Kaktusz-Világ Ajánló
A Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének magazinja

Dr. SOLTI Ádám: Tisztelt Olvasónk!
Szomorú szívvel búcsúzunk egyesületünk tiszteletbeli elnökétől,
prof. dr. MÉSZÁROS Zoltántól lapunk oldalain. Azon kevesek közé tartozott,
aki rovartani szakmai munkája mellett szinte egész életét a kaktuszok
kutatásával, terepi vizsgálatával töltötte, rengeteget téve mind a
magyarországi kaktusz-tudomány és kultúra elmélyítéséért,
népszerűsítéséért. Segítő munkája végigkísérte egyesületünket a
kezdetektől napjainkig. A kaktuszok biológiája terén végzett szakmai
munkájának csúcsaként számos, a Melocactus nemzetség Harlowiiformakörébe tartozó kisfajt először publikált a tudomány számára az Acta
Botanica Hungarica lapjain 1976-ban. Halálával pótolhatatlan veszteség
érte mind egyesületünket, mind a teljes magyar és egyetemes
kaktuszkedvelő társadalmat. Munkásságára két, 1972-ben a kaktuszok
növényvédelméről publikált írásával is emlékezni szeretnénk, mely keretet
nyújt mind entomológusi, mint kaktusz-kutatói munkásságának. Zoli bácsi,
nyugodj békében!
Kapcsolódva a kaktuszok növényvédelmének gondolatához szintén
felelevenítjük dr. SZABÓ Krisztina egy korábbi írását a kaktuszok
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betegségeivel kapcsolatban, mellyel kezdő kaktuszgyűjtők számára szeretnénk
hasznos tanácsokat adni. Lapunk idei első számában folytatjuk dr. HORVÁTH Sándor
és útitársai madagaszkári utazásának történetét, mely út során számos kaudexfejlesztő Euphorbia és Pachypodium-faj természetes élőhelyét keresték fel a szinte
érintetlen vidékeken. Wolter TEN HOEVE a Mammillaria carmeneae természetes
élőhelyére kalauzol minket, cseh kollégáink és Mário SNOPKA jóvoltából a
Loxanthocereus acanthurus természetes előfordulásával ismerkedhetünk meg,
dr. Erich SCHREMPF pedig a Turbinicapus nemzetség Sauerii-csoportjának a
taxonomóájába vezet be minket. NÉMETH Ottó a Kakteen und andere Sukkulenten
tavalyi lapszámaiból szemezget újra, ki-kicsoda sorozatunkban pedig JOKHEL Csaba
ezúttal lapunk korábbi szerkesztőbizottsági vezetőjét és főtitkárát, LUKOCZKI Zoltánt
mutatja be. Új sorozatként oszlopos növekedésű kaktuszokkal ismerkedhetnek meg
ÖTVÖS Dénes kalauzolásával, elsőként a Stenocereus beneckei-vel. Végül, de nem
utolsó sorban BAGOLY Lajos az epiﬁton kaktuszok közül az ×Epicactus
'Frühlingsgold' hibridet mutatja be, JANAKIDISZ Demeterrel jómagam pedig egy
rövid korrekciót szeretnék közreadni az 'Ave del Paraíso' néven leírt hibriddel
kapcsolatban. Tartalmas olvasnivalót kívánok!

Különleges látványt nyújt a Madagaszkár tengerparti lombhullató erdeiben (0–800 m tszf. magasságban)
honos Strophanthus boivinii (Apocynaceae). Fotó: dr. HORVÁTH Sándor

Tiszteletbeli elnökünk,
prof. dr. MÉSZÁROS Zoltán emlékezetére
Egyesületünk tiszteletbeli elnöke, prof.
dr. MÉSZÁROS Zoltán 2017. november
17-én hajnalban hunyt el Budapesten.
Kertészmérnökként 1960-ban az akkori
Kertészeti és Szőlészeti Főiskolán
diplomázott. Dolgozott ezután a
kazincbarcikai városi kertészet
főkertészeként, a Szőlő-Gyümölcs
Ültetvény Tervező és Kivitelező
Vállalatnál, a Növényvédelmi
Kutatóintézetnél, az MTM
Növényvédelmi Identiﬁkációs
Csoportjánál, Védekezéstechnikai
Osztályán és Állattani Osztályán, a
Havannai Növényegészségügyi
Szolgálatnál, majd a Kertészeti és
Élelmiszeripari Egyetem Rovartani
Tanszékét vezette. Oktatott emellett
Gödöllői Agrártudományi Egyetemen
is. 2001-2004 között elnöke volt a
Magyar Kaktuszgyűjtők Országos
Egyesületének, valamint titkára és
választmányi tagja volt a Magyar
Rovartani Társaságnak, titkára a

Magyar Biológiai Társaság Állattani
Szakosztályának és tagja volt a Magyar
Agrártudományi Egyesületnek. Az
International Organization for
Succulent Plant Study 1971-ben
választotta tagjává. 1992-ben a
mezőgazdaság-tudomány doktora
(DSc) fokozatot szerzett, négy
alkalommal kapta meg a Magister
Optimus oklevelet, 1989-ben a a
Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem
Kiváló dolgozója lett. A Magyar
Rovartani Társaság Frivaldszkyemlékérmének bronz fokozatát 1973ban, ezüst fokozatát 1990-ben kapta
meg. 2006-ban az MKOE Anisits János
Dániel-emlékplakettel tüntette ki.
Személyében a magyar
kaktusztudomány egyik
legkiemelkedőbb alakját veszítettük el,
akit rovartanos kollégáival együtt a
teljes hazai kaktuszkedvelő közösség
gyászol.

Kaktuszgyűjtemény a ’60-as években. Fotó: MÉSZÁROS Zoltán.

Prof. dr. MÉSZÁROS Zoltán †,
újra szerkesztette: Jᴏᴋʜᴇʟ Csaba:
A kaktuszok növényvédelme
Ma is aktuális című sorozatunkban prof. dr.
MÉSZÁROS Zoltán egy 1972-ben, az egykori CSILI
Kaktuszkedvelő Szakkör tájékozatójában, a
kaktuszok növényvédelméről írt egy mindenre
kiterjedő írását osztjuk meg olvasóinkkal.
Azonban az évek nem múlnak el nyomtalanul, még
kaktusztartás, kaktusznevelés tudománya felett
sem, ezért szerkesztőségünk tagjai néhány
mondatban egészítik ki a
régen megjelent cikket.
Természetes az akkor
használt vegyszerek közül
ma már jelentősen
modernebb,
környezetbarátabb
vegyszereket találunk a
piacon.

Dr. SZABÓ Krisztina, JOKHEL Csaba:
Hogyan tovább kaktuszainkkal:
Kaktuszos gyorstalpaló 5. rész
Kezdő kaktuszgyűjtőknek szóló
cikksorozatunk 5. részében a kedvelt
kaktuszainkat megtámadó betegségekről
és kártevőkről olvashatunk dr. Szabó
Krisztina tolmácsolásában, hiszen minél
többet tudunk ezekről a betegségekről,
annál hatásosabban tudunk ellenük
védekezni. Néhány alapvető védekezési
lépésre is kapunk tippeket, de ezek
részleteiről csak a következő cikkben
olvashatunk majd.
Ha a gombásfertőzés
a szállítónyalábok mentén a hajtást is fertőzi,
a fertőzött növény megmentésére nincs mód.

JANAKIDISZ Demeter, Dr. SOLTI Ádám
×Epicactus 'Ave del Paraíso' hybr. nov.
– helyreigazítás

Az enyhén törékeny és részben csüngő hajtásrendszerű növény
négy és nevelés után, 2016-ban virágzott először a gyűjteményemben.
Virágai 14–16 cm átmérőjűek és 2–3 napon át tartanak nyitva.
A külső lepellevelek bronzbarna színe fokozatosan vált mély sárgába.
Az ×Epicactus 'Frühlingsgold' virágai kellemes citromillatot árasztanak.

Helyreigazítást olvashatunk egy korábbi lapszámunkban megjelent cikk kapcsán,
amelyben nem a leírt hibrid növényről közöltünk képeket. A képek ugyanabból a
keresztezésből származó, de egy másik klón virágait ábrázolták. A hibáért
utólagosan is elnézést kérünk Kedves Olvasóinktól.

BAGOLY Lajos:
Epiﬁtonok fókuszban: ×Epicactus 'Frühlingsgold'

Az ×Epicactus 'Ave del Paraíso' hibrid növény óriási virága.

Németh Ottó: Lapszemle

A levélkaktuszok nemesítésének
kezdetétől igen sokáig, a 20. század
közepéig kellett várni az első valódi
mély sárga virággal rendelkező
levélkaktuszokra. A század második
felében azonban tendenciává vált a
kisebb, de illatos virágú hibridek
nemesítése. Élen járt ebben a
munkában Kurt Petersen, a Német
Kaktusz-Társaság egykori elnöke, aki
a korábbi Cooperii-sorozat hibridjeit
vad fajokkal kezdte keresztezni. Egyik
leghíresebb hibridje a mély sárga,
illatos virágokkal rendelkező
×Epicactus 'Frühlingsgold' lett, mely
2012 óta a Szerző gyűjteményemben
is megtalálható. E növény
gyökereztetésével, nevelésével,
teleltetésével és virágoztatásával
kapcsolatos tapasztalataimat fogom
megosztani a következő oldalakon.

Mário SNOPKA
Dr. HORVÁTH Sándor
Fordította: MOTTAJCSEK Péter
Loxanthocereus acanthurus (VAUPEL) Bᴀᴄᴋᴇʙᴇʀɢ 1937 Növénylesen Madagaszkáron II. rész
Ebben a cikkben a Loxanthocereus nemzetség egy kistermetű tagját mutatom be, ami már
20 cm-es magassággal virágzóképes. Sokan úgy gondolják, hogy a Loxanthocereus fajok
valójában a Cleistocactus nemzetségbe tartoznak, de én ezzel nem értek egyet. A fajt
Chosica közelében (Limától nem messze) tanulmányoztam, ahol nagyon meredek
lejtőkön, morzsalékos talajon élnek, ahol a víz igen gyorsan elfolyik, ezért a növények
valószínűleg inkább a ködből veszik fel a vizet. Kísérő kaktuszai a Neoraimondia
arequipensis subsp. roseiﬂora, Melocactus peruvianus, Haageocereus sp., Cumulopuntia
sphaerica „mira" voltak. Azt javaslom, hogy a kulturában tartott példányokat ültessük jó
vízáteresztő közegbe, kevés öntözéssel és tartsuk minimum 10 °C-on. Ezen kívül
cikkemben még említést fogok tenni a növény alfajairól is.

Loxanthocereus acanthurus subsp. pullatus, Chancay, 100 m tszf. magasságban.
Fotó: Hakan SONERMO.

A beszámoló első részének utolsó városát elhagyva
olyan folyókat kellett autóval keresztezni, melyeken a
hidak jelentős része hiányzott. Néhol fél méter is volt
két deszka között, alatta 8–10 méteres mélységben
hömpölygött a folyó. Az egyik autóban a motor
lerobbanása miatt egy faluban táboroztunk egy ideig.
Másnap reggel az idő eltöltésére elindultunk a környék
felderítésére. Nagyon szép Pachypodium densiﬂorumokat láttunk néhány Kalanchoë és Aloë társaságában.
Ezt követően az Itremo-hegyre indultunk – itt már 1600
m tszf. magasságban jártunk. Megtaláltuk az első
virágzó Euphorbia quartziticola-kat. Ez, és az
Euphorbia itremensis szintén kaudexes geoﬁton taxon.
A nagy egyedszám miatt valóban nem lehetett úgy
sétálni, hogy ne tapostunk volna rájuk. Jellemző volt a
terület ﬂórájára még az amarilliszfélék közé tartozó
Crinum modestum is. Szukkulens kísérőnövényük a
Pachypodium brevicaule volt. A következő célpont
Morondava városa volt, a környező területen a
megszokott növények mellett (Pachypodium
densiﬂorum, Euphorbia-k) nagyon érdekes látványt
nyújtottak egy Tacca-faj éppen virágzó egyedei.
Meglátogattuk a híres baobab-sétányt (Adansonia
madagascarensis). Az eredeti tervben a Makayhegység, a Pachypodium makayense élőhelyének
felkeresése szerepelt, de értesüléseink szerint az
esőzések miatt az utak járhatatlanok voltak. Az
alternatívaként felkeresett területen két Pachypodium
rutenbergianium-on kívül nem vettem észre érdekes
növényeket, társaim azonban egy Dioscorea-faj vettek
észre, amelynek a talajszint alatti kaudexe
értelemszerűen nem látszódott. Hasonló módon talált
még valaki egy Adenia-fajt. Láttunk még emellett
néhány talajlakó és néhány fán élő Angraecum-ra
hasonlító orchideát. Szintén felkerestük a Pachypodium
enigmaticum élőhelyét. Ezt a fajt néhány éve PAVELKA
és munkatársai írták le, megjelenése alapjáén a P.
brevicaule és a P. densiﬂorum hibridjének is tartják. A
virága sárga, de jóval nagyobb, mint bármelyik sárga
virágú Pachypodium-é. Az ismert populációt elég
kisszámú egyed alkotja, védelme miatt fontos az
élőhely pontos elhelyezkedésének titokban tartása.
Adansonia madagascariensis,
Madagaszkár egyik bennszülött majomkenyérfa-faja.

ÖTVÖS Dénes:
Oszloposok a gyűjteményemben:
Stenocereus beneckei

Wolter TEN HOEVE (Hollandia)
Fordította: JÓNÁS Mónika
Látogatás a Mammillaria carmenae élőhelyén
Thomas Lɪɴᴢᴇɴ és Marlies Sᴄʜᴀᴜᴇʀ
társaságában felkerestük a El Tejocote
ranchet, azzal a céllal, hogy természetes
élőhelyén ﬁgyelhessük meg a Mammillaria
carmenae-t. Az út során más Mammillariakat és Ferocactus echidne példányokat is
láttunk. A ranch tulajdonosa, Horatio
egyedül él ezen a helyen és örömmel
fogadott minket. A Mammillaria carmenae
példányai a ranch közvetlen közelében
élnek, és szerencsére még virágzó
példányokat is volt lehetőségünk
fényképezni.

ÖTVÖS Dénes gyűjtőtársunk új
cikksorozatot indít a KaktuszVilág hasábjain, hogy
megismertesse az Olvasókkal az
oszlopos kaktuszokban rejlő
szépséget, hogy rávilágítson
azokra a különlegességekre,
amiket mi, „egyszerű
kaktuszgyűjtők" nem veszünk
észre a hétköznapokban. Dénes
a sorozatot az egyik kedvenc
fajával kezdi, a Stenocereus
beneckei-vel. Ez a mexikói
oszlopkaktusz a tenyészcsúcs
közelében található
viaszrétegtől és a nagyon
kontrasztos töviseitől lesz
különleges látványú növény.
Bárki gyűjteményének ékessége
lehet, mert nincsenek
különleges igényei a tartás
során, együtt tartható a többi
kaktusszal.

Bimbós példány a természetes élőhelyen.
Fotó: IZSAY Tamás.
Mammillaria carmenae, virágzó példány.
Kilátás a Mammillaria carmenae WTH 1186 élőhelyéről.
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JOKHEL Csaba: Ki kicsoda:
Bemutatom LUKOCZKI Zoltánt
Ki kicsoda rovatunkban Lᴜᴋᴏᴄᴢᴋɪ Zoltánnal beszélgetett
Jᴏᴋʜᴇʟ Csaba - az egyesületi életpályájáról,
munkásságáról, de a kaktuszgyűjtővé válásáról is, mesél
első, és azóta is gondozott növényeiről, az évek során
összegyűlt tapasztalataiból is elmond néhányat. Az
Anisits-díjas gyűjtőtársunk gyűjteményéről is
megtudhatunk egy-két műhelytitkot, éppúgy, ahogyan az
egyesületi munkájáról is.
Sziklakerti részlet Lewisia-kkal.

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

