
Kicsit megkésve ugyan, de változatlanul gazdag tartalommal 
nyújtom át Önöknek a Kaktusz-Világ újabb lapszámát. A 
késés oka – sajnos – ugyanaz, mint máskor is. Kevés az 
alkotó kéz, kicsi az a csapat, mely az újság tényleges 
megalkotásában részt vesz, így a munka – sokszor 
önhibánkon kívül – lassan halad. Mindettől eltekintve 
azonban folyamatos törekvésünk, hogy az a szakmai 
tartalom, amit újságunk lapjain találnak, minőségében 
kifogástalan, szakmai tartalmában minden kritikai 
szempontot kielégítő legyen. Nem egyszerű feladat ez – 
döntsék el Önök, vajon sikerült-e?
Jelen lapszámunkban az epifiton kaktuszok kedvelőinek 
bemutatjuk az Epiphyllum phallanthus fajt, és ismertetjük a 
legújabban leírt, de még nem feltétlenül igazolt önállóságú 
Copiapoa-fajokat. JOKHEL Csaba folytatja a kaktuszok 
tartásáról szóló, alapvető ismereteket bemutató sorozatát. 
VARGA Zoltán élőhelyi felvételeivel és terepi ismereteivel 
mutatja be Huizache (San Luis Potosí, Mexikó) 
kaktuszflóráját, illetve kalauzol el minket a Mammillaria 
luethyi-hez. Cseh kollégáink segítségével mutatjuk be az 
Islaya grandiflorens előfordulását Aticonál (Peru). SZABÓ 
Dávid egy saját maga által szelektált klorofill-hiányos 
növényt prezentál, FÜLEKI József pedig a Mammillaria 
candida hajtás-szöveteinek megújulási folyamatairól ír. 
FÜLEKI József Elismert Mammillaria Szakgyűjteménye 
címének a megújításáról olvashattak már előző lapszámunk 
közleményeiben – a bírálóbizottság részéről most VARGA 
Zoltán mutatja be a szakmai érveket, ami a cím megújítását 
alátámasztja. Ma is aktuális sorozatunkban pedig egy 1985-
ben lapunkban megjelent írást elevenítünk fel PINTÉR Péter 
tollából. Végül, de nem utolsó sorban, a kaktuszgyűjtői 
közéletet érintve mutatjuk be a Kiskörösön létesült 
Kaktuszmúzeumot, interjút olvashatnak IZSAY Tamás 
gyűjtőtársunkkal, valamit megemlékezünk a nemrég elhunyt 
neves botanikus kollégáról, Myron KIMNACHról is.
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Következő cikkemben folytatom a közelmúltban leírt Copiapoa fajok bemutatását. A 
2012-ben Copiapoa superba egy kis területen élő faj, mindössze, egyetlen 
populációja ismert. Egyes kutatók szerint nem is önálló faj, hanem a C. grandiflora 
helyi alakja csupán. Nevének jelentése "remek", "nagyszerű", "kiváló". Következő 
növény amiről szót ejtek a 2009-ben leírt Copiapoa coquimbana subsp. andina, mely 
nevét az Andok hegységről kapta. Szintén egyetlen populációja ismert, melyet sűrű 
aranysárga tövisei különböztetnek meg az alapfajtól. A 2016-ban leírt Copiapoa 
corralensis neve a növény élőhelyén elterjedt kecskefűre utal. A C. corralensis 
meredek domboldalakon, szétmálló gránitkőzeten él, csoportokat képez és akár a 30 
cm-es magasságot is elérheti. Megjelenése leginkább a C. griseoviolacea-ra hasonlít.

HAVAS László:
Újonnan leírt Copiapoa-fajok II. rész 

Copiapoa coquimbana subsp. andina Copiapoa corralensis
2017 tavaszán került 
gyűjteményembe egy 
Epiphyllum sp. hajtásdugvány, 
melyet két hónap gyökereztetés 
után tudtam elültetni. Az ültetést 

követően preventív 
növényvédelem alkalmazása és 

rendszeres esővizes permetezés 
mellett gyorsan fejlődött, melyet télen, 

16-22 °C mellett is folytatott. A második 
szabadban töltött nyáron bimbókat kezdett 

nevelni, melyek 2018 augusztusában nyíltak 
ki. A hosszú csövű apró virágok nem illatosak, 

és a nemzetségre jellemző módon csak egyetlen 
éjszakára nyílnak ki. Virágai alapján a növény 
pontosan meghatározható volt: Epiphyllum 
phyllanthus subsp. phyllanthus.

BAGOLY Lajos: 
Epifitonok fókuszban:

 Epiphyllum phyllanthus 

Kaktuszos gyorstalpaló sorozatunk következő részében egy oly sokszor feltett 
kérdésre próbálunk mindenki számára kielégítő választ adni, miszerint „Mi a baja, 
mit tegyek, ha felnyurgult a kaktuszom?"  Egy elhibázott teleltetés után néha 
meglepetésként érheti a gyűjtőt, ha azt tapasztalja, hogy kedvenc kaktuszai a tél 
folyamán, napfény hiányában is növekedtek. Ennek a növekedésnek az eredménye 
sajnos mindig valamilyen deformitással, rendellenes fejlődéssel jár. A leggyakoribb 
ok az, hogy túl melegben próbáljuk teleltetni a növényt. Vannak fajok, melyek 
egyetlen csepp víz adagolása nélkül is képesek a növekedésre, ha nincs elég hideg 
számukra, ilyenkor azonban a megfelelő mennyiségű fény hiányában eltorzulnak. 

JOKHEL Csaba:
Hogyan tovább kaktuszainkkal? – avagy
kaktuszos gyorstalpaló 6. rész 



A kaktuszélőhelyeket bemutató sorozat még szintén Mexikó tájain folytatódik. Ezúttal 
a szerző San Luis Potosí szövetségi állam közepére kalauzol el minket, ami egyike a 
világ legfajgazdagabb területeinek - kaktuszok tekintetében. A felszíne változatos 
domborzat és ezáltal nagy diverzítású kaktuszflóra is jellemző. A legkisebb törpétől 
(Turbinicarpus schmiedickeanus subsp. klinkerianus), a ritkaságokon át (Ariocarpus 
kotschoubeyanus, A. retusus, Neolloydia matehualensis), a nagyobb testű kaktuszokon 
át (Myrtillocactus geometrizans, Ferocactus pilosus, Stenocereus pruinosus) rengeteg 
faj megtalálható. A sorozat jelen számában tengerszint feletti elhelyezkedésük szerint 
kerültek felosztásra a területre jellemző kaktuszfajok.

A Paul Hᴏxᴇʏval tett perui út során Atico délkeleti 
pontján találkoztuk az Islaya grandiflorens 
populációjával. Szemben az általánosan elfogadott 
vélekedéssel, nem tartjuk helytállónak az Islaya 
nemzetség Eriosyce genuszba történő integrálását, 
lévén morfológiailag jól elhatárolható csoportot 
alkotnak. Az Atico-közeli populáció két alkalommal 
került leírásra: elsőként 1957-ben Rᴀᴜʜ és Bᴀᴄᴋᴇʙerg 
majd 1981-ben Rɪᴛᴛᴇʀ által, Islaya maritima néven. A 
taxonómiai helyzetet tovább bonyolítja, hogy két 
további változat is leírásra került a populációból: var. 
tenuispina (Rᴀᴜʜ) és var. spinosior (Bᴀᴄᴋᴇʙ.) - mely 
két változat feltehetően ugyanazokat a növények két 
különböző neve. Karel Kɴížᴇ további 11 invalid leírást 
közölt a populáció növényeiről. A terepbejárás során a 
kísérő vegetációban Haageorcereus (feltehetőleg 
Haageocereus australis és H. litoralis), Neoraimondia 
arequipensis és Pygmaeocereus (Haageocereus) 
bylesianus taxonokat találtunk, valamint  Calandrinia 
sp. és Portulaca sp.. Látogatásunk után továbbra is 
nyitottnak rezzük a kérdést, miszerint az 
I. grandiflorens mellett az I. maritima is valid taxon-e?

VARGA Zoltán: Kaktuszélőhelyek, IV. rész: Huizache, San Luis Potosí

JANEBA Z (fordította MOTTAJCSEK Péter): 
Találkozás az Islaya grandiflorens-szel
Aticonál, Peruban

Huizache (Guadalcazar megye, San Luis Potosí szövetségi állam, Mexikó).

Kilátás az Islaya grandiflorens másik, általunk meglátogatott élőhelyére, amely már a kontinens belseje
felé, nagyjából 250 m tszf magasságban található, Aticotól északnyugatra, Peruban. Itt az Islayak meredek
lejtőkön nőnek. A képen egy idősebb, hozzávetőlegesen 25 cm hosszúságú növény látható.

Bimbós Haageocereus australis
Aticotól délkeletre, Peruban.

Virágzó Islaya grandiflorens a 
Csendes-óceán partján Aticotól délkeletre, Peruban.



Magyarország első "Kaktuszmúzeum"-a kapcsán NOSZA Piroskával, a kiskőrösi 
Kaktuszmúzeum tulajdonosával beszélgetett JOKHEL Csaba, amely beszélgetésből 
megtudhatjuk, hogy honnan ered Piroska kaktusz-szeretete, és miért hozta létre a 
múzeumot. Kiderül az is, hogy kik voltak a gyűjtők, akik tudásuk átadásával 
segítették a kellő információ megszerzését, és mely gyűjtők növényei kerültek már a 
múzeum falai közé. 

Legfrissebb "Ki kicsoda" sorozatunk 
interjúalanya IZSAY Tamás, aki 
meghatározó személye a hazai 
kaktuszkultúrának, többek között a 
székesfehérvári csoport megalakítása 
is az Ő nevéhez fűződik, de a határon 
túli kaktuszgyűjtőkkel is jó viszonyt 
ápol. 1972 óta, kisebb nagyobb 
megszakításokkal foglalkozik szúrós 
kedvenceivel, amik közül is talán az 
Oreocereus-ok a legkedvesebbek 
számára, de gyűjteménye nagyon 
változatos, Lithops-ok és Tillandsia-k 
is gazdagítják azt. Szenvedélye 
egészen Mexikóig repítette, ahol 
testközelből csodálhatta meg eredeti 
élőhelyükön ezeket a különleges 
növényeket, de még a tervei között 
szerepel egy argentínai kaktusz-túra 
is. 

JOKHEL Csaba: 
Kaktuszmúzeum Kiskőrösön

JOKHEL Csaba: 
Ki kicsoda: 
Bemutatom
IZSAY Tamást 



Cikkünk egy klorofillhiányos Mammillaria longimamma-ról szól, mely növény SZABÓ 
Dávid által vetett magból kelt ki, még 1973-ban. A magoncot hamar feloltotta a gyűjtő, 
majd továbboltotta, és szaporította, közben kikísérletezte a legmegfelelőbb alanyt ezen 
növény számára. Kinézete miatt ez a különleges kaktusz kiérdemelte a "Dávid Csillaga" 
fantázianevet is.

A Mammillaria luethyi közkedvelt faj, 
még a Mammillaria nemzetséget nem 
kifejezetten gyűjtők körében is. 
Megkapó a szép kétszínű virága és 
felettébb érdekes teste. Legtöbbször 
oltva látni itthon, Myrtillocactus 
geometrizans alanyon, ekkor akár 
ökölnyi teleppé is fejlődik és a késő 
tavaszi teljes virágzásban az egyik 
legszebb kaktusznak mondható. De 
vajon hogy nézhet ki ez a növény a 
természetben? A kérdés 
megválaszolásában segít a szerző. 
Elkalauzol minket a messzi észak-
mexikói táblás mészkő-fennsíkokra, ahol 
ez a ritkaság meglehetősen rejtve él.

SZABÓ Dávid: 
Mammillaria longimamma DC 
(syn. Dolicothele longimamma [DC] B&R) 
'Dávid Csillaga' 

VARGA Zoltán:
A Mammillaria luethyi meglátogatása

 természetes környezetében 

Tájkép a Mammillaria luethyi egyik élőhelyén, a kép előterében jól láthatók
a kitett mészkőteraszok és rajtuk a sekély kőtálak.nagyjából 1,5 cm.



A szakgyűjteményi szabályzat változásai miatt FÜLEKI József 2018-ban 30 éve értékelt 
Mammillaria-gyűjteményének MKOE Elismert Szakgyűjteményi titulusa 
felülvizsgálatra szorult. A Szakgyűjteményi Bírálóbizottság 2018. szeptember 9-én 
tartott helyszini értékelésén megállapította, hogy a gyűjtemény gazdagságában és 
rendezettségében a maga nemében is ritkaságnak számít, és továbbra is maradéktalanul 
teljesíti az Elismert Szakgyűjteményekre vonatkozó előírásokat. 

FÜLEKI József tollából olvashatunk néhány érdekességet a Mammillaria candida 
öregedési és megújulási folyamatairól. A Mexikóban élő, nagyon nagy területen 
elterjedt faj néhány példánya nagyon régóta a gyűjtő tulajdonában van, és megfigyelte 
eme faj néhány jellegzetes tulajdonságát. A szerző lassan 50 éve foglalkozik a 
Mammillaria nemzetség tagjaival, így rengeteg tapasztalattal rendelkezik ezen népes 
kaktusznemzetség  fajairól, amelyet meg is oszt velünk a Kaktusz-Világ hasábjain. 

VARGA Zoltán:
FÜLEKI József Elismert Mammillaria Szakgyűjteményének újra-bírálata

 – odaítélésének 30 éves évfordulójára

FÜLEKI József PAPP Lászlónak
mutatja be gyűjteményét.

FÜLEKI József:
A Mammillaria (Mammiloydia) candida 

öregedési és megújulási folyamata



Fizessen elő
 Kaktusz-Világ magazinunkra

(kattintson erre a linkre)!

Kellemes időtöltést
kívánok az olvasáshoz!

Dr. SOLTI Ádám főszerkesztő

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

Dr. SOLTI Ádám: 
In memoriam 

Myron William KIMNACH (1922–2018) 
Myron KIMNACH, a neves kaktuszkutató 95 éves korában, 

2018. szeptember 21-én elhunyt. Kimnach 25 éven át 
vezette a Huntington Botanikus Kertet. Életműve 

egyedülállóan gazdag: a Huntington Botanikus kert 
fejlesztésén túl létrehozta a szukkulens növények 

kutatásának konferenciáját, a Succulent Symposiumot, 
számos tudományos szakkönyvet publikált, és a Cactus and 

Succulent Journal szerkesztőjeként is tevékenykedett. 
Nevét őrzik az alábbi pozsgás taxonok is: Disocactus 

kimnachii, Echeveria kimnachii, Pachyphytum kimnachii, 
Sedum kimnachii, Peperomia kimnachii. Búcsúztatása 

2018. november 3-án volt a Huntington Botanikus Kertben.

A legtöbb kaktuszgyűjtő előbb-utóbb megkísérli növényei magról történő 
szaporítását. Ilyenkor előfordulhat, hogy azonnal szép sikereket érünk el, 
de van, hogy egyetlen szem mag sem kel ki. Gyakran halljuk 
gyűjtőtársainktól, hogy a ki nem kelő magokra azt mondják, hogy 
bizonyára nem volt már friss, és emiatt nem csírázott ki. Bizonyos 
esetekben ez igaz is lehet, de közel sem mindig. A sivatagi növények 
között ugyanis jelentős számban vannak olyanok, amelyeknek a magjai 
úgynevezett "utóérésre" szorulnak. Ez azt jelenti, hogy az elszóródás után 
nem azonnal, hanem évek múlva kelnek ki a magok. Ezt pedig a természet 
úgy tudja szabályozni, hogy az ilyen magok héja egy bizonyos ideig nem 
enged át nedvességet és oxigént, amire szüksége lenne a csírázáshoz. Az 
ilyen mag héja évek múlva, különböző külső tényezők hatására (például 
nedvesség, hőingadozás, surlódás, baktériumok és gombák általi lebontás 
stb) kellőképpen áteresztővé válik ahhoz, hogy kellő oxigén és nedvesség 
felvétele után a csírázás beinduljon. Az ilyen magvakat mesterséges 
körülmények között csiszolással, áztatással, kénsavas kezeléssel vagy akár 
konkrét fizikai felnyitással lehet jobb és gyorsabb csírázásra késztetni. 
Általánosságban elmondható, hogy a jó áteresztőképességgel rendelkező 
magok világosabb színűek, tehát ezek azok, amik szinte azonnal nagy 
arányban kikelnek a szétszóródás után. Ezzel együtt ezek a növények 
hamarabb el is veszítik csíraképességüket, ha nem vetjük el őket mielőbb. 
Sivatagi növényeknél a lépcsőzetes csírázás mechanizmusa sem szokatlan. 
Ez azt jelenti, hogy egy termésből egyaránt kikerülnek gyorsabban és 
lassabban csírázó magvak is. Ilyenkor a termés középpontjától távolabb 
eső magok áteresztőképessége jobb, tehát ezek gyorsabban csíraképesek 
lesznek. 

PINTÉR Péter†:
A faj fennmaradásának problémái 

a magok csírázásának tükrében

http://kaktuszgyujtok.hu/urlap/egyesuletbe-lepes-es-kiadvanyrendeles.php

