
LUKOCZKI Zoltán
Hibridek, kultivárok és egyéb bizonytalan eredetű 
növények: Stapelia angulata TODARO, 1876 

A selyemkórófélékkel foglalkozó szakirodalomban ritkán találkozhatunk e fajjal. A 
fajt Agostino TODARO írta le 1876-ban. A leírás szerint a Jóreménységfokánál él, ott 
valószínűleg őshonos. Kora ősszel virágzik. Rövid kocsányú virágai a talajon 
fekszenek. Virágainak csészelevelei sötét barnás-vöröses színűek. BROWN már 1909-
ben felvetette a lehetőségét, hogy a faj hibrid eredetű. Végül Paul V. HEATH tisztázta 
rendszertani helyzetét, és sorolta be × Tromostapelia mutabilis var. angulata néven.

Dr. SOLTI Ádám
Kedves Olvasóink!

Ez évi második lapszámunk címlapján kivételesen nem valamely kaktuszfaj kapott 

helyet, hanem egy, a selyemkórófélék (Asclepiadaceae – avagy tágabban értelmezve 

a meténgfélék: Apocynaceae) családjába tartozó afrikai pozsgás növény került, 

melyet első leírója, TODARO, valaha a Stapelia angulata névvel illetett. A növény 

pontos rendszertani helyzete azonban sokáig rejtély volt, melybe LUKOCZKI Zoltán 

vezeti be Önöket hibrideket, kultivárokat, bizonytalan eredetű növényeket 

felvonultató sorozatában. Hasonlóan bonyolult a rendszertani helyzete a 

Lasiacanthae fajsorba tartozó Mammillaria-fajoknak, melyeket FÜLEKI József mutat 

be a szakgyűjteményében készült gyönyörű felvételeken. A fajsorról alkotott 

véleményét PAPP László írása egészíti ki a növényfajok, így a kaktuszok evolúciós 

aspektusaival. A növények rokonsági viszonyai többek között hibridizációs 

kísérletekkel is tanulmányozhatóak. Egy ilyen, Cereus-fajok között az ELTE 

Füvészkertjében végzett keresztezési kísérlet eredményét szeretnénk 

JANAKIDISZ Demeterrel együtt bemutatni. Végül, de 

nem utolsó sorban, VARGA Zoltán kalauzol 

minket tovább Mexikó tájain, JOKHEL 

Csaba folytatja az őszi MKOE kiállí-

táson látott növények bemutatását, 

és NÉMETH Ottó tolmácsolja 

német kollégáink által közölt 

írások összefoglalóit.

Kellemes időtöltést kívánok az 

olvasáshoz!

2015/2.
Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének magazinja

Kaktusz-Világ Ajánló



FÜLEKI József:
A Mammillaria lasiacantha és 

közeli rokonainak összehasonlítása 
kampós középtöviseik alapján

A Lasiacanthae sorozat növényei kistermetűek, kevés helyet igényelnek. A 
sorozat legkisebbje a Mammillaria magallanii a maga 4 cm átmérőjével. A 

sorozat fajai kora tavasszal virágoznak: már február végén hozzák viszonylag kicsi, 
de nagy számban fejlődő virágaikat. A fajsorozat tagjait sorrendbe állíthatjuk töviseik 

szőrözöttsége alapján. A Mammillaria nemzetségben az elterjedési terület keleti 
részein kevés a kampós középtövisű taxon, a nyugati széleken ezzel szemben a kampós 

középtövisű fajok dominálnak. Bár a tövisfejlődés genetikai szabályozása nem ismert, de 
az eloszlás arra enged következtetni, hogy a kampós középtövis fejlődéséért felelős 
tulajdonságok nyugatról kelet felé terjedtek el. Ha egy növény számára a kampós 

középtövis megléte előnyt jelent, akkor az a növény minden bizonnyal több utódot lesz 
képes létrehozni fajtársainál, így esély van a tulajdonság elterjedésére. Ha egy 

üvegházban, ellenőrzött és azonos körülmények között gyűjtjük össze és neveljük 
a rokon fajokat és változatokat, a különbségek könnyebben láthatóvá tehetőek. 

Ebben a szakgyűjtemények nagy segítséget jelentenek. Több taxon csak 
magoncai alapján határozható pontosan, ugyanis a határozáshoz jól 

használható középtöviseket a 
növények egy része csak a 

virágzóképes fejlettségig 
tartja meg.

PAPP László: A Mammillaria lasiacantha és közeli rokonainak 
összehasonlítása a kampós középtöviseik alapján – Repríz
A növényfajok folyamatosan változnak, és így adaptálódnak a környezethez, ahol élnek. Ezek a 
mikroevolúciós folyamatok mindig a populációkat érinti, amelyek között génáramlás van. A 
mikroevolúciós folyamatok: a génváltozások a természetes szelekció hatására mennek végbe. Egy 
környezetben egy szaporodási közösség legéletképesebb egyedei szaporodnak csak több generáción 
keresztül. Ezt a kiválogatódási alapú fajkeletkezési mechanizmust nevezzük alkalmazkodó 
szétsugárzásnak, vagy latin szóval adaptív radiációnak. Ezzel párhuzamosan a a hibridizációs 
fajkeletkezés a Mammillaria nemzetségben egy nagyon fontos, bizonyított evolúciós folyamat. 
Tudományos tanulmányok eredményeiből megállapítható, hogy a Ferocactus és Mammillaria 
nemzetségek közös ősei kialakulása a dél(kelet)-mexikói Puebla és Oaxaca államok területén lehetett a 
korai pliocén (vagy a felső miocén) kor táján. Innen két irányba terjedtek észak felé: a Nyugati- és Keleti-
Sierra Madre által létrehozott száraz élőhely-sorozatokon.
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VARGA Zoltán: Mexikói kaktusztúra 
VI. rész: a szeles Rayones-völgytől a Sierra Parras északi 
lábáig 
A Rayones-völgytől a Sierra Parras északi lábáig. Rayones felé eleinte jó minőségű út vezet, 
egészen Puente de Diosig. Elszórtan viskók állnak, azonban megdöbbentő, hogy van, aki lakja 
a vidéket. A GPS 2000 méter körüli tengerszint feletti magasságot mutatott, azonban ilyen 
magasan nem tenyésznek a keresett növények. A Cerro el Potosín hó fedte a tető északi lejtőit, 
amely messziről is jól látszott. Az út közelében jó 15 cm átmérőjű Mammillaria winterae 
tenyészett, azonban Aztekium ritterii-t több helyen keresve sem sikerült találni. Nagyjából 
150 méterre a következő megadott ponttól egy gipszes kanyonban, amely nagyon hasonlít az 

Aztekium hintonii és Geohintonia mexicana típuslelőhelyéhez, 
sikerült Aztekium ritterii egyedeket találni. A növények denzitására 

2
jellemző, hogy egy nagyjából 2 m  felületű sziklafelszínen mintegy 
84 kifejlett növény tenyészett. Rayones közelében Ariocarpus 

populációk élnek. Cseh és lengyel szerzők két 
Ariocarpus scaphirostris alakot különítenek el: a 
típusalak mellett megkülönböztetnek egy ráncos és 

kihegyezett szemölcshegyű, úgynevezett "száraz" 
formát. A hivatalos taxonómiai felosztás nem tesz 

különbséget köztük, noha az eltérés populációra jellemző 
látható bélyeg. Nyugati irányban El Barreal felé sikerült 

megtalálni terepen az Ariocarpus scaphirostris "száraz" 
formát. Rayones közelében alacsony, palatörmelékes 
dombok aljában az Ariocarpus scaphirostris típusalakot 
is sikerült megtalálni. Sajnos a populáció nagy része 

korábban illegális gyűjtés áldozata lett. Hipólito közelében az 
Ariocarpus kotschoubeyanus var. macdowellii populációja 

tenyészik. A populáció megjelölt élőhelyén a terep nem tűnt 
optimálisnak, és nem sikerült az Ariocarpus kotschoubeyanus 

populációját meglelni. Távolabb, egy gömbölyű köves, lapos területen azonban meglett a 
taxon: a populáció kisebb-nagyobb, legfeljebb 4–5 cm átmérőjű növényekből állt. Észak felé 
továbbhaladva újabb Ariocarpus kotschoubeyanus var. macdowellii-populációt sikerült 
fellelni, amely nagyjából 20–30, javarészében kistermetű, 2–4 cm átmérőjű növényekből álló 
populáció volt. Viesca irányába haladva az úttól 30 méterre VARGA István talált egy magányos 
és viszonylag fiatal Ariocarpus fissuratus var. lloydii példányt. Kissé távolabb egy domb 
tetején néhány elpusztult Ariocarpus-t, valamint nagyjából pár évvel korábbi illegális 
gyűjtésre következtetni engedő talajba ásott lukakat lehetett csak látni. Sikerült azonban egy 
hatalmas, háromfejű Ariocarpus fissuratus var. lloydii-t is megfigyelni.

NÉMETH Ottó: Lapszemle
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JOKHEL Csaba: Kaktuszszépségek III. 
SZILÁGYI Attila nagyméretű növényeket, így több Ferocactus-példányt is elhozott 
az MKOE 2014 Őszi Kaktuszkiállítására, köztük egy Ferocactus alamosanus és 
egy F. diguetii egyedet. Mindkét növény német kertészetből származik, 20 évesnél 
idősebbek. Mindeddig csak a F. alamosanus vált virágzóképessé, a F. diguetii még 
nem érte el teljes kifejlettségét.

F. diguetii

JANAKIDISZ Demeter,
Dr. SOLTI Ádám:
Egy Cereus-fajhibrid 

A Cereus nemzetség ma ismert 
fajaival az elsők között találkoztak 
a korabeli európai felfedezők, e 
növényeket az első leírt kaktuszok 
között találjuk. Hosszú időn 
keresztül a Cereus genus az összes 
o s z l o p o s  é s  k ú s z ó  h a j t á s ú 
kaktuszfajt  magába foglalta, 
azonban a korszerű rendszertan 29 
taxonra szűkítette a nemzetséget. A 
Cereus-fajok többsége sztereotip 
oszlopkaktusz: hatalmas, oszlopszerű, 
kevéssé elágazó hajtásokkal, és fatermetű, 
felegyenesedő hajtásokkal rendelkeznek. A 
fajok egy másik része azonban cserje- vagy 
kúszó habitusú faj. Sajnos a nemzetségen 
belüli rokonsági viszonyok mind a mai napig 
nincsenek kellőképpen tisztázva. Az ELTE 
Füvészkertjében sikeres keresztezési kísérlet történt az oszlopos habitusú Cereus jamacaru és a kúszó hajtású 
Cereus spegazzinii fa. haagena között. A hibrid intermedier tulajdonságokat mutat mind habitus, mind a bordák 
száma és alakja között. Virágai a pollenadó szülő Cereus spegazzinii fa. haageana-hoz hasonlóan már fiatalon is 
megjelennek. Virágainak morfológiája szintén e szülővel mutat nagyobb hasonlóságot, így például a bibe 
rózsaszín színével.

Cereus × budapestensis

Írta: dr. SOLTI Ádám
Szerkesztette: dr. GYÚRÓ Zoltán

Fizessen elő  magazinunkraKaktusz-Világ
(kattintson erre a linkre)!
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http://kaktuszgyujtok.hu/urlap/kiadvanyaink-rendelese

