Kaktusz-Világ Ajánló
A Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének magazinja

Dr. SOLTI Ádám: Tisztelt Olvasónk!
Idei negyedik, utolsó lapszámunkban több, korábban megkezdett
sorozatunkat is folytatjuk. „Ki-kicsoda?” című, hazai kaktuszgyűjtőket
bemutató sorozatunkban az Anisits-díjas SAS Istvánt, az MKOE ellenőrző
bizottságának tagját mutatja be JOKHEL Csaba. Mexikói tájakat és
kaktuszos élőhelyeket bemutató sorozatában VARGA Zoltán ez alkalommal
a Nuevo León állambeli Aramberri területére kalauzol el minket. Szemben
a kaktuszokkal, méltatlanul kevés szó esik lapunk oldalain az egyéb
pozsgás növények kedvelői számára – pótlandó ezt, dr. HORVÁTH Sándor, a
kaudexes pozsgások szakértőjének madagaszkári útjáról adunk számot,
amely utazásának egyik fő célja a Pachypodium eburneum feltételezett új
előfordulásának felkeresése volt. A közelmúltban leírt kaktusz-taxonok

közül VARGA Zoltán ez alkalommal az Ancistrocactus pinkavanus-t mutatja be
élőhelyi adatok és felvételek segítségével. HAVAS László pedig a XXI. században
eddig leírt Copiapoa-taxonokat ismerteti, saját gyűjteményéből származó felvételek
segítségével. Az epiﬁton kaktusz-hibridek világának ismertetését BAGOLY Lajos az
ESA-regisztrációval nem rendelkező, ritkán tartott 'Edle von St. Ommeln' kultivárral
folytatja. Német kollégáinkat segítségül hívva Manfred VOIGT a Notocactus s.s.
nemzetség balkonládákban történő tartásáról számol be. Végül, de nem utolsó
sorban, az MKOE egyik legfőbb rendezvényének, az őszi kaktuszkiállítás és
vásárnak a szakmai kiállított anyagán keresztül kalauzol JOKHEL Csaba.
Mindezekhez tartalmas időtöltést kívánok!

Ariocarpus retusus alkonyati fényben,
General Cepeda, Coahuila, Mexikó.
Fotó: BORBÉLY Tivadar.
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VARGA Zoltán:
Ancistrocactus pinkavanus GARCÍA-MOR., GONZÁLEZ-BOTELLO & GONZÁLEZ G., 2014
Az új kaktuszfajok sorozat folytatódik az Ancistrocactus nemzetség legújabb
tagjával. Ezt az endemikus fajt már korábban is ismerték a gyűjtők,
maglistákon az Ancistrocactus sp. Cuatro Ciénegas néven találkozhattak
vele. Mexikói botanikusok leírása után már az Ancistrocactus pinkavanus
néven vált ismertté 2014-ben. A növény neve D. J. PINKAVA botanikus
nevéből ered, aki Opuntia-specialista és nagy ismerője a Cuatro Ciénegas
növényvilágának. A fenti növény az év folyamán erős méretváltozáson esik
át. A száraz periódusban behúzódik a talajba, míg csapadék hatására teste
hamar kitelik. Már igen ﬁatal korában virágzóképes, jóval a felnőttkori
tövisek megjelenése előtt. Fehér-rózsás virágaiból nagy és csupasz, szárazra
érő termés képződik, ami tömve van fekete-barna, fényes magokkal. A
növény érzékeny a rothadásra ezért ajánlott ásványi keverékben, jól szellőző
helyen és tűző napon tartani.

HAVAS László:
Újonnan leírt Copiapoa-fajok
I. rész
A kaktuszok terepi kutatása mind újabb és újabb
eredményekkel szolgál: egyes fajok elterjedési területe
válik mind pontosabbá, más esetekben ismert
alakkörök rokonsági viszonyai válnak egyre tisztábbá,
azonban az alapos terepkutatások mind több és több új
kaktuszfaj és -alfaj megismerését is szolgálják. Nincs
ez másként a Copiapoa nemzetség esetében sem,
melyek Chilében, mintegy 1500 km hosszan terjedtek
el, főként a tengerparti 10–20 km széles sávban. A 21.
század eddig eltelt éveiben nem kevesebb, mint 14 új
Copiapoa-taxon került eddig leírásra, melyek közül
néhány ugyan régebb óta ismert, akadnak azonban a
tudományra nézve is teljesen új taxonok közöttük.

Kopár felszínen magánosan nyíló
Ancistrocactus pinkavanus példány

Késő délutáni órákban virágzó egyedek egy nagyobb,
száraz fucsomó szomszédságában
Copiapoa griseoviolacea

VARGA Zoltán: Kaktuszélőhelyek III. rész
az Aramberri-völgy
Kilátás az Aramberri-völgyre
Marmolejo felől nyugati irányba.

Virágzó Thelocactus conothelos subsp.
aurantiacus. Aramberri település közvetlen
közelében található mészkősziklák tövében.

Aramberri völgye ismerősen cseng sok kaktuszgyűjtő
számára, különösen az Ariocarpus és Turbinicarpus
nemzetségek kedvelőinek. Több mikroendemikus
kaktuszfaj hazája, mint például a T. gracilis, T. hoferi
és T. subterraneus subsp. zaragozae. A gyűjtők
körében Ariocarpus confusus néven ismert lilás- és
rózsásfehér virágú taxon a környéken gyakori,
valamint a sárga-narancs virágú Thelocactus
conothelos subsp. aurantiacus is. A szerző háromszor
látogatta meg a környéket a felsorolt kaktuszfajok
tanulmányozásának céljából, és e cikkben osztja meg
élőhelyi tapasztalatait, fotóit.

Ariocarpus confusus-példányok Aramberri
településtől keletre, mészkőtörmelék között.

BAGOLY Lajos:
Epiﬁtonok fókuszban: ×Epicactus 'Edle von St. Ommeln'
Az ×Epicactus 'Edle von St. Ommeln' nemesítője Rosemarie SCHWENZER német
hobbinemesítő, a Köln melletti Pullheimben élt, és mintegy 17 ESA által is regisztrált elismert
fajtát nemesített. Nincs adat arról, hogy az ×Epicactus 'Edle von St. Ommeln' fajta
regisztrálásra került volna. A fajta neve egy szójátékból származik, Stommeln ugyanis
Rosemarie SCHWENZER lakhelyének, Pulheimnek az egyik városrésze. 2012-ben vásároltam
hajtásdugványként a növényt. Többségében felálló, kardszerű, lapos szártagokat nevel, melyek
elérhetik az 50–70 cm hosszúságot. Egy-egy areoláján 2–7 sugarasan álló, 1 cm nagyság körüli
tövist hordoz. Virágot először 2017-ben fejlesztett, virágátmérője 10–12 cm.
Napsütésben a legszebbek a virágok árnyalatai,
ekkor látszik a leplek csillogása igazán

JOKHEL Csaba:
Az őszi kaktuszkiállítás legszebb kaktuszai
A cikk szerzője, mint az elmúlt kiállításoknál már
megszokhattuk, ismét összegyűjtötte rendezvényünk
legszebb, legérdekesebb kaktuszait. Ebben a rövid
összefoglalóban ezekkel a növényekkel azok is
megismerkedhetnek, akiknek valamiért nem volt lehetőségük
személyesen is megcsodálni a természet eme csodáit.
RÁCKEVEI Árpád különleges
tarajos és kloroﬁll-hiányos
növényei vonzották
az érdeklődő tekinteteket.
Vajon kit takar a Kamilla név?
Tőle megtudhatjuk.

Turbinicarpus schmiedickeanus
subsp. klinkerianus-ok, körülöttük
a nemzetség többi képviselojével.

JOKHEL Csaba:
Ki kicsoda:
Bemutatom SAS Istvánt
SAS Istvánnal a székesfehérvári
kaktuszkiállításon készült riport, amely
kiállítás szervezésében és
lebonyolításában István már hosszú
évek óta részt vállal. Iskolákat látogat,
hogy a ﬁatalságnak bemutathassa a
kaktuszok világának elkápráztató
szépségét, bejárta kis hazánk talán
összes kaktuszgyűjtőjét, de a környező
országokban is ismerősen cseng neve a
helybéliek között. 2016-ban megkapta a
Magyar Kaktuszgyűjtők Országos
Egyesületének legnagyobb elismerését,
az Anisits-díjat.
Nyaranta a szabadba kiültetett Opuntia- és Agave-fajok szegélyezik SAS István nyaralójának kerítését. Fotó: JOKHEL Csaba.

SAS István, kezében saját nevelésű
Stetsonia coryne-jével
egy székesfehérvári kiállításon.
Fotó: JOKHEL Csaba.

Dr. HORVÁTH Sándor: Növénylesen Madagaszkáron I. rész
2016 őszén részt vettem egy Madagaszkári terepi úton,
melynek szervezője Petr PAVELKA cseh gyűjtő volt, aki
már több mint tíz alkalommal járt Madagaszkáron.
Október végén érkeztünk, a három hetesre tervezett út
elsődleges célja a Pachypodium eburneum új, eddig nem
ismert élőhelyeinek megtalálása volt. Az évszak a
madagaszkári tél vége, tipikusan száraz időszak, a
földutak még járhatóak. Első úti célunk az Antsirabe
környéki hegyek voltak, ahol a Pachypodium eburneum
egy eddig ismeretlen élőhelye található. A területen
először virágzó Euphorbia primulifolia-t pillantottunk
meg. Az egyre több kvarckristály biztos jele volt a

Virágzó Euphorbia primulifolia

Pachypodium brevicaule előfordulásának. A növény
védett (CITES Appendix II), csak rövid ideig volt legális
importja az Európai Unióba. Az élőhelyen Aloë
compressa-t láttunk még. Egy másik élőhelyen a terep
eleinte kellemesen lankás volt, itt nagy egyedszámban
láttunk Pachypodium brevicaule-kat, némelyik hatalmas
méretet ért el. A hegyoldalakról a P. brevicaule-k lassan
eltűntek, ahol gránit alapkőzet váltotta a kvarcot, és
feltünedeztek az első Pachypodium densiﬂorum-ok. A
magasabb részeken elszórva méretes Aloë capitata-k
nőttek.

Pachypodium brevicaule kvarchomokban

Manfred VOIGT: Notocactus-ok kultúrában – fenntartások nélkül
Manfred VOIGT német kaktuszgyűjtő osztja meg
velünk a Notocactus nemzetség tartásával kapcsolatos
tapasztalatait, illetve megmutatja, hogy némi
kreativitás segítségével akár egy társasház erkélyén is
kialakíthatunk tökéletes teleltető helyet kedvenc
növényeink számára. Ezen kívül a szerző küldött
nekünk néhány képet, melyeken virágzó kaktuszait
csodálhatjuk meg.

Notocactus (Eriocactus) magniﬁcus

Notocactus mammulosus fa. rubrus

Notocactus (Eriocactus) claviceps

Notocactus roseoluteus

Notocactus horstii var. purpureus

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

