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Lapszámunkat egy örömteli hírrel indítjuk: megítélésre 

került a második, hivatalosan elismert szak--

gyűjteményi titulus a magyarországi kaktusz-

gyűjtemények között. A neves szakértőkből álló 

bírálóbizottság KÁDÁR I. Csaba Notocactus-

gyűjteményét találta méltónak rá. Az elismerés 

kapcsán eleveníti fel FÜLEKI József a magyar-

országi szakgyűjtemények helyzetét, valamint 

újonnan induló, magyarországi gyűjtőket 

bemutató portrésorozatunkban JOKHEL Csaba 

készített interjút KÁDÁR I. Csabával. VARGA 

Zoltán tovább kalauzol minket a mexikói 

tájakon, ezúttal a Sierra Parras és San Luis 

Potosí állam északi területein. E vidékek 

lakója a közelmúltban önálló fajként leírt 

Lophophora alberto-vojtechii, melynek faji 

sajátosságait külön cikkben illusztráljuk. 

Végezetül pedig VINCZE Krisztinával és 

NAGY Bálinttal közösen a Kanári-

szigetek főszige-tének, Tenerifének a 

kövirózsa-cserje-fajgazdagságát 

mutatjuk be kedves Olvasóinknak.

FÜLEKI József: 25 év után a második gyűjtemény 
nyert ELISMERT SZAKGYŰJTEMÉNY címet

Amikor 1971-ben megalakult a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos 
Egyesülete, KERN Péter sajnálattal említette egy előadásában, hogy nincs az 

országban egyetlen szakgyűjtemény sem. Az előadásról hazaérkezve 
átnéztem a gyűjteményem, és az 50 darabos kollekcióból 26 darab 

Mammillaria-t számoltam meg. Ekkor határoztam el, hogy 
Mammillaria nemzetségre szakosodott gyűjtőként egy 

szakgyűjteményt hozok létre. A nyolcvanas évek közepén 
ismét szóba került a szakgyűjtemény kérdése, és rövid időn 

belül kidolgoztuk a pályázati feltétel rendszerét. Ekkor 
még nem, de pár év múlva elérte a gyűjteményem a 

megfelelő színvonalat, így 1988-ban már mertem 
pályázni a szakgyűjtemény címre. A bírálóbizottság 
tagjai MÉSZÁROS Zoltán, SZUTORISZ Gyula és 
NAGYSURÁNYI Miklós voltak. Az Elismert 
Szakgyűjtemény címet 1989. január 15-i dátummal, 
az országban elsőként kapta meg a gyűjteményem. A 

következő években lassan feledésbe merült a 
pályázati kiírás, évtizedekig nem is jelentkezett senki. 

2012-ben egy beszélgetés során BÉKEFI Józseffel 
felvetettük a szakgyűjteményi kiírás felújítását, melyhez 

LUKOCZKI Zoltánnal dolgoztuk ki a szabályzatot. Erre a 
pályázatra jelentkezett KÁDÁR I. Csaba győri gyűjtőtársunk, 
aki a Notocactus sensu lato BUXBAUM, GERLOFF, 
NEDUCHAL nemzetség elismert szakértője. Gyűjteményét a 
háromtagú bírálóbizottság: PAPP László, SZABÓ Róbert és 
RÁCZ László méltónak találta, így az MKOE 25 évvel az első 
szakgyűjtemény után KÁDÁR I. Csaba gyűjteményét méltó-
nak találta az Elismert Parodia (sensu lato BRANDT, 
TAYLOR), BUXBAUM, GERLOFF, NEDUCHAL sensu lato 
Notocactus Szakgyűjtemény titulusra.
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Bemutatom KÁDÁR I. Csabát és 
Elismert Notocactus Szakgyűjteményét

KÁDÁR I. Csaba Notocactus sensu lato BUXBAUM, GERLOFF, 
NEDUCHAL gyűjteménye 2014 őszén nyerte el az MKOE-tól a 
második Elismert Szakgyűjtemény titulust. Gyűjtőtársunk a 
kiérdemelt elismerés apropójaként mutatjuk be. Csaba 1984-
ben, másodéves egyetemistaként találkozott először 
kaktuszokkal. Első növényeit az ablakpárkányon nevelgette, 
oda került az első magvetése is, majd az egyetem befejezése után 
nyáron a családi udvarban, télen a pincében tartotta növényeit, 
míg végül a lakás egyik teraszát sikerült beüvegeznie. Déván 
megismerte Vasile LUNGU gyűjtőt, aki példát mutatott neki a 
gyűjteményállításban. A rendszerváltás során ismerte meg a 
debreceni gyűjtőket. Az országos egyesülettel 1987-ben került 
kapcsolatba, a debreceni egyesülettel szoros kapcsolatot ápol 
1991-től. A Notocactus nemzetség választásában meghatározó volt 
számára, hogy a nyolcvanas évek közepén a magyar kaktuszos 
folyóiratokban sok Notocactus nemzetséggel foglalkozó cikk jelent 
meg, valamint hogy részben ennek hatására 1988-ban belépett a 
nemzetközi Internoto egyesületbe is. Norbert GERLOFFtól nagy 
mennyiségű Notocactus-magot kapott, így e nemzetség dominánssá 
vált gyűjteményében. 1995-ben Győrújbaráton vásárolt kertes házat, 
2000 körül felépítette első polikarbonát üvegházát, majd Győrbe 
költözött, ahol az új üvegházban teljesedett ki gyűjteménye.
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VARGA Zoltán: Mexikói kaktusztúra
VII. rész: a Sierra Parras északi lejtői és San Luis 
Potosí északi csücske
A leírások alapján az Abrevadero és Parras közötti dombokon Ariocarpus fissuratus 

var. lloydii nőhet. Élőhelynek megfelelő dombok voltak ugyan a megjelöl területen, 
azonban a települések közelsége miatt szemét borította az út mentét, ezért a 

növények fennmaradásának az esélye minimális volt. Délre magas 
hegyvonulat húzódik (Sierra Parras), körben pedig kisebb-nagyobb 

dombok. A második megállónál elszórva kevés Sclerocactus 
(Glandulicactus) uncinatus subsp. wrightii, termetes Ferocactus 

(Hamatocactus) hamatacanthus-hordók és Thelocactus bicolor-ok 
fejlődtek. A domb aljában sík terület feküdt, ahol nem volt esélye az 
Ariocarpus fissuratus var. lloydii növényeknek megtelepedni. 
Huariche település után alig egy km-rel keletre, egy domb északi 
oldalán rengeteg Thelocactus bicolor nőtt, rendkívül változatos 
formákban. A meredek falak különös eróziós alakokat alkottak, 
azonban Ariocarpus nem nőttek rajtuk. Matehualához és 
Vanegashoz közel él a leírások szerint a Lophophora alberto-
vojtechii faj egy populációja, azonban nem sikerült 
növényeket találnunk. San Tiburcio környékén a irodalmi 

források  szerint Ariocarpus retusus var. furfuraceus 
tenyészik. A terepen először jókora háromfejű 

Ariocarpus retusus var. furfuraceus-t találtunk, majd a 
kövek között négyfejes Ariocarpus retusus var. 

furfuraceus-t is láttunk. A területet alaposan bejárva 
az esetek nagy részében 3-4 fejesek voltak a 
növények,  és  az  a lsó szemölcsök mind 
leszáradtak. Igazi matuzsálemek lehettek ezek is, 
nekem érintetlennek tűntek. Északra, La Pinta 
felé a területet dózerrel túrták le, ahol néhány 
viszonylag kicsi és nagyon meggyötört 
Ariocarpus kotschoubeyanus tő tenyészett. La 
Pintától északra, szintén nem találtunk 
Lophophora alberto-vojtechii-t. El Salado 
környékén azonban alapos kutatás után 
Lophophora-virágot pillantottam meg, de a 
növényt nem láttam. A növény olyannyira kicsi 
volt, hogy a virág teljesen eltakarta a szárat.



2015/3.
Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének magazinja

Kaktusz-Világ Ajánló
VARGA Zoltán
A legkisebb Lophophora:
Lophophora alberto-vojtechii

A Lophophora nemzetség a New Cactus Lexicon 
rendszertana szerint három fajból áll. A Lophophora 
diffusa Hidalgo, Querétaro és San Luis Potosí 
államok területén, többnyire sziklás területeken, 
dombokon elterjedt. A Lophophora fricii Coahuila 
állam délnyugati sarkában, többnyire sziklás 
területeken, dombokon honos. A Lophophora 
williamsii San Luis Potosí várostól északra egészen 
Texasig megtalálható, változatos termőhelyeken. A 
Lophophora koehresii néven emlegetett taxont HUNT a 
Lophophora diffusa alá tartozónak véli. 2007-ben cseh 
kaktuszgyűjtők és terepkutatók, Jarda ŠNICER és Vojtech 
MYSÁK, a lengyel Grzegorz MATUSZEWSKIvel San Luis 
Potosí  ál lam északi  csücskében kutat tak,  ahol 
MATUSZEWSKI  különösen kisméretű Lophophora 
növényeket talált, melyeket elsőre Lophophora williamsii-
magoncoknak véltek. E kis Lophophora-k közül a 
legnagyobbak is csak 3,5 cm átmérőt érnek el, a többség 1–2,5 
cm közötti átmérővel rendelkezik. A virágok alapján egyértelmű 
volt, hogy nem L. williamsii-vel állnak szemben. További 
segítségért a mexikói George Sebastian HINTONt keresték meg. A 
begyűjtött növény herbáriumi száma GH HINTON 28642, a gyűjtés 
időpontja 2007. augusztus 1. Az új fajt Lophophora alberto-vojtechii 
néven írták le Alberto Vojtech FRIČ cseh kaktuszkutató és termesztő, 
valamint Vojtech MYSÁK tiszteletére. A taxon Coahuila de Zaragosa, 
Nuevo León, San Luis Potosí és Zacatecas államok határos területein 
1600–1800 m tengerszint feletti magasságban elterjedt. Élőhelyein 
kizárólag finom hordalékban tenyészik, melybe mélyen belesüllyed.

Lophophora williamsii típuslelőhelyén, 
Huizache közelében (San Luis Potosí, Mexikó).

Lophophora alberto-vojtechii
(El Salado, San Luis Potosí, Mexikó).

A két kép méretaránya azonos!



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

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

VINCZE Krisztina, NAGY Bálint, Dr. SOLTI Ádám:
Tenerife kövirózsacserjéi 

Európa és Észak-Afrika pozsgás növényei között domináns helyet foglalnak el a 
varjúhájfélék családjába tartozó fajok. Észak-Afrikában és az Atlanti-óceán hozzá közeli 
szigetein az Aeonium klád terjedt el. A klád három nemzetséget: az Aeonium, a Monanthes és 
az Aichryson genusokat foglalja magába. A mintegy 35 Aeonium-faj mindegyike 
szubtropikus klímán él, elterjedésüknek központja a Kanári-szigetek és Madeira, de 
megtalálhatóak Afrikában is. A nemzetség legnagyobb diverzitását a Kanári-szigetek 
területén mutatja, ahol a fajok adaptív radiáción mentek keresztül, sok konvergens alakot 
létrehozva, azonban a hibridizáció is nagyon erős forrása a különböző megjelenési formák 
kialakulásának. A Kanári-szigetek az Atlanti-óceán keleti medencéjének Spanyolországhoz 
tartozó vulkanikus szigetei, kb. 100 km-re nyugatra Marokkó partjaitól. Az Aeonium-fajok 
egymást helyettesíthetik (vikarizmus) a különböző szigetek hasonló életkörülményei között. 
A Kanári-szigetek fő szigete Tenerife, ahol egyben a legtöbb kövirózsacserje-faj is él. A 
növényvilág jellege a Teidétől északra a nedves, humid klímára jellemző jelleget mutat, míg 
attól délre sokkal szárazabb körülményekhez alkalmazkodott. A sziget északi oldalán épült 
Icod de los Vinos település. A város területén az elhagyatott udvarokon, háztetőkön gyakran 
telepszik meg az Aeonium holochrysum. A város közelében a Chinyero vulkán lejtőit 
köderdők borítják, melyeket az erősen szárazságtűrő Pinus canariensis alkot. A fenyőtűk 
között is megjelenik az Aeonium holochrysum. Aguamansa településéről, indul az út a 
szigetet hosszirányban átszelő vulkanikus hegyhát tetejére. A köderdők zónájában, meredek 
falakon megtelepedve él az Aeonium aureum (Greenovia aurea), melyek mellett Aeonium 
spathulatum és Monanthes brachycaulos is megjelent. A vulkáni platón kövirózsacserjéket 
nem tudtunk fellelni, csupán az Echium wildpretii előző évi elszáradt virágzati szárai 
meredeztek. Santiago del Teide határán két, rudeális területen megtelepedő kövirózsacserje-
fajt is sikerült megfigyelni, az Aeonium spathulatum-ot és az Aeonium urbicum var. 
urbicum-ot. Cruz de Gala területén megtaláltuk az Aeonium pseudourbicum-ot, mely 
monokarp, törzset nevelő faj. A vegetációban megtalálható az Asphodelus ramosus, a Scilla 
haemorrhoidalis, és az Allium roseum is. Erjos település határán kultúrából kiszabadult, nem 
őshonos Aeonium arboreum-ot, és Tenerifén bennszülött Aeonium haworthii-t is láthattuk. 
Erjosból a tengerpart irányába haladva egy erdei ösvény mellett, lomblevelű köderdőben 
sikerült megfigyelni több, kifejlett méretű Aeonium urbicum-példányt. Los Silos közelében, 
egy vulkanikus kanyonban ráakadtunk Tenerife különös kövirózsacserjéjére, a tányérforma 
kövirózsacserjére (Aeonium tabuliforme), melynek társaságában a szintén bennszülött 
Ceropegia hians, és a varjúháj megjelenésű Monanthes laxiflora tenyészett.
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Aeonium aureum
(Greenovia aurea)

Aeonium pseudourbicum

Euphorbia canariensis

http://kaktuszgyujtok.hu/urlap/kiadvanyaink-rendelese

