Kaktusz-Világ Ajánló
Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének magazinja

Tisztelt Olvasóink!
Megkésve bár, de örömmel nyújtom át Önöknek lapunk 2016. évi
6. számát – ahogy megszokhatták, céljaink között most is a
tartalom változatossága, magas minősége szerepelt.
Remélem, e szám olvasásával is tartalmas időtöltéssel
szolgálunk.
A 2017. évtől fontos változások lépnek életbe, így
következő számunktól egyesületünk közleményei
is e lap egységeiként jelennek meg, valamint
lapunk megjelenési gyakorisága évi négy
számra csökken. Hangsúlyozom most is, mint
teszem azt minden lehetséges fórumon: a
Kaktusz-Világ működése, fennmaradása,
változatos tartalmi megjelenése nem
nélkülözheti a szerkesztőséghez
beérkező írásokat. Buzdítom hát
Önöket: a továbbiakban is, a kaktuszok
és egyéb pozsgás, szárazságtűrő
növények tartásával, megﬁgyelésével
kapcsolatos gondolataikat osszák meg
velünk és tagtársaikkal. Hiszem, hogy a
növényszeretet olyan közösségi élmény,
amely nem nélkülözheti a gondolatok
megosztását, túl az internet világán is!
Dr. SOLTI Ádám,
főszerkesztő
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Dr. SOLTI Ádam,
Dr. SZENTHE Kálmán,
Dr. FODOR Ferenc:
Pseudorhipsalis amazonica subsp. amazonica:
Új ﬂorisztikai adat Peru Junín tartományából
A ma Pseudorhipsalis amazonica néven ismert fajt először
1902-ben ULE észlelte, majd WITT gyűjtötte 1903-ban, Peru
Amazonas tartományában, amelyek alapján SCHUMANN
Wittia amazonica néven írta le gyűjtője tiszteletére. KözépAmerikában 1908-ban WILLIAMS, majd 1911-ben PITTIER
gyűjtött hasonló növényeket, melyet BRITTON és ROSE 1913-ban
Wittia panamensis néven írtak le. Az eredeti alakot 1975-ben
RAUH gyűjtötte újra, és juttatott belőle élő növényi anyagot
Európába. BAUER a Peru és Costa Rica között begyűjtött alakok
részletes tanulmányozásával három alfajt különített el, melyeket a
Pseudorhipsalis nemzetségbe sorolt át. A Pseudorhipsalis amazonica
faj bokorszerű megjelenésű, kúszó habitusú növény, areolái gyengén
fejlettek. Virágai esetében megjelenik a proliferáció jelensége is. A külső
lepellevelek mindig rózsaszínűek, a belső lepellevelek színe, valamint a
pericarpium morfológiája azonban az alfajok között változik.
A Pseudorhipsalis amazonica subsp. amazonica alfaj pericarpiuma
erősen bordázott, valamint a pikkelylevelek apró kidomborodásokon
ülnek. P. a. subsp. amazonica alfaj Kolumbia, Ecuador, Brazília és
Peru területén fordul elő, Perun belül annak Andokon túli területein:
Amazonas, Loreto, San Martín és Ucayali államokban. A Peru Junín
tartományában történő észlelés tehát a faj új, legdélibb
előfordulásának dokumentálását is jelenti egyben. Herbáriumi
anyagot helyeztünk el az ELTE Füvészkertjében 30 001/2016
nyilvántartási számon. A Pseudorhipsalis amazonica faj tartását
tekintve is különleges növénynek számít. Egyedülálló a
kaktuszok között, hogy hajtásai alig mutatnak szukkulenciát.
Obligát rövidnappalos növény, virágkezdeménye késő ősszel
jelennek meg, a legkisebb többlet megvilágítás is gátolja a
virágzását. Természetes élőhelyén rendkívül ritkának számít a
15 °C alatti hőmérséklet, azonban kultúrában károsodás nélkül
tartható tartósan 8–10 °C körüli hőmérsékleten nyugalmi
időszakában. Melegházi körülmények között virágaiból a rózsás
árnyalatok javarészt hiányozhatnak.

Kaktusz-Világ Ajánló
VARGA Zoltán és PAPP László: Ki kicsoda: Ferocactus-Mekka a Bükk lábánál
A Ferocactus nemzetség megszállottságában él már lassan két évtizede
KÓSIK Péter bükkzsérci gyűjtőtársunk. Ez idő alatt cseppet sem
habozott gyűjteményét a nemzetség legszebb tagjaival bővíteni,
sőt több ízben élőhelyükön is felkereste kedvenceit. Idén
tavasszal úgy gondolta, megméretteti gyűjteményét az
értékelőbizottság előtt, hogy elnyerje a megtisztelő
Ferocactus-szakgyűjtemény címet. A XIII. Bogácsi
Kaktuszkiállítás alkalmával a zsűri meglátogatta
Péter gyűjteményét, és azt érdemesnek találta a
címre. Az MKOE oklevéllel ismerte el a negyedik
hazai szakgyűjteményt, az erről szóló oklevelet a
Chrudimba szervezett kirándulás során kapta meg
a gyűjtemény boldog tulajdonosa.

Kaktusz-Világ Ajánló
Jokhel Csaba:
Az őszi füvészkerti kiállítás legérdekesebb növényei
A Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete idén ősszel is a
Füvészkertben rendezett színvonalas kiállítást. Rendhagyó kiállítás volt ez a
mostani, mivel az afrikai növényekre helyezte a
hangsúlyt. A bírálóbizottság HORVÁTH Sándornak
ítélte oda az Anisits-vándorkupát, aki nagyon szép
afrikai növényekből álló gyűjteménnyel érkezett.
Természetesen azért a kaktuszok népes családja is
képviseltette magát a kiállításon. FÜLEKI József
például egy hatalmas Echinocactus grusonii-t és
Mammillaria-kat állított ki.

Jokhel Csaba:
Hogyan tovább kaktuszainkkal –
avagy kaktuszos gyorstalpaló 3. rész
Kezdő gyűjtőként a magvetés
számos nehézséget jelenthet,
azonban néhány alapvető
szabály betartásával szép
eredményeket érhetünk el.
Magvetést saját, vásárolt
vagy gyűjtött magokból
készíthetünk, az élőhelyi
gyűjtésekkel kapcsolatban
azonban mindenképpen
ﬁgyelembe kell vennünk a
Washingtoni Egyezmény
vonatkozó szabályait.
Magvakat lédús, illetve száraz termésekből gyűjthetünk. A lédús terméseknél gondot kell fordítani a
magvak letisztogatására, míg a száraz termések esetén magporszívót alkalmazhatunk a szétpergő
magvak összegyűjtésére. A magvakat száraz, szellős helyen kell tárolnunk, ügyelnünk kell azonban,
hogy a csíraképességüket milyen hosszú ideig őrzik meg. Magvetésnél a fertőzések elkerülése
érdekében tiszta eszközökkel, és gombaölő szerekkel dolgozzunk. Magvetést bármikor készíthetünk, de
a ﬁatal növények fényigényét legjobban a késő tavaszi napsütés elégíti ki. A friss magvetésnél
ügyelnünk kell arra, hogy csíranövényeink ne száradjanak ki. A kikelt magvetést rendszeresen
ellenőrizzük, a fertőzések továbterjedését akadályozzuk meg, és ha elpusztult növényt látunk, azonnal
emeljük ki a vetésből. A magról vetett kaktuszok fajtól függő időt igényelnek a virágzóképes kor
eléréséig: néhány faj pár éven belül, míg mások csak évtizedek múlva virágoznak.

Gyakran látunk az
áruházak polcain
különböző módon
„feldíszített”
növényeket,
például „világító”
vagy festett
tövisű
kaktuszokat,
festett levelű
pozsgásokat, és
szalmavirággal
teletűzdelt
növényeket.
Ezek a díszítési
módok nem csak
természetellenesek,
hanem sokszor
károsak a növényekre

Jokhel Csaba:
Nem minden az, aminek látszik
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LUKOCZKI Zoltán:
Hibridek, kultivárok és egyéb bizonytalan eredetű növények:
Echinocereus blanckii

NÉMETH Ottó
Lapszemle

Lukoczki Zoltán egy Echinocereus blanckii jellegű növényének eredetét kutatja. A taxont korábban az Echinocereus
berlandieri szinonimájaként kezelte a szakirodalom, de ez a nézet tévesnek bizonyult, főleg, hogy érvényesen soha
senki nem írta le az E. blanckii nevet. Később N. P. Taylor mutatott rá arra, hogy Poselger korábbi Cereus blanckii-ja
valószínűleg a mai Echinocereus enneacanthus var. brevispinus-szal volt azonos. A szerző gyűjteményében E. blanckii
néven szereplő növény azonban csak részben fér bele az E. enneacanthus leírásába, így a növény eredete továbbra is
kérdéses marad.

IZSAY Tamás
Stapelia ﬂavopurpurea MARLOTH 1907
A Stapelia nemzetség egy holland orvos, Jan Bode VAN STAPEL
nevét viseli, a S. ﬂavopurpurea faj pedig sárga és bíborszínű
virágai után kapta a nevét. A növény a Dél-afrikai
Köztársaság, Namíbia és Botswana területén őshonos.
Tavasztól őszig rendszeres öntözést igényel,
különösen a forró nyári napokon, de azért a
túlöntözést kerüljük! Télen legjobban akkor járunk el,
ha teljesen szárazon tartjuk és 8–10 °C hőmérsékletet
biztosítunk számára.

Kellemes időtöltést
kívánok az olvasáshoz!
Dr. SOLTI Ádám főszerkesztő
Fizessen elő Kaktusz-Világ magazinunkra
(kattintson erre a linkre)!
Írta: dr. SOLTI Ádám
Szerkesztette: dr. GYÚRÓ Zoltán

