Kaktusz-Világ Ajánló
A Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének magazinja

Dr. SOLTI Ádám: Tisztelt Olvasóink!
Mindig öröm, ha egy új Kaktusz-Világ lapszámot tarthatunk
kezünkben, hiszen nem mást jelent ez, mint azt, hogy mindenkiben, aki
cikkeket, írásokat juttat el hozzánk, megmozdítottunk valamit: régi
emlékeket, élménymegosztást a gyűjteményeinkből, gondolatokat.
Talán így volt ez a jelen szám esetében is. Legutóbb e levélben arról
írtam, hogy a tartalom, a fordítások, és az archívumunkból való idézés
nélkül hiányos lenne, de a borús felhők most nem szálltak felettünk,
amikor a tartalmon dolgoztunk. Ahhoz, hogy ez így legyen,
természetesen továbbra is kapacitálok mindenkit: osszák meg
mindazokat a szépségeket, amiket gyűjteményeikben, vagy távoli
tájakon járva látnak! Osszák meg olvasóinkkal – tagtársaikkal –
véleményüket, álláspontjukat, esetleg tapasztalataikat, amit a növények
gondozása során gyűjtöttek. Aktivitás nélkül nincs tartalom, közösség
nélkül nincs egyesületi élet, közösség nélkül újságot sem lehet
készíteni. Tényleg csak bíztatni tudok mindenkit: nincs rossz írás,
nincs jelentéktelen megﬁgyelés, nincs érdektelen növény... A web 3.0
idejére természetesen a világ sokat változott a korábbi Gutenberggalaxishoz képest, mégis mi, a szerkesztőbizottságban, hiszünk benne,
hogy amit létrehozunk, mégis fontos, és szükséges eleme a hazai
pozsgás-kedvelő közösség működésének. Az olvasáshoz kellemes
időtöltést kívánok!

JOKHEL Csaba:
Ki kicsoda: Bemutatom Dr. HORVÁTH Sándort

2018/3.
Dr. HORVÁTH Sándor orchidea- és kaudexes gyűjteményében.

A cikksorozat következő beszélgetőpartnere Dr. HORVÁTH Sándor, akit a legtöbb pozsgáskedvelő a
füvészkerti vásárokról ismerhet. Első kaktuszát 1995-ben vásárolta, de azóta szép gyűjteményt
épített fel orchideákból és afrikai pozsgás növényekből is. Több alkalommal is előkelő helyezést
ért el a Füvészkertben kiállított növényeivel, de a Magyar Orchidea Társaság kiállításain is jó
néhány díjjal jutalmazták. Növényeit ma már nagyrészt ásványi talajban tartja, aminek alapja
80–95 százalékban bimsz. Részt vett egy Petr PAVELKA szervezésében létrejött túrán, ami során
bejárták Madagaszkárt. Itt élőhelyükön ﬁgyelhették meg kedvenc növényeiket, különös tekintettel
a Pachypodium eburneum-ra. Túrájuk során olyan területeket kutattak, amivel kapcsolatban semmi
biztos információjuk nem volt, sőt többször is alternatív úticélokat kellett választaniuk az időjárás
viszontagságai, vagy éppen rablóbandák felbukkanása miatt. Mindezek ellenére sikeres expedíciót
zártak, és rengeteg fotóval, valamint élményekkel gazdagodva tértek haza Európába.

LUKOCZKI Zoltán: Furcsa elágazások
A kaktuszok elágazódási rendszerére a sarjadás és az oldalhajtások képzése jellemző
általánosan, de ismert pár faj, melyek hajtáscsúcsa kettéágazással, úgy nevezett
dichotomikus, villaszerű elágazást alakít ki, mint egyes Mammillaria-fajok esetében.
A rendellenes, dichotómiához hasonló növekedés viszont nem megy ritkaságszámba.
Ilyen dichotómiát nem csak a hajtások mutathatnak, mint a Gymnocalycium
megalothelos × gibbosum var. nigrum, de a virágok is, mint a Echinocereus scheerii
subsp. gentryi, vagy a Sulcorebutia sp. HS 100a taxonok. Az, hogy a tapasztalt
rendellenességek azonos biológiai okokra vezethetőek-e vissza, rejtély, azonban a
furcsa növekedés jellegzetességei megjelenésükben igen hasonlóak egymáshoz.

IZSAY Tamás:
Pár szó az Escobaria nemzetségről
Az Escobaria nemzetség fajai a Mammillaria-fajokkal felületesen szemlélve
könnyen összetéveszthetők ugyan, mégis számos jelentős tulajdonságukban
különböznek. Sok fajuk eltűri a téli hideget, így tartásuk fagyveszélyes helyen is
problémamentes.

Virágzó Escobaria hesteri
a szerző gyűjteményében.

A képen látható Escobaria sneedii subsp. leei
egyike a hazai éghajlati körülmények között
is télálló növényeknek.

VARGA Zoltán:
Az igazi Escobaria grata története
Két évvel ezelőtt kaptam három növényt egy idős barátomtól, aminek a névtábláján
az "Escobaria grata Ocampo, Coahuila, Mexico" név szerepelt. A kis növények
hamarosan hajtani és virágozni kezdtek. Később személyesen felkerestem a növény
élőhelyét és rá kellett jönnöm, hogy az én növényeim egészen másképp néznek ki.
Következő nap a terepi kutatásom során rábukkantam arra a növényre is, amit idős
barátomtól kaptam. Most az új felfedezéseim birtokában megosztom gondolataimat
az Escobaria grata-val és az én növényeimmel kapcsolatban, és összehasonlítom
őket a velük közeli rokonságban álló Escobaria hesteri-vel.
Virágzó Escobaria grata
BORBÉLY Tivadar
gyűjteményében.

Escobaria aﬀ. grata
nyáron virágzó példány
a Szerző gyűjteményében.

Valódi, virágzó
Escobaria hesteri
SZERECSEN Mihály
gyűjteményében.

Dr. SOLTI Ádám:
Hazai pozsgások:
Sempervivum marmoreum subsp. matricum
a Zemplénben

Dr. Jochen BOCKEMÜHL és Eckhard MEIER:
(fordította: JÓNÁS Mónika)
Levélkaktuszok –
a kaktuszbirodalom színpompás virágcsodái

Sempervivum marmoreum subsp. matricum
és a felújított vár frissen meszelt, vakítóan fehér falai

Sempervivum marmoreum subsp. matricum és
Jovibarba hirta nyílt sziklagyepen

A Sempervivum marmoreum széles
körben elterjedt taxon a Balkánfélszigeten. A legészakibb
populációt önálló taxonként írták le,
ez a Sempervivum matricum,
amelyet a szakirodalom nem fogad
el. Mindazonáltal S. marmoreum
subsp. matricum a magyar ﬂóra
egyik leghíresebb pozsgás taxonja.
A Füzéri várhegyen, a Zemplénihegységben is megtalálható. Füzér
kastélya valószínűleg a tatárdúlás
előtt épült, de az első
dokumentumok csak 1387-ben
említik. Később a PERÉNYI,
BÁTHORY és KÁROLYI nemesi
családok tulajdonát képezte, de a
várat 1675-ben lerombolták, de a
2010-es években újjáépítették
anélkül, hogy kárt okoztak volna a
környező növényzetben.

'Eve' miniatur hibrid
(nemesítő: Hummels Nursery),
egy igen gazdagon virágzó és
kis növésű ámpolnanövény.

A levélkaktusz elnevezés egy gyűjtő
elnevezés, a kapaszkodó habitusú, kúszó
hajtású növények tartoznak ide. A
közhiedelemmel ellentétben tahát a
Schlumbergera-k és Rhipsalidopsis-ok nem
tartoznak ide. A levélkaktuszok termesztése
már a 19. század elején elkezdődött. Számos
nagyszerű hibrid fajtát hoztak létre ebben az
időszakban. Később, a 20. században
Walther HAAGE munkásságának
köszönhető, hogy a különleges hibrid
anyanövények túlélték a második
világháborút, sőt a háború utáni fűtőanyaghiányos éveket is, ám ennek ellenére a
második világháború után véget ért
Németországban a levélkaktuszok
termesztésének “nagy korszaka”. Ezután 50
évet kellett várni arra, hogy Kurt
PETERSENnek köszönhetően beköszöntsön a
levélkaktuszok reneszánsza. A
tengerentúlon azonban a második
világháború utáni években is hatalmas
mennyiségben termesztették a
levélkaktuszokat, illetve új fajtákat is
nemesítettek. A levélkaktusz-termesztésben
felhasznált legfontosabb botanikai fajok a
Disocactus speciosus és alfajai, a
Disocactus phyllanthoides, a Disocactus
nelsonii, a Disocactus macranthus és
számos Selenicereus faj. A legtöbb
levélkaktusz számára megfelel, ha
tápanyagban dús, jó vízáteresztő talajt
használunk, mely tartalmazzon 40% jó
minőségű agyagos virágföldet. Öntözéshez
lehetőleg esővizet használjunk, növekedési
időszakban hetente egyszer, télen ritkábban.
Optimális teleltetési hőmérsékletük
10–14 °C.

FÜLEKI József:
Mammillaria roemeri Wolfgang KRÜGER &
Wolfgang RISCHER

VARGA Zoltán:
Váratlan találkozás a Mammillaria senilis
fajjal természetes környezetében

A Mammillaria roemeri egy kis termetű magányosan fejlődő, néha sarjadó
kaktuszfaj. Mexikó Zacatecas államában, mésztartalmú alapkőzeten, kavicsos
talajban él. Élőhelyén november és január között virágzik, de Európában az eltérő
éghajlati viszonyok miatt inkább a kora tavaszi virágzás a jellemző. Magról
felnevelni nem egyszerű feladat, mert elég kényes növényről van szó. A túlöntözést
nem tolerálja. Annak ellenére, hogy természetes élőhelyén mészkövön él, kultúrában
hogy jobban érzi magát kissé savanyú kémhatású talajon. Jó szellőzést és teljes
napsütést igényel.
Saját gyökéren nevelt
Mammillaria roemeri.

Oltott Mammillaria roemeri-egyed.

Távolabbi látkép, ahol jól látszik a ritkás fenyőerdő is. A vastag fenyőtű takarótól
vöröslik a felszín, az ebből kibukkanó világos színű sziklák látványos képet adnak.

Ez a szép bimbós
Mammillaria senilis-csoport,
egy sziklakibúvás repedésében
talált életteret.

Virágzó Mammillaria roemeri.

Gyöngyöző eső cseppek vagy a tövisek végén,
kampókban ragadt harmat.

Legtöbb gyűjtőtársunk
kollekciójában megtalálható a
Mammillaria senilis faj. Aki kicsit
kísérletezős kedvű, az hamar
megtapasztalta, hogy ez a faj télen
jelentős hideget is képes elviselni
teljesen szárazon tartva. Hogy
mennyire hidegtűrő ez a növény, azt
a cikk írója saját maga is
megtapasztalhatta élesben, amikor
tavaly véletlenül ráakadtak
útitársaival a mexikói Durango
államban 2600 m tszf magasságban.

Egy új kaktuszfaj felfedezéséhez
manapság különböző utak is
vezethetnek. A szerző beszámolt egy
újonnan felfedezett és leírt
kaktuszfajról, az Opuntia diploursinaról STOCK et al. Nancy HUSSEY
amerikai kaktuszgyűjtő egyik túrája
során ráakadt egy Opuntia-ra, amit új
fajnak gondolt. Ám amikor munkatársai
megvizsgálták a növényt, a
kromoszómaszámból rájöttek, hogy a
növény egy olyan hibrid, aminek egyik
szülője egy addig leíratlan faj
képviselője. Kiderült, hogy a növény az
Opuntia basilaris ENGELM. & J.
BIGELOW és az újonnan azonosított
Opuntia disploursina STOCK et al.

ÖTVÖS Dénes:
Pilosocereus leucocephalus
(POSELG.) BYLES & G.D.ROWLEY

hibridje. Utóbbit az Opuntia erinacea
var. ursina (A. WEBER) PARISH helyi
formájának gondolták, viszont ez
tetraploid (4 pár kromoszómával
rendelkezik), míg az Opuntia
diploursina diploid (csak 2 pár
kromoszómája van). Ha ezt a tesztet
nem végezték volna el, még nem derült
volna fény az Opuntia disploursina
különbözőségére, és még mindig az O.
erinacea var. ursina egyik helyi
formájának gondolnánk. Ez a felfedezés
tehát a véletlen találkozás és a
precizitás kombinációjából született. Az
új faj leírását az amerikai folyóirat, a
Cactus and Succulent Journal 2014. évi
2. számában közölték.

A felfedező kertjébe áttelepített eredeti növény.

A Pilosocereus leucocephalus éjjel
nyíló virágai gyapjúüstök-szerű erős
areolaszőrökkel borított tövispárnákon
jelennek meg a kifejlett növényeken.
Fotó: JANAKIDISZ Demeter.

A ma Pilosocereus leucocephalus-ként
ismert kaktuszfaj egy korábban számtalan
névvel illetett kaktusz, mely Mexikóban,
Guatemalaban, és Honduras egyes részein
él. Különlegessége a virágzó méret
elérését jelző gyapjúüstök, amely
megjelenése után várhatjuk a virágzást is,
valamint, hogy denevérek és madarak
porozzák a virágait, azonban nélkülük is

sikeres lehet a virágok
megtermékenyülése, ugyanis ez a faj
önporzó, így talán emiatt a tulajdonság
miatt is olyan elterjedt növény az
élőhelyén. Természetben egyszerűen
nevelhető, a rendszeres locsorására és a
fagymentes teleltetésére azonban ügyelni
kell.

Pilosocereus leucocephalus, természetes élőhelyén (Mexikó). Fotó: IZSAY Tamás.

René SAMEK (fordította MOTTAJCSEK Péter):
Opuntia diploursina STOCK et al.:
meglepő felfedezés Észak-Arizonában

FARAGÓ Judit:
Epiﬁtonok fókuszban:
Selenicereus validus ARIAS & GUZMÁN, 1995
A tavaly tavaszi kiállításon sikerült
hozzájutnom egy Selenicereus validus
szártag-darabkájához. Új növényem az
egyik legkésőbb felfedezett Selenicereus
faj képviselője. Miközben a vágási
felületet szárítottam, utánanéztem a
növény természetes élőhelyének és
igényeinek is, ami alapján összeállítottam
saját talajkeverékemet. Miután a
kalluszosodott sebfelületen megindult a

gyökérképződés, a szártagot az
előkészített talajra helyeztem és vártam,
hogy begyökeresedjen. Új növényem
igencsak meghálálta a gondoskodásomat,
mert kevesebb mint másfél év alatt 17 új
hajtást hozott, sőt idén júliusban az
eredeti dugvány még egy virággal is
megajándékozott! A következő oldalakon
részletesen ismertetem, hogy én miként
nevelem ezt a szép növényt.

Éjjel nyíló virágainak külső lepellevelei
keskenyek, barnásak, míg a belső lepellevelek
szélesek és krémfehérek.
A Selenicereus validus az éjkirálynő-kaktuszok nemzetségének
egy csüngő habitusú képviselője,
kiválóan nevelhető ampolnás cserepekben.

Kellemes időtöltést
kívánok az olvasáshoz!
Dr. SOLTI Ádám főszerkesztő
Reggelre csak az elnyílt virág
emlékeztet már a virágpompára.

Fizessen elő
Kaktusz-Világ magazinunkra
(kattintson erre a linkre)!
Írta: dr. SOLTI Ádám
Szerkesztette: dr. GYÚRÓ Zoltán

