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Tisztelt Olvasóink!
Lapunk több megelőző számában is felvetettem a 'merre tovább'
problémát, melyet végül nyári ülésén egyesületünk vezetősége is
megvitatott. E vita nyomán született elnökségi határozat
értelmében a Kaktusz-Világ, mint az egyesület lapjának
előﬁzethetősége megszűnik, és az egyesületi tagok a jövőben
térítésmentesen, a tagdíj beﬁzetése ellenében fogják megkapni.
Ezzel együtt lapunk megjelenési gyakorisága lecsökken,
válaszképpen a publikálandó írások csökkenőszámára. Így, a
beérkező, közlésre váró írások mennyiségének a függvényében évi
4 szám megjelentetését vállalja szerkesztőségünk. A 2017. évtől az
egyesület Közlemények című kiadványa a Kaktusz-Világ betét
mellékleteként, színes oldalakon jelenik meg. Reméljük, a
változtatások mindenki megelégedésére szolgálnak majd, és Önök
a 2017. évben is megtisztelnek bizalmukkal!
Dr. SOLTI Ádám,
főszerkesztő

Természetes élőhelyén az Echinocereus pectinatus március elején már nyíláshoz készülődik.
Huizachétól keletre, San Luis Potosí állam, Mexikó. Fotó: VARGA Zoltán.

2016/5.

Kaktusz-Világ Ajánló
JOKHEL Csaba
Aloë-k a kertemben
JOKHEL Csaba gyűjteményében régóta
megtalálhatóak az Aloë-fajok, más pozsgás
növényekkel együtt. Korábban félárnyékban,
tartotta őket, fejlődésük azonban nem volt
kielégítő e körülmények között. Pár éve a
sziklakertjébe ültette ki a növényeket, ahol
először ugyan megégtek a leveleik, azonban
új hajtásokat hajtva hamarosan túlnőtték e
károsodást. Azóta nyáron a sziklakertjében,
télen pedig szabad gyökérrel felszedve, a
kaktuszai között telelteti azokat. Ez év
júniusában először virágzásnak is indultak.

JOKHEL Csaba
A tavaszi kaktuszkiállítás és vásár
legszebb és legérdekesebb kaktuszai
A Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete tavaszi
kaktuszkiállításán és -vásárán a Notocactus nemzetséget állította a
fókuszba. A kiállításon a független zsűri SZEIFERT Gábor Lobiviagyűjteményét találta méltónak a legmagasabb értékelésre. A kiállított
növények közül többek között KÁDÁR I. Csaba egy Notocactus
submammulosus-t mutatott be, amelynek magját 1986-ban az akkor
még NDK-s Haage kertészettől vette egy 50 pfenninges
magcsomagban. BENKE Péter makói gyűjtő a néhai SZIGETVÁRI József,
Csoki bácsi egy idős Leuchtenbergia pricipis-ét állította ki. URAM
László egy kevésbé ismert és populáris
faj, a Tephrocactus mandragora egy
egyedével lepte meg a látogatókat, TÓTH
Norbert pedig virágzó Tephrocactus
articulatus var. geometricus-t hozott a
kiállításra. FÜLEKI József kiállított
Mammillaria-fajai között megjelent
többek között egy mintegy 30 éves
Mammillaria herrerae, valamint
egy SZUTORISZ Gyulától
vásárolt, több fejes, közel
35 éves Mammillaria
albiﬂora is.
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Neolloydia matehualensis BACKEBERG 1948
Az 1948-ben Curt BACKEBERG által leírt Neolloydia
matehualensis még ma is sok hazai gyűjtőnek a
kívánságlistáján szerepel. Nem is csoda, hiszen ez a
kékes-szürkés zöld, csillogóan fényes testű kaktusz
igazán mutatós még virágok nélkül is. Sokakat az
Ortegocactus macdougallii fajra emlékeztet kinézete,
míg mások nem is különítik el a Neolloydia conoidea
fajtól. A legújabb molekuláris kutatások pedig egy
Coryphantha-hibrid eredetet sejtetnek. Természetes
élőhelye Mexikóban található, San Luis Potosí állam
Guadalcazar megyéjében, ami a Földön az egyik
leginkább fajgazdag kaktuszvegetációval
büszkélkedhet.

A Neolloydia matehualensis virága közelről.
A lilás rózsaszín hegyes lepellevelek töve vöröses árnyalatú,
a fehér bibefej kiemelkedik a porzók gyűrűjéből.

Neolloydia matehualensis közelről.
Kékes-szürkés-zöldes szemölcsei és gyérebb tövisezettsége alapján
jól elkülöníthető a Neolloydia conoidea fajtól.
Huizachétől keletre, San Luis Potosí állam, Mexikó, 1470 m tszf. magasságban.

A faj egyik populációjának élőhelye Huizachétől keletre,
San Luis Potosí állam, Mexikó, 1470 m tszf. magasságban.
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rét
Ki kicsoda: Bemutatom SZABÓ Im
kapta nászajándékba. Ettől a
SZABÓ Imre első kaktuszát 1971-ben
iránt, és gyűjti is őket. Hamarosan
naptól kezdve érdeklődik e növények
kaktuszgyűjtővel, majd BALOGH
megismerkedett FARKAS János izsáki
nagy gyűjteménye volt . Belépett a
Lászlóval, akinek ekkor Már szintén
esületébe, és az egyesület révén
Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egy
l további gyűjtőkkel ismerkedhetett
eljutott élete első kiállítására is, aho
dszeresen szerzett magokat,
meg. Ekkoriban több forrásból is ren
elte. Kedvence az Astrophytum
gyűjteménye nagy részét magról nev
llett a hibridek iránt is érdeklődik,
nemzetség lett. A botanikai fajok me
y virágú formát, az Astrophytum
maga is létrehozott egy érdekes, nag
ert hibridet. Több évtizedes gyűjtői
myriostigma 'Szabó Imre' néven ism
megkapta az MKOE legmagasabb
munkája elismeréseképpen 2011-ben
elismerését, az Anisits-díjat.

24 év kitartó szelektációs munkáján
ak
eredménye a létrehozott hibrid.
Elöl a két ük-ükunoka, háttérben az
ősszülők.

e' akár 16 cm-es virág átmérővel

Astrophytum myriostigma 'Szabó Imr
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Echinocactus grusonii HILDMANN 1891
Dr. SOLTI Ádám
Xeroﬁtonok a nagyvilágból:
Cnidoscolus urens
A Cnidoscolus nemzetséget Johann
Baptist Emanuel POHL osztrák botanikus
1827-ben írta le, a korábban Jatropha
nemzetségbe sorolt néhány szárazságtűrő
növény újraosztályozásával. Az
elkülönítés alapja a tüskeszerű szőrök
jelenléte, melyek több alapi sejtből és
egyetlen, megnyúlt, üreges csúcsi sejtből
épülnek fel. A nemzetség a ma ismert 92
fajával Észak- és Dél-Amerika teljes
területén elterjedt, beleértve a Karibtenger szigetvilágát is. A Cnidoscolus
urens (L.) ANTH. cserjetermetű faja a
nemzetségnek. Fiatal hajtásain is tüskéket
hordoz, azonban idősebb hajtásain a
tüskék csoportokba rendeződnek,
megjelenésük a kaktuszok
glochidatöviseihez hasonlatossá válik.
Szemben az Euphorbiaceae család sok
fajával, a Cnidoscolus urens egylaki, sőt
öntermékeny növény, azonban külön
nőivarú és hímivarú virágokkal
rendelkezik

A szerző szerencsésnek mondhatja magát, hogy a típuslelőhelyen csodálhatta meg az
Echinocactus grusonii fajt, a Querétaro állambeli Presa de Zimapán mellett,
Mexikóvárostól kb. 140 km-re északra. Sajnos csak egyetlen példányt talált, de az
egy igazán mutatós és idős egyed volt az út mellett meredő sziklafalon. Vélhetően a
legnagyobb számban szaporított kaktuszfaj, és szinte minden gyűjteményben
található pár egyed, ennek ellenére hazájában a veszélyeztetett fajok közé tartozik. A
típuslelőhelyen több ritka kaktuszfaj tenyészik a közelben, úgymint Ariocarpus
kotschoubeyanus, Mammillaria herrerae stb. A faj ritkaságán némileg enyhített, hogy
2005-ben német terepkutatók Zacatecas és Jalisco államok határán új elszigetelt
populációt fedeztek fel.

A korábban már emlegetett, elérhetetlen sziklafal –
és rajta az Echinocactus grusonii más pozsgás növények társaságában.
Zimapán-víztározó, Querétaro állam, Mexikó, 1750 m tszf. magasságban.
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Lewisia-k a sziklakertben

NÉMETH Ottó
Lapszemle

Néhány éve ősszel egy kertészeti árudában két érdekes növényre lettem ﬁgyelmes, amelyeket
az asztal alá tettek, mintha ott felejtette volna őket valaki. Cserepekben, de a szabadban
teleltek, majd kora tavasszal átültettem őket és hamarosan mindegyik virágzott. Ekkor már
tudatosan kerestem a kertészetekben és sikerült is beszereznem több példányt, különböző színű
virágokkal. A következő évben – 2015/16 telén – úgy döntöttem, a télállóságukat a sziklakertbe
kiültetve a szabadban tesztelem. Minden kiültetett növény túlélte a telet, de hazánkban nem
teljes biztonságú a télállósága. A Lewisia nemzetséget 1814-ben írták le és felfedezőjéről, az
amerikai Meriwether LEWIS-ről nevezték el. A keserűgyökér nevet nemcsak erre, hanem a
nemzetség minden fajára alkalmazzák, mint ahogy gyógyító hatással is rendelkezik
valamennyi. Dísznövény-kereskedésekben még csak a L. cotyledon fajjal találkoztam. A
virágnyílás áprilisban kezdődik, a növények májusban borulnak teljes virágdíszbe.
Szakirodalmi adatok szerint a növények a félárnyékot kedvelik, de tapasztalataim szerint a
teljes napfényt is viszonylag jól viselik. Enyhén savanyú, legfeljebb semleges kémhatású talajt
igényelnek, amely semmiképpen se lehet bázikus.

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

