
Dr. SOLTI Ádám
Tisztelt Olvasóink!
Legelőször is elnézést kell kérnünk Önöktől, amiért lapszámunk a megszokotthoz képest 
később jelenik meg. Azonban lapunk összeállítása során egy szempontot: a tartalmi 
minőséget soha sem hagyhatjuk figyelmen kívül. Sajnos az Önök igényeit kielégítő, magas 
szakmai színvonalú írások nem mindig állnak szerkesztőségünk rendelkezésére, így a 

megjelenés szoros metronómját nem mindig tudjuk tartani. 

Felülkerekedve a nehézségeken remélem azonban, hogy sok hasznos, új, és 
magas szakmai ismereteket nyújtó információval szolgálunk 

Olvasóinknak. Lapunk 2014. évi 5. számában két cikkben is mexikói 
növényeket mutatunk be: IZSAY Tamás az Aztekium hintonii 

élőhelyén gyűjtött tapasztalatait ismerteti, VARGA Zoltán pedig 
folytatja mexikói úti leírását, melyben különböző 

Ariocarpus-populációkat keres fel, közben pedig 
számtalan más mexikói taxonnal találkozik. Sajnos nem 

múlik el ez a lapszám sem megemlékezés nélkül: SAJTI 
Sándorra, nemrég elhuny Anisits-díjas tagtársunkra 
emlékezünk. Szintén az emlékezés jegyében KISS 
Csaba rendezte össze MÁNFAI Gyula egyik utolsó, 
befejezetlen írását a Gymnocalycium albiareolatum 
fajról. Növényismereti cikksorozatunkban szintén 
KISS Csaba mutatja be az Echinocactus texensis fajt. 
Jómagam a Floralia-sorozat hagyományait követve 
az Epiphyllum oxypetalum csodás virágzását 
mutatom be Önöknek. Végül, de nem utolsó sorban 
pedig JOKHEL Csaba egy rövid képes beszámolóval 
kalauzol az őszi MKOE kiállítás legszebb egyedei 
között.

Dr. SOLTI Ádám
Floralia: Epiphyllum oxypetalum (DC.) HAW. (1829) 
A különböző levélkaktusz-kultúrfajták nagy száma és formagazdagsága miatt vad fajokkal általában csak ritkán találkozhatunk a gyűjteményekben. Az 
Epiphyllum oxypetalum azon kevés vad faj közé tartozik, amelyet gyakran tartanak gyűjteményekben. A saját növényemet, egy hajtástagos gyökeres 
dugványként, 2007-ben vásároltam. A megfelelő tápanyagellátás érdekében talajcserével együtt minden tavasszal át szoktam ültetni, mint más 
levélkaktuszokat. A harmadik évben a tő megerősödését mutatva, megjelentek a tőből előtörő hengeres hosszúhajtásai. 2011-re kezdte kialakítani 
hosszú- és rövidhajtásokból álló hajtásrendszerét. 2012. szeptember elején pillantottam meg először rajta virágbimbókat. Ellenére a rövidülő 
nappaloknak, hűvös éjszakáknak, a bimbók fejlődése meglepően gyorsnak bizonyult, és október első hetében egyszerre kinyílt mindkét virág. A 
bimbófejlődés 2014-ben rendkívül korán, már július elején megindult – a hajtáséleken rengeteg bimbó indult fejlődésnek, egymás után újabb, és 
újabbak. Bár a közülük közül sajnos több is lehullott a fejlődés folyamán, végül augusztus 10-én éjjel három, majd augusztus 29-én éjjel újabb három 
virága nyílt ki, majd újabb, és újabb virágzások következtek.
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IZSAY Tamás és DR. SOLTI Ádám
Aztekium hintonii G. S. HINTON, 1990 
(Galeana, Nuevo León, Mexikó)  

A gömb alakú Aztekium nemzetséget kettő kaktuszfaj és egy forma 
alkotja. Az Aztekium hintonii fajt 1990-ben fedezte fel George S. HINTON, a 
Nuevo León állambeli Galeana-ban. Az Aztekium hintonii faj szűk 
elterjedési területű, és areáján belül is kis területen összpontosuló 
populációval rendelkezik. Az A. hintonii sok élőhelyén koegzisztál 
(együttes előfordulás) a Geohintonia mexicana faj egyedeivel. Módosult 
hajtása szürkészöld színű, lapított gömb alakú. Az eddig felfedezett 
legnagyobb méretű növény 20 cm átmérőjű és 10 cm magas. Kultúrában 
jól tűri a magas hőmérsékletet, eredményes neveléséhez meszes, 
gipszes talajt igényel. Aztekium hintonii fa. prolifera néven ismert formája 
az alaptípustól eltérően tőből, és a bordák élein is sarjadzik.
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MÁNFAI Gyula, KISS Csaba
Gymnocalycium albiareolatum RAUSCH 1985 
MÁNFAI Gyula emlékére

A Gymnocalycium alboareolatum RAUSCH faj egyedei magános, lapított gömb 
alakú növények, melyek névadó jellegzetességei a fehér gyapjúval gazdagon 
fedett areolák. Rózsás torkú fehér virágai a csúcs közelében fejlődnek. 
Természetes körülmények között Argentína La Rioja tartományában fordul elő. 
BUXBAUM rendszerében a baldianum-fajsor egyik tagja. Egyetlen ismert 
változata a kisebb termetű, párnaképzésre hajlamos Gymnocalycium 
alboareolatum var. ramosum.

DR. NEMES Lajos, DR. SOLTI Ádám,
JOKHEL Csaba, KISS Csaba
In memoriam SAJTI Sándor (1929-2014)

Elhunyt SAJTI Sándor, aki 1999-ben a hazai kaktuszkultúra népszerűsítése és munkássá

ga elismeréséül Anisits-díjban részesült. 

Az 1971. április 3-án megalakult MKOE alapító tagja volt. Munkás évei alatt a MÁV 

alkalmazottjaként vasúti pályamunkásként dolgozott. 1962 óta gyűjtötte a kaktuszokat – 

majd folyamatosan az egyéb kedvenc pozsgásait – egy maga készítette fóliasátorban. 

Precizitása legendás volt. A pozsgások iránti szenvedélyére jellemző, hogy gyűjteménye 

nagyjából 10 000 db-os volt. A kaktuszokkal és egyéb pozsgásokkal kapcsolatos tevé

kenységét hálásan köszöni az utókor. Halálával nagy veszteség érte a magyar 

kaktuszkedvelőket, emlékét kegyelettel megőrizzük!
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Fizessen elő Kaktusz-Világ magazinunkra
(kattintson erre a linkre)!
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KISS Csaba
Echinocactus texensis HOPFFER 1842
(texasi sünkaktusz, lónyomorító kaktusz) 

A 19. században az Echinocactus nemzetséget gyűjtőnemzetségként használták, mára a 

nemzetségben azonban csak hat faj maradt. A nemzetség legnagyobbja az Echinocactus 

platyacanthus a gömbkaktuszok között a legtermetesebb faj. Az Echinocactus texensis fajt Carl HOPFER 

írta le 1842-ben. A faj egyedei fiatal korukban magánosak, később nagyon lassan sarjadók. Kifejlett 

korukban 12-20 cm magasak és 25-30 cm szélesek lehetnek. Csak az idős, 10 cm körüli növények 

virágzóképesek. A típusnövény lelőhelye Texas, a Colorado-folyó mellett, de megtalálható Mexikó 

Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, és Tamaulipas államaiban, valamint az USA Új-Mexikó és Texas 

államaiban is. A teleltetési hőmérséklete 12°C körül optimális, a legészakibb populációkból származó 

kifejlett egyedek azonban rövid ideig –18°C-t vagy még kevesebbet is elviselnek szárazon tartva.

JOKHEL Csaba
Kaktuszszépségek

A Magyar Kaktuszgyűjtok Országos Egyesülete 2014. 

Őszi Kiállításának legszebb növényei, amely 

minősítést nem feltétlen szakmai, mint inkább a 

rácsodálkozó közönség szemével értékeltem. A 

kaktuszkiállítás legszebb gyűjteményének járó Anisits-

vándorkupát, a háromtagú zsűri szavazata alapján 

HALMI László nyerte el, saját vetésű Ariocarpus 

kaktuszaival.

Gratulálunk az elismerésért!

VARGA Zoltán
Mexikói kaktusztúra III. rész
Rioverdéből Tulán át egészen a Jaumave-völgyig 

Harmadik rész. Las Tablas és Morita területének sík részein a 

leírások alapján az Ariocarpus kotschoubeyanus tenyészik, amit 

Ariocarpus kotschoubeyanus ssp./var. sladkovskyi névvel is 

illetnek. Las Tablas területén egy domboldal közepe táján kevés 

Ariocarpus retusus var. scapharostroides fejlődött, hasonlóan a 

Santa Rita melletti élőhelyhez. Mexikóban a lakosság bármilyen 

kisebb termetű gömbkaktuszt peyote néven nevez, de Morita 

környékén elsősorban a helyi Lophophora-ra, a Lophophora 

koehresii-re használják ezt a nevet. Tula közelében az kiszáradt, 

repedezett agyagos felszínű területen élnek Ariocarpus 

kotschoubeyanus-ok, melyek teljesen eltérnek a Querétaro de 

Arteaga államban, Mesa de León mellett talált A. k. var. 

elephantidens-től, a test és a szemölcsök méretében is. Végül, Las 

Cruces környékén honos az Ariocarpus agavoides. Eleinte nagyon 

nehéz e növényeket terepen megtalálni, de az első néhány növény 

után újabbakat egyre könnyebb felfedezni. Összességében 

tömegével fejlődnek a vízmosásokban.


	Page 1
	Page 2
	Page 3

