po RN 40, ale po asfaltce R 144 směr SAN RAFAEL a od
města severozápad po R 143 směr SAN CARLOS dále do TUNUYÁN. Jen jsme na
chvíli zastavili udělat foto u cedule RN 40 s 3000 km, která je v SOSNEADO. Po
úmorné zdlouhavé cestě v horku přijíždíme do vesnice PAREDITAS, kde opět
najíždíme na RN 40, která už je zase asfaltová. V dáli se tyčí pohoří AND, které jsou
v bělavém oparu. Dojeli jsme do města TUNUYÁN, kde je odbočka na EL MANZANO
HISTÓRICO. Nabrali jsme plnou nádrž a vyrazili do hor. Zajeli jsme až 1 km před
starou celnicí, na GPS od Sarnesů a našli jsme austráče bez problému. Nádherně
vytrněné kytky se žlutým květem a fialovou bliznou, pravděpodobně Austrocactus
philippii. Dále zde kvetly Maihueniopsis ovata se žlutým květem a několik Soehrensia
formosa (KL13-104). Po 19. hodině vyrážíme zpět z hor do EL MANZONO
HISTORICO, kde jsme viděli po cestě několik kempů. Zajeli jsme asi 5 km za
městečko a usadili se v pěkném kempinku, kde vůbec nikdo nebyl, za osobu 60
peso. Je to pěkné místo v údolíčku, kde nefouká vítr a nedaleko teče říčka. Hned za
kempem DON VENACIO jsou skalnaté kopce, což jsou potenciální lokality na ranní
rozcvičku. Místo spaní, S33 35.692 W69 19.762, 1436 m. Je příjemný vlahý večer.
Pokladník vybral po 500 peso.

Soehrensia formosa, KL13-104, El Manzano Historico
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Perezia carthamoides, KL13-105A, vyhlídka na Aconcagua

Tropaeolum polyphyllum, KL13-105A, vyhlídka na Aconcagua
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Středa – 4. 12. 2013
Vítá nás krásné, tiché, slunečné ráno, jen sem tam zašustí postřik trávníku,
který dopadne na listí stromů. Ráno je velmi teplé a v noci bylo nadmíru teplo. Je
vypráno a vše se přes noc dobře usušilo. Musím se nachystat na telefonování ze
Student Agency, blíží se konec našeho pobytu a je třeba zjistit, zda vše platí ohledně
našeho odletu z BUENOS AIRES nebo jsou-li nějaké změny. Franta má po ránu
jedno velké mínus, zapomněl na povinné ranní čištění zubů štamprličkou. Ale
následně vše napravil. U plotu fotíme domácí lamy. Před výjezdem jsme s Frantou
zašli na kopec nad kempem, velmi plodná lokalita, 8 druhů kaktusů (KL13-105).
Vyrážíme dále směr USPALLATA v 9.15 hodin, stav tachometru: 43 115 km. Máme
ujeto celkem 10 600 km. Vyjeli jsme z kempu za vesnici nafotit kopeček
ACONCAGUA, vysoký 6959 m – paráda. I tady v rovině rostly kaktusy: Pterocactus
tuberosus, Trichocereus candicans, Opuntia sulphurea a velký trs oranžově
kvetoucích Opuntia vulgaris, je to prakticky z druhé strany kempu na výjezdu. Dojeli
jsme na asfaltovou cestu R 89 vedoucí do městečka TUPUNGATO. Po R 7 jsme jeli
kolem nádherných horských scenerií až do USPALLATA, zde jsme nakoupili benzín
a vyrazili ještě dále do hor, podívat se na vyhlídku nejvyšší horu ACONCAGUA.
Nedílnou zastávkou je zde i tržiště ležící nedaleko PUENTE DEL INCA. Nakoupili
jsme svetry a čepice, ať vypadáme jako čistí Inkové, jak s úsměvem říkal prodavač
INCA PURO. V 16. hodin jsme vyrazili zpět do USPALLATA. Nádherná cesta údolím
uzavřené ze dvou stran horami přináší fantastické pohledy na horské masivy.
Sluníčko stále svítí, hory více zvýrazňuje a vybarvuje. Na sever od USPALLATA jsme
udělali ještě dvě lokality, rostlin málo, asi zde muselo mrznout a staré kytky zde
téměř nebyly, jen pár malých semenáčků. První byla na R 39 u estancie
TAMBILLOS, kde se vyskytuje známá Puna clavaroides (KL13-096). Při zpáteční
cestě jsme zastavili asi 6 km před USPALLATA, kde jsme v roce 2010 fotili desítky
kusů Pterocactus reticulatus, bohužel letos zde nebyl ani jediný (KL13-097).

Puna clavaroides, KL13-106, Los Tambillos, nad Uspallata
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Vrátili jsme se do USPALLATA do kempu asi v 19.15 hodin. S32 35.367 W69
20.886, 1892 m. Dnes nevaříme, kuchař stávkuje, nenašel Pterocactus reticulatus.
Já bych řekl, že jdeme slavnostně završit celkově dobrý výlet. Ještě sice máme to
nejdůležitější před sebou, ale to oslavíme ještě jednou. Vše schováváme a jedeme
do města na jídlo a nějaké to pitíčko. Rychlá sprcha byla skvělá a po 20. hodině
vyrážíme do ulic. Nejlepší je biftek a saláta mixta, pivečko GILMES, posezení do
půlnoci. Když jsme zalehli a usínali, přišel ožralý správce a chtěl zaplatit za kemp.
Když jsme přijeli a domlouvali vše, tak kosil trávu a neměl čas, chtěl 100 peso za
osobu. V noci hulákal a chtěl prachy hned. Franta vylezl ze stanu, dal mu celkem 100
peso a byl klid. Víc ani nedostal, neměl ani teplou vodu a žádné další výhody. Noc
dále proběhla už v pohodě.

Pyrrhocactus sp., KL13-109 R153, průsmyk R153

Čtvrtek – 5. 12. 2013
Vstáváme v 6.30 hodin a po ožralém správci ani vidu ani slechu. Je pěkné
počasí a před námi hlavní cíl cesty Austrocacrus ferrarii. Vyrážíme v 8.15 hodin, stav
tachometru 43 496 km. Už abychom tam byli a našli ho. Než vyrazíme do přírody,
jedeme načepovat benzín, jako vždy plnou nádrž. Cena benzínu nepoměrně roste,
už je všude přes 9 peso, dokonce na jedné pumpě byl za 10 peso. Nedá se nic dělat,
když chceme cestovat, musíme kupovat i benzín drahý. Jedeme po R 39 na sever do
provincie SAN JUAN, kde těsně před hranicí je odbočka na PUNTO SANTA CLARA
DE ABAJO, odbočujeme na R 153 směr LOS BERROS. Na křižovatce děláme
krátkou průzkumnou zastávku, kde roste černě vytrněný Maihueniopsis glomerata
(KL13-108). Postupně vyjíždíme stále výše až na zlom, kde při sjezdu je doporučená
lokalita. Rostlin je zde poměrně dost, i jiných druhů kaktusů jako Pyrrhocactus sp. s
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červenými květy, Austrocacrus ferrarii či Soehrensia formosa (KL13-109). Projížděli
jsme nádhernou, skalnatou krajinou, kde na svazích rostly spoustu velkých
Soehrensia formosa, v nižších polohách se objevily další velké kaktusy Denmoza
rhodacantha a další. Vidím na svahu červeně kvetoucí kaktusy, zastavujeme a jdeme
fotit, paráda (KL13-110). Přejeli jsme přes škaredé město LOS BERROS a jen
okrajově jsme projeli město SAN JUAN. Zde jsme na vedlejší cestě jsme ve stínu
pojedli vynikající ovčí sýr, který byl ovšem až moc tvrdý. Vyjeli jsme na výpadovku
RN 20 na SAN LUIS a uháněli suchou, vyprahlou krajinou. Venku je velmi horko, v
autě máme puštěnou klimatizaci. Blížíme se k Národnímu Parku - PARQUE NAC.
SIERRA DE LAS QUIJADAS a blíží se večer. Je zde místo ke kempování, tak tam
zajíždíme. Kromě nás zde kempují dvě rodiny, jedna z Německa, druhá z Francie.
Jdeme se podívat na vyhlídku s překrásnými výhledy do krajiny a rozpadajících se
skalních útvarů. Nás však zajímají kaktusy, které zde rostou. Nejzajímavější je
Pyrrhocactus bulbocalyx (KL13-111). Je to prakticky poslední letošní lokalita, teď už
nás čeká jen velký přesun. I večer je stále velké horko, stavíme už za tmy stan, ale
jen vnitřní část, abychom se uvnitř neudusili. Fouká příjemný vítr, který místy zesílí,
nebo ustane. Zaléháme po polévce poměrně brzy, to horko celého dne nás asi
zničilo a padá na nás únava.

Austrocacrus ferrarii, KL13-109, R 153, průsmyk

Soehrensia formosa, KL13-109, průsmyk, Pyrrhocactus bulbocalyx, KL13-111, Sierra de las Quijadas

Lumír Král
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Historie botaniky v obrazech – 6.
Pierre Magnol (1638 - 1715)
Francouzský botanik, pocházel z rodiny lékařů,
sám také roku 1659 vystudoval titul doktor
medicíny. Většinu života pracoval v Montpellieru
a zabýval se přírodnímí vědami, především
botanikou. Získal funkci asistenta v botanické
zahradě v Montpellieru, v roce 1694 titul
profesor medicíny University Montpellier a v
roce 1696 se stal ředitelem botanické zahrady v
Montpellieru. Vyučoval botaniku, k jeho žákům
patří významní botanikové Joseph Pitton de
Tournefort, Antoine a Bernard de Jussieu.
Sbíral rostliny v Languedoku, Provensálsku, v
Alpách i Pyrenejích. V roce 1689 vyšla kniha
„Prodromus historiae generalis plantarum“, r.
1697 spis „Hortus regius Monspeliensis“, Po
jeho smrti 1720, vyšlo „Novus caracter
plantarum“. Navrhoval klasifikaci založenou na
charakteristice kalicha a koruny. S jeho jménem
se vztahuje mnoho druhových jmen, ale i název
rodu Magnolia.

Sebastian Vaillant (1669 - 1722)
Vystudoval
lékařství
v
Pontoise,
nastoupil na praxi jako chirurg v Paříži. V
roce 1702 nastoupil studovat v Jardin
des Plantes botaniku u Tournerforta. V
roce 1708 se stává kurátorem královské
sbírky. V roce 1716 se stává členem
akademie věd. Naznačil Linného umělou
soustavu rostlin, bohužel onemocněl a
jako chudý neměl peníze na vydání
svého díla „Botanicon parisiensis“,
ilustrace zde nakreslil Claudy Aubriet .
Tyto rytiny byly publikovány až v roce
publikovaný v 1727. Jeho herbář rostlin,
rostoucích v okolí Paříže je nyní uložen v
Je
Národním
muzeu
přírodopisu.
zajímavé, že právě tento zahradník
postavil první skleník ve Francii, kde
pěstoval importní rostliny, mezi nimi i
kaktusy.
KL
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Informace
-------

1. 6. 2015 – přednáška Ing. Michal Rec: ze sbírek našich kaktusářů
3. - 5. 6. 2015 – výstava kaktusů a jiných sukulentů, Ostrava - Poruba, stanice přírodovědců
26. - 28. 6. 2015 – setkání kaktusářů Pobeskydí, Frýdlant nad Ostravicí, RS Budoucnost

---

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 (Čkalovova 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
Aktualizované informace najdete na internetových stránkách Klubu: www.pavko.cz/kko
Informace na naše www stránky zasílejte administrátorovi na e-mail: klouda@iol.cz
Osobní stránky Lumíra Krále, kde najdete také aktualizované informace o činnosti našeho
kaktusářského Klubu: www.lumirkral.webnode.cz

---------

A je to tady
Kaktusářská sezóna je v plném proudu. Květen a červen je období, kdy
kaktusy nejvíce kvetou. Proto probíhá v tuto dobu nejvíce výstav po celé republice.
Kromě výstav se pořádá na různých místech také spoustu setkání kaktusářů. Na
internetových stránkách Společnosti je seznam kaktusářských akcí, které můžete
navštívit. Většinou se přátelé zajedou podívat do nejbližších míst, aby se podívali co
pěstují jejich kamarádi a také, aby si s nimi povykládali. Můžete však být někde dále
na dovolené, kde také mívají kaktusáři výstavy. Stačí se podívat na Kaktusářské
akce a vybrat si patřičné místo a pak už jen zajít na výstavu a zpestřit si dovolenou.
Instalace výstavy
Po pondělní schůzce nás čeká hned v úterý 2. 6. 2015 instalace výstavy.
Tradičně výstava proběhne ve Stanici přírodovědců na Čkalovové ulici v Porubě. Kdo
ještě nezačal chystat rostliny na výstavu, má nyní nejvyšší čas. Bohužel v poslední
letech vystavuje čím dál tím méně našich členů. Každý pěstitel by měl mít čest
představit své výpěstky. Bohužel členská základna stárne, naši pěstitelé přestávají
mít sílu navozit ukázku svého pěstitelské umění a mladí se do Klubové činnosti
zrovna nehrnou. Každý by se měl sám nad sebou zamyslet a pár rostlin ukázat na
výstavě. Prosíme všechny pěstitele, aby přivezli na výstavu své rostliny, abychom
ukázali široké veřejnosti, že kaktusáři v Ostravě ještě nevyhynuli.

Adresy autorů:
Král Lumír, e-mail: lumir.kral@seznam.cz
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Rebutia heliosa, Narvaez, Tarija, R 314

Mammillaria wrightii f. wolfii, L 1042

Sulcorebutia cylindrica, V 365

Obrázky na titulní i zadní straně tohoto Ostníku nafotil náš člen František Frýdl ve své sbírce. Chcete-li
se také pochlubit kamarádům obrázky svých rostlin, obraťte se na redaktora Ostníku.

