
        Číslo  463. Ročník  46. Říjen  2017   
  Melocactus curvispinus ssp. loboguerreroi (foto Jaroslav Vích) 



Z naší činnosti   První pondělí měsíce září byl slavnostní nejen pro děti, které po prázdninách nastupovaly do školy, ale i nás pro starší ročníky, kteří se zabýváme kaktusařením. Proběhla totiž první schůzka po dvouměsíční pauze. Sešlo se nás 25. Chyběl nám Lumír Král, bohužel zase laborující se svým porouchaným srdíčkem, který ovšem stačil z nemocnice vše zorganizovat. Schůzkou tedy prováděl Pavel Klouda, který nejdříve vyřídil všem Lumírovy pozdravy. Ve Středisku přírodovědců je nová paní vedoucí - Mgr. Petra Litviková. Mgr. Marie Kociánová, s níž jsme léta spolupracovali, odešla do důchodu. Vše by ale mělo fungovat obdobně, jako dříve. Paní vedoucí nám spustila notebook s dataprojetorem, aby mohla proběhnout přednáška. Tu si na tento den připravil Miloš Poratzský. Nejenže nám představil rostliny ze své sbírky, ale také své osobní názory na taxonomii, nové popisy, uvádění polních čísel apod. Svého času mu jeden návštěvník řekl, to vyhoď, vždyť to jsou nejsou rostliny ze semen z lokalit, ale vlastně již kulturní rostliny, kde výběr prováděl sám majitel. Rostliny (naštěstí) nevyhodil a návštěvníka (naštěstí?) taky ne, ale konstatoval, že i na lokalitě si kaktusář sbírá semena z vybraných rostlin, pokud jich tam je dostatek. A přes vysokou variabilitu, která na lokalitě může být, doveze právě ten vybraný materiál. A u větších odchylek už nálezce inklinuje k popisu forem či variet. A taxonomie? Současný vývoj a nekonečně přeřazování druhů do jiných rodů, velkorodů nebo překombinovávání, které může mít třeba osobní důvody (uvedeno na příkladu konkurence rakouských a našich gymnofilů) by mohl vést k tomu, že by se kaktusář místo pěstování rostlin zabýval neustálým přepisováním štítků. Proto u Milošových rostlin zůstávají původní popisky. Pryč jsou však doby, kdy se tvrdilo, že sbírka rodu Turbinicarpus či Frailea se vejde na malý kousek a je kompletní. Z trochu jiných příčin mohou být popisky neodpovídající, když vetchozraký návštěvník ze zvědavosti štítek vytáhne, a pak, při své roztržitosti, ho píchne k jiné rostlině. Nu, kaktusáři jsou nezřídka starší lidé. Jde-li o rostlinu podobnou, už to nikdo nedá do pořádku. Přednáška byla zajímavá, byla osvěžením z předcházející série cestopisných témat. V druhé, kratší části schůzky jsme ještě využili prezentace fotografií ze sbírky Františka Frýdla, v níž jsme mohli zahlédnout i rostliny ještě ve sbírkách málo rozšířené. Na závěr proběhla tombola, k dispozici bylo větší množství rostlin. Nový školní rok i mezi kaktusáři začal zajímavě a myslím, že jsme ze setkání odcházeli spokojeni.  Ing. Pavel Klouda    Obrázky našich členů  Všechny obrázky na titulní a poslední straně pořídil Ing. Jaroslav Vích, na své poslední cestě po Kolumbii a jsou součástí jeho příspěvku v tomto čísle Ostníku pod názvem: Kolumbie očima českého kaktusáře. Jak už napsal výše Pavel Klouda, odpočíval jsem několik dnů v nemocnici. Na přednášku Miloše Poratzkého jsem se velice těšil a tak mě hodně mrzí, že jsem ji neviděl. V nemocnici jsem neměl náladu ani na psaní Ostníku, spíše jsem to nezvládal časově, ale napadla mě dobrá myšlenka. Z cesty po Kolumbii se vrátil náš prezident Jaroslav Vích, kterého jsem požádal o napsání prvních dojmů z cesty. Vím že po příletu z cesty, není zrovna moc času, když se musí zpracovat všechna data, ale přesto Jarda článek přislíbil. Na prezidenta je vždy stoprocentní spolehnutí a tak za deset dnů byl jeho článek vložen do Ostníku i s doplňujícími obrázky. Do Kolumbie kaktusáři zrovna moc nejezdí i když je to nádherná země. Nyní se můžeme o této zemi dovědět něco z péra našeho člena Jaroslava Vícha. Pěkné počtení a autorovi hodně díků. Na jeho barevných obrázcích vidíme např.: Melocactus curvispinus ssp. loboguerreroi  Melocactus schatzlii ssp. chicamochae, u Corrales                             Wigginsia vorwerkiana, u Corrales Mammillaria columbiana u Corrales     Pilosocereus lanuginosus ssp. colombianus  Stenocereus griseus Melocactus curvispinus ssp. obtusipetalus 
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Z našich sbírek Ing. Stanislav Slovák   Dobří holubi se vracejí, tak zní známé přísloví. To platí o našem bývalém, dlouholetém kamarádovi Ing. Stanislavovi Slovákovi z Klimkovic. Kaktusy začal pěstovat v roce 1977, kdy také začal docházet mezi ostravské kaktusáře. Po pár letech zastával ve výboru funkci pokladníka. Po revoluci podnikal v rybářství a pro nedostatek času přestal do Klubu kaktusářů docházet. Teď už je v důchodu, má více času a už se několikrát mezi námi na schůzce či výstavě objevil. Sbírka není moc velká, ale o to více je pěknější. Nejdeme zde prakticky všehochuť od mexických specialit až po jihoamerické kaktusy. Nádherná je celá zahrada v japonském stylu.  

      



OSTNÍK – říjen 2017 ………...................          .…………………………………………  116 
     Zde nesmí chybět jezírko s koi kapry, můstkem či altánkem, prostě paráda. Druhou zálibou Stanislava je pěstování bonsají různých tvarů. Jak kaktusáři jezdí na lokality kaktusů v Americe, tak se Standa vypravil do Japonska na obhlídku japonských zahrad. Přejeme mu ještě hodně elánu a pěstitelských úspěchů. 
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Kolumbie očima českého kaktusáře  Návštěvu Kolumbie jsem plánoval od roku 2014. Od myšlenky k realizaci však vedla dlouhá cesta. Nejprve bylo třeba naplánovat trasu cesty. Dobrou mapu v Evropě nekoupíte, tak jsem musel využívat mapy Google. Jenomže i dobrá mapa je vám k ničemu, když nevíte, kde kaktusy hledat. Kolumbie je, oproti „klasickým“ kaktusářským zemím, jiná.  Kaktusy se zde nalézají jen v určitých oblastech. Když píšu „v oblastech“, nepředstavujte  si  nějaké rozsáhlé území. Většinou se jedná o malé údolí sevřené kopci, z nichž jedna strana vytváří jakýsi srážkový stín.  V takových údolích je dnes původní  vegetace  většinou  zlikvidována  a jen některé opunciovité a cereusovité rostliny vzdorují  zemědělskému tlaku. V kopcích  najdete  pole, která  jsou zavlažována, čímž se mění i mikroklima původně semiaridní oblasti. Pozoruhodné je, že v sousedních údolích už nenajdete žádný kaktus. Semiaridních údolí je možná v Kolumbii více, ale prozkoumávat větší oblasti není v silách ani možnostech českého cestovatele.   Dalším problémem byla bezpečnostní situace v Kolumbii. Z toho se odvíjely i další problémy. V Kolumbii  fungovaly  pouze místní půjčovny aut a bylo nemožné si auto objednat. Také ubytování pro cizince bylo problematické. Teprve v minulém roce (2016) se podařilo uzavřít mírovou dohodu v ozbrojeném konfliktu s Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), který trval od roku 1964. Dnes se v Kolumbii etablovaly známé půjčovny aut (AVIS, Localíza aj.), prostřednictvím rezervačních systémů se dá objednat i hotel. Rozšiřuje se síť platebních terminálů VISA, MasterCard. Výměna dolarů za domácí měnu (kolumbijské peso – COP) je možná na letišti v Bogotě, některých hotelích a některých pobočkách Western Union. Orientačně 1000 COP je přibližně 8.50 Kč. České koruny ale nevyměníte!   V současné době se bezpečnostní situace v Kolumbii stabilizovala a tam kde jsme se pohybovali, jsme se cítili bezpečně. Nutno říct, že bezpečnostní složky, zejména policie, fungují a jsou vidět. Vlastně ne všichni, významnou složkou ochrany jsou policisté v civilu. Taxikář nás učil je poznat. Na silnicích probíhají bezpečnostní kontroly. Zažili jsme jich několik. Vždy ale byli policisté zdvořilí, požádali o doklady, otevření kufru u auta, jen jednou se dívali do batohu. Po kontrole vždy poděkovali a srdečně se rozloučili. Také ve městech jsou vidět jejich slušivé, olivově zelené uniformy s reflexními vestami. Jednotliví policisté jezdí na kolech, koních i motocyklech. Ačkoliv se v tištěných průvodcích nedoporučuje vycházet po setmění z hotelu, máme opačnou zkušenost. Tam, kde běhají malé děti a mládež po setmění po ulicích, nemůže být nebezpečno. Tak jsme to zkusili a byli jsme překvapeni srdečností a přátelským chováním Kolumbijců. Dokonce i ve městě Buenaventura (přístav u Tichého oceánu), kde převládá afrokolumbijské obyvatelstvo, jsme byli na diskotéce, popíjeli jedno pivo (0,33 l) za druhým a místní nás brali jako přátele. Dokonce i prodejci drog na molu v Buenaventuře, kteří poznali, že jsme cizinci, se chovali přátelsky. Ani náznakem se neprojevovali agresivně i když jsme odmítli jejich nabídku. Rozloučili se širokým úsměvem. Ale zpět ke kaktusům. V únoru letošního roku nastala příznivá situace a letenky do Kolumbie, které dosud stály přes 30 tis. Kč zlevnili na 20 tis. Kč a pronájem auta na 23 dnů byl za necelých 30 tis. Kč. Už se nedalo váhat, i když mi spolucestující odřekli. Naštěstí se našla včas náhrada. 15. srpna ráno jsme stáli na letišti Sweechat ve Vídni a čekali na odlet do Amsterdamu, kde jsme přestupovali na spoj do Bogoty, kde jsme přistáli ještě týž den. V Bogotě je totiž o 7. hodin méně než u nás. Nadmořská výška Bogoty je více než 2 500 m. n. m., tj. o více než 900 metrů výše než je vrchol naší Sněžky. 
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Po nezbytných formalitách jsme hledali kancelář půjčovny aut Localiza, která měla být na letišti (alespoň to tak bylo uvedeno v informacích na webových stránkách). Bohužel a to bylo trochu nepříjemné překvapení, kancelář půjčovny aut Localiza na letišti nebyla. Od taxikáře jsme se dozvěděli, že půjčovna je vzdálená asi 1,5 km od letiště. Za 10 tis. COP nás odvezl (a zároveň okradl o 4 tis. COP). Byli jsme ale rádi, že jsme půjčovnu našli. Bylo vidět, že je to nová provozovna. Samá nová auta. My jsme měli objednané Renault Logan, 1600 ccm a to jsme také dostali. Mělo najeto asi 12 tis. km. Po převzetí auta jsme nastavili GPS do hotelu a odjeli. Hotel byl vzdálen necelé 3 km. Po dlouhém cestování z Evropy jsme již nic neplánovali. Jen nějaké jídlo, sprcha a postel.                                       Guy Xhoenneux                                         katedrála na Plaza Bolívar v Bogotě    poušť (Desierto) Tatacoa 



OSTNÍK – říjen 2017 ………...................          .…………………………………………  119   jeden z foliovníků ve sbírce G. Xhoenneuxe   Druhý den jsme se stěhovali do oblasti Mosquera, což je údajně samostatné město, ale prakticky se jedná o předměstí Bogoty se všemi problémy místní dopravy. Do oblasti Mosquera a přilehlé semiaridní oblasti Desierto Sabrinsky jsme směřovali s cílem najít Wigginsia vorwerkiana. Naposledy ji zde nalezl asi před 20 lety Josef Alfred Wanie z Německa. Měl jsem od něho pár informací, ale po prvním dnu bylo jisté, že terén je už jiný, než jak ho poznal J. A. Wanie. Obrovský stavební boom v oblasti spotřebovává obrovské množství stavebního materiálu, zejména písku  a kamene. Kopce, které procházel J. A. Wanie,  jsou přeměněny v lomy a těžba je postupně likviduje. Dalším zásahem do krajiny jsou skládky odpadu z Bogoty. Odpadky jsou zasypávána udolí pod kopci, podél silnice Mosquera - La Mesa. Skládky se sice rekultivují, ale s původní vegetací je konec. Hustá, vysoká a pro 



OSTNÍK – říjen 2017 ………...................          .…………………………………………  120 
chůzi nepříjemná tráva, pohlcuje a dusí jiné rostliny. Také deště, způsobují v kopcích hluboké erozní rýhy. Není proto divu, že jsme na kopcích našli jen husté porosty kvetoucích kalanchoí, drobné sukulenty, vzrostlé opuncie (Op. schumanniana), tillandsie a bromelie. Sukulentáři by jistě zajásali, ale náš cíl byl stále v nedohlednu. V plánu jsme měli také zajet do městečka Cachipay, které je od Mosquery vzdálené asi 40 km. Zde bydlí Guy Xhoenneux, majitel zahradnictví a vynikající znalec kolumbijských kaktusů, sukulentů, orchidejí a jiných tropických rostlin z deštného lesa. S Guyem jsem korespondoval a hodně jsem si od návštěvy sliboval. Návštěva však předčila mé očekávání. Obrovská sbírka kaktusů a sukulentů, orchidejí a jiných exotických rostlin byla rozmanitá, plná rostlin, které jsou k vidění i v Evropě, ale  i rarit, které u nás neuvidíte. Úžasné byly Melocactus guanensis, kolumbijské endemity z oblasti Santander, beztrnné, velikosti lidské hlavy. Rovněž sbírka kvetoucích kolumbijských endemických orchidejí byla jedinečná. Sbírka je umístěna ve fóliovnících, které rostliny chrání proti častým dešťům. V Kolumbii totiž prší pořád. Jsou měsíce, kdy prší méně (to je léto a to je v Kolumbii 2x za rok) a potom prší hodně. Na vegetaci je to vidět. Vše je sytě zelené. O sbírku se starají pouze tři lidé: Guy, jeho žena Janet a dcera Alex. Ve sbírce jsem našel i mé oblíbené wigginsie. Konkrétně kolumbijské Wigginsia vorwerkiana z obou známých stanovišť a také Wigginsia aff. corynodes, o kterých Guy tvrdil, že pocházejí z Bolivie. Údajně dostal před lety semena od firmy De Herdt, která vysel a ze kterých tyto rostliny pochází. Bližší informace ale nevěděl. Guy je po rodičích Belgičan, narozený v roce 1955 v Africe v (tehdy) belgickém Kongu. Po změnách, které na africkém kontinentu  probíhaly v šedesátých letech minulého století, odešel v roce 1960 s rodiči do Belgie. Zde absolvoval školní docházku a inženýrské studium zaměřené na zahradnictví. V sedmdesátých letech pracoval v Kolumbii jako sociální pracovník. Při této misi se podílel i na práci botanické zahrady v Bogotě. Po skončení této práce se vrátil do Belgie. Zde ale dlouho nevydržel a již v roce 1980 založil v Kolumbii firmu, zabývající se pěstováním a prodejem kaktusů. V Kolumbii  žije a pracuje dodnes. Hovoří, mimo své mateřštiny, dobře francouzsky i španělsky. Publikuje především ve francouzských časopisech. Je, mimo jiné, autorem nebo spoluautorem více než 20 popisů nebo rekombinací rostlin z čeledi Cactaceae, především rodu Melocactus. Od Guye jsem dostal několik informací, týkajících se kaktusů a oblastí, které jsme chtěli navštívit.     stanoviště Wigginsia vorwerkiana u Mosquera 



OSTNÍK – říjen 2017 ………...................          .…………………………………………  121 
                              solná katedrála v Zipaquirá                                  zlatá soška v Muzeu zlata v Bogotě   Hned na druhý den jsme chtěli tyto informace využít v terénu u Mosquera, kde jsme dosud neúspěšně hledali Wigginsia vorwerkiana. Místo, které nám Guy na plánku označil jsme našli. I když říkal, že wigginsie jsou zde velmi ohroženy, doufali jsme, že nějakou najdeme. Bohužel, lezli jsme po kolenou a nenašli jsme ani jedinou. To bylo velké zklamání, protože již odpoledne jsme měli z Mosquera odjet. Naštěstí jsme oslovili majitele přístřešku, který byl v blízkosti místa, které nám Guy označil.  Po chvíli vysvětlování se nám domorodec představil jako Marcos Antonio a potvrdil, že ví, kde wigginsie rostou. Nasedl s námi do auta a vedl nás asi 1,5 km, kde jsme zastavili. Odtud jsme šli pěšky asi 400 m na pastvinu, kde byly z dálky vidět Opuntia schumanniana a také stádo býků, kteří jsou zde chováni pro býčí zápasy. Naštěstí byli býci velmi plaší a když jsme se přiblížili, celé stádo odběhlo. Netrvalo dlouho  a našli jsme první rostliny. Celá populace čítala několik desítek rostlin na ploše cca 700 m² v nadmořské výšce 2550 m. Co mi však udělalo největší radost, bylo zjištění, že se podle fotografií jedná o stejné stanoviště, které navštívil v roce 1965 Edward  F. Anderson. To už se z Mosquera odjíždělo mnohem radostněji. Radost z nálezu však kalí skutečnost, že těžba v okolí a ukládání odpadů z Bogoty mohou toto stanoviště velmi brzo zničit tak, jako jsou zničena jiná stanoviště, která ještě navštívil J. A. Wanie v devadesátých letech minulého století. Naším dalším cílem bylo městečko Villavieja, které jsme si zvolili za základnu pro cesty do pouště Tatacoa (Desierto Tatacoa). Směřovali jsme přes La Mesa - Tocaima - Girardot a El Espinal. Cesta byla zdlouhavá a teprve za městem Girardot jsme vjeli na silnici, kde se dalo jet rychleji. Když jsme za městem Natagaima spatřili Cerro de Pacande, věděli jsme, že budeme brzy odbočovat na cestu k Villavieja.  A od odbočky to mělo být podle mapy asi 30 km. Z příjemné a široké asfaltky jsme sjeli na úzkou, prašnou a hodně nerovnou cestu. Za malou obcí Pueblo Nuevo jsme překonali Rio Magdalena po ocelovém, rachotícím mostě. Před a za mostem jsme 
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projeli dvěma stavebně stejnými tunely Opět jeden ze zážitků, které se nedají zapomenout. Tunely byly úzké, dvě osobní auta by se nevyhnula. Profil ale zřejmě umožňoval průjezd nákladního auta s plachtou. Vozovka v tunelu byla hodně nerovná. Muldy dosahovaly výšky minimálně 60 cm. K poušti Tatacoa jsme se přiblížili za městečkem La Victoria. Tady jsme uviděli náš první melokaktus (Melocactus curvispinus ssp. obtusipetalus).  Do Villavieja jsme dojeli už za tmy. Čekaly nás tři dny v teple a suchu, v nadmořské výšce kolem 400 m. n. m. Poušť Tatacoa je skutečně monumentální, zvlášť erozí zvrásněná část které se říká Dunas Tatacoa. Poušť má přibližně 300 km² v nadmořské výšce cca 450 m. Dá se projet autem i na kole. V blízkosti pouště jsou dvě velké řeky. Rio Magdalena, protékající Villavieja a Rio Cabrera u městečka Doche. V obou řekách žijí krokodýli. Neviděli jsme ale ani jednoho. Zato jsme viděli tisíce melokaktusů. Je to sice jen jeden poddruh, ale v množství, které snad nikde jinde neuvidíte.  Mimo to zde rostou 2 druhy opuncií a Stenocereus griseus. V poušti je i přírodní koupaliště. Kolem cest v poušti je možno nalézt několik míst k ubytování a kempování. U některých jsou vybudovány pro hosty bazény. Zvláště o víkendech je poušť cílem desítek návštěvníků, většinou cyklistů. Cyklistika je v Kolumbii velmi populární. A to nejen kvůli známým profesionálním cyklistům jako jsou Nairo Quintana a Rigoberto Uran. Většinou jsme potkávali skupiny cyklistů se špičkovým vybavením: kola, tretry dresy, přilby a brýle na profesionální úrovni. A těch cyklistů jsou tisíce. Dá se říct, že je potkáte v každé nadmořské výšce, některá skupiny mají  i svá doprovodná vozidla.     poušť (Desierto) Tatacoa    Asi 170 km přímým směrem je z pouště Tatacoa vzdáleno údolí Dagua - Loboguerrero, další ze semiaridních oblastí. Bohužel, obě místa jsou oddělena hradbou hor, takže jsme se museli vrátit k městu El Espinal a hory objet směrem na Ibagué - Armenia - Tulua - Buga. Mezi městy Ibague - Calarce jsme přejížděli 
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průsmyk v horách s výškou 3 277 m. n. m. Překonání vzdálenosti  90 km mezi městy nám trvalo 4 hodiny. Rychleji se jet nedalo. Množství kamionů, které překonávaly hory, bylo neuvěřitelné. Až za  městem Armenia, jsme najeli na čtyřproudovou silnici dálničního typu. Musím zmínit, že se v Kolumbii dost často platí na silnicích mýtné.  A to jak na silnicích dálničního typu, tak i na vedlejších silnicích. Logiku rozmístění těchto výběrčích míst jsem za celou dobu pobytu nepochopil.  Protože jsme v městě Dagua nenašli předem žádný hotel (hotel La Primavera tam ale je!) ubytovali jsme se v městě La Cumbre, vzdáleném asi 12 km přímým směrem, po cestě necelých 40 km. Jezdilo se přes tropický deštný les, po špatné cestě, ale zase jsme mohli pozorovat rozmanitost tohoto biotopu. Dagua, resp. místo u silnice Dagua - Loboguerrero  označila na dotaz E. Werdermanna, v roce 1931 paní E. Dryander, jako místo svého nálezu Frailea colombiana. Protože od nálezu rostliny, podle které byl pořízen popis, nikdo více Frailea colombiana nenašel, chtěli jsme to zkusit. Před námi ji sice neúspěšně hledalo mnoho botaniků, např. prof. M. Cardenas z Cochabamby v Bolivii (v r. 1950) nebo J. A. Wanie v devadesátých letech minulého století, ale co kdyby!  Hledání jsme věnovali plné 3 dny. Prozkoumali jsme celý cca 10 km dlouhý úsek mezi Dagua a Loboguerrero po obou stranách údolí, kterým vede silnice, řeka Rio Dagua a dnes téměř nepoužívaná železniční trať. Našli jsme několik stanovišť Melocactus curvispinus ssp. loboguerreroi, Pilosocereus lanuginosus ssp. colombianus, stromové euphorbie i několik neurčených cereusovitých druhů, ale po Frailea colombiana ani památky. Nadmořská výška místa je 660 - 880 m. Vylezli jsme dokonce i do míst, kde majitel zachoval původní porost s kaktusy a jinými xerofytními rostlinami. Jsem přesvědčen, že zde neexistuje místo, kde by mohla Frailea colombiana přežít. Stavební změny terénu v nižších polohách údolí jsou zásadní a pokud zde někdy Frailea colombiana rostla, je toto místo definitivně zničeno. Ve vyšších polohách, které jsme také prozkoumávali, je terén nestabilní a drolí se, při chůzi je obtížně zdolatelný. Na stabilnějších místech rostou různé traviny, keře s tillandsiemi, cereusovité, poléhavé kaktusy a opuncie, které vytvářejí neprostupné bariéry. O něco schůdnější je terén nad obcí Loboguerrero, ale ani tady jsme nebyli úspěšní.   Dalším místem, které kaktusář v Kolumbii nesmí opomenout je město Sogamoso, asi 200 km severně od Bogoty. Na přesun z oblasti Dagua jsme si vyčlenili 2 dny a bylo to tak akorát. Silnice mezi Loboguerrero a Buga byla z důvodu výstavby nové čtyřproudové silnice na několik hodin uzavřena, tak jsme museli místo objíždět přes velké město Cali, Než jsme se dostali k městu Buga, trvalo to téměř 3 hodiny. Na cestě jsme znovu překonávali hory mezi městy Calarce a Ibague, tentokrát mnohem rychleji. Přespali jsme ve městě Girardot, kam jsme dojeli v podvečer. Když jsme vyjeli ráno z Girardot měli jsme štěstí a poblíž silnice jsme objevili, nám neznámé, stanoviště melokaktusů. Zdálo se nám, že jsou trochu jiné, než ty, které jsme našli. Zatím čekají na určení. Podle dostupné literatury, to vypadá, že melokaktusy z oblasti Girardot  budou pravděpodobně Melocactus curvispinus ssp. obtusipetalus. Bogotu jsme objížděli přes Mosquera, Funza a Chia. Byla to možná chyba, silnice dálničního typu přes Bogotu by byla asi rychlejší (jak jsme se přesvědčili na zpáteční cestě). Cesta k Sogamosu přes Tunja až do Duitama byla čtyřproudová a rychlá. V Sogamosu jsme se ubytovali v hotelu na výpadovce směrem k obci Corrales, kam jsme měli následující dny namířeno. Město Sogamoso je centrem průmyslu. To se odráží na zdejším ovzduší. I když v Ostravě nadáváme na znečištěné životní prostředí, není to nic proti Sogamosu. Zejména železárny situované na okraji města směrem k Corrales a skládky slévárenské strusky za železárnami jsou doslova pohromou pro životní prostředí. V oblasti se také těží velmi 
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kvalitní černé uhlí (antracit) a údajně i asfalt. Způsob těžby by byl určitě pro většinu Ostraváků šokující. Žádná těžní věž, žádné šachty jak je známe. V kopcích mezi Sogamoso a Corrales, jejichž sklon místy dosahuje více než 50%, jsou vyhloubeny „nory“, do nichž vedou dva souběžné dřevěné trámky, které slouží jako dráha pro primitivní důlní vozíky. Výdřeva, pokud vůbec je, jsou fošny a trámky neuměle nařezané motorovou pilou z eukalyptových kmenů. Každá taková „nora“ má svůj portál, čímž je v terénu k nalezení. Vytěžené uhlí se z vozíků sype do násypek, které jsou obvykle o něco níže. Uhlí se sváží nákladními auty dolů z kopce a dále směrem k Sogamosu. Obdivoval jsem umění řidičů nákladních aut (obvykle zn. Dodge) na cestách v kopcích. Cesty jsou samá díra a každou chvíli hrozí převrácení auta. Mnoho těchto „nor“ je již opuštěno. U některých stojí dřevěné křížky, jako připomínka důlního neštěstí, které zde ukončilo těžbu. Kopce jsou těmito „norami“ provrtány  a mnohokrát dochází k jejich zhroucení. Na povrchu se objeví průrva a je jen otázkou času, kdy dešťová voda spláchne zeminu a vytvoří hluboký a nebezpečný kaňon.  Bohužel některá naleziště, zejména wigginsií, jsou tím velmi ohrožena. Mezi Sogamoso a Paz del Rio stále funguje elektrizovaná železniční trať. Nákladní vlaky mají do 10 vagonů, kterými se přepravuje uhlí. Na konci vlaku je většinou připojen osobní vagon, kterým jezdí cestující. Nevím odkud a kam, žádné nádraží jsme neviděli. Jediná budova, která byla kdysi zastávkou Gameza, dnes slouží k ubytování a vlaky kolem ní jen projíždějí. Pro nás to byl ale záchytný bod, odkud jsme podnikali naše první průzkumy.     poušť (Desierto) Tatacoa   Průzkumu terénu jsme věnovali celých 7 dnů. Již první den jsme byli úspěšní a našli relativně velkou subpopulaci Wigginsia vorwerkiana ve výšce 2560 m.  Celá populace Wigginsia vorwerkiana je zde poněkud rozsáhlejší, než se nám podařilo zjistit v okolí Mosquera. Stanoviště jsou situována pouze v údolí řeky Rio Chicamocha. Mimochodem, díky železárnám v Sogamosu, je Rio Chicamocha páchnoucí stokou. Délka území, na kterém lze wigginsie a jiné kaktusy najít je asi 6 
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km, po obou stranách údolí. Obvykle se jedná o subpolulace s několika rostlinami.  Wigginsie jsme našli také v blízkosti obce Corrales. Velmi rozšířenou je zde Mammillaria columbiana, která zde má, oproti wigginsiím, pozoruhodnou průbojnost. Ze zničených stanovišť (obvykle zemědělská činnost a výsadba eukalyptů) se stěhuje na umělé vytvořené stavby, jako jsou kamenné zídky nebo hromady kamení.  Mimo těchto kulovitých kaktusů jsou zde k nalezení také melokaktusy. Pravděpodobně Melocactus schatzlii ssp. chicamochae,  podle Guy Xhoenneuxe prý také Melocactus andinus. Ten je ale rozšířen většinou ve vzdálené (byť sousední) Venezuely.   Kolumbie, vzhledem ke své historii, má mnoho památek, které stojí za shlédnutí. V Sogamosu je velké archeologické museum se spoustou exponátů, včetně mumií. Ty jsou poněkud jiné, než třeba egyptské. Těla jsou svázána do kozelce a zabalena do látky připomínající jutový pytel. K vidění je keramika, šperky aj. Ve městě Zipaquirá je pozoruhodná solná katedrála vybudovaná v bývalém solném dole. Překvapí vás mohutnost podzemních prostor. Asi 18 km od Zipaquirá je posvátné jezero Laguna de Guatavita (kultura kmene Muisků). V cestopisné literatuře jsem našel zmínku, že by se zde měly vyskytovat melokaktusy. To jsme nestačili zjistit.   

  Wigginsia vorwerkiana u Corrales   V Bogotě je mnoho turistických lákadel. My jsme navštívili historické náměstí Plaza Bolívar s katedrálou, které, den před námi, navštívil papež František. Do Muzea zlata (Museo del Oro) jsme přišli v den, kdy měli návštěvníci vstupné 
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zdarma. Je zde vystaveno asi 30 tis. historických předmětů, převážně ze zlata. Rovněž vstup do Muzea policie (Museo Histórico Policia) je zdarma. V expozici jsme našli min. stovku vlaječek států spolupracujících s kolumbijskou policií. Slovenskou vlaječku jsme našli, česká tam však nebyla. Muzeum je umístěno ve staré asi pětipatrové policejní budově a počtem exponátů pokrývá širokou škálu policejní práce. Od zbraní, vozidel, uniforem je část expozice věnována boji se zločinem (zabavené věci, smaragdy aj.). Škoda, že nám nepřálo počasí, takže jsme nestihli vše, co jsme plánovali. Na prohlídku Bogoty jsme si vyčlenili pouze jeden den a to bylo dost málo. Po Bogotě se dá velmi dobře přesouvat pomocí taxíků. Mají buď taxametry nebo tabulkové ceníky a nejsou drahé.   

  Wigginsia vorwerkiana u Mosquera   A co na závěr? Návštěva Kolumbie by možná mnohé neuspokojila. Kolumbie je z pohledu kaktusáře určitě málo zajímavá. Zato sukulentáři by si zde přišli na své. Já jsem si však splnil svůj sen. Našli a zmapovali  jsme lokality wigginsií v Kolumbii. Wigginsie jsou zde velmi ohroženým druhem a hrozí naprostá zkáza jejich přirozeného prostředí. Doufám, že naším poznáním přispějeme k jejich záchraně. Od roku 1930 to zatím nikdo neudělal.  Pokud se bude čtenářům zdát moje vyprávění poněkud neuspořádané, omlouvám se. Vrátil jsem se teprve před týdnem a redaktor Ostníku je netrpělivý.  Ing. Jaroslav Vích, 17. září 2017  



Informace  --- 6. 11. 2017 - Ing. Petr Lichý: pěstitelské rady a zkušenosti --- pátek 8. 12. 2017 - Mikulášská schůze, restaurace Oáza, 16. hodin, jako obvykle s občerstvením a bohatou tombolou. Večerní program zajistí několik našich členů svými obrázky z dovolené apod. Upozorňujeme, aby si pěstitelé připravili pro své kamarády přebytky svých rostlin do tomboly, děkujeme. --- úterý 2.1.2018 - Ing. Jaroslav Vích: Kolumbie 2017 --- 5. 2. 2018 - výroční členská schůze, vlastní obrázky  --- V příštím roce 2018 je hned na Nový rok první pondělí v měsíci svátek. Další svátek je 2. 4. 2018, kdy jsou Velikonoce. Rozhodli jsme se přesunout schůzky na následující den v úterý. První schůzka bude v úterý 2.1.2018 a po Velikonocích se sejdeme v úterý 3. 4. 2018.  --- 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    Letošní podzim je trochu jiný než předešlé roky. V září se ochladilo a často prší. Na rozdíl od předešlých roků, kdy bylo v září i říjnu krásné, teplé, slunečné „babí léto“, je to letos jiné. Ale říjen nás může klidně překvapit a „babí léto“ se ještě ukáže. Dokvétají poslední podzimní druhy jako ariokarpusy apod. Je třeba dávat pozor, aby odkvétající květy nezačaly ve vlhkých dnech plesnivět či zahnívat, mohly by odejít celé rostliny. Kdo zapomněl ošetřit rostliny proti škůdcům, má poslední šanci to opatrně napravit. V říjnu by se většina kaktusů už neměla zalévat a měli bychom nechat substrát zcela vyschnout. Za pěkného počasí se doporučuje kaktusy mírně mlžit, aby brzy oschly. Důležité je větrání, které rostlinám prospívá a kaktusy dobře vytrňují. Čas se nedá zastavit a musíme se včas připravit na zimní období.    Adresy autorů: Klouda Pavel, Ing., e-mail: klouda@iol.cz Král Lumír, e-mail: lumir.kral@seznam.cz Vích Jaroslav Ing., e-mail: jaroslav.vich@gmail.com    OBSAH – ŘÍJEN  2017 Z naší činnosti    114 Obrázky naších členů   114 Z našich sbírek - Ing. Stanislav Slovák 115 Kolumbie očima českého kaktusáře 117 Informace    127   OSTNÍK Vydavatel: Klub kaktusářů v Ostravě, říjen 2017 Šéfredaktor: Lumír Král, O. Synka 1815, 708 00 Ostrava – Poruba, tel.: 605058070. Objednávky, distribuce: Ing. Skoumal Vladimír, M.Bajera 6038/5, 708 00 O.-Poruba, mobil: 724137021 



       Melocactus schatzlii ssp. chicamochae, u Corrales                            Wigginsia vorwerkiana, u Corrales  
              Mamm. columbiana u Corrales, Pilosoc. lanuginosus ssp. colombianus u Dagua, Stenocereus griseus  

  lokalita Melocactus curvispinus ssp. obtusipetalus (všechny obrázky Ing. Jaroslav Vích) 
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