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Ariocarpus confusus Halda et Horáček, Cactaceae etc. 7: 4, 1997.

Z naší činnosti
Na říjnovou schůzku dne 5. 10. 2015 mezi nás zavítal Ing. Miroslav Halfar z Frýdku - Místku,
který nám ukázal novinky z rodu Discocactus. Viděli jsme obrázky z posledních cest po Brazílii 2014 a
2015. Jak sám přednášející řekl, jsme první, kdo vidí nové rostliny ještě nepopsané, nebo sice
popsané, ale nikdo neví, kde rostou (snad až na autora popisu). Vyslechli jsme skvělé zážitky
z hledání míst, která jsou často velmi malá. Nachází se na nich jen několik rostlin, dokonce ani místní
lidé někdy neznají, že zde nějaké kaktusy rostou. Většinu nalezišť diskokaktusů už náš přednášející
objevil, ale co ještě nezná, třeba najde někdy příště. My se můžeme jen těšit, že nás opět potěší
novými nálezy na některé další přednášce.
Po přednášce se rozvinula diskuze, nejen o diskokaktusech, ale i dalších pěstitelských
zkušenostech. Zajímavá rada byla, co přidává do substrátu na zlehčení půdy. Je to slída pod názvem
VERMIKULIT, který se dá sehnat např. u distributora Ivo Žídka. Dobré je i přidávání dřevěného uhlí,
které se rozdrtí na prášek, nejvhodnější je drtič na větve. Nejlepší při drcení je, když vítr fouká směrem
k sousedovi, ten však nesmí být doma. Děkujeme našemu přednášejícímu za skvělou přednášku i
vynikající pěstitelské rady.

Obrázky našich členů
Ariocarpus confusus Halda et Horáček 1997
Rostliny jsou poměrně velké, dorůstají přes 20 cm šířky a nadzemní část má charakteristickou
šedozelenou barvu. Tvar bradavek, stejně jako jejich postavení na stonku, je nesmírně variabilní.
Růžová barva květů byla jednou z hlavních a viditelných odlišností od druhů A. retusus a A. trigonus.
Roste na několika lokalitách v okolí městečka Aramberri v mexickém státě Nuevo León, jedná o
rostlinu blízce příbuznou s A. retusus. Variabilitu rostlin můžete sledovat na dvou obrázcích.

Ariocarpus fissuratus (Engelm.) K. Schum. 1894
Nadzemní část stonku tvoří střechovitě uspořádanými bradavkami a plynule přechází v mohutný
řepovitý kořen. A. fissuratus dorůstá velikosti až 15 cm a v dospělosti vykvétá na podzim až 5 cm
širokým, růžovofialovým květem. Vyskytuje se v severních oblastech Mexika, ale také v Texasu.

Ariocarpus retusus Scheidw. 1838
Druhové jméno retusus znamená tupý, ve smyslu nepíchavý, protože nemá žádné trny. Jeho stonek
dorůstá velikosti až 25 cm, přičemž horní část je tvořena trojbokými bradavkami s šedavě zelenou
pokožkou. Ze středu rostliny vyrůstají na podzim bílé květy se žlutou bliznou a sytě žlutými prašníky.
Květy jsou při plném rozvití až 4 cm široké. A. retusus je rozšířen na velkém areálu na severu Mexika.

Ariocarpus trigonus (Weber) K. Schumann 1898
Na rozdíl od ostatních ariokarpusů vytváří květy na starších areolách, což má za následek že často
vykvétá celým věnečkem bílých květů okolo temena. Jméno trigonus jasně poukazuje na trojboké
bradavky, které jsou špičaté a odstávají od stonku, který může dorůst do šířky až 25 cm. Druh se
vyskytuje na poměrně velkém areálu na severovýchodě Mexika

Ariocarpus bravoanus Hernandez & E. F. Anderson 1992
Tento druh má terminální areolu jako neogomesie, ale povrch bradavek ukazující jasnou příslušnost
k roseokaktusům, zvláště k A. fissuratus var. hintonii. Oba taxony mají k sobě blízko i geograficky,
známá lokalita A. bravoanus u El Nuňez není tak daleko od Matehualy, kde roste A. hintonii.

Ariocarpus agavoides (Castańeda) E. F. Anderson 1962
Stonek většinou samostatný, zelenohnědý, ploše kulovitý, v přírodě jen nepatrně vyčnívající nad
povrch půdy, vrchol zploštělý, 50 - 80 mm široký; bradavky asi 40 mm dlouhé, na bázi stlačené
dohromady, asi 6 mm široké, zužující se do hrotu. Květy se vyvíjejí z areol na bázi mladých bradavek,
30 - 50 mm velké, červenofialové. Nachází se v pohoří Sierra Madre Oriental, v blízkosti osady Tula, v
mexickém statě Tamaulipas.

sbírka ariokarpusů
Podzimní krása kvetoucích ariokarpusů ve sbírce našeho pěstitele Jaromíra Wilka. Pěstujeme-li
pravokořenné rostliny, musíme být na počátku a na konci vegetace velmi opatrní se zálivkou. Substrát
musí být dobře vysychavý a propustný. (Všechna fota ve sbírce Jaromíra Wilka nafotil František Frýdl)

Poznámkový notes 2015 - 1. část
KL deník z velkého vandru po Peru 5. 3. 2015 - 11. 4. 2015
Středa – 4. 3. 2015
Tak je to tady. Odjíždíme s Frantou vlakem do BRNA ve 20.52 hodin, v BRNĚ
jsme před 23. hodinou. Za chvíli pro nás přijíždí Jirka s Olgou a jedeme do VÍDNĚ na
letiště, kde jsme přijeli kolem 1. hodiny ráno už 5. 3. 2015. Jediné občerstvení je
otevřené u MacDonaldu, dáváme si kafe a zákusek. Obsloužila nás mladá servírka
ze SLOVENSKA. Čekáme, až přijede Mário z TRNAVY, který se objevil kolem 2.
hodiny. Přivezl ho kamarád a doprovodila i manželka. Veselé seznámení, po
rozlučce jsme šli vyřídit předletové záležitosti, odbavení v pohodě.
Čtvrtek – 5. 3. 2015
Odlet do Madridu v 6.55 hodin leteckou společností NIKI. V MADRIDU bylo
dost času na přesun. Odlet do LIMY v 13.20 hodin. Letěli jsme 12 hodin, cesta byla
nekonečná, v LIMĚ jsme přistáli před 19. hodinou. Zdlouhavé čekání na kufry a
následně čekání na agenta z půjčovny aut. Předávání proběhlo v jejich kanceláři
nedaleko letiště. Stav tachometru na začátku cesty: 43 124 km.
Pátek – 6. 3. 2015
Večer jsme hostel v LIMĚ našli s malým hledáním. Nic moc, starší baráček, ale měli
nás zapsané v objednávce. Po vybalení věcí jsme padli jako zabití, prostě unavení,
nevyspaní z letu. Probudili jsme se ráno v 6.30 hodin. Snídaně je v 7.30 hodin. Jirka
zaplatil z karty celkem 72 USD.

návštěva u rodičů Patricie, manželky Stana Kuchára ze Žiliny
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Franta byl opět ustanoven pokladníkem. Před snídaní jsme si dali tradiční
„čištění zubů“ v podobě kalíšku slivovice. Naložili jsme věci na auto, a v tom volal
Stano Kuchar, kde jsme a jestli za nimi přijedeme. Vyrazili jsme kolem pobřeží
PACIFIKU, do čtvrti SURCO, kde bydlí mamka jeho manželky Patricie. Už nás čekali
s malým občerstvením. Provedli jsme malou prohlídku zahrady a domu. Zajeli jsme
koupit vařič na bombu, kterou nám již zakoupil Stano, bohužel žádná redukce
nepasovala. Na tržišti jsme nakoupili zeleninu a v supermarketu vše další, věci na
cestu, jídlo, jar, atd. Po rozloučení vyrážíme směrem na jih k městu ICA. Po cestě
jsou lokality, které chceme navštívit. První odbočka je na 101 kilometru v městečku
ASIA, kde roste Islaya omasensis, předtím Haageocereus pseudomelanostele. Nějak
jsme to neodhadli časově a dorážíme na místo v 18.30 hodin, kdy se začalo rychle
stmívat. Udělali jsme za tmy pár snímků, ale nestojí za nic (KL15-001). Spíme v
Hospedaje FIOREILA, v rekreační oblasti ASIA. Večerní stav tachometru 43 390.

Islaya omasenis, OMAS - ASIA, u kapličky, KL15-002

Sobota – 7. 3. 2015
Vstáváme v 6. hodin, bez snídaně. Vyrážíme po 8. hodině hladoví na lokalitu
Islaya omasensis. Společně zde roste Haageocereus pseudomelanostele. V 10.30
hodin vyrážíme zpět, kde uprostřed cesty, má růst Loxanthocereus convergens
(KL15-002). Našli jsme ho bez problému u kapličky. Vyjeli jsme na hlavní výpadovku
a směřovali dále na jih. V městě SAN VICENTE DE CAŇETE jsme odbočili na
YAUYOS. Za odbočkou jsme natankovali naftu 15.1 galonů = 140 sol, stav
tachometru – 43 497 km. Dojeli jsme za vesnici ZUŇIGA, kde byl fantastický svah
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plný kaktusů Neoraimondia, Melocactus, Mila, Loxanthocereus či Haageocereus
(KL15-003). Nádherná lokalita hned u cesty. Vracíme se zpět hledat kempink, který
má být vzdálený asi 20 km. Našli jsme pěkné místečko, kde jsme dojeli v 18. hodin.
Kemp LUNAHUANA leží u řeky RIO CANETE. Postavili jsme stany a šli se občerstvit
pivečkem a dokonce jsme si dali večeři. Byla velmi bohatá, kuřecí kousky, hranolky,
rýže, zeleninový salát, dost dobré. Kolem 22. hodiny jsme šli spát. Večeře stála 160
sol a spaní 60 sol pro všechny čtyři. Stav tachometru na konci dne: 43 589 km.

Loxanthocereus corvengens, OMAS, 236 m, KL15-002

Neděle – 8. 3. 2015
Vstáváme ještě za tmy, ale rychle se rozednívá. V 6. hodin už je světlo. Po
ranní hygieně čistíme semena. Hned po ránu je už 23 °C, v noci bylo celkem teplo.
Balíme věci a odjíždíme v 9. hodin zpět na hlavní cestu. Ta je rozbitá, ale opravuje
se, provoz regulují většinou ženské. Pomalé popojíždění je nekonečné. Teplota v 9.
hodin je 25 °C ve stínu a 60% vlhkost vzduchu. Řeka RIO CANETE je dost divoká a
spousta firem se živí turistickým raftingem. V městě PISCO jsme odbočili do přírodní
rezervace PARACAS, kde jsme přijeli ve 12. hodin. Po 2 km bylo muzeum rezervace,
kde jsme zjistili, co zde, na tomto malém poloostrově všechno žije. Ve 12.30 hodin je
29 °C a slunce pere jako prase, jen vítr velké horko zmírňuje. Jedeme dále na
obhlídku poloostrova. Na moři kotví obrovská výletní loď. Zajeli jsme na další
nádhernou vyhlídku, nafotili spoustu krásných obrázků a vyrazili jsme zpět do
PARACAS. Bylo už dost pozdě, kolem 15. hodiny jsme měli všichni už hlad. Zastavili
jsme v prvním hotelu a dali si něco od ryb, smažené obalované řízečky s opečeným
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bramborem a zeleninovou oblohou. Mají zde velké porce, které se nedají pomalu
sníst. Prostě jsem se přežral. Oběd a pivo stálo pro všechny 180 sol. V 16.15 hodin
vyrážíme směr ICA, vzdáleného města asi 70 km. Celý den svítilo slunce, bylo horko
jako hrom. Po výjezdu z motelu se nad obzorem začalo trochu černat. Čím víc jsme
se blížili k ICA, tím více mraků přibývalo a celkem se obloha zatáhla. Vypadá to na
déšť. Spadlo pár kapek. Bohužel jsme ve městě nemohli dlouho najít ubytování.
Kempinky zde nejsou, hledáme dále za městem, až pozdě v noci jsme u cesty, mezi
SACRAMENTO – PALPA, objevili hospedaje DON CARLOS. Večerní stav
tachometru: 43 970 km.

Melocactus canecensis, ZUŇIGA, 914 m, KL15-003

Pondělí – 9. 3. 2015
V noci jsme měli rej s komáry a jsme všichni dost poštípaní. Samičky viděly
pěkné a fešné mládence, tak nás pořádně opíchaly. Nevadilo jim ani, že je Mário
několikrát postříkal sprejem proti komárům. V noci bylo horko, nejlepší by bylo spát
odkrytý, ale když se člověk zakryl dekou jako prevenci proti komárům, bylo horko a
hned jsem byl celý zpocený. Vyrážíme po 7. hodině směr NASCA, hned po ránu je
29 °C. V 8. hodin jsme se stavili na snídani. Kluci koupili meloun, zajedli jsme to
avokádem, jestli mě to neprožene, tak to bude dobré. V NASCA jsme hned zajeli na
letiště, kde se nás velmi ochotně ujali a za chvíli jsme byli ve vzduchu. Každý zaplatil
200 USD + 25 sol. Letecký výlet byl fantastický, udělali jsme spoustu obrázků.
Vyobrazené obrazce jsou vidět jen z výšky. V upomínkových předmětech jsme si
koupili tričko s kolibříkem za 25 sol. V 11. hodin vyrážíme k oceánu, kde by měly růst
Islaya bicolor a Haageocereus decumbens (KL15-004).
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okružní výlet letadlem nad NASCA, kde jsme pozorovali záhadné obrazce

Browningia candelaris, HUALLHUA, 2088 m, KL15-007
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První druh jsme našli hned, druhý druh rostl na druhém kopci, kde jsem už
nedošel. Vyběhl tam jen Mário, semena nebyla. Po zpáteční cestě rostlo několik
broméliových druhů, dva druhy rodu Vriesia a jeden druh rodu Tillandsia (KL15-005).
Vracíme se do NASCA, je 13.45 hodin. Kousek od NASCA tekla přes cestu velká
voda, asi půl metru vysoká, přejeli jsme tam i zpět bez problémů. V NASCA jsme
natankovali naftu a vyrazili do hor. Stav tachometru při čepování 44 155 km. Jedeme
stále do kopce až do výšky 1492 m, kde roste před Huallhua Armatocereus procerus,
Melocactus peruvianus, Neoraimondia arequipensis, Weberbauerocereus rauhii,
Loxanthocereus ferugineus a další kaktusy (KL15-006). Stoupáme až do výšky 2088
m za Huallhua, kde jsou zdaleka vidět Browningia candelaris, Neoraimondia
arequipensis Armatocereus procerus a další zajímavé rostliny, zvláště pěkné bylo
několik druhů cibulovin (KL15-007). Na této lokalitě je pěkná rovná plošina, kde by
nemělo nic nebezpečného hrozit, takže jsme se rozhodli, že zde přenocujeme. Je
17.30 hodin, což je nejvyšší čas na stavění stanů, než se setmí. Jirka uvařil nudle s
rybičkami a zeleninou. Na oslavu našich troj narozenin, jsme si opět dali několik
kalíšků slivovice. I Mário zdatně popíjí a to říkal, že nepije. Aby přežil, nic jiného mu
nezbývá. V 19. hodin je 18 °C. Spíme na lokalitě mezi browningiemi a
neoraimondiemi - paráda. Stav tachometru 44 195 km.
Lumír Král

Z našich sbírek
Jaromír Wilk
Jaromír začal s pěstováním kaktusů už ve škole, asi v 10 - 11 letech, když
jeho otec přinesl domů misku s kaktusy. Tihle pichláčci se mu tak zalíbily, že se o ně
začal zajímat a proto si občas přikoupil nové druhy. Prakticky už jako školák měl
malou sbírku kaktusů na okně, kde mu otec nechal udělat předokenní skleníček.

pohled na kolekci kvetoucích ariokarpusů ve sbírce Jaromíra Wilka (foto František Frýdl)
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V sedmdesátých letech začínal docházet nakupovat nové rostliny do
kaktusářské organizace v Ostravě, ještě jako kluk školou povinný. Koncem
sedmdesátých let se stává členem KK v Ostravě. Sbírka se rychle rozrůstá, u strejdy
staví první pařeniště. Když strejda i teta umřeli, stěhuje se do domečku, kde staví
skleník a další pařeniště. Dnes už prakticky na stavění dalších pařenišť není místo,
vše je plné. Jaromír pěstuje prakticky všechny druhy kaktusů, ale nejvíc se věnuje
mexickým rostlinám jako ariokarpusy, turbinikarpusy, lofofory, echinokaktusy a další.
Výsevy provádí ve větším množství, ale nerad se s vyrostlými semenáčky loučí.
Přesto občas od něj můžeme něco získat a uvolnit mu místo na další výsevy. Dnes
se podíváme do skleníku na kvetoucí ariokarpusy, které při návštěvě nafotit František
Frýdl. Je to prostě podzimní paráda na kvetoucí parapet plný kvetoucích skvostů
z Mexika. O rostlinách si rád povykládá, případné návštěvy je nutno domluvit
předem.

Rod Ariocarpus Scheidweiler
Bull. Acad. Sci. Brux. 5: 491, 1838.
Anhalonium Lemaire, Cact. Gen. Nov. Sp. 1, (1839)
Pelecyphora Ehrenberg, Bot. Zeit. 1:737, (1843)
Mammillaria Haworth, subg. Anhalonium (Lem.) Engler in Emory, Cact. Bound. 17, P1. 16, (1859)
Stromatocactus Karw. ex Ruempl., Handbuch der Kaktenkunde, 229, (1886)
Strombocactus Britton et Rose, Cactaceae 3:106, (1922)
Roseocactus A. Berger, J. Wash. Aced. Sci. 15:45, (1925)
Obregonia Frič, Život v přírodě 29:14, (1925)
Encephalocarpus Berger, Kakteen 332 z91, (1929)
Neogomesia Castańeda, Cact. Succ. J. Amer. 13:98, (1941)
Neogomezia F. Buxbaum (1963)

Kaktusy rodu Ariocarpus se vyskytují na rozsáhlém území, sahajícím od
jihozápadního Texasu (USA) do středního Mexika (ve státech Coahuila, Chihuahua,
Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nuevo Leon, Tamaulipas a Querétaro).
Vegetačním krajinným typem je především oblast s nízkou keřovitou vegetací,
často kaudiciformního typu, kde dominují rostliny se sukulentním stonkem. Křovinatá
pouštní a polopouštní krajina je prakticky většinovým typickým prostředím. Některé
ariokarpusy se však objevují i ve výše položených savanách nebo naopak v prostředí
nízko položených řídkých poloopadavých či opadavých lesů téměř tropického
charakteru.
Ariokarpusy se těžko se hledají, protože rostou pomalu a v obdobích sucha
mohou být téměř zaváty okolní půdou, je to typické pro Ariocarpus kotschoubeyanus.
Některé druhy jsou ohroženy (Ariocarpus agavoides, Ariocarpus bravoanus). Tělo je
hrbolaté a připomíná spíše kámen. Šířka je asi 10 cm, ale záleží na druhu, některé
například Ariocarpus retusus a Ariocarpus trigonus mohou dosahovat až kolem 30
cm v průměru. Mají mohutný řepovitý kořen. Kvetou bíle, žlutě, růžově nebo červeně.
Okolo roku 1838, H. Galeotti poslal z Mexika do Evropy zvláštní kaktusy. Tyto
se dostaly téměř současně do vlastnictví 2 botaniků, kteří v nich okamžitě rozpoznali,
že se jedná o tehdy nový rod kaktusů. Prvním byl vcelku neznámý belgický botanik a
zahradník, M. Scheidweiler, který zavedl rod Ariocarpus (Bull. Acad. Sci. Brux. 5,
491, 1838) pro druh Ariocarpus retusus. Název Ariocarpus pochází z řečtiny, kdy aria
= je druh dubu a campos = plod; což snad odkazuje na nepukající plody. Druhým
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botanikem, který tento kaktus získal od Galeottiho, byl tehdy velmi známý
francouzský botanik a specialista na kaktusy Ch. Lemaire, Aniž by něco věděl o
dřívějším Scheidweilerově popisu, popsal stejný kaktus jako Anhalonium
prismaticum. Dlouhé roky se užíval název rod Anhalonium, až kolem roku 1900, kdy
vstoupila v platnost pravidla pro publikování na základě priority, ustanovená v The
International Code of Botanical Nomenclature, se začíná užívat název Ariocarpus.
Již dva roky později přináší Karwinski ze své cesty po Mexiku pro svého
příznivce knížete Kotschubeye rostlinu příbuznou, která ovšem pro celkovou
vzhledovou odlišnost byla řazena pod tehdejší rod Anhalonium jakožto Anhalonium
kotschubeyanum Lem. (Bull. Cercle Confer. Hort. Dep. Seine 1842). Postupem času
přibývalo objevených rostlin tohoto druhu, takže v roce 1937 vzrostl jejich počet na
deset (C. a. S. J. [US] 5, 1937) a v roce 1961 uvádí Backeberg ve své monografii Die
Cactaceae (V, 1961) dvanáct druhů včetně variet. Počet druhů stále přibývá.
Pokud se nomenklatury týká, prodělal rod Ariocarpus široký vývoj, kdy
jednotlivé sporné druhy byly střídavě řazeny k rodům Mamillaria, Anhalonium a k nim
počítány i některé jiné druhy, které jsou dnes osamostatněny, jako Encephalocarpus
a Obregonia. Zásadní rozpor zapříčinilo zavedení samostatného rodu Roseocactus
pro rostliny, které mají rýhy na areolách, jež ustanovil Berger v roce 1925 pro
dosavadní Ariocarpus fissuratus, lloydii a kotschoubeyanus (J. Wash. Acad. Sci. 15,
43, 1925). V rodu Ariocarpus ponechává Berger pouze Ariocarpus retusus. Není bez
zajímavosti, že opomíjel již známé a popsané druhy Ariocarpus furfuraceus (popsaný
jako Mamillaria furfuracea S. WATS. Proc. Amer. Acad. 25, 150, 1850). Roku 1941
zavádí mexický inženýr Castaneda nový rod Neogomesia z Tamaulipas.
V posledních asi třiceti letech nových druhů přibývá, např.: A. hintonii, bravoanus či
A. confusus. Přibývají i revize rodu Ariocarpus, např. roku 1997 Anderson a Fitz
Maurice nebo roku 1998 Halda a Horáček (A New System of the genus Ariocarpus
Scheidweiler' in Acta Musei Richnoviensis 5(1) 1998).
Počet druhů kolísá, jak který autor provede svoji revizi, dlouho bylo uváděno 6
druhů. Dnes uvádím revizi Libora Kunteho a Vladislava Šedivého, která vyšla
v časopise Kaktusy, Speciál 2-2002 Ariocarpus, kde uvádějí 5 druhů a jejich subsp. či
variety.
Ariocarpus retusus Scheidweiler, Bull. Acad. Sci. Brux. 5: 491, 1838.
Ariocarpus fissuratus (ENGELM.) K. SCH. in Engler et PrantI, Nat. Pflanzenfam., 3, 6a: 195,1894
subsp. fissuratus
incl. Ariocarpus fissuratus subsp. pailanus J. J. HALDA, 1998
var. fissuratus
Mammillaria fissurata ENGELM., Proc. Amer. Acad., 3:270,1856
Roseocactus fissuratus (ENGELM.) A. BERGER, 1925
var. lloydii (ROSE) MARSHALL in Marshall et Bock, Cactaceae, p. 135,1941
Ariocarpus lloydii ROSE, Contr. US. Nat. Herb., 13:308,1911
Roseocactus lloydii {ROSE) A. BERGER, 1925
Roseocactus intermedius BACKEB. & KILIAN, 1960
subsp. hintonii (W. STUPPY & N. P. TAYLOR) HALDA, Acta Mus. Richnoviensis, Sect. Natur., 5:
36, 1998
Ariocarpus fissuratus var. hintonii W. STUPPY & N. P. TAYLOR, Bradleya, 7: 84, 1989
Ariocarpus bravoanus subsp. hintonii (W. STUPPY & N. P. TAYLOR) E. F. ANDERSON & W. A. FITZ
MAURICE, 1997
subsp. bravoanus (H. HERNANDEZ & E. F. ANDERSON) J. LÜTHY, Kakt. u. and. Sukk., 50: 278,
1999.
Ariocarpus bravoanus H. HERNANDEZ & E. F. ANDERSON, Bradleya,10:1,1992
Ariocarpus kotschoubeyanus subsp. bravoanus (H. HERNANDEZ & E. F. ANDERSON) HALDA.1998
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Ariocarpus kotschoubeyanus (LEM.) K. SCH., in Engler et PrantI, Nat. Pflanzenfam., Nachtrag
1: 259, 1897
subsp. kotschoubeyanus
Anhalonium kotschoubeyanum LEM., Bull. Cercl. Confer. Hort. Dep. Seine, 1842
Roseocactus kotschoubeyanus (LEM.) A. BERGER, 1925
Roseocactus kotschoubeyanus var. albiflorus BACKEB., 1951
Ariocarpus kotschoubeyanus var. albiflorus (BACKEB.) KRAINZ, 1963
Ariocarpus kotschoubeyanus subsp. albiflorus (BACKEB.) GLASS, 1997
= Ariocarpus kotschoubeyanus subsp. tulensis J. J. HALDA, 1998
Roseocactus kotschoubeyanus var. macdowellii BACKEB., 1961
Ariocarpus kotschoubeyanus var. macdowellii (BACKEB.) KRAINZ, 1963
Ariocarpus kotschoubeyanus subsp. macdowellii (BACKEB.) J.J.HALDA. 1998
Ariocarpus kotschoubeyanus subsp. sladkovskyi J. J. HALDA & L. HORACEK,1998
subsp. elephantidens SKARUPKE EX J. J. HALDA,
Acta Mus. Richnoviensis, Sect. Natur., 5: 185, 1998
Ariocarpus kotschoubeyanus var. elephantidens SKARUPKE, 1973 nom. inval.
Ariocarpus scapharostrus BOD. Monatsschrift DKG, 2: 60, 1930
Ariocarpus scapharostrus var. swobodae, HALDA, HORACEK ET PANAROTTO, 1998
Ariocarpus agavoides (CASTAÑEDA) E. F. ANDERSON. Amer. J. Bot., 49: 615, 1962
Neogomesia agavoides CASTAÑEDA, Cact. Succ. J. (US), 13: 98-99, 1941
Ariocarpus kotschoubeyanus subsp. agavoides (CASTAÑEDA) HALDA, 1998
Ariocarpus retusus SCHEIDWEILER, Bull. Acad. Brux., 5: 492, 1838
subsp. retusus
Anhalonium retusum S.-D., 1839
Anhalonium prismaticum LEM. 1839
Anhalonium elongatum S.-D., 1850 sensu orig. non sensu auct.(e.g. WETTSTEIN emend. HALDA)
Anhalonium aerosolum LEM. 1859
Anhalonium pulvilligerum LEM. 1869
Mammillaria furfuracea S. WATSON, 1890
Ariocarpus furfuraceus (S. WATSON) THOMPSON, 1898
Ariocarpus retusus var. furfuraceus (S. WATSON) FRANK, 1975
Ariocarpus furfuraceus var. rostratus A. BERSER, 1929
Ariocarpus retusus subsp. jarmilae HALDA, HORACEK & PANAROTTO, 1998
Ariocarpus retusus subsp. horacekii HALDA & PANAROTTO, 1998
Ariocarpus retusus subsp. panarottoi HALDA & HORACEK, 1998
Ariocarpus retusus subsp. scapharostroides HALDA & HORACEK,1997
Ariocarpus retusus subsp. sladkovskyi J. J. HALDA & P. KUPCAK, 2000
subsp. confusus (HALDA & HORACEK) J. LUTHY, Kakt. u. and. Sukk., 50: 278, 1999
Ariocarpus confusus HALDA & HORACEK, Cactaceae etc., 7:4,1997
subsp. trigonus (WEBER) E. F. ANDERSON & W. A. FITZ MAURICE. Haseltonia, 5: 18, 1998
Anhalonium trigonum WEBER, Dirt. Hort. Bois., p. 90,1893
Ariocarpus trigonus (WEBER) K. Sch., 1898
Ariocarpus trigonus var. elongatus (S.-D.) BACKEB., 1961 non sensu S.-D.
Ariocarpus elongatus sensu auct. (WETTSTEIN emend. HALDA) non sensu orig. S.-D.
Ariocarpus trigonus var. minor VOLDAN, 1976
= Ariocarpus trigonus var. horacekii HALDA, 1997
= Ariocarpus elongatus subsp. horacekii (HALDA) J. J. HALDA, 1998

Ariokarpusy jsou rostliny s náročným pěstováním, spíše pro pokročilejší pěstitele.
Patří k rodům, které vyžadují zásaditý a velmi propustný substrát a mají rady teplé a světlé
stanoviště. Jedná se o rostliny se silným řepovitým kořenem - sadit do hlubokých květináčů,
krček obsypat hrubšími kamínky. Se zálivkou na jaře moc nespěchat a na podzim ji dříve
ukončit. Zálivku vydatnější, nárazovou střídat s delšími obdobími sucha. Rostliny vykvétají na
podzim, je potřeba hlídat, aby květy po odkvětu zaschly. Přes nedostatečně zaschlé květy
může začít hniloba rostliny. Nevhodné rostliny pro pěstování na okně. Pro začátečníky
doporučuji si pořídit roubované rostliny.
KL
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Naši jubilanti
Víte že náš bývalý člen pan Milan Pavel, který bydlel v Pustovci, oslaví začátkem listopadu už
tři čtvrtě století. Mezi nás už nechodí, neboť se odstěhoval do Kujav, ale stále na naše kaktusářské
akce vzpomíná a jsme v kontaktu. Vloni jsem se s ním setkal na dovolené v Bešeňové a dlouze jsme
vzpomínali na staré časy. V době působení v Klubu, byl vždy skvělý pomocník při všech výstavách,
vystavoval také např. na Floře Olomouc, v Katovicích nebo bývalém NDR. Získal několik ocenění,
diplomů za nejlepší expozice apod. Přejeme našemu jubilantu do dalších let hodně zdravíčka, štěstí,
pohody, aby mu jeho osobitý humor vydržel ještě dlouhá léta.

pan Milan Pavel obdivuje parodie ve sbírce Ing. Romana Doubka, rok 2014
Druhým jubilantem v listopadu je náš dlouholetý člen Ing. Miroslav Vilášek, který letos oslaví
významné kulaté výročí. Je to až neuvěřitelné, ale 70 let bych mu nehádal. Několik let pracoval ve
výboru našeho KK Ostrava jako knihovník a díky jemu jsme dlouho schůzovali v místnostech ČD.
Ještě dnes pravidelně navštěvuje naše schůzky nebo se zúčastňuje i dalších kaktusářských akcí jako
sympozia, výstavy či zájezdy apod. Jako důchodce musel trochu svoji sbírku omezit, ale rostlinám se
věnuje i nadále. Přejeme našemu jubilantům do dalších let hodně zdraví, štěstí a pohodičky, aby mu
jeho kytičky dělali hodně radosti.

Ing. Miroslav Vilášek, fotografie ze zájezdů
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Sympozium v Brně
V sobotu 17. 10. 2015 se konalo v Brně - Lišni tradiční podzimní sympozium. Je to
poslední setkání kaktusářů v roce, kde je možnost podiskutovat s kamarády nebo si
vyslechnout zajímavé přednášky. Letos předvedli své prezentace: Jiří Kolařík – Peru, země
retardérů, Jaroslav Záhora – Mexiko a rod Stenocactus, Jan Gloser – Za sukulenty do Jižní
Afriky a Stanislav Stuchlík – Kaktusy podle abecedy. Škoda, že letos nebyl žádný zahraniční
přednášející, ale i brněnští kaktusáři mají skvělé lektory. Byla to velmi úspěšná akce, takže
za rok si to zopakujeme znovu.

vlevo: Mário Snopka (SL) a Eugeniusz Skurowski (PL) diskutují o peruánských rostlinách
vpravo: Gabriel Vereš se synem u prodeje své nové knihy o zimovzdorných kaktusech

na sympoziu v Brně se opět sešli všichni účastníci expedice Peru 2015: Frýdl, Kolařík, Snopka, Král
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Historie botaniky v obrazech - 9.
Bernard Jussieu (1699 - 1777)
Významnými botaniky ve Francii, bylo několik generací rodiny Jussieu Antoine, Joseph, Bernard, Antoine-Laurent a Adrien.
Dnes si povíme něco o Bernardovi. Bernard de Jussieu se narodil 17. srpna
1699 v Lyonu, zemřel 6. listopadu 1777 v Paříži. Bratr Antoina a Josepha, studoval
nejdříve na jezuitské koleji v Lyonu. S bratrem Antoinem sbírali rostliny ve Španělsku
a Portugalsku. Vystudoval medicínu v Montpellieru a v roce 1720 zahájil lékařskou
praxi. Lékařská praxe ho neuspokojovala, proto přijal bratrovo pozvání do Paříže
(1722), kde po S. Vaillantovi převzal funkci profesora botaniky v Jardin des Plantes a
na tomto místě zůstal celý život. Jeho vedení zahradě prospělo, začalo se jí říkat
Cabinet du roi.

reprodukce P. Rose: Bernard de Jussieu při nakládání libanonského cedru do Anglie

V roce 1725 vydal novou edici J. P. Tournefortovy Histoire des plantes qui
naissent aux environs de Paris (2 díly), kterou pak do angličtiny přeložil J. Martyn. Ve
stejném roce se stal členem Francouzské akademie věd a v roce 1727 zahraničním
členem Royal Society. Publikoval Histoire des polypes d´eau douce. Zastával názor,
že se jedná o živočichy, nikoliv rostliny. Pro důkazy cestoval na pobřeží Normandie,
kde prováděl výzkum. Také první vyčlenil velryby z ryb. V roce 1742 publikoval své
Mémoires. Byl skromný a samotářský, málo publikoval. V roce 1758 ho Ludvík XV.
pověřil vytvořením botanické zahrady u Trianonu ve Versailles. V roce 1759 dokončil
úpravu této zahrady podle svého vlastního návrhu klasifikace, založené na
morfologických charakteristikách rostlin. Oddělil jednoděložné a dvouděložné, čeledi
seskupil podle morfologické podobnosti. Toto uspořádání vytiskl jeho synovec
Antoine-Laurent de Jussieu v Genera Plantarum a založil na něm svou práci.
Standardní botanická zkratka jména B. JUSS. se používá u rostlin, které popsal. KL
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Informace
---

Mikulášská přednáška s nadílkou se koná v pátek 11. 12. 2015, v restauraci
Oáza v 16. hodin. Povídání s obrázky z poslední cesty po Argentině přislíbil
pan Jaroslav Procházka z Brna.

---

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 (Čkalova 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

Důležité upozornění !!!
Poslední schůzka v roce proběhne v pátek dne 11.12.2015 v restauraci Oáza
v 16. hodin. Místo, které je už pro vánoční schůzky tradiční, umožňuje zamluvit
občerstvení v podobě skvělého gulášku. S přednáškou k nám přijede milý host
z Brna Jaroslav Procházka, který povykládá o své poslední cestě po Argentině. Jako
každý rok je součástí poslední schůzky nadílka v podobě tomboly. Prosíme naše
pěstitele, aby si připravili své přebytky a potěšili tak své kamarády.

Adresy autorů:
Král Lumír, e-mail: lumir.kral@seznam.cz
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Ariocarpus fissuratus, confusus, retusus

Ariocarpus trigonus, bravoanus, agavoides

podzimní krása ve sbírce Jaromíra Wilka (všechny obrázky na titulní i zadní straně - František Frýdl)

