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Dr. SOLTI Ádám: Kedves Olvasóink!
Megkésve bár, de törve nem, nyújtom át Önöknek a Kaktusz-Világ 2014. évi
utolsó számát. A késlekedésünk oka a már (sajnos) megszokott indok: a
magas tartalmi és illusztrációs minőség fenntartása ugyanis sokszor állít
elénk nehéz feladatokat. Remélem, lapszámunk írásai kárpótlást nyújtanak a
várakozásért. Új taxon leírását szeretnénk tolmácsolni. A Ferocactus
wislizeni (ENGELM.) B & R subsp. ajoensis FENCL & KALAS első leírása
2013-ban történt meg. Lapunk két másik cikkében is mexikói tájakon járunk:
VARGA Zoltán immár negyedik alkalommal kalauzol minket különböző
Ariocarpus (valamint Obregonia, Pelecyphora) taxonok élőhelyein. IZSAY
Tamás pedig a veszélyeztetett Neobuxbaumia macrocephala élőhelyét,
ökológiáját, és sérülékenységének okait mutatja be. JOKHEL Csaba az őszi
MKOE-kiállítás két újabb ﬁ gyelemre méltó növényéről: stílusosan két
mexikói faj egyedéről ír. Bár előző lapszámunkból hiányzott a lapszemle,
ennek pusztán technikai okai voltak, NÉMETH Ottó továbbra is tolmácsolja
Önöknek a német kollégáink által publikált írások összefoglalását. Végezetül
kicsit a sorból kilógva, de a pozsgás palettát színesítve én szeretném Önöket
egy magashegységi tájra kalauzolni, az európai kövirózsák egy érdekes
élőhelyét bemutatva. Kellemes olvasást kívánok!
Dr. SOLTI Ádám

Rick FENCL és Richard KALAS:
Ferocactus wislizeni subsp. ajoensis:
egy új alfaj Délnyugat-Arizonából
(fordította: TÓTH Norbert)

A Ferocactus wislizeni subsp. ajoensis egy új,
alfaji rangú taxon, amely az USA Arizona
államának Pima, Piñal, Maricopa és Yuma
megyéiben fordul elő a szerzők kutatásai
alapján. Morfológiai bélyegei: keskenyebb
termete, hosszabb, sűrűbb és erősebb
tövisezettsége, valamint a nyáron korábban
kezdődő és tovább tartó virágzási periódusa
alapján egyértelműen és jól elkülöníthető az
alapfajtól. Szemben az alapfajjal, amely
elsősorban köves talajokon és sziklákon
telepszik meg, a F. w. subsp. ajoensis alfaj
Sonora-sivatagban elterülő típus élőhelyeit
elsősorban agyagos és vályogos talajok
uralják.
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JOKHEL Csaba: Kaktuszszépségek II.

Az őszi MKOE-kiállítás legszebb növényeinek bemutatását
folytatjuk. RIGERSZKI Zoltán egy termetes Ferocactus
robustus-telepet mutatott be. A növényt ﬁtal
egyedként 2000-ben vásárolta, azóta
számos fejből álló teleppé fejlődött, de
ARGA
virágot eddig még nem bontott.
Szintén RIGERSZKI Zoltán mutatott
be egy nagyszámó fejből álló
Lophophora-telepet, melyet
1993-ban kapott ajándékba A Keleti-Sierra Madre magas hegyláncai fonják körbe Jamauve
szintén nagyon ﬁatal, 3–4 környékét, amely a csapadékos évszakon kívül meglehetősen száraz
cm átmérőjű növényként. klímájú. Botanikai szempontból nagyon értékes terület, mert egyike a

V

Zoltán: Mexikói kaktusztúra
IV. rész:
A Jaumave-völgytől Doctor Arroyóig

legnagyobb biodiverzitással rendelkezőknek a régióban. San Vicente
környéke híres az Obregonia denegrii és az Ariocarpus trigonus
lelőhelyéről. A száraz évszak miatta a cserjéken alig volt lomb, de a
Szerző hazai tapasztalatából tudta, hogy az Obregonia denegrii nem
szereti a tűző napot, így a terep megfelelő élőhely lehet számukra. A
területet bejárva több száz példányt jegyeztek fel. Északra művelt
területek terülnek el a folyó mellett. Bár a fákat kivágták, de a kisebb
növények megmaradtak, így sok helyen a tűző napra került Obregonia
denegrii-k erősen stresszelt állapotba kerültek. Jaumave irányába haladva
Ariocarpus trigonus populáció lelhető fel (amely var. minor, vagy var.
horacekii néven is ismert). A területen a bokrok alatt Obregonia denegrii
pélkdányok is élnek. San Antonio felé további Ariocarpus trigonus
populáció is él, melynek egyedeit a legelésző állatok letaposták ugyan, de
különösebb erős sérülésük nem esett. A területen nagyjából 50 egyedet
talált a Szerző a magoncoktól a teljesen kifejlett egyedekig. Altamira
közelében, egy meszes talajú területen az alacsony növényzet között talált
a Szerző Ariocarpus retusus egyedeket. A talaj durva mészkőtörmelékes
volt, melynek a porrá vált humusz adott feketés színt. Miqihuana mellett
Turbinicarpus schmiedickeanus populációt találtak, melynek egyedei a
száraz évszak miatt teljesen be volt húzódva a talajba, a területen azonban
az Ariocarpus retusus példányai is előkerültek. Doctor Arroyo közelében
leltek rá a Pelecyphora strobiliformis populációjára. Bár kezdetben nehéz
volt a növényeket megtalálni, végül nagy mennyiségű egyed került elő
hatalmas sűrűségben. A Szerző megﬁgyelt magoncot, ﬁatal növényt, idős
példányt - összesen talán több ezer darab rejtőzött a sekély
mészkőtörmelékes talajban. A területen az Ariocarpus retusus is
megtalálható található (tipikus furfuraceus alakok).

NÉMETH Ottó: Lapszemle

2014/6.

Kaktusz-Világ Ajánló
Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének magazinja

IZSAY Tamás:
In situ fajmegőrzés:
Neobuxbaumia macrocephala
(F.A.C. WEBER ex K. SCHUM.) E.Y. DAWSON
Neobuxbaumia macrocephala egy ritka és erősen
veszélyeztetett, magas kort megérő, lassú növekedésű
cereoid kaktuszfaj, amely a Tehuacán-Cuicatlán-völgy
és a Balsas-medence endemikus növénye Puebla és
Oaxaca államok határán, Mexikóban. Kifejletten 7–15
m magas, kevéssé elágazó, oszlopszerű hajtásokat
növeszt. A virágzóképes egyedek pseudocephaliumot
képeznek, amely hosszú, feketés töviseivel különül el a
vegetatív hajtástól. In situ, és ex situ megőrzésén is több
kutatóhelyen dolgoznak. Az egyik legfontosabb
élőhelye nagyjából másfél hektár területű. Három-öt
méteres példánynál kisebbet nem lehet találni a
területen. A magok nagyon kis számban kelnek ki, és a
felnevelésük ellenőrzött körülmények között is nagyon
rossz eredménnyel jár. Éjjel nyíló virágainak beporzását
és a magvainak terjesztését a szintén veszélyeztetett
Leptonycteris nivalis (Phyllostomidae) denevérfaj
végzi. A faj megőrzésében és a stabil populációméret
fenntartásában tehát a kulcs a denevér populációjának a
megmentése.

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

Dr. SOLTI Ádám:
A Rilai Hét Tó kövirózsái
A Balkán-félsziget, így Bulgária hegyvidéki területei egyike a télálló
szukkulens kövirózsák géncentrumainak. Bulgária legmagasabb
hegyvidéki területe a Rila-hegység masszívuma, amely kristályos
variszkuszi korú kőzetekből felépülő röghegység. Bár a hegységben több
mint 200, kisebb-nagyobb tó ismert, legnevezetesebb mégis az a hét,
melyről a Rilai Hét Tó Nemzeti Park kapta a nevét. 2000–2100 m tszf.
magasságban, a törmeléklejtőkön felfelé haladva, a kibukkanó
sziklafelszínek mellett találkoztam a Jovibarba heuffelii első egyedeivel.
Nagyjából 2150 m tszf. magasságban egy kapitális méretű J. heuffelii
telepre lettem ﬁgyelmes. A hatalmas, több mint harminc rozettából álló
telep majd’ fél focilabdányi méretű volt. A J. heuffelii-k társaságában a
Sedum stefco telepeit ﬁgyeltem meg. A Lóhere- és Iker-tavak mellett
néhány megjelenésében kissé eltérő, magányos kövirózsa-rozettára
lettem ﬁgyelmes. Bár sem virágzó növényt, sem nagyobb telepet nem
sikerült felfedeznem, vegetatív morfológiájuk alapján a rozettákat a
Sempervivum erythreum faj egyedeivel tudtam azonosítani. A Szem-tó
magasságában egy, a kövirózsákra megjelenésében megtévesztően
hasonló növényfajt, a Saxifraga sancta telepeit ﬁgyeltem meg. Nagyjából
2550 m tszf. magasságban a köd már sűrűvé vált, így nem folytattam az
utamat a Rila gerince felé.
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