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Gymnocalycium horridispinum Frank, KuaS 14: 8 - 10, 1963.

Z naší činnosti
V pondělí dne 4. 3. 2019 mezi nás zavítal vzácný host z Bratislavy, MUDr.
Roman Staník, aby nám představil svou prezentaci z poslední jeho cesty po Chile
2018. Roman je skvělý znalec kaktusů, dvojnásob to platí o chilských rostlinách, kde
byl na lokalitách už několikrát. Po příletu do Santiaga pokračoval s kamarády
postupně směrem na sever, aby navštívili všechny známé lokality rodů Pyrrhocactus,
Neoporteria, Neochilenia, Horridocactus, Eriosyce, Thelocephala, Copiapoa,
Eulychnia a další rostliny. Kromě kaktusů jsme viděli i nádherné záběry přírody
doplněné poutavým vyprávěním přednášejícího. Byla to prostě skvělá přednáška,
která upoutala všechny přítomné. Děkujeme Romanovi za příjemně strávený večer.

Obrázky našich členů
Gymnocalycium horridispinum Frank, KuaS 14: 8 - 10, 1963.
Rostlina je celkem charakteristická a nedá se žádnou jinou zaměnit. Přesto ji H. Till přeřadil pod
subsp. monvilei. Já nejsem zastáncem těchto kombinací, které mají v názvu tři někdy i čtyři jména,
nakonec stejně říkáme to poslední a všichni ví o co se jedná. Vždy se jednalo jen a jen o to, aby za
revizí bylo uvedeno v názvu jméno autora. Stonek jednotlivý, krátce válcovitý, 60 - 80 mm velký,
okrajových trnů 10 - 12, šídlovitých, rovných, střední trny 4, dlouhé 3 až 4 cm. Kvete fialovorůžovým
květem asi 6 cm velkým. Pěstování není obtížné, vyhovuje mu spíše slunečné stanoviště, ale toleruje i
polostín, zálivka by měla být pravidelnější. Během zimování bez problémů snáší krátkodobé poklesy
teploty pod bod mrazu.
(foto KL)

Echinocereus salm-dyckianus Scheer - in Seem. Bot. Voy. Herald, 291, 1856.
Rostlina dole odnožuje a roste trsovitě, jednotlivé odnože 5 -15 cm dlouhé, 2 - 3 cm silné. Okrajových
trnů 8 - 9 žlutých, případně na hrotech růžově červených, 7 mm dlouhé. Středový trn jeden, až 15 mm
dlouhý, šídlovitý. Květ trychtýřovitý, 10 - 12 cm dlouhý, 5 - 6 cm široký, semeník zelený. Výskyt v okolí
města Chihuahua a Durango, Mexiko.
(foto Josef Martiník)

Echinocereus lindsay J. Meyrán - Cact. Suc. Mex. 20: 80, 1975.
Někdy nazývaný též jako Echinocereus ferreirianus Gates subsp. lindsayi (Meyrán) N. P. Tailor je
nádherně vytrněná rostlina, sen mnoha kaktusářů. Stonek jednotlivý, krátce válcovitý, nebo kuželovitý,
okolo 15 cm dlouhý a 10 cm široký. Okrajových trnů 8 - 12, dlouhé až 45 mm, silné, paprskovitě
uspořádané, nepravidelně zahnuté až zkroucené, středové trny 4 - 7, asi 2 -10 cm dlouhé. Květ 6 - 9
cm dlouhý, až 9,5 cm široký, fialově červené s tmavším středovým proužkem.
(foto Josef Martiník)

Echinocereus pulchellus var. amoenus (Hemsl.) H. P. Kelsey & Dayton Standard. Pl. Names, ed. 2, 71, 1942.
Stonek jednotlivý, 3 - 7,5 cm široký. Trny jen okrajové většinou 6 - 7, někdy až 10, poněkud od těla
odstávající, bílé až žluté, tuhé. Květy asi 5 cm dlouhé, až 8 cm široké, většinou purpurové barvy. E.
pulchellus var. amoenus je rozšířen v chladnějších částech Mexika.
(foto František Frýdl)

Echinocereus pectinatus var. ctenoides (Engelmann) Weniger ex G. R. W.Frank
- Kakt. And. Sukk., 42(6): 140, 1991.
Rostlina pochází od pana Wolfa z Vídně. Echinocereus pectinatus je značně variabilní, zvláště velká
šíře barevných odstínů a velikosti květů. Délka a průměr květů je až 10 cm, tato varieta má nápadné
žluté až oranžové květy. Rozšíření Mexiko: Chihuahua, N. Coahuila, USA: SW Texas: Brewster, Jeff
Davis a Maverick County.
(foto František Frýdl)

Echinocereus davisii Houghton - J. Cact. Succ. Soc. Amer. 2: 466, 1931.
Často uváděný jako Echinocereus viridiflorus var. davisii. Stonek kulovitý, 13 - 30 mm dlouhý. Trny jen
okrajové 8 - 13, bílé špice, někdy i delší část trnu tmavě hnědá. Květy slámově žluté až nazelenalé,
asi 25 mm velké. Roste v oblasti Grassland, okres Brewster na jih od Marathonu v Texasu, ve výškách
1200 - 1350 m n. m.
(foto KL)

Echinocereus knippelianus Liebner - Monatsschr. Kakteenk. 5: 170, 1895.
Kulovitá až vejčitá rostlina asi 5 cm velká, s řepovitým kořenem, 1 - 3 žlutavé štětinovité trny až 1,5 cm
dlouhými. Květy růžově, asi 4 cm velké. Výskyt Mexiko, Coahuila. Pěstování echinocereusů nečiní
větších potíží, pokud se dodržují základní pěstitelské podmínky.
(foto KL)

Plody a semena
4. část
„Pokud se týče semínek, jsou některá podobna šňupavému tabáku, jiná
světloučkým a plavým hnidám, jiná lesklým a černě brunátným blechám bez nožiček,
některá jsou plochá jako penízky, jiná kulatě nalitá, další tenká jako jehličky, křídlatá,
trnitá, ochmýřená, nahá i vlasatá, velká jak šváb i drobná jako sluneční prach. Dávám
svědectví, že každý druh je jiný a každý je podivný: život je složitý. Z této velké
chocholaté obludy má vyrůst nízký a suchý bodláček, kdežto z této žlutavé hnidy prý
vzejde tučný, obrovský kotyledon. Co mám dělat? Prostě nevěřím tomu.“ (K. Čapek,
Zahradníkův rok, 1927)
Nebýt semen a plodů, nebylo by života ani naší záliby. Proto nám dovolte
několik odstavců na toto téma.
Semena
Semeno je mnohobuněčná rozmnožovací částice, která zajišťuje biologické
pokračování druhu. Jeho úkolem je za příznivých podmínek vyklíčit a dát vznik nové
rostlině. Základem semene je embryo, které se začíná vyvíjet po opylení a oplození
květu. Další růst embrya obvykle pokračuje až v podmínkách příhodných pro
vyklíčení, tedy například po výsevu.
Vývoj semene
Embryo neboli zárodek vzniká z oplozené vaječné buňky. Obsahuje
zárodečný kořínek, jednu nebo dvě dělohy (jedno nebo dvouděložné rostliny) a
terminální pupen. Důležitou částí semene je endosperm (bílek), obsahující cukry,
bílkoviny a tuky, nezbytné zejména pro výživu embrya při jeho vývoji, růstu, zrání a
klíčení. Tyto procesy vyžadují bohatý přísun živin. Semena některých druhů proto
mají i vnější bílek s dalšími zásobními látkami.
Přeměnou vaječných obalů vzniká osemení (testa). Vnější strana osemení má
různé zbarvení a povrch. Barva je nejčastěji hnědá a černá (obr. č.1). Povrch může
být hladký, nejčastěji je pokryt různými obaly, bradavkami, výrůstky, trichomy aj. (obr.
č. 2). Osemení chrání semeno před vysycháním a poškozením. Semena cykasů či
palem a ořechy jsou typickou ukázkou.

Obr. č. 1
Naše roční úroda semen
Haworthia maughanii. Plody
dozrávají, vysychají a pukají
v horní části, v každém bývá
10 - 25 semen.
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Obr. č. 2
1. Moringa drouhardii a 2. Jatropha multifida - tmavší semena mají na ukázku
odstraněnou tenkou vrstvu obklopující osemení, 3. Moringa peregrina, 4. semena
Bursera fagaroides budou před výsevem na několik hodin namočena a poté jejich
červený blanitý obal odstraníme.

Obr. č. 3
Erythrina herbacea, šipky ukazují místo zvané pupek, hilum. Semena tohoto rodu
obvykle klíčí nerovnoměrně, často i v rozpětí jednoho roku.
Místo, kde bylo semeno spojeno stopkou s placentou se nazývá pupek – hilum
(obr. č. 3). Některá semena mají vyvinuté masité výrůstky či obaly, obsahující
zejména tuky, například semena euforbií, jatrof a jiných zástupců čeledi
Euphorbiaceae. Jsou důležité např. pro rozšiřování semen zvířaty. Pokud to jde, tak
je před výsevem citlivě mechanicky odstraňujeme, aby se nestaly příčinou vývoje
plísní.
Vzácně se u sukulentů vyskytují případy, že jedno semeno obsahuje více
embryí. Pokud vyklíčí, dá v některých případech vzniknout 2 i 3 rostlinám. My se
každoročně s tímto jevem setkáváme při výsevu semen rodu Bursera, méně často u
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rodu Commiphora. Klíčivost větší než 100 % vždy potěší. Někdy však nevyklíčí nic,
zvláště semena z nespolehlivých zdrojů (stará, podtržená, poškozená, nevhodně
skladovaná). Semena s dormantními mechanismy vyžadují k vyklíčení zvláštní
postupy před výsevem nebo v jeho průběhu.
Povrch, tvar semen a plodů, jejich velikost jsou různé a patří k důležitým
botanickým identifikačním znakům, typickým pro jednotlivé rody, druhy a variety (viz
např. semena různých druhů rodu Dioscorea na obr. č. 4).

Obr. č. 4
Postupně horní řada odleva doprava: Dioscorea balcanica – D. japonica – D.
quinquiloba – D. tokoro
Dolní řada odleva: Adenium obesum – Dioscorea villosa – Welwitschia mirabilis
Semena rodu Dioscorea na snímku patří mezi dormantní a k vyklíčení
potřebují po výsevu pokles teploty. Semena druhu Welwitschia mirabilis nemají
dlouhou životnost. Osvědčilo se nám vysévat do kontejneru 6 x 6 cm vždy jen 1
semeno. Před výsevem je vhodné opatrně odstřihnout blanitý lem, který napomáhá
šíření semen v přírodě pomocí větru. Lepší životnost mají semenáče vypěstované ze
semen získaných z kulturních rostlin v botanických zahradách než z přírody.
Plody
Plod uzavírá semena, obsahuje jich větší či menší počet, chrání je a
napomáhá jejich rozšíření do okolí vodou, větrem, mechanicky, pomocí zvířat apod.
Protože sukulentní a jiné suchomilné rostliny pochází z různých čeledí,
nepřekvapuje tvarová rozmanitost nejen jejich semen, ale i plodů. Různé jsou i
rychlost a způsoby zrání, uvolňování semen nebo životnost. Obecně se základní typy
plodů dělí například podle způsobu vzniku, dělení plodu, přítomnosti dužiny a
podobně. Stačí si vybavit některé příklady z našich skleníků, zahrádek či přírody.
Konkrétnější informace uvedeme v pojednáních věnovaných jednotlivým čeledím a
sukulentním rodům. Zájemci o teorii se mohou poučit například v Zahradnickém
slovníku naučném, díl 4, pod příslušným heslem.
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Mezi plody suché a pukavé patří lusky (mají je např. akácie, akáty). Do této
skupiny patří také měchýřky, které pukají v době zralosti po jedné straně švem a
semena pak z nich mohou volně vypadávat, jak to známe u zástupců čeledi
Asclepiadaceae, většiny rodů čeledi Apocynaceae (Adenium, Pachypodium, u rodů
Brachychiton, Sterculia, Crassula, Sedum aj.). Obaly dozrávajících plodů někdy
dřevnatí a např. suché plody brachychitonů ve Středozemí jsme viděli obarvené. Lze
je zakoupit ještě plné semen jako ozdobu. Jiné rody mají tobolky např. Agave,
Begonia, Dioscorea, Oxalis, Xanthorroea, Yucca, mnohé bromélie, lomikameny aj.
Mezi plody suché a nepukavé patří m. j. obilky, oříšky nebo nažky (rody
Pelargonium, Senecio).
Plody nepukavé dužnaté jsou například peckovice, zpravidla jednosemenné.
Oplodí se skládá z několika vrstev. Vnější bývá tenká a blanitá, střední slouží jako
lákadlo pro živočichy a je výrazněji vyvinutá a šťavnatá, vnitřní je tvrdá pecka
chránící zárodek. Patří sem například plody cykasů, palem nebo dalších různých
tropických dřevin. Pro příklad - všichni známe plody třešní, trnek, švestek.
Bobule jsou velmi časté plody mnoha rostlin včetně sukulentních. Na rozdíl od
peckovice mívají více semen a postrádají vnitřní tvrdou pecku. Najdeme je u anturií,
áronovitých, četných bromélií (Aechmea aj.), kaktusů (Epithelantha, Coryphantha,
Mammillaria aj.), u čeledí Vitaceae (Cissus, Cyphostemma), Cucurbitaceae
(Coccinia, Corallocarpus, Gerrardanthus, Ibervillea, Kedrostis, Momordica, Zehneria
aj.). Z obecně známých rostlin sem patří borůvky, rajčata nebo angrešt. Některé
bobule (dýně) patří mezi největší plody v rostlinné říši.
Semena a plody neslouží jen k zachování druhu, ale také k jeho dalšímu
šíření na vhodná území. K tomu jsou často uzpůsobena svým tvarem, barvou a
dalšími charakteristikami i vlastnostmi plodů, například háčkovitými výrůstky na
plodech nebo desítkami různých mechanismů, které umožňují rozšiřování semen
(obr. č. 5).

Obr. č. 5
Plody rodu Uncarina jsou opatřeny háčkovitými výrůstky podobně jako např.
plodenství známého lopuchu (Arctium). Slouží k rozšiřování plodů a tedy i semen
pomocí zvířat.
OSTNÍK – duben 2019 ………................ 54 .……………………………………………

Pro svůj obsah zásobních látek mají plody a semena zcela zásadní význam
jako osivo a potrava nejen pro lidstvo, ale i pro mnohé živočichy (obiloviny, kukuřice,
slunečnice, ovoce, ořechy, mák a mnohé další). Jsme a budeme na jejich existenci a
konzumaci závislí. Že se semena a plody sukulentů staly nedílnou součástí naší
záliby? Může to sloužit k uchování a záchraně mnoha stále více ohrožených druhů a
jejich přírodních lokalit.
obrázky k článku autoři
Jana a Adolf Tomandlovi, březen 2019
Ukázka plodů několika rostlin (foto KL)

Caesalpinia gillesii

Erythrina crista-galli

Tillandsia capilaris

Jatropha macrocarpa

Corryocactus ayacuchoensis

Harrisia pomanensis

Opuntia salm-dyckiana
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Legendární Ruta 40 - 3. část
Od Perito Moreno, k Perito Moreno
El Calafate je turistické městečko, odkud se vyráží do Národního parku Los
Glaciares. Z Ruta 40 je to sice odbočka na RP 11, kolem jezera Lago Argentino, ale
určitě to stojí zato. Z městečka se jede přes notofágový (pabukový) les až
k ledovcům Perito Moreno. Po cestě na kraji lesa rostou keře Fuchsia magellanica,
dorůstající výšky až 3 metry. Na to, že jen nedaleko se nacházejí ledovce, je
zajímavé, že fuchsie nezmrznou.

El Calafate

pabukový les (Nothofagus antarctica)

Fuchsia magellanica

OSTNÍK – duben 2019 ………................ 56 .……………………………………………

ledovec Perito Moreno

Samotný ledovec, to je prostě zázrak přírody. Co chvíli je slyšet rány, jak
ledovce praskají a nato padají kusy ledu do vody. Ledovce se vyznačují modrou
barvou, což je úžasné. Ani se nedivím, že zde zajíždějí turisté z celého světa.
Když se vrátíme z El Calafate na RN 40, tak na této křižovatce byl v roce 2010
nultý patník. Říkám, vyfoťme se zde u patníku, ale Víťovi se nechtělo hned po
výjezdu zastavit s tím, že takových patníků bude ještě dost. Bohužel nultý patník je
jen jeden. Když jsme tam jeli o tři roky později v roce 2013, tak zde už nultý patník
nebyl, neboť začátek RN 40 posunuli až Rio Gallegos. Tady lze pozorovat, jak se RN
40 od dob Hanzelky a Zikmunda, kde nultý patník byl u Mendozy, stále prodlužovala.
Kolem And se nachází spoustu nádherných jezer. Mezi El Calafate a El
Chalten se nachází dvě velká jezera. O Lago Argentino jsem už psal, když jsme jeli
na výlet k ledovci Perito Moreno. Hned nad nim je druhé velké jezero Lago Viedma.
U vesnice La Leona, na odbočce k jezeru, jsme našli další lokalitu Austrocactus
aonikenkensis (viz minulý díl). Další odbočka nad jezerem směřuje k městečku El
Chalten, které je výchozím bodem na magickou horu Fitz Roy. Hora je pověstná tím,
že je vidět jen „pět dnů“ v roce. Při první návštěvě v roce 2010 Fitz Roy nebyl vůbec
vidět, mraky byly nízko a sem tam i trochu sprchlo. V roce 2013 byl ráno krásný
slunečný den a v dáli byl Fitz Roy pěkně vidět. Čím více jsme se k El Chalten blížili,
tím byl silnější vítr a začalo se pomalu zatahovat. Nakonec po příjezdu do městečka
už Fitz Roy nebyl vidět vůbec. Neukázal se ani druhý den ráno a to se říká, že při
východu slunce je největší pravděpodobnost tuto pověstnou horu vidět. Asi mi nebylo
souzeno Fitz Roy vidět, budu se s tím muset smířit.
Dále RN 40 vede přes městečko Tres Lagos do Gobernador Gregores, kde je
přejezd přes řeku Rio Chico. Zde jsme našli kromě Austrocactus aonikenkensis, také
zajímavou formu austrokaktusu.
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bobkové hnojení kaktusů, Austrocactus aonikenkensis, Lago Viedma, R21, 6 km od La Leona

vlevo: lokalita s vlnatkou na Pterocactus hickenii, R40, 23 km před Gobernador Gregores
vpravo: Austrocactus sp. za Bajo Caracoles, RN 40

Následuje přejezd přes nehostinnou krajinu do Bajo Caracoles, kde celkem nic
neroste, stále fouká silný studený vítr a není se kde schovat. Bajo Caracoles je
„vesnice“, kde jsou tři baráky, jeden je obchod, druhý policejní stanice a třetí hotel
s čerpací stanicí. Když se tam neubytujete, tak pumpař a majitel hotelu zároveň, vám
oznámí, že benzín došel. Když se ubytujete, dáte si večeři, tak ráno si můžete
načepovat benzín, skvělý trik. Asi 3 km za Bajo Caracoles je odbočka na RP 97 do
jeskyní Cueva de las Manos. Nedaleko této odbočky, v malém kaňonu roste další
zajímavá forma Austrocactus sp.
OSTNÍK – duben 2019 ………................ 58 .……………………………………………

Cueva de las Manos Pintadas jsou jeskyně, kde by měly být kresby rukou
původních obyvatel, staré 9 300 až 13 000 let před n. letopočtem. Příroda údolí
kolem řeky Rio Pinturas je nádherná, s fantastickými scenériemi, navíc historické
kresby, to se musí vidět. Argentinci tuto krásu neumí vůbec prodat, přitom je to velká
rarita. Bohužel turisty asi odrazují nepřízniví klimatické podmínky, kdy zde neustále
fouká nepříjemný, studený vítr, vlezlý až do morku kosti. Jestli zde po RN 40
pojedete, určitě se jeďte na jeskyně Manos podívat.

příjezd do údolí řeky Rio Pinturas, kde se nachází jeskyně Cueva de las Manos

Z Bajo Caracoles vede cesta RN 40 na sever do městečka Perito Moreno,
vzdáleného asi 120 km. Když jsme zde jeli v roce 2010, tak cesta, i když byla dobrá,
byla klasicky prašná. V roce 2013 byla celá trasa už asfaltová. Takovou rychlost
oprav cesty, bychom potřebovali u nás na D1.
Celá oblast kolem městečka Perito Moreno je pro kaktusáře velmi atraktivní.
Roste zde poměrně hodně druhů, navíc dost variabilních ve vzhledu. Cesta na
hranice vede do města Los Antiguos, které leží už v Chile. Po celé trase se vyskytují
lokality s astro, pterokaktusy či maihuenie, nejznámější místo je u tzv. kapličky. Přes
hranice jsme sice nejeli, ale z literatury vím, že austrokaktusy i pterokaktusy rostou i
na chilské straně. Hledali jsme těsně u hranic, ale našli jsme jen pterokaktusy.

pohled na městečko Los Antiguos v Chile, kde rostou patagonské kaktusy, včetně austrokaktusů
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Ukázka variability Austrocactus sp. na lokalitě Perito Moreno, u kapličky

Variabilita Austrocactus sp., na lokalitě 3 km od Perito Moreno, u kapličky je poměrně značná.
Můžeme zde vidět rostliny trsovité i jednotlivé druhy s růžovými květy, jedny hodně vytrněné, jiné
naopak je s několika trny hrubšími nebo šidlovitými. Podobné je to i se žlutými květy se žlutou bliznou,
naopak jsou zde i květy s červenou bliznou a okvětními plátky na konci oranžové a nahnědlé.
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V Perito Moreno se přejede řeka Rio Fénix a RN 40 pokračuje dále na sever
do městečka Rio Mayo, kde se přejede řeka stejného jména. Dále na sever se
přejede další řeky Rio Senquer a Arroyo Gato. U Rio Senguer se dá odbočit na RN
26, kde se dostanete k jezeru Lago Musters a do městečka Sarmiento. Odtud se po
RP 24 dostanete do Národního parku Bosque Petrificado Sarmiento (zkamenělé
lesy). Je to sice větší zajížďka, ale ta krása stojí za to vidět. Vracíme se zpět na RN
40. Přes městečko Gobernador Costa se přijede až do městečka Tecka. Celá tato
velká oblast je zajímavá na pestrost kaktusů, je zde vidět poměrně velká variabilita
austrokaktusů. Určitě by stálo všechno důkladně prozkoumat.

zkamenělý les Národního parku Bosque Petrificado Sarmiento

Maihuenia patagonica a Pterocactus hickenii, Rio Senquer, u mostu na Sarmiento
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Historie botaniky v obrazech - 17.
Carl Friedrich Philipp von Martius (1794 - 1868)
Německý botanik a cestovatel, věnoval
se botanickému studiu a v roce 1817
byl spolu s J. B. von Spixem vyslán do
Brazílie. V roce 1820 byl jmenován
konzervátorem botanické zahrady u
Mnichova, a roku 1826 profesorem
botaniky na univerzitě. Věnoval se floře
Brazílie, publikoval Nova Genera et
Species Plantarum Brasiliensium (18231832, 3 vol.) a Icones selectae
Plantarum
Cryptogamicarum
Brasiliensum (1827), přičemž obě díla
jsou ilustrována. Popis jeho cest po
Brazílii se objevil ve 3 dílech, 1823 1831. Nejznámější je dílo Palmarum
historie (1823-1850) ve 3 velkých
svazcích,
které
popisuje
palmy
objevené v Brazílii. V roce 1840 začal s
vydáváním Flora Brasiliensis, za
pomoci nejvýznamnějších evropských
botaniků, kteří se ujali monografií
různých řádů. Jeho vydání pokračovalo po jeho smrti pod redakcí A. W. Eichlera
(1839-1887) až do roku 1887.
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Informace
---

přednáška 6. 5. 2019 – Roman Štarha: flora jižní Etiopie

---

3 .- 5. 5. 2019 – jarní setkání polských kaktusářů, Ustroň
místo konání jako loni: Dom Wczasowy "GLOBUS" v Ustroň - Jaszowiec, ul. Turystyczna 6.
Přihlášky zasílejte na adresu organizátora Andrzeje Wandzika:
andrzej.wandzik@atwdb.pl , nebo telefonicky: +48 601 407 806.

---

12. - 13. 4. 2019 předjarní výstava skalniček Klubu Adonis ve Stanici přírodovědců Ostrava –
Poruba, Čkalovova ulice
26. - 27. 4. 2019 hlavní výstava skalniček Klubu Adonis

-----

---------

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 zima byla mírná
Jestliže loni v zimě klesly na zahradě teploty dokonce jeden den až na - 20 °C,
tak v letošní zimě to bylo jednu noc jen na - 13 °C. Jinak se noční teploty pohybovaly
- 6 až - 10 °C a to jen dvakrát po pěti dnech. Běžná průměrná teplota byla kolem
nuly, přes den kolem 5 °C. V tomto případě se dá říci, že zima byla mírná. Země
nestačila dostatečně promrznout, takže se dá očekávat zvýšený výskyt škůdců.
Dobré bylo, že dvakrát napadlo 20 až 25 cm sněhu, který postupně pomalu roztával.
Na horách sněhu bylo podstatně více a dlouho vydržel, protože horské teploty byly
nižší než v nížinách.

Adresy autorů:
Král Lumír, e-mail: lumir.kral@seznam.cz
PhDr. Tomandl Adolf, e-mail: ATomandl@seznam.cz
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vlevo: Echinocereus salm-dyckianus (foto: Josef Martiník)
vpravo: Echinocereus lindsay (foto: Josef Martiník)

vlevo: Echinocereus pulchellus var. amoenus (foto František Frýdl)
vpravo: Echinocereus pectinatus var. elenoides (foto František Frýdl)

vlevo: Echinocereus davisii (foto: Lumír Král)
vpravo: Echinocereus knippelianus (foto Lumír Král)

