
Az Epiphyllum (Selenicereus) chrysocardium egy különleges, ellaposodott és erdei 
életmódhoz alkalmazkodott hajtásain másodlagosan levélszerű karéjokat fejlesztő 

kúszó epifiton kaktusz, melyet hatalmas, sárga közepű fehér virágai miatt mind több 
gyűjtő tart kultúrában. Myron K������ a Selenicereus nemzetségbe sorolta a fajt, míg 

Ralf B���� az Epiphyllum-fajokkal mutatott ki szorosabb rokonságot. Végül CRUZ és 
munkatársai kimutatták, hogy az E. chrysocardium faj a szűken értelmezett Epiphyllum 

nemzetségbe sorolandó. M����������� leírása alapján a faj egyedei ~1100 m tszf. 
magasságban élnek meg a Río Napak mély szakadékot képző völgyében, Mexikóban. Bár 

kultúrában elterjedt növény, virágzása mégsem mondható gyakorinak, virágoztatása azonban 
nem feltétlenül bonyolult, amit egy példával bizonyítunk. 15 cm hosszú hajtásdugványokat virág- és 

orchideaföld 1:1 arányú keverékében nevelve, a növényeket esővízzel locsolva, és a növényeket évi 4- 5 
alkalommal tápoldatozva három és fél év alatt virágzó egyedekhez juthatunk. Késő ősszel virágzó faj, bimbói 
októberben jelennek meg.

Kérem, fogadják szeretettel lapunk 2017. évi első számát! Ahogyan a tavalyi évben már 
jeleztük Önöknek, a Kaktusz-Világ kisebb ráncfelvarráson esett át. Mind közül, leginkább a 
megújult címlapunk lehet a szembeötlő – a grafikai ötlet és a kidolgozás dr. G���� Zoltán 
érdeme. Másodjára, az egyesületi élet eseményeit bemutató Közlemények című kiadványunk az idei évtől a 

Kaktusz-Világ részeként jelennek meg – jelenti ez azt is egyben, hogy a korábbi fekete-fehér oldalak 
helyett színes képekkel tudósít a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete közéletéről. A 

szerkesztőségünkhöz eljuttatott és beérkező írások mennyisége az éves megjelenési 
gyakoriság csökkenését is magával hozta, így 2017-től lapunk évi négy alkalommal jelenik 

meg – változatlan tartalmi és formai minőségben! Főszerkesztőként hiszem és vallom, 
hogy szükség van hazánkban olyan szakmai minőségű, kaktuszokat és egyéb pozsgás, 
szárazságtűrő növényeket bemutató folyóiratra, amely tudományos igényességgel, de 
közérthetően közöl ismeretekete növények iránt érdeklődőknek: növénybarátoknak 
és szakembereknek egyaránt. Kérem, fogadják tehát szeretettel írásainkat. Jó 
olvasást kívánok:

Dr. S���� Ádám, 

S�������-S������� Hajnalka és dr. S���� Ádám 
Az Epiphyllum (Selenicereus) chrysocardium virágzása
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J����� C����:
Echinocereus-ok és más érdekességek kertje

A kaktuszgyűjtő emberek, időnként ellátogatnak egymáshoz, hogy megismerkedjenek, 

és persze megláthassák azt, amire a legjobban kíváncsiak, a kaktuszokra. Ellesni a 

fortélyokat, kiismerni a trükköket, amitől az egyiknek szebb, a másiknak virágosabb a 

szúrós kedvence. Egy különös kertbe kaphatunk egy szempillantásnyi betekintést s talán 

mások is kedvet kapnak, egy ilyen „sziklakert” megépítéséhez. A kert megálmodója és 

létrehozója S������ S������� Erzsébet.

A nyári napsütésben pompázó
Echinocereus reichenbachii subsp. baileyi.

Delosperma 'Fire Spinner' 
egy 2012-es nemesítésű, nyári virágzású kristályvirág-hibrid. 

Télállósága alapján USDA 6-os növény. 
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V���� Zoltán:
Gyalogtúra a Keleti-Sierra Madre láncai között:
Azekium valdezii a Potosí-folyó kanyonjából

Aztekium valdezii öt- és hatbordás példányai egymás mellett. 
Sokáig erosen tartotta magát a hit, hogy csak ötbordás egyedek léteznek. 

Keleti-Sierra Madre, Nuevo León, Mexikó.

2013-ban mexikói botanikusok írták le az Aztekium nemzetség új fajt A. 
valdezii néven, felfedezőjének, Mario Alberto V����� M��������nek a 
tiszteletére. Hamarosan felfedezők tucatjai érkeztek a területre, azonban 
mindmáig kevesek számára adatott meg, hogy e növényt a természetben 
is megfigyelhessék. A faj egyedei a Keleti-Sierra Madre hegyláncai 
között húzódó mély kanyonok függőleges falain élnek. E cikk szerzője, 
társaival csak másodszori nekifutásra tudta végül e növényeket 
megtalálni élőhelyükön, melyek nem örvendenek olyan nagy 
egyedsűrűségnek, mint más fajok e nemzetségben. A látogatás az 
élőhelyen egy teljes napot igénybe vett, napfelkelte előttől későn 
napnyugta utánig: e túra a gyönyörű táj miatt önmagában megéri a 
felkeresésének fáradságát! Mély kanyonok, meredek, sziklás falak, 
érdekes sziklaformációk és hatalmas hegytömegek gyönyörködtetnek 
mindenfelé.
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J����� C����:
K� �������:
B�������� B����� J�������

B����� József, egyesületünk korábbi elnöke Veszprémben él, jelenleg az 
MKOE tiszteletbeli elnöke. Első kaktuszát szüleitől kapta még 1986-ban, 
Ebben az évben egy iskolai úton volt az NDK-ban, ahonnan 20–30 
kaktusszal tért haza. Ezek közül egy hatalmasra nőtt Espostoa lanata és 
egy Cephalocereus senilis még ma is gyűjteménye részét képzi. 
Megismerkedett F����� Ferenccel, K���� Gézával, dr. S������� 
Rezsővel és F����� Kelemennel, akiktől sok új növényt kapott. 
Kedvence a Melocactus nemzetség lett, amiből jelenleg több mint 300 
taxonnal és élőhelyi változattal rendelkezik. Ezen kívül vannak a 
gyűjteményében Discocactus-ok, Echinocactus-ok, Ferocactus-ok, 
Ariocarpus-ok és Astrophytum-ok. Eddig háromszor fordult meg 
kedvencei őshazájában, Dél-Amerikában, ahol összesen 13.000 
kilométert tett meg autóval. Útjai során együtt utazott V���� Zoltánnal, 
B������� Zsolttal, R�������� Zoltánnal és K������� Jánossal. A 
következő kaktusz-túrát Kolumbiába tervezik R�������� Zoltánnal, 
valamint tervei között szerepel még az is, hogy létrehoz egy komoly 
Discocactus gyűjteményt is.
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M���� S�����, magyarra fordította: M��������� Péter:
Islaya omasensis O������� � M������� 1983
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A Szerző a faj felfedezésének történetét és a faj 
karakterét mutatja be írásában. A taxont 1980-
ban T. C. M������� fedzte fel, majd publikálta 
a Republicado en Boletín de Lima lapjain 
1983/84-ben. Az Islaya. omasensis Limától 
nagyjából 100 km-re délre, az Omas folyó, és 
Omas város mellett, 800-900 m tszf. 
magasságban honos, melyekről nevét is kapta. 
Más Islaya-fajokkal szemben e taxon nem 
homokos talajon, hanem nagyobb kövek között 
fejlődik. Kifejletten elérheti a 30 cm-es 

magasságot és a 14 cm átmérőt, megjelenésében 
leginkább egy Copiapoa-ra emlékeztet. Egyazon 
élőhelyen fordul elő vele a Loxanthocereus 
claviceps és a Haageocereus pseudomelanostele is. 
A Szerző írásában kifejezi azt a reményét, hogy e 
taxon egyszer talán jobban elterjed majd a 
gyűjteményekben, hasonlóan e sivatagi nemzetség 
más tagjaihoz.



NÉMETH Ottó
Lapszemle

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

Fizessen elő Kaktusz-Világ magazinunkra
(kattintson erre a linkre)!

Kellemes időtöltést
kívánok az olvasáshoz!

Dr. SOLTI Ádám főszerkesztő

J����� Csaba:
Az érdi kaktuszkiállítás legszebb, legérdekesebb kaktuszai, 2016

J����� Csaba:
Hogyan tovább kaktuszainkkal – 
avagy kaktuszos gyorstalpaló – 4. rész

V���� Zoltán:
A kaktuszok termésének helyes megnevezése

A szerző rövid írásában igyekszik tisztázni a 
kaktuszok termésének helyes botanikai 

megnevezését. Segítségül hívja a 
szakirodalmat, és a témában neves 
szakemberek álláspontját. 
A rövid ismertetőből megtudjuk, hogy 
miért is inkább a bogyó megnevezés a 
helyesebb, mint a tok (magtok) 
használata. Cikkét a kaktusztermések 
általános rövid áttekintésével és 
terméses kaktuszok élőhelyi fotóival 
zárja.

Kaktuszos gyorstalpaló sorozatunk 
következő részében a teleltetéssel 
foglalkozunk. A szerző sokféle ötletet ad a 
kezdő gyűjtőknek, lakjanak akár egy 
erkély nélküli társasházi lakásban, vagy 
egy olyan kertes házban, ahol lehetőségük 
van kisebb-nagyobb növényházak, 
télikertek kialakítására is.

Az érdi kaktuszkiállítás résztvevőinek néhány érdekes 
történettel rendelkező növényét mutatjuk be. K������� József 
egy igen meglepő szépségű Astrophytum-ot hozott magával, 
melyet 26–28 évvel ezelőtt, egy bajai kaktuszkereskedőtől, S��� 
Jánostól vásárolt. Szintén K������� József mutatott be egy ritka 
Ceropegia fusca-t. L������� H������ Ilona zömében 
Astrophytum-okból álló kollekcióval érkezett. Végül H���� 
László ebben az évben az Ariocarpus-ai közül hozott egy 
csokorra valót.

K������� József erős tövisezettségű Astrophytum-egyede.

 L������� H����� Ilona 
Astrophytum myriostigma-növénye,

tövében a következő generáció apróságait láthatjuk.

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

