Brendan Burke (GB)
A Chilean extravagancia : Copiapoa & Friends
In this talk, I share with you some of my experiences of this complex and beautiful culture and the
plants and people I have encountered. Whilst the economic development of Chile (and specifically
the mining industry upon which most of the country's wealth has been built) has opened up many
new areas for the botanist and amateur cactophile, my journeys have not been without adventure,
mishap and mistakes. Nonetheless, over twenty five years I have been lucky enough to have seen
most of the Ccactaceae of the Atacama and in addition to the rare, the common and the best
specimens, I want to share with you some of my personal highlights - including the earthquake of
2010 which I experienced from my 7 th floor hotel room. Not something that is necessarily to be
recommended!
I have been lucky enough to be friend many Chileans during my visits- some who share our love of
the cactus and some who think their foreign friend is a little crazy wandering around the deserts of
their beautiful country, camping under the stars or sleeping in rented trucks and jeeps. The rewards
of such privations, however, can be seen in the plant finds, the landscapes and the vistas.
Chile is a passion, an obsession and a joy. There is much to admire and I hope you are encouraged,
by my short introduction, to explore all this long, thin and wonderful country has to offer.

Brendan Burke (GB)
Chilské extravagance: Copiapoa a přátelé
V této přednášce se s vámi podělím o své zkušenosti, ukáži jak rostliny tak lidi, které jsem potkal.
Přestože ekonomický vývoj Chile (zejména důlní průmysl, na kterém je založeno bohatství státu)
zpřístupnil pro botaniky a kaktusáře-amatéry nové oblasti, moje cesty se neobešly bez
dobrodružství, chyb a nehod. Za 25 let cestování jsem viděl většinu kaktusů Atacamy, jak vzácné tak
běžné druhy, nádherné jedince a chtěl bych s podělit o své nejlepší zážitky – včetně zemětřesení v
roce 2010 prožitém v 7. patře hotelu. Toto však nutně nedoporučuji.
Měl jsem štěstí na chilské přátele – někteří sdíleli naši lásku ke kaktusům, jiní nás považovali za
bláznivé cizince potulující se v pouštích, kterří kempují pod hvězdami nebo spí v pronajatých džípech.
Odměnou za způsob cestování jsou nálezy rostlin a úchvatné vyhlídky do krajiny.
Chile je vášen, posedlost a zábava. Nabízí mnoho k obdivu a doufám, že jsem vás tímto krátkým
úvodem nabudil, abyste proukoumali vše, co tato dlouhá, úzká a nádherná země nabízí.

