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Puya raimondii Harms - Notizbl. Bot. Gart. Berlin, 10: 213, 1928.

Z naší činnosti
Dne 1. 2. 2016 proběhla výroční schůze s promítáním obrázků našich členů.
Po přednesení organizačních záležitostí a všech zpráv o činnosti Klubu, byly zprávy
odsouhlasené. Usnesení si můžete přečíst níže na této straně Ostníku. Následovalo
promítání obrázků našich členů. Po nesmělém úvodu, nakonec přineslo obrázky pět
členů. Jako prvý se ujal slova Ing. Vladimír Skoumal, který se tak rozpovídal, že na
další členy už nezůstal čas. Přesto přednáška byla tak zajímavé, že to nikomu ani
nevadilo, i když jsme neviděli ani jediný kaktus. Láďa nám ukázal nádherné obrázky
z Himalájí, kde s manželkou a dalšími kamarády vylezl na několik šestitisícovek.
Důkladně popsal cestu navrchol hory Ladakh, se zajímavými zážitky z výšlapu, ale i
ze života místních lidí, turistů, několika skalniček apod. Ovšem nejkrásnější byly
snímky velehor, které se jen tak nevidí, byla to prostě paráda. Poutavé vyprávění
natáhnul až do půl osmé, poté následovala tradiční tombola. Děkujeme našemu
přednášejícímu za pěknou přednášku a třeba si příště vyslechneme další povídání o
velehorách, kde by se chtěl znovu podívat. Budeme držet palce, ať to vyjde.

USNESENÍ
výroční členské schůze Klubu kaktusářů v Ostravě
Výroční členská schůze Klubu kaktusářů v Ostravě konaná dne 1. 2. 2016:
1. Schvaluje zprávu o činnosti Klubu včetně jeho hospodaření za rok 2015.
2. Ukládá výboru, aby se v roce 2016 řídil programem a rozpočtem, tak jak byly
přítomným předneseny a jimi schváleny.
3. Ukládá zabezpečit a spolupracovat s frýdeckým Klubem na zorganizování
sympozia „Kaktusy v Pobeskydí 2016“.
4. Ukládá uspořádat výstavu kaktusů a zájezd do sbírek na jižní Slovensko.
5. Schvaluje vydávat 60 kusů výtisků Ostníku.
6. Souhlasí s výběrem členských a účelových příspěvků na rok 2016 takto:
- časopis Kaktusy 290,-Kč+poštovné
- Ostník
150,-Kč
- členský příspěvek 150,-Kč
celkem
590,-Kč
7. Výroční členská schůze ukládá výboru publikovat plný text usnesení v březnovém
Ostníku.
Schůze se zúčastnilo 17 členů Klubu, s přihlédnutím k paragrafu 5, čl. 8. "Stanov" je
usnesení výroční schůze právoplatné, jelikož pro usnesení hlasovali všichni přítomní.
Ostrava, 1. února 2016
Za správnost předseda: Lumír Král

Gymnokaktusy v přírodě
Botanici určitě namítnou, že název rodu, obsažený v názvu článku není
správný. Formálně mají pravdu, poněvadž většinu druhů Backebergem
ustanoveného rodu Gymnocactus, převedl v roce 2001 Edward F. Anderson do rodu
Turbinicarpus (E. F. Anderson: The Cactus Family, Timber Press, Inc. USA, 2001,
ISBN 0-88192-498-9). Dokonce pro dva druhy (aguirreana a roseana) zavedl nový
rod Acharagma. Naštěstí záleží jen na nás, jak tuto změnu přijímáme. Poněvadž
patřím spíše ke konzervativnějším kaktusářům a mnoho taxonomickonomenklaturních změn je založeno na diskutabilních závěrech, přidržím se raději
názvu Gymnocactus.

Gymnocactus saueri ssp. septentrionalis

vlevo: cesta ke stanovišti, vpravo: pohled ze stanoviště do okolí
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Gymnocactus saueri ssp. septentrionalis

Druh, který chci dnes představit, byl nalezen v listopadu roku 2003.
Následující rok byl popsán Matuszewskim a Šnicerem jako Turbinicarpus saueri ssp.
septentrionalis (Kaktusy 2004/3: 85 - 91). Lokalita subspecie septentrionalis je
nejsevernější lokalitou v rámci druhu Turbinicarpus (Gymnocactus) saueri. Později
byla objevena další lokalita gymnokaktusu, ve vzdálenosti asi 10 - 15 km od původní
lokality, na které by se měla subspecie septentrionalis vyskytovat (Canyon Potrero
Chico). Rostliny jsou ale v habitu odlišné a tak existují pochybnosti, zda se skutečně
jedná o subspecii septentrionalis. Já jsem se dostal na stanoviště Gymnocactus
saueri ssp. septentrionalis v neděli, 20. října 2013, odpoledne. Pohybovali jsme se
severně u Monterrey (stát Nuevo León), v blízkosti městečka Mina směrem na
Icamole, kde jsme našli Ariocarpus kotschoubeyanus, Lepidocoryphantha
macromeris, Echinocactus horizonthalonius, Thelocactus rinconensis, Astrophytum
capricorne var. mayor, Neolloydia conoidea a Echinocereus stramineus.

vlevo: Ancistrocactus scherii (syn. aff. megarhizus), vpravo: Astrophytum capricorne

Když jsme se vrátili zpět, projeli jsme městečko Mina a hledali jsme cestu ke
stanovišti Gymnocactus saueri ssp. septentrionalis. Asi 6 - 7 km za Mina jsme
odbočili mezi kopce. Cesta byla dost špatná, nicméně projeli jsme bez problémů.
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Vlevo u cesty jsme viděli lom s odtěženým zářezem v kopci. V korytě řeky tekl
poměrně silný proud vody. Projeli jsme kolem několika stavení, která se zdála být
opuštěná. To ale v Mexiku není nic neobvyklého a skutečnost bývá úplně jiná. Asi
100 - 150 m za posledním stavením jsme zastavili u nevysokého, oploceného kopce.
Jako obvykle jsme museli překonat plot a pokračovali vzhůru. Počasí bylo mlhavé a
nevlídné. První rostlinou, kterou jsme v nižších polohách kopce našli, byla
Epithelantha micromeris (var. aff. unguispina ?) s plody a dva neurčené druhy,
předpokládám rodu Coryphantha. Pod vrcholem a na vrcholu kopce, v řídce
křovinatém porostu, jsme našli populaci rostlin Gymnocactus saueri ssp.
septentrionalis. Mimo to zde rostl Ancistrocactus scherii (syn. aff. megarhizus ?)
a Astrophytum capricorne (var. mayor ?). Na úpatí a v nižších polohách kopce jsme
nenašli ani jediný gymnokaktus.

Epithelantha micromeris (var. aff. unguispina)

vlevo: Epithelantha micromeris (var. aff. unguispina), vpravo: Tillandsia recurvata
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Je tedy zřejmé, že populace Gymnocactus saueri ssp. septentrionalis je
vázána na mikroklimatické podmínky vrcholu kopce. Není to ostatně nic, co by bylo
výjimečné. Pozoroval jsem to u mnoha jiných rodů i druhů kaktusů. Je to zřejmě
významný a dodnes málo prozkoumaný faktor, který ovlivňuje úspěšnost sbírkového
pěstování určitých rodů a druhů. Na rozdíl od Gymnocactus saueri ssp.
septentrionalis rostla Epithelantha micromeris (var. aff. unguispina ?) prakticky až
k vrcholu kopce. Z toho lze soudit, že akceptuje mikroklimatické podmínky celého
kopce, tedy v širší škále a její nároky ve sbírce nebudou úplně shodné.

Gymnocactus saueri ssp. septentrionalis

Bylo už pozdní odpoledne a my jsme museli uvažovat o noclehu. Nikde kolem
ale nebyla žádná vhodná plocha pro postavení stanů. Ani kolem cesty, kterou jsme
přijeli, nebyla naděje něco najít. Sjeli jsme po cestě zpět o několik desítek metrů a u
jednoho stavení jsme přes plot uviděli několik mužů. U stavení bylo něco jako
neudržovaná zahrada. To bylo místo, kde bychom mohli postavit stany. Za několik
plechovkových piv je nocleh za plotem dojednán. Na stromech všude kolem našeho
tábořiště byly trsy Tillandsia recurvata. Tak jako v podvečer i v noci byla mlha a ráno
máme zase všechno mokré. Ani nevlídné počasí nepokazilo dojem z návštěvy
stanoviště. Gymnocactus saueri ssp. septentrionalis jsou opravdu krásné rostliny.
Snad se i ve sbírkách podaří dopěstovat rostliny stejně krásné jako ty na fotografiích.
Ing. Jaroslav Vích
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Poznámkový notes 2015 - 5. část
KL deník z velkého vandru po Peru 5. 3. 2015 - 11. 4. 2015
Čtvrtek – 26. 3. 2015
Vstáváme v 6.30 hodin. Balíme věci a vyrážíme v 7.45 hodin do autoservisu.
Při včerejší zběsilé jízdě jsme najeli do větší díry a rozbili jsme nárazník. Je tam třeba
dát nějaké šroubky nebo nýty. Servis je hned pod krásnými vodopády. František
lehnul pod auto a za odborné pomoci mechaniků vše opravil. Chtěli jsme po nich dva
rezervní šroubky, nakonec to pochopili a šroubky jsme dostali. Za práci nic nechtěli,
dali jsme jim za dva šroubky 10 sol. Vyrazili jsme do hor směr OYON v 8.20 hodin.
Na cestě nás potkal velký konvoj náklaďáků, který vezl materiál do nově otevřeného
dolu, prostě se kolem nich na úzké cestě nedalo projet. Něco jsme posnídali a
vyrazili v 9.00 hodin do výšek. Za chvíli projížděla další kolona náklaďáků, tak jsme
zase počkali, až přejedou. Na skalách kolem cesty dominují pampa trávy Cortaderia
selloana s velkými zlatými klasy, někdy zbarvené do hněda nebo fialova. Na úzkých
horských cestách, kde z jedné strany jsou skály, a z druhé strany propast je pro auta
problém se vyhnout, vždy musí jeden na nějakém širším místě počkat. Asi ve výšce
4200 m, pracovala četa v oranžových kombinézách na opravě cesty. Po dalších
kilometrech je zapadnutý náklaďák. Stála tam celá kolona, řidiči si pomáhají na
vyproštění. Nakonec se jim to podařilo, což je dobré, jinak bychom se museli vracet a
bylo by to dost špatné. Práce ve výšce 4400 m na vyproštění není žádný med. Nám
se špatně dýchá, ale místní jsou už přizpůsobení práci ve vyšších polohách.

zapadnutý náklaďák na prašné cestě ve výšce asi 4200 m

V okolí je několik místních dolů, na které místní nadávají, že jejich náklaďáky
ničí horské cesty. V dolech se těží zlato, stříbro a další nerosty. Při návratu z
obhlídky k autu Mário uklouznul a spadl na záda do potůčku, měl všechno mokré,
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takže se v klidu převlékl do suchého. V 10.45 hodin se kolona dala do pohybu. Mário
si aspoň konečně vypral prádlo. Ve výšce 4620 m na vyhlídce jsme udělali několik
foto nádherných koz. Najednou proti nám ze zatáček vyrazila další kolona
náklaďáků, Jirka musel couvnout na širší místo. Neujeli jsme ani kilometr a jel další
konvoj náklaďáků, s takovou nedojedeme nikam. Náklaďáky všechny jedou dolů, je
to prostě kalamita, už se nedivím, že místní na náklaďáky nadávají, když jim rozbijí
cestu. Náklaďáky jsme nepočítali, ale určitě jich bylo přes sto a samé nové, žádné
staré herky. Na cestě prakticky pořád stojíme. Fotíme se na vrcholu přejezdu ABRA
UCHUCCHACUA 4736 m. Konečně jedeme dolů, problémy s cestou jsou i nadále,
obrovské díry, bahno a spoustu náklaďáků. Nakonec jsme však do OYON dojeli, 60
km jsme udělali za 5,5 hodiny. Ve městě začala asfaltka, konečně normální cesta. Je
14. hodin a chtělo by to něco k snědku, měli jsme už hlad, takže žádná kaktusová
zastávka nebyla. Dojeli jsme do malého městečka CHURIN, kde jsme si dali skvělé
jídlo, kuřecí řízek, zelenina, rýže, hranolky, jako vždy hodně a pivo, vše za 105 sol
pro všechny. Konečně bychom mohli udělat lokalitu, bohužel už je 16. hodin, za chvíli
je čas na hledání noclehu. Jestli jsme se těšili z asfaltky, tak jen nakrátko. Za městem
CHURIN byla opět prašná cesta, plná děr. Kousek dále v místě BAŇOS
PERMOMEDICINALES, TINGO stála všechna auta a nejelo se dále, na svahu
pracoval nějaký bagr. Jirka šel zjistit, co je za problém. Kluci Mário a Franta šli na
protější svah, kde byly vidět kaktusy, já hlídal auto. Mário už je nervózní, že dva dny
nevidí kaktusy, ale co se dá dělat, když s horskou děravou cestou nic neuspěcháš.
Auta se v protisměru začínají rozjíždět, tak už voláme na kluky, ať se vrátí. (KL15039). Přinesli semena Haageocereus sp., rostly zde i espostoe. Sjeli jsme až do
HUAURA, 86 m nad mořem, kde jsme přijeli již za tmy, asi ve 20. hodin. Stav
tachometru: 48 617 km, za celý den jsme ujeli jen 217 km, ale trpěli jsme.

František Frýdl u cedule přejezdu přes hory ABRA UCCHUCHACUA v nadmořské výšce 4737 m
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Pátek – 27. 3. 2015
Vstáváme v 6.30 hodin, konečně jsem se dobře vyspal. Nocováni v hotelu s
aguaparkem, v nadmořské výšce 96 m. Vyrážíme směr sever na BARRANCA v 7.45
hodin. Je krásné slunečné ráno a je dost teplo 25 ºC. Ve městě je opět rušný provoz,
věčné troubení aut, které je příznačné pro celé Peru. Je to úplně jiný styl jízdy, než v
ARGENTINĚ, žádná siesta, celodenní ruch, řidiči se zdraví jen výjimečně, spíš
zatroubí. Kluci šli koupit něco k snídani a vodu, dáme si papání někde za městem.
Při výjezdu z města tankujeme naftu 17 galonů za 171 sol. Stav tachometru 48 619
km. Jedeme dále a v PARAMONGA odbočujeme vpravo na HUARAZ. Pár kilometrů
za odbočkou, najíždíme na CERRO BLANCA do kopců, abychom posnídali a dali si
dadáčka - hurá. Kopce vypadají jako suchá písčitá poušť s občasnými kameny,
nevím, jestli zde něco poroste. Objevují se zde trsy tillandsií, z kaktusů nic. (KL 15040) venku je 31 ºC, ale fouká silnější vítr, který vedro snižuje, vzdušná vlhkost 60%.
Vracíme se na cestu a pátráme dále po místech. Jirka navrhnul, abychom šli do
druhého údolí, kde to vypadalo, že tam občas proteče voda. Moc se mi nechtělo, ale
nakonec mě přesvědčili, a udělali dobře. Hned na začátku rokle jsem našel první Mila
fortazalensis, následně jich bylo opravdu hodně, některé i chcíplé, kousek výše rostl i
Haageocereus sp.

Mila fortazalensis, CERRO BLANCA, KL15-040

Nad vesnicí byla rozpadlá historická pyramida, udělali jsme pár obrázků. Z
cesty jsme byli dost vysušení a chtělo by to doplnit pitný režim. Ve vesnici byla
restaurace, někdo si dal pivo, někdo coca colu. Ve 12.45 hodin vyrážíme dále na
HUARÁZ. Je slušné horko 31 ºC, hodně se po cestě práší, i když jedeme po asfaltce.
Prach se víří z písečných hor. Zastavujeme u CHASQUITAMBO (KL15-041), kde
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roste pěkný Melocactus peruvianus a dva cereusovité druhy. O kousek dále rostou
další jiné druhy (KL15-042). Krásná lokalita, ale svahy jsou pro mě příliš prudké,
hlína ujíždí, nic pevného i kameny po našlápnutí hned vypadnou, kluci tam vylezli,
ale já s bolavým kolenem jsem neriskoval. Propátral jsem lokalitu jen v nižších
polohách. Jirka přišel s tím, že upadnul a rozbil kryt od fotoaparátu. Šrámy na noze
jsme postříkali dezinfekcí, ať se to hojí. Na horách se přihnaly mraky, vypadá to na
déšť, dobré je to, že se ochladilo a není takový hic, jak na poslední lokalitě. Pátá
hodina odbyla a musíme hledat nocleh, začíná občas pokapávat, nadmořská výška
stoupá. Zastavujeme u babky na ovoce, je to malá budka u cesty a kolem dokola
nikde nic. V dáli je vidět nějaké městečko, Franta fotí tradičně babku ve stánku. Na
doporučení jedeme do vesnice COLCA, kde je hostel, teď už ve výšce asi 2600 m.
Značně se ochladilo a poprchává, nad horami se honí černé mraky. Stav tachometru
48 762 km.

Melocactus peruvianus, CHASQUITAMBO, KL15-041

Sobota – 28. 3. 2015
Vstáváme v 6.30 hodin, balíme a vyrážíme vzhůru do hor. Je polojasno 11 ºC,
vlhkost 75%. Kluci šli ještě nakoupit proviant na dnešní den a já si zapisuji
poznámky. Vyrážíme po 8. hodině do výšky 3430 m, kde mají růst Matucana haynei
f. elongata, Borzicactus fieldianus a další kaktusy (KL15-043). Na lokalitě byly
rostliny vysoko na skalách porostlé mechem, nevylezl jsem tam, tak jsem je nafotil
aspoň z dálky. Ve stínu je chladno, ale na slunku relativně teplo. Ubytování bylo v
hotelu v obci COLCA. Jirka uvařil kafíčko, vyčistili jsme semena Mila, tekl zde
potůček, takže jsme toho hned využili. Kluci šli udělat pokus o vylezení na skály,
dostali se jen na jednu bezpečnou plošinu s jedinou kytkou. Vyjíždíme dále v 9.30
hodin. Na lokalitě (KL15-044) roste nádherná Oroya borchersii, je zde nejvyšší bod
přejezdu hor 4100 m. Ve vesnici kupujeme vodu a sýr. Sluníčko občas vykukuje,
takže se oteplilo na 21 ºC. Jedeme z kopce kolem řeky RIO SANTA směrem na
sever na HUARAZ. Mraky pod horami nevěstily nic dobrého, za chvíli začíná pršet,
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jsou to ovšem místní horské přeháňky. Zem je zde mokrá, až moc přemokřená,
přesto zde rostou kaktusy, ale fouká silný vítr. I v těchto výškách nás zastihla po
dlouhé době platba 7.50 sol. V PACHACOTO jsme odbočili do NP HUASCARÁN,
jeho jižní části, kde rostou Puya raimondii (KL15-045), ale i kaktusy. Zajeli jsme asi
18 km do oblasti zvané CARPA, místní obyvatelé zde staví půlkulaté přístřešky
podobné stanům (= carpa). Bohové při nás stáli, celou dobu nám nepršelo. Jen jsme
vyjeli z lokality, začalo dost pršet. Ve 14. hodin jsme se vrátili zpět na hlavní cestu a
pokračovali na HUARAZ. Zastavili jsme se na oběd, kuřecí řízek a rýže. V 15. hodin
jedeme dále na sever, značně se ochladilo. Vyjeli jsme nad město HUARAN, kde
roste Matucana haynei var. herzogiana (KL15-046). Překrásná lokalita, ale je to
poprvé, kdy nás vyhnal déšť. Rychle jsme to proběhli, nafotili a hurá do auta. Škoda,
byly tam nádherné rostliny. Vrátili jsme se zpět do města hledat ubytování. První co
nám padlo do očí, byl hotel LAS VEGAS, kde jsme přijeli v 17.15 hodin. Celkem
pěkný hotel, ale vjezd do garáže pro naše auto není vhodný. O kousek dále jsou dva
hotely, bereme hned ten první SIERRA HERMOSA. Prvotřídní pokoje, velké, super.
Večer kecáme dlouho do noci. Stav tachometru 48 937 km.

nádherně kvetoucí keře Oreocallis grandiflora (Proteaceae)

Neděle – 29. 3. 2015
Ráno vstáváme v 7. hodin, hygiena, prášky proti smrti, houska a před 9.
hodinou vyrážíme na sever směr YUNGAY. Po příjezdu do města nás zbrzdil opět
pohřeb a my museli jet krokem. K jezeru LAGO LLANGUNACO je to asi 25 km,
odbočka je až za městem. Začíná svítit sluníčko, i když nad horami je hodně mraků.
Do NP HUASCARÁN se opět platí 10 sol na osobu. Vyjíždíme až k jezeru, nádherná
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příroda, vysoké skály, hodně pěkných nafocených obrázků. Mezi jezery je odbočka k
památníku našich horolezců, kteří zde zahynuli 31. května 1970, při největším
zemětřesení, které Peru postihlo. Po 45 letech jsme zašli uctít památku našich
krajanů, kteří doposud leží někde pod obrovskou kamennou lavinou. Na památku
jsme tam nechali naši novou vlajku. Vracíme se zpět na hlavní cestu do YUNGAY, v
údolí rostou na skalách matukany, bromélie, ale také endemitní rostliny z čeledi
Proteaceae - Oreocallis grandiflora. V CARAZ byla pěkná restaurace, tak jsme si tam
dali oběd. Cesta kolem řeky RIO SANTA stále klesala, před SURCE jsme udělali
lokalitku (KL15-047) se spoustou kaktusů, vynikající místečko. Bylo asi 17. hodin,
když vyjíždíme dále na cestu, která mírně stále klesá do nížiny. Najednou vjíždíme
do CAŇON DEL PATO, nádherné vysoké skály, strže. Projíždíme několika tunely,
řeka RIO SANTA vytvořila krásné scenerie. Bohužel se začíná stmívat a kaňon
nekončí. V těchto horách je nebezpečné spát, takže jedeme stále dále. Jeli jsme
prakticky 3 hodiny a ujeli asi 67 km. Na hranici provincií proběhla kontrola, ale bylo to
jediné místo ESTANCION CHUQUICARA, kde se dalo spát. Přijeli jsme zde asi ve
20.30 hodin, kolem nás jsou stánky, všude prodávají různé věci, ale kluci objevili
malou budovu s nápisem hospedaje. Vypadalo to jako malá věznice se
zamřížovanými okny, ale majitelé byli velmi ochotní a vyšli nám vstříc, i když bylo
vidět, že už zde dlouho nikdo nespal. Okamžitě nám převlékli postele, záchod
nesplachoval, voda netekla, ale byli jsme rádi za dobrý nocleh. Poseděli jsme dlouho
do noci a probírali celodenní zážitky. Toto místo, byla prakticky přestupní zastávka
autobusů a kamionů, které zde stáli, troubili a odpočívali.
KL

Odešel Helmut Nagl
Začátkem února jsem se dověděl smutnou zprávu, že do kaktusového nebe
odešel dne 3. 2. 2016, ve věku 84 let známý rakouský kaktusář pan Helmut Nagl.
Naši kaktusáři jej znali především ze setkání kaktusářů v Pobeskydí, kde měl dvakrát
přednášku (1996, 2000). V posledních letech ze zdravotních důvodů na Pobeskydí
už nejezdil, ale před léty zde byl pravidelným účastníkem. My se s ním setkávali ještě
do nedávna na cestách do Eugendorfu, při sobotním programu, nebo jsme jej
navštěvovali u něj doma. Za dlouhá léta mezi námi vznikl velmi dobrý přátelský
vztah, kdy jsme si předávali kaktusářské informace, popřípadě kaktusářské
upomínkové předměty apod.

vlevo: Helmut Nagl na Pobeskydí 2005, uprostřed: ve svém skleníku 2004, vpravo: na zahradě 2004
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Helmut Nagl bydlel u jezera Traunsee, v krásném prostředí Alp, ve vesnici Traunkirchen

Helmut byl dobrým znalcem mexických kaktusů, za kterými často jezdíval na
jejich lokality. Ve skleníku jsme viděli parádní kolekce rodů Astrophytum,
Mammillaria, Thelocactus, Turbinicarpus, Gymnocalycium a další nádherné kaktusy,
které v době naší návštěvy většinou kvetly. Dále na zahradě, se na stolových
pařeništích nacházely další rody jako Echinofossulocactus, Echinocereus,
Sulcorebutia, Lobivia apod. Helmut měl bohatou kaktusářskou literaturu, z které
čerpal informace k napsání poutavých článků.
Rozloučit se přišlo 30 známých,
z toho 10 rakouských a českých
kaktusářů, mezi nimi např. bratři
Papschové, Berger, Obermayer,
Jauernig, Procházka, Záhora,
Perndl a další. Odešel milý a
velmi přátelský pěstitel kaktusů,
který se rád podělil svými radami
a zkušenostmi. Chybět bude
nejen nám, ale především
rakouským kaktusářům, kde byl
uznávaným
odborníkem
na
taxonomii a pěstování kaktusů.
Čest jeho památce !
Helmut Nagl a Jaroslav Záhora ve skleníku
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Historie botaniky v obrazech - 10.
Antonie Laurent de Jussieu (1748 - 1836)

Antoine Laurent de JUSSIEU byl význačným francouzským botanikem, profesorem
univerzity v Královské zahradě (Jardin du Roi) v Paříži a členem francouzské
Akademie věd. Byl jeden ze zakladatelů moderní klasifikace rostlin, kde ve svém díle
Genera plantarum secundum ordines naturales dispozita…, která vyšla v Paříži
roku 1789, zdokonalil a rozdělil asi 20 000 tehdy známých rostlin podle hlavních
anatomicko – morfologických znaků (květy, plody apod.) do skupin odpovídajících
dnešním čeledím v klasifikačním systému. Stanovil asi 100 těchto čeledí, mezi nimi i
čeleď Cactaceae. Tolik lze v krátkosti přečíst v různých naučných encyklopediích.

Roku 1849 popsal na
počest botanika
Jussieua, francouzský
továrník a kaktusář M.
MONVILLE
echinokaktus, který
můžete dnes hledat pod
názvy Neochilenia
jussieui (Monv.) Backbg.
nebo spíše jako
Neoporteria jussieui
(Monv.) Br. a R.
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Informace
-----

---------

přednáška 4. 4. 2016 - Ing. Jaromír Chvastek, Brazílie, Uruguay, Argentina 2015
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

Obrázky našich členů
Puya raimondii Harms
Endemit peruánských a bolivijských And. Vyskytuje se v Peru v pohoří Cordillera Blanca, v Parque
Nacional Huascarán obrázek pochází od vesnice Carpa ve výšce asi 4240 m (KL15-045). Dále roste v
Cordillera Negra, Punta Winchus a v Bolivii na lokalitách Altiplano, jihozápadně od La Paz. Druh Puya
raimondii poprvé zdokumentoval francouzský přírodovědec Alcide d’Orbigny, který ji objevil v Bolívii v
Cordillera de Vacas v říjnu 1830. Avšak současné platné jméno jí dal až Hermann August Theodor
Harms v roce 1928 - pojmenoval ji podle italského vědce a botanika Antonia Raimondii. Je
považována za živoucí fosilii. Největší zástupce čeledi Bromeliaceae, jejíž květenství dorůstá do výšky
9 metrů. Růžice tvoří husté, tuhé listy, které jsou úzce kopinaté, až 2 m dlouhé a 6 cm široké, na
okrajích výrazně trnité, s trny až 1 cm dlouhými. Květenství vytváří latu až 7 m vysokou, jednotlivé
větve jsou až 30 cm dlouhé, květy hustě nahloučené, se silnými stopkami, kališní lístky 4 cm dlouhé,
korunní 5 - 8 cm, žlutozelené či zelenobílé, často purpurově naběhlé. Tobolky jsou kulovitě vejčité.
Množí se semeny.
(foto KL)

Skalničky z oblasti Ladakh
Obrázky nafotil na své cestě po velehorách v oblasti Ladakh náš distributor Ing. Vladimír Skoumal.
Gentiana nubigena Edgew. - Trans. Linn. Soc. London 20(1): 85, 1846.
Delphinium brunonianum Royle - Ill. Bot. Himal. Mts. [Royle] 56.
Waldheimia tridactylites Kar. & Kir. - Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou xv. 126, 1842.
Pedicularis tubiformis Klotzsch - Bot. Ergebn. Reise Waldemar [Klotzsch & Garcke] 106, 1862.
Saussurea gnaphalodes (Royle) Sch. Bip. - Linnaea 19: 331, 1846.
Thylacospermum caespitosum (Cambess.) Schischk. - Sched. Herb. Fl. Ross. 9(fasc. 60): 90, 1932.

Adresy autorů:
Král Lumír, e-mail: lumir.kral@seznam.cz
Vích Jaroslav Ing., e-mail: jaroslav.vich@gmail.com
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Ladakh je oblast indického státu Džammú a Kašmír mezi pohořími Karákoram a Himálaj. Ve vysokých
horách roste několik nádherných skalniček, které nám ukázal na přednášce Ing. Vladimír Skoumal.

