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Tisztelt Olvasóink!
Rendhagyó módon nem a jelenlegi lapszámunkat mutatom be
Önöknek, hanem inkább a lap sorsával kapcsolatban szeretnék
néhány gondolatot megosztani. Lapunk hosszú ideje töretlenül, és
magas szakmai tartalommal jelenik meg kéthavonta, reméljük az
Önök megelégedésére. Talán érzékelték az elmúlt időben, hogy a
cikkek száma, változatossága valamelyest csökkent, amit
főszerkesztőként saját írásokkal pótoltam mindeddig. E feladat
azonban mára már többszörösen meghaladja az erőmet, ezért, ha a
Kaktusz-Világ lapjain megosztani kívánt szakmai tapasztalatok,
terepi megﬁgyelések, növénynevelési érdekességek a
szerkesztőséghez eljuttatott mennyisége a jelenlegi szinten marad,
főszerkesztőként az újság jelenlegi rendszeres, kéthavonkénti
megjelenését nem fogom tudni vállalni.
Kérek ezért mindenkit, hogy bármilyen jellegű szakmai írását ne
habozzon eljuttatni hozzám, vagy a szerkesztőség bármely
tagjához, hogy értékes tartalommal tölthessük meg az újság lapjait.
Keresünk emellett olyan aktív, a szerkesztésbe bekapcsolódni
kívánó tagokat, akikre az újság rendszeres megjelenéséhez
támaszkodni tudunk. Ne feledjék: Önökért, de Önökkel!
Dr. SOLTI Ádám,
főszerkesztő
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2013-ban Andreas F. BERTHOLD egy mind ez idáig ismeretlen
Mammillaria-taxonról adott hírt a mexikói Oaxaca állam területéről,
amely virágainak megjelenése alapján a Longiﬂorae szekció faja. A
növények erős karógyökérrel rendelkező geoﬁtonok, a száraz évszakban
szinte teljesen visszahúzódnak a vulkanikus kőzethatású talajba, melyből
szinte csak szemölcseik emelkednek ki, és csak a csapadékos évszakban
bújnak elő valamelyest. Egyedülálló, néha tőből kevés sarjat képező
növények. Az areolákon fejlődő peremtövisek fésű alakú elrendeződést
mutatnak. Virágai tölcsérszerűek, nagyméretűek, lilák. Típuslelőhelye
Mexikó Oaxaca államában, Mahuatlán de Porﬁrio Diaz megyében, a Surhegység területén található, jelenleg ismert elterjedési területe az intenzív
kutatás ellenére is rendkívül kisméretűnek látszik. A típuslelőhely pontos
geográﬁai adatai természetvédelmi okokból szigorúan titkosak.
Magvetéséről mind ez idáig nincs megbízható adat, de feltételezhető,
hogy rokonaihoz hasonlóan erős magdormanciával rendelkezik, így kelése
elhúzódó folyamat lehet.

Dr. SOLTI Ádám
Oszlopos fókuszban
Pachycereus militaris ( AUDOT ) D. R. HUNT
Minden Pachycereus közül a legkülönlegesebb faj a
Pachycereus militaris, amely generatív hajtásainak egyedi
jellege miatt emblematikus és rendkívül könnyen felismerhető
fajnak számít rokonai között. A taxonómusoknak nagyon hosszú
időn keresztül okozott fejtörést a rendszertani besorolása. A
Pachycereus militaris üstökei genetikailag determinált növekedésű
generatív hajtások, melyek néhány éves életciklusukat követően
elpusztulnak, és lehullnak a vegetatív hajtásokról. E speciális
morfológiai bélyegek számára a magyar szaknyelvben az álüstök
kifejezés használatát javasoljuk. A Pachycereus militaris élőhelyén
hatalmas, fatermetű növénnyé fejlődik, így méretei miatt
gyűjteményekben nagyon ritkán találkozhatunk csak kifejlett
példányaival. A virágzóképességet elérve oszlopos hajtásainak
morfológiája drasztikusan megváltozik. Az álüstök növekedése a
természetben évi 10–15 cm-t tesz ki, a növekedése nagyjából 5–7
év elteltével megáll, az álüstök lassan elhal, és lehull a hajtásról, s
ezt sokszor a vegetatív hajtás pusztulása is követi. A relatíve
kisméretű virágokból kialakuló, szintén kisméretű, 2–3 cm
nagyságú termések kevés, mintegy 10–20 szem magot
fejlesztenek csupán. A Pachycereus militaris faj endemikus a
Balsas-medencében, a természetben egyedszáma rendkívül
alacsony, védett faj, a Washingtoni Egyezmény (CITES) I.
mellékletében szerepel, az IUCN vörös listája szerint sebezhető,
élőhelye sporadikusan elhelyezkedő kis populációra oszlik,
melyek kevesebb, mint 15 egyedet tartalmaznak. Fontos
veszélyforrás élőhelyének fragmentálódása.
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JOKHEL Csaba
Hogyan tovább kaktuszainkkal,
avagy kaktuszos gyorstalpaló - 2. rész
A kaktuszok többsége természetes élőhelyén
sziklarepedésekben, kövek között,
humuszban szegény környezetben él. Vajon
milyen talajkeverék az optimális számukra
kultúrában? A jó talaj csak rövid ideig tárolja
a vizet. A virágföldeket alapvetően három
kategóriába sorolják, amelyek pH-értékük
szerint lehetnek savanyú (A), semleges (B),
és lúgos (C) kémhatásúak. Kaktuszok
talajkeverékébe az esetek nagy számában a
„B” típusút ajánljuk. Rostált sóderhez
minden építőanyag-telepen könnyen
hozzájuthatunk. Folyami homokot szintén az
építőanyag-telepekről tudunk beszerezni,
azonban a bányahomok agyagtartalma és
apró szemcsemérete rontja a vízáteresztő
képességet. A tufa használata kezdő
gyűjtőknek kevésbé ajánlott. A perlit jól
lazítja a talajt, jelentősen könnyíti a
nevelőedények súlyát. Az alginit egy
fosszilis biomasszából és tufából álló
üledékes kőzet, kilogrammonként akár 1 liter
vizet is képes felszívni és tárolni. A tőzeg
lápokban humiﬁkálódott növényi szerves
anyag. Savanyú kémhatású, talajhoz keverve
lazítja, levegőssé teszi, a vizet és a
tápanyagokat sokáig tárolja.

JOKHEL Csaba
Ki kicsoda
Bemutatom FÜLEKI Józsefet
FÜLEKI József a hazai kaktuszgyűjtők közösségének
ismert és elismert tagja. 1966 nyarának elején kapott
először pár kaktuszsarjat. 1971 tavaszán,
Pesterzsébeten, a Csili Művelődési Házban tartott
kaktuszkiállításon találkozott először Kern Péterrel,
aki meghívta a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos
Egyesületének alakuló ülésére, amelyre elment ugyan,
de nem ﬁzetett tagdíjat, csak az év őszén, így bár nem
alapító tag, mégis az egyik legöregebb tagsággal
rendelkezik. KERN Péter egy 1971 őszén tartott
előadásában említette, hogy nincs Magyarországon
szakgyűjtemény. Ekkor, szinte gyerek fejjel
elhatározta, hogy szakgyűjteményt hoz létre. Ekkor a
gyűjteményének 50 növénye közül 26 egyed
Mammillaria-faj volt. Ezt követően csak
Mammillaria-fajokat fogadott be a gyűjteménybe.
Felvette a kapcsolatot NAGYSURÁNYI Miklóssal és
SZUTORISZ Gyulával, tőlük kapott és vásárolt nagyon
sok növényt. 1978-ban kiköltözött Vecsésre, 1982
őszén készült el az üvegháza. Ettől kezdve indult meg
igazán a növények számának növekedése. Egy
Mammillaria-csoportértekezleten merült fel újra a
szakgyűjtemény cím kérdése. PINTÉR Péter,
SZUTORISZ Gyula és NAGYSURÁNYI Miklós dolgozták
ki a szakgyűjteményi szabályzatot. A kiírt pályázatra
1988-ban jelentkezett, gyűjteményét dr. MÉSZÁROS
Zoltán, NAGYSURÁNYI Miklós és SZUTORISZ Gyula
bírálták, és 1989. január 15-i dátummal gyűjteménye
megkapta az elismert szakgyűjteményi minősítést.
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Neolloydia conoidea ( De CANDOLLE ) BRITTON & ROSE 1922
A Neolloydia conoidea egy szinte minden kaktuszkedvelő számára ismert faj. Leírása
alapján jellegzetes növény, hengeres alakja, zöldes hajtása, fehér peremtövisei és
fekete középtövisei, valamint gyapjas hajtáscsúcsa alapján könnyen felismerhető.
A Neolloydia nemzetséget BRITTON és ROSE hozták létre 1922-ben. Jelenleg két
elfogadott faj tartozik a nemzetségbe: a N. conoidea és a N. matehualensis.
Dave DONATI és George S. HINTON 2012-ben írták le Tamaulipas területéről
a Neolloydia inexpectata taxont új fajként. A Neolloydia conoidea-t 1828ban Augustin Pyramus DE CANDOLLE írta le először. Hatalmas területen
elterjedt faj, Közép-Mexikótól (Chihuahua, Coahuila, Durango,
Guanajuato, Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Querétaro és
Zacatecas államok) egészen az Amerikai Egyesült Államok déli
határvidékéig (Texas állam déli részein, Big Bend környékén), főként a
Chihuahua-sivatag területén, de elterjedése átnyúlik a Tamaulipas
államban található tövisbozótos vegetációba is. Nagy tűrőképességgel
rendelkező növény, a tartási hibák javarészét jól tolerálja. Érdemes több
élőhelyről származó vonalat tartani, mert az egyes populációk között
szemmel is jól látható eltérések vannak.

SAS István
Méltó helyre került
a nagybányai Vida-gyűjtemény
VIDA Géza szobrászművész kaktuszgyűjteményének bemutatására
Nagybányán külön bemutatótér épült. A kiállítótérben a kaktuszok
fajsorok szerint csoportosítva, különféle színű kőzúzalékokkal
virágmintaszerűen kialakított ágyásokba ültették ki őket
körüljárhatóan, tágas helyen. Az épületben található egy
előadások, bemutatók tartására kialakított, jól felszerelt
részleg is. Minden elismerést megérdemel a város
hozzáállása és a beültetést végző alkalmazottak és
kaktuszbarátok magas szakmai és igényes, elhivatott
munkája.

IZSAY Tamás és Dr. SOLTI Ádám
Extrém kaktuszok II.
A kaktuszok törzsfejlődésében, evolúciójában az egyik legfontosabb hajtó tényező, szelekciós faktor az élettelen
környezet kihívásai, azaz az úgynevezett abiotikus stressz elleni védelmi mechanizmusok fejlődése volt. Ha egyegy eltévedt mag tévedésből nem a talajban, hanem ágvillákban, korhadékokban, odúkban csírázik ki, a ﬁatal
csíranövény életben maradása speciális tulajdonságoktól (adaptációktól) függ. A kaktuszok fákon történő
megtelepedése azonban nem csak a jelenben fordul elő: nem volt ez valószínűleg másként a földtörténeti múltban
sem. A kaktuszok családján belül az alkalmazkodási lépések legalább négy esetben, egymástól független
adaptációs lépések során keletkeztek. Azonban megfelelő környezeti feltételek mellett más kaktuszok is képesek a
fákon csírázni, életben maradni, növekedni és szaporodni. A kaktuszok fákra költözése nem egyedülálló jelenség a
növényvilágban, nagyon sok broméliafaj is a fák lombkoronájába
költözött. Más fákra költözött broméliák, így a Tillandisa és a Vriesea
nemzetségek fajainak jelentős része aeroﬁton életmenetet alakítottak
ki. Hasonlóképpen sok faj költözött a lombkoronába az orchideák
családjának fajai közül is. A kaktuszok fákra költözésének azonban
napjainkban is tanúi lehetünk, hiszen az extrém körülményekhez való
alkalmazkodásuk lehetővé teszi számukra, hogy az olyan kevéssé
ideális élőhelyeken is megtelepedjenek, mint a fák kéregrepedései.

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

