Kaktusz-Világ Ajánló
A Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének magazinja

Tisztelt Olvasónk!
Idei harmadik lapszámunkban elsőként egy Anisits-díjas tagtársunkra kell emlékezzünk:
HUBAI István, jászapáti gyujtotársunk, az MKOE tagja és az MKPT tiszteletbeli tagja,
életének 85. évében, júliusban távozott közülünk... Nyugodjon békében!
Lapszámunkban elkalandozunk Argentína, Bolívia, Peru és Mexikó több tájára is, hogy
élőhelyi felvételeken csodálhassunk meg olyan taxonokat, mint a Notocactus
megapotamicus var. multiﬂorus, a Sulcorebutia tiraquensis var. huanacuniensis, a
Loxanthocereus convergens és a Lophophora fricii, részben segítségül hívva német és
cseh kollégáinkat is, valamint VARGA Zoltán gyűjtőtársunk kalauzol el a mexikói
Coahuila de Zaragoza állambeli Sierra de la Paila területére, bemutatva a kaktusz-ﬂóráját.
Méltatlanul kevés szó esik lapunkban azonban epifton, azaz fán lakó kaktuszokról, holott
kultúrájuk, kedveltségük egyre nagyobb rajongótábort tudhat maga mögött. Hogy
megismertessük Önökkel e különleges, némileg talán „salátára” emlékeztető növények
csodálatos világát, BAGOLY Lajos új, kultúrhibrideket bemutató sorozatában elsőként az ×
Epicactus 'Dragonheart' virágzását mutatja be. Természetesen, ahogyan ez évben már
megszokhatták, egyesületünk közéleti eseményeit bemutató közleményeit most is lapunk
belső mellékleteként olvashatják. Mindehhez jó olvasást kívánok!
Dr. SOLTI Ádám,
főszerkesztő
Echinocereus enneacanthus, El Amparo, Coahuila de Zaragoza, Mexikó területén.
Fotó: VARGA Zoltán.

HUBAI István 80-adik születésnapján
Fotó: NEVEZI János

LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona:
HUBAI István gyűjtőtársunktól búcsúzunk!

HUBAI István Anisits János Dániel-díjas
kaktuszgyűjtő társunk, az MKOE tagja és az MKPT
tiszteletbeli tagja, életének 85. évében, 2017. július
24-én elhunyt. 1933. június 10-én született
Jászapátiban, tanulmányait Budapesten folytatta,
majd Recskre, Egerbe, Gyálra költözött, végül Gyált
maga mögött hagyva visszaköltözött szülővárosába,
Jászapátiba. Két, hatalmas méretű üvegházban
gondozta, nevelte élete kedvenceit. A gyűjtemény
katonás rendje, gondozottsága mindenkit
megragadott. Egyszerű, de következetes, határozott
ember és gyűjtő volt. 2008-ban a Magyar
Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete Anisits János
Dániel-díjban részesítette.

2017/3.

BAGOLY Lajos:
Epiﬁtonok fókuszban: × Epicactus 'Dragonheart'
2012 augusztusában jutottam hozzá
egy arasznyi × Epicactus
'Dragonheart' elnevezésű
hajtásdugványhoz. A gyökereztetés
meginditását követő három hét múlva
megjelentek a talpon a
gyökérkezdemények. Első hajtása
2012. november 3-ra már 5 cm-re
kibújt a talajból. A ﬁatal dugványt az
első télen az ablakpárkány belső felén,
16–20 °C hőmérsékleten, mérsékelt
öntözéssel neveltem. Következő
telelései már a télikert 14–18 °C
hőmérsékletű, 70–80% páratartalmú
terében, világos helyen történtek. A
szártagok viaszos alsó részei
kékeszöld színnel indulnak,
hullámosak, 5–8 cm szélesek, 50–65
cm magasak, csúcsuk lekerekedik.
Első bimbója 2016-ban jelent meg,
azonban a kinevelése nem sikerült.
2017-ben azonban gondozását
meghálálva gazdag virágpompát
mutatott be.

× Epicactus 'Dragonheart', látványos, óriási virággal.
Nagyon szépek és különlegesek az átmenetes színű lepellevelek

JOKHEL Csaba:
Tavaszi kaktuszkiállítás legszebb, legérdekesebb kaktuszai
Az elmúlt évek során, minden kiállításunkról bemutattuk
azokat a növényeket, amelyek valamilyen ok miatt
felkeltették a cikk írójának ﬁgyelmét. Ebben a részben
BENKE Péter Echinocereus-ait, SZEKERES István egy
kloroﬁll hiányos Mammillaria sonorensis f. variegata-ját,
Mammillaria gyűjteményét és FOGARASI István kiállítási
anyagát ismerhetjük meg.

VARGA Zoltán: Csodálatos találkozás a Lophophora fricii tömegeivel El Amaparónál, sík terepen

Csodálatos találkozás a Lophophora
fricii tömegeivel El Amaparónál, sík
terepen
A Lophophora fricii fajt többnyire úgy
ismerjük, mint egy Mexikóban, Viesca
környéke hegyeinek lejtőin és köves
repedéseiben fordul elő. Terepkutatók
már korábban jelezték, hogy sík terepen
nagyobb méretű példányokat is találtak,
erről több beszámoló is napvilágot látott
a külföldi szaklapokban. A cikk szerzője
egy ilyen beszámoló lenyűgöző képeinek
hatására határozta el, hogy felkeresi az
említett populációt. A helyszínen
tapasztalt élmények szülte rövid
beszámolót élőhelyi felvételek teszik
teljessé.

Szokatlan időpontban virágzó Lophophora fricii-csoport a száraz évszak végén, erősen megfonnyadva.
El Amparótól keletre, Viesca megye, Coahuila de Zaragoza állam, Mexikó.

Norbert GERLOFF:
magyarra fordította: JÓNÁS Mónika
Notocactus megapotamicus var. multiﬂorus (FRIČ ex BUINING) S. STUCHLÍK
(Syn.: Notocactus ottonis var. multiﬂorus FRIČ ex BUINING)

Virágzó Notocactus megapotamicus var. multiﬂorus-magonc kultúrában

Fiatal Notocactus megapotamicus var. multiﬂorus-csoport

2010 argentin nyarán Eduardo COOKE dokumentált egy izolált
elhelyezkedésű sziklás élőhelyet Santa Ana Missiones
közelében, mintegy 30 kaktuszteleppel. A Notocactus ottonis
var. multiﬂorus FRIČ ex BUINING egy régóta ismert, A.V.
FRIČ által felfedezett taxon, melyet S. STUCHLÍK hozott
szinonimába a Notocactus megapotamicus F. RITTER fajjal –
az utóbbi 5 évben azonban kevés ﬁgyelem összpontosult erre
a taxonra. Eduardo COOKE 4, élőhelyi felvétele azonban
érdekes tényekre mutat rá.

Sziklás magaslat Santa Ana-nál – A Notocactus megapotamicus var. multiﬂorus élőhelye

Mário SNOPKA
magyarra fordította: MOTTAJCSEK Péter
Loxanthocereus convergens RITTER 1981

A L. convergens lelőhelyének látképe, Peru, Asia, 230 m tszf. magasságban.

A szerző úti beszámolói során oszlopos növekedésű fajokat is
bemutat. A mostani faj nagyon ritka a gyűjteményekben, pedig
viszonylag kis termete és látványos megjelenése miatt népszerű
növény lehetne a gyűjtők körében. A növény mindössze 120 km
távolságra él a fővárostól, Limától, az Omas folyó partján,
valamint innen néhány kilométerre is megtalálhatjuk az Islaya
omasensis élőhelyén. A típuslelőhely azonban nem itt van,
hanem Limától 80 km-rel délre. A szerző nem tud róla, hogy a
Loxanthocereus convergens előfordulna bármelyik
gyűjteményben.

L. convergens felnyitott termése,
Peru, Asia, 230 m tszf. magasságban.

L. convergens a folyómederben, Peru, Omas, 800 m tszf. magasságban.

VARGA Zoltán: Kaktuszélőhelyek II. rész
Sierra de la Paila

Kilátás a Sierra de la Paila nyugati lejtőjéről,
Nuevo Yucatán településtől délre.
Coahuila de Zaragoza állam, Mexikó.
Az előtérben Dasylirion sp. és Grusonia bardtiana-telepek láthatóak.

Mexikó északi részén, Coahuila de Zaragoza
szövetségi államban található egy különleges terület,
melyet úgy ismernek: Sierra de la Paila. Mindentől
távoli hely ez, ahova csak hosszú kocsikázás után
lehet eljutni földutakon. A viszonylag érintetlennek
nevezhető terület gazdag kaktuszvegetációval
rendelkezik, ráadásul ezek közül néhány csak itt
fordul elő (Echinocereus longisetus subsp. delaetii,
Coryphantha pseudoechinus subsp. laui,
Turbinicarpus mandragora subsp. pailanus). Ezeken
felül több kaktuszfajnak is különleges helyi alakja
ﬁgyelhető meg itt, melyek ugyan a botanikusok
szerint nem elfogadott alfajok, de a gyűjteményekben
az innen származó formák és változatok külön nevet
kaptak. A cikksorozat következő részében e
varázslatos helyre kapunk kalauzolást.

Pavel HEŘTUS
magyarra fordította: MOTTAJCSEK Péter
Sulcorebutia tiraquensis var. huanacuniensis

Epithelantha cryptica
Sulcorebutia tiraquensis var. huanacuniensis
PHA 1843, Huanacuni Chico melletti élőhelyén.

A következő cikkben egy jól ismert utazó beszámolóját
olvashatják, amiben a legújabb Sulcorebutia élőhelyének
felkutatásáról ír. Az első próbálkozásuk egy autóbaleset miatt
hiúsult meg, majd másnap, másik irányból próbáltak
szerencsét, de így sem érték el a keresett élőhelyet. Úgy
döntöttek, hogy a növény további keresését az expedíció végére
halasztják. Végül sikerrel jártak, és három élőhelyet is
megtaláltak, sőt még érett magokat is tudtak gyűjteni. Mindent
egybevetve igen kalandos utat zártak, autóbalesettel, egy törött
karral, lórúgással és több kisebb-nagyobb sérüléssel…
A Nissan Patrol az árokban végezte.

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

