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Dr. SOLTI Ádám: Kedves Olvasóink!

Köszönjük, hogy bizalmukkal és érdeklődésükkel, valamint 2015. évi 
előfizetésükkel újra megtisztelték lapunkat. A Kaktusz-Világ 
szerkesztőbizottsága kisebb változáson ment keresztül, a 
leköszönő tagoknak főszerkesztőként ezúton is szeretném 
megköszönni az eddigi alapos munkájukat. Újabb 
kaktusztaxon hivatalos leírásával szeretnénk Önöket 
először is megismertetni: Carlos GÓMEZ-HINOSTROSA és 
Héctor M. HERNÁNDEZ a tavalyi évben publikálta 
először a Weberocereus alliodorus fajt, melyet most a 
Kaktusz-Világ olvasói számára is bemutatnak. IZSAY 
Tamással és PAPP Lászlóval a Mexikóban előforduló, 
azonban extrém élőhelyeken megtelepedő kaktuszok 
életébe adunk betekintést. FÜLEKI Józseffel az 
Echinocactus grusonii oltóalanyként történő 
felhasználásának lehetőségeit és hátulütőit, valamint 
az alumíniumpor, mint seblezáró anyag használatának 
lehetőségeit ismertetjük. JOKHEL Csaba viszont egy nem 
alanynak használt, Hanem hosszú ideig egy panelházi 
erkélyen dédelgetett óriás történetét mutatja be. NÉMETH 
Ottó lapszemléjét követően VARGA Zoltán továbbkalauzol 
minket mexikói útján az Ariocarpus-ok között, végezetül 
pedig OROSZ Krisztián ír a szaguárók (Carnegiea gigantea) 
csodálatos világáról. Kellemes olvasást kívánok! 

Cikkünkben a közelmúltban újonnan leírt 
Weberocereus alliodorus GÓMEZ-HINOSTROSA & 
H.M. HERNÁNDEZ fajt mutatjuk be, amely 
Mexikóban, kizárólag az Oaxaca-beli Sierra Madre 
del Sur déli lejtőin fordul elő természetes körül-
mények között. A taxon, amely morfológiai jegyei 
alapján szoros rokonságban áll a Weberocereus 
glaber (EICHLAM) G. D. ROWLEY fajjal, három-
bordás hajtásokkal rendelkezik, areolái merev, 
valamint Serteszerű, hosszú töviseket hordoznak, 
relatíve nagy virágai vannak, valamint termései 
erős, penetráns, hagymaszerű szagot árasztanak.

Carlos GÓMEZ-HINOSTROSA

Dr. Héctor M. HERNÁNDEZ

Fordította: dr. SOLTI Ádám
Weberocereus alliodorus:

Egy közelmúltban leírt kaktuszfaj
Mexikó flórájából
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VARGA ZOLTÁN

Mexikói kaktusztúra V. rész: 
Az Aramberri-völgy és Galeana környéke

Északi irányban haladva La Soledad mellett él egy fehér virágú Echinocactus 
horizonthalonius alak, mely E. h. var. subikii néven is ismert. Lelőhelyén bár virágzó 
példány nem akadt, már javában virágoztak, a Thelocactus bicolor-ok, és elszórva 
bimbózott egy-egy Echinocereus pectinatus is. A domb magasabb részein elszórva a 
Thelocactus buekii is megjelent. Északabbra, az Aramberri-völgyből írta le Josef 
HALDA a mélyrózsaszín virágú Ariocarpus confusus-t, mely az Ariocarpus retusus 
egyik alakja. A típusélőhelyen Ariocarpus-t nem, de Thelocactus conothelos subsp. 
aurantiacus tenyészett. Kicsivel távolabb azonban a Thelocactus buekii és az 
Ariocarpus confusus is előkerült. General Zaragosa előtt gipszdombok kezdik 
tarkítani a tájat. A mállott, gipszes váztalajban előkerült a Turbinicarpus beguinii 
subsp. zaragosae. Marmolejo település közelében a dombok Coryphantha 
glanduligera tenyészett, a dombhátakról pedig előkerült az Ariocarpus confusus is. 
Észak felé tovább haladva Galeana környékén található az Aztekium hintonii és a 
Geohintonia mexicana típusélőhelye. A völgy meredek és málladékos, oldalában 
Aztekium hintonii-k élnek, a magoncoktól a sárgadinnye méretűekig. A völgy 
oldalában a Geohintonia mexicana jelentősen alacsonyabb számban nő, azonban a 
völgy tetején szinte csak ez a faj nő, a populáció különböző méretű egyedekből áll.

A kaktuszkiállításokon 
sok kaktuszkedvelő emberrel 

beszélgetek, akik szeretik a kaktuszokat, ám 
nem tudnak megfelelő helyet biztosítani 

számukra nyáron, vagy télen. Ennek ellenére kár 
lenne azt gondolnunk, hogy minden veszve van, 

ha nincs egy szép üvegházunk, vagy télikertünk, 
amelyben optimális feltételeket biztosíthatunk 

számukra. Ez év elején kaptam egy e-mailt, 
amelyben egy kaktusz megmentésére kértek fel. 
Tulajdonosa 10 cm-es kis növényként vásárolta, 
és a növény egy óbudai lakótelepen élte életét az 
elmúlt 35 évben. Nem különösebben figyeltem 

meg méretét a mellékelt fényképen, ez csak 
akkor tudatosult bennem, amikor élőben 

megláttam, hogy a mellé tett kólás flakon 
nem 0,5, hanem 2 literes volt! Tulajdonosa 
minden évben kora tavasszal egy asztalra 

helyezte az erkély legnaposabb pontjára, 
majd ősszel egy zárt közös folyosón 
helyezte el. Három évvel ezelőtt 

borult virágba először.

JOKHEL Csaba
Lakótelepről megmentett kaktusz

IZSAY Tamás
Dr. SOLTI Ádám

Extrém kaktuszok I.
A kaktuszokra legtöbbször úgy gondolunk, mint a kitett sivatagok, félsivatagok 
növényeire – azonban ez életstratégiájuk leegyszerűsítése csupán. Ha egy sík 
területen a csapadék mennyisége olyan alacsony, hogy a vegetáció nem tud záródni, 
ott többségében csak efemer, vagy pozsgás növények maradhatnak fenn. A szárazság 
másik esete, amikor a csapadék szegényes ugyan, de a domborzati és talajtani 
viszonyok miatt, a csapadékban szegény időszakban élettani vízhiány lép fel. Az 
ilyen szárazságot mikrokörnyezeti, avagy edafikus szárazságnak hívjuk. A kaktuszok 
természetes élőhelyén megfigyelhető, hogy sziklafelszíneket, sziklarepedéseket 
népesítenek be, ahol a gyökereik kapaszkodnak, vizet és tápanyagokat vesznek fel – 
ha éppen arra módjuk adódik. A szűk hely és a vízhiány mellett egy további 
nehézséggel: a gyökérzóna túlzott felmelegedésével is gyakorta szembe kell nézniük.

Lophophora williamsii var. echinata

Bepréselődve
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Az Echinocactus grusonii, vagy ismert nevén anyósüléskaktusz, az 
egyik leginkább közismert, leginkább sztereotip kaktuszfaj, mely 
fiatal korától kezdve dekoratív, erős sárga töviseket fejleszt az 
areoláin. Magról könnyen szaporítható növény, amely fiatalon 
gyorsan és erőteljesen fejlődik. Alanynak leginkább a 4–5 éves 
magoncok felelhetnek meg. A töviseket célszerű az oltás 
megkezdése előtt eltávolítanunk, melyre a legegyszerűbb módszer a 
tövisek leperzselése. Az alany hajtáscsúcsának metszése után a 
növénytesten nagy felületű seb keletkezhet. Egyszerű technika a 
nagy sebfelszín kezelésére a bolti „kályhaezüst” (alumínium-por) 
alkalmazása. Az oltási tesztben Mammillaria luethyi és 
Mammillaria theresae fa. albiflora otása történt fiatal, növekedésben 
lévő Echinocactus grusonii alanyokra. Az elkészített 10–10 oltás 
közül mindegyik eredményes volt. Bár az oltások nagy 
többségükben hosszabb távon is sikeresnek bizonyultak, az 
Echinocactus grusonii alanyok szállítónyalábjaiból több oltvány 

esetén is hajtáscsúcsok képződtek. A 
hajtáscsúcsának regenerációja mind a 
Mammillaria luethyi, mind a Mammil-
laria theresae fa. albiflora oltványai 
között előfordultak, ahol az új hajtás-
csúcs-képzés sikertelenné tette az egyéb-
ként már növekedésnek indult oltványo-
kat.

OROSZ Krisztián
Biosphere 2 versus Saguaro Nemzeti Park
2011. szeptember, Tucson, Arizona, USA. A Biosphere 2 egy mesterséges 
alkotás: üvegből, vasból, betonból, kövekből, földből, vízből, beültetett 
növényekből és sok pénzből. Az elképzelés szerint zárt ökológiai 
rendszer. Kísérleti célból jött létre, annak előre vetítése, hogy az ember 
esetleg egy teljesen lakhatatlan, élhetetlen környezetben meg tudja-e 
teremteni az életfeltételeit. Ma az Arizonai Egyetem használja az 
épületegyüttest. A Föld mesterséges biomjait imitáló sivatagi, szavanna, 
esőerdő, óceán területeket, és a Marson felszínét, valamint az aktuálisan 
folyó kutatásokat mutatja be a tárlat. A kaktuszok és pozsgás növények jól 
érezték magukat bent, de a kintiek jobban. A közeli Saguaro Nemzeti Park 
két részből áll, fő feladata a szaguáró-kaktuszok (Carnegiea gigantea) 
védelme. A keleti terület bejáratának közelében helyezkedik el a 
látogatóközpont. A park névadói mindenfelé, minden méretben 
megtalálhatóak a parkban. Csírázásuk után pár évtizedig bokrok 
árnyékában élnek. A félévszázadosak hajtáscsúcsai 2–3 m magasan 
kiemelkednek a bokrok közül. A bokrok azonban lassan megöregednek 
vagy a növekvő kaktusz veszi el tőlük a vizet, tápanyagot, így idővel 
elhalnak. A szaguárók 100 évesen már majdnem 8 méteresek. A 150 éves 
példányok magassága meghaladja a 15 métert. Általában 30 éves kor 
körül lesznek virágzóképesek. A tarajos egyedek nagyon ritkák, átlagban 
250.000 egyedre jut egy belőlük. 

FÜLEKI József
Oltás Echinocactus grusonii alanyra

Fizessen elő  magazinunkraKaktusz-Világ
(kattintson erre a linkre)!

NÉMETH Ottó: Lapszemle
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http://kaktuszgyujtok.hu/urlap/kiadvanyaink-rendelese
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