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Szerkesztői üzenet 
Zusammenfassune: Der Chefredakteur informiert über die versprochenen 
vier-fünf Exemplare pro Jahr, mit derén zeitlichen Veröffentlichung vont 
Geplanten es Abweichungen gebén Icann, dann beschreibt er die Artikel je 
in einem Satz-

Abstract: The editor-in -chief reserves the rightto publish 4-5 issues a year 
later than as usuaL He makes aquainted each article in a sentence. 

Nyár elején 

így, nyár elején, elmerülve a nyári munkák, a kaktuszokkal való gondoskodás édes 
gondjaiban, talán kevesebbet vesszük elő az elmélet és gyakorlat írott fomiáját. Én azért 
hiszem és tudom, hogy a foglalatosságaink közepette vagy este a jól végzett feladatok 
jutalmaként felemeljük kaktuszos folyóiratainkat, könyveinket, s ha másért nem is, de otthoni 
rendszerezéshez is bele-belenézünk azok megfelelő fejezeteibe. (Valószínű, a praktikus 
részek hasonlóan ígénybevettek!) Talán ugyanezen okok miatt érnek (minket) közelben és 
távolban a kérdések, mikor jelenik (már!) meg a Debreceni Pozsgás-Tár? 

Szűk köri igyekezetünkkel csak azt ígérhetjük, hogy évente legalább négy szám lát nap
világot és szeretnénk ezt hozzávetőlegesen negyedévekre beosztani. Nos, ez a negyedév 
letelt, s ha kicsit "késve" is, de az 1999. év második lapját a kezében tarthatja az olvasó! (Egy 
hobby lap esetében fontos a pontosság, de a három hónapos beosztásban, pár hét eltérés 
elkeiijihetetlen, az utóbbi lehetőséget továbbra is kérjük pozsgáskedvelő társainktól!) 

E számban is igyekeztünk a jó hagyományainkat megtartani (az egyebeket még jobban 
elhagyni), így Dósa Béla Echinofossulocactus-os alapos cikksorozata a végéhez ért. Néhány 
különleges élőhelyi fotóval is, talán sikerült Buglyó Péter által egy jó úti beszámoló 
színezőjeként tarkítanunk tartalmunkat. Kiss László írásával - hiszen a kezdő számunkban 
megjelent hasonló - nem a monotonitást akartuk fokozni, csupán újabb igények merültek fel 
más jellegű üvegházépítés "recept" közzétételére, és ezen belül, pl. a fűtés megoldásának 
megfogalmazására. Szutorisz Gyula folytatja a szép Mammilláriák részletes - gyakran első 
leírást is tartalmazó - sorozatát. Mánfai Gyula - és mi is - felhívással él(ünk) a mellőzött 
kaktusznemzetségek felvázolására. Ö ezt a Weingartiák bevezető, részletes irodalmazású, 
általános leírásával meg is kezdi. Vógh Zoltán összefoglalja tapasztalatait a Peireskiopsis 
oltással kapcsolatosan. Papp László és Varga Zoltán úgy szintén folytatja - az ismertetések 
szokásos sorrendjét némileg módosítva - az Escobaria nemzetség monografikus részle
tezését. 

Megszokott rovatainkban a két jelentős folyóirat, ill. Blum és munkatársai nagyszert! 
Echinocereus-os monográfiáját mutatjuk be. Természetesen a Pozsgás Kislexikont sem 
hagyjuk el. 

Szép nyarat, sok kaktuszos élményt és jó olvasást kívánunk kedves Mindnyájuknak. 

aDKKE elnöke -főszerkesztő 



Buglyó Péter 

Kaktuszgyűjtő szemmel Eszak-Arizona és Dél-
Utah nemzeti parkjaiban 

Zusammenfassuna: Der Autor berichtet über seine Reisen, die er im frülien 
Frűhjalír am Anfang der Vegetationszeit in den Nationalparl<en dieser Staaten 
gemaciit hat. 

Abstract: The author telis his experienses got about cacti during his trip in 
several National Parifs of USA in early spring, in the beginning of the 
vegetation time of cacti. 

1998 tavaszán nyolc napot töltöt
tem az USA-beli Colorado fennsík nem
zeti parkjaiban. 

Hűvös, esős délelőtt indultunk a 
kanadai Vancouverből. Repülőgépünk 
már a leszálláshoz készülődött Las Ve-
gasban, amikor megértettem, hogy mi
ért nevezik az USA Nevada államát 
Silver State-nek: a kietlen, sivatagias, 
sima talajfelszín vakító ezüstös fehér
séggel verte vissza a napsugarakat. 

A repülőtéri autókölcsönzés után 
rögtön elindultunk utunk első állomása a 
Grand Canyon Nemzeti Park felé. Kora 
nyárias időben érkeztünk a felduzzasz
tott Colorado folyó völgyzáró gátjához 
(Hoover Dam) amely az USA első ilyen 
jellegű építménye volt. Az egyik oldalon 
az irdatlan víztömeg a tóvá duzzasztott 
folyóval, a másik oldalon a félelmetes 
mélység az áramtermelő telepekkel. 

Rövid sétánk során - nagy lelkesedé
semre - Opuntia basilarisokra lettünk 
figyelmesek az egyik környékbeli domb
oldalon, a virágjaik éppen csak kezdtek 
kinyílni (címlap fotó). A nézelődést és 
fotózást a közelgő szürkület zárta le és 
annak a tudata, hogy még 3 órás autóút 
állt előttünk a szállásunkig. 

Másnap reggel korán indultunk a 
kanyonhoz. A kb. 2000-2200 m magas
ságban elterülő fennsík tetején autózva 
érthető, hogy ez az óriási kiterjedésű 
természeti képződmény az utolsó pilla
natig rejtve marad a kíváncsi turista
szemek előtt. Az első percek döbbenete 
után következetesen végigjártuk a déli 
perem minden érdekes pontját, élvez
ve a páratlan látványt (1. sz. kép). A dé
li, mintegy 50 km hosszúságú szakasz 
egy részén ingyenes buszok szállítják a 
látogatókat, de a teljesen kiépített ösvé-
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nyen gyalog is végigkövethető a sze
gély és így a kanyon minden rész
letének panorámája. Pozsgás növé
nyek iránt egyáltalán nem érdeklődő 
tjtitársaimmal az egyik gyalogös
vényen a kanyonba lefelé indulva 
kisebb tiirát is tettünk. Ekkor pil
lantottam meg az első Opuntiat (Op. 
phaeacantha) itt egy jukkaféle (Yuc
ca barbata?) társaságában (2. sz. 
kép), amely még részben hóval volt 
fedve. A talaj a hőiétől átnedve
sedett, darabos, agyagos tapintásij 
volt. A részben megolvadt hótól sá
ros, részben, az árnyékos helyeken 
jeges ösvény miatt mintegy 40 
perces lefelé tartó gyaloglás után 
visszafordultunk a peremhez. Ké
sőbb a kiállítótermekben melegedve 
a Nemzeti Park történetét, geológiai 
viszonyait, állat- és növényvilágát 
bemutató tárlatot tanulmányoztuk, 
ahol az Echinocereus triglochidiatust 
mint honos fajt név szerint is em
lítették. 

Utunk harmadik napját a perem 
keleti oldalának megnézésével kezd
tük. A kanyont övező fennsíkot ala
csony növésű boróka erdők, helyen
ként lombhullató fák és alacsony 
cserjék borították. Több helyen lát
tam Opuntiákat és jukkákat. 

A kanyon mélyebben fekvő déli 
kitettségü részei látszólag kopárak 
voltak és ott - április elejét írtunk -
már a hó is elolvadt. 

Kelet felé továbbautózva a Little 
Colorado folyó szurdokához érkez

tünk, ahol jobban megfigyelhető a 
hatalmas sodrású, erősen barnás 
színű folyó. A környéket szegényes 
vegetáció, elszórtan Opuntiák borí
tották. 

Elhagyva a Grand Canyon Nem
zeti Parkot utunkat északkeletre 
folytattuk a navaho indián rezer
vátumban található Navajo National 
Monument-hez. Erősen szeles, zord, 
kopár tájakon haladtunk keresztül. A 
Park területén, egy hegyoldalban ta
lálható óriási sziklaboltív oltalmába 
épített ősi indián település marad
ványai még ma is megkapóak. A 
szépen kiépített, parkosított terüle
ten keresztül haladva kaptam len
csevégre az első igazán érdekes 
gömbkaktuszokat. Egy kétfejű Scie
rocactus parviflorus var. interrnedius 
(?) fiatal példánya fenyők árnyé
kában (3. sz. kép), míg a kissé na
gyobb Scierocactus whipplei rész
ben naposabb helyen díszlett, igaz 
ekkor még éppen csak elolvadt róla 
a hó (4. sz. kép). Nagy buzgalommal 
kutattam további növények után, de 
eredménytelenül. 

Visszatérve a főútra a Monu
ment Valley-n autóztunk keresztül. 
Ezeket az erősen erodált, a mi ta
núhegyeinkhez hasonlító homokkő 
képződményeket mindenki ismeri a 
westernfilmekböl. 

A tikkasztó hőség helyett 
azonban bennünket most csontig 
hatoló kíméletlen szél, por és hideg 
fogadott, de azért fenséges látvány 
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Is (s. sz. kép). Ezen a szélsőséges, 
kietlen, csak igénytelen állattartásra 
alkalmas környéken több navaho te
lepülés is található. A különlegesen 
vöröses talajt igen szegényes ve
getáció, főleg alacsony fűfélék bo
rítják. 

Másnap reggel Mexican Hat fa
lunál északnak fordultunk utunk kö
vetkező állomása a Natural Bridges 
National Monument volt. Bár az iro
dalomból jól ismert, hogy ez a kör
nyék Scierocactus fajok élőhelye, 
idő hiányában nem volt lehetőségem 
a falu környékén felfedezőútra in
dulni. Egy óriási szerpentines emel
kedő után - remek kilátással az 
Istenek völgyének (Valley of Gods) 
nevezett területre - a még teljesen 
hóval borított, alacsony növésű 
tűlevelűekkel és ürömcserjékkel 
elég dúsan benőtt út menti részen 
útitársaim rövid expedíciót enge
délyeztek számomra. Elszórt Opun
tiák után hamarosan gyönyörű, 
mintegy 20 cm-es Scierocactus par
viflorus példányokat találtam (7. kép). 
A növények teteje még havas volt, 
minden esetben ürömcserjék köze
lében volt az élőhelyük. Egyetlen 
termést sem találtam és fiatal pél
dányokra sem sikerült rábukkan
nom. A talaj az olvadó hótól teljesen 
átázott, ragadós, agyagos, f inom
szerkezetű volt és vöröses színű. 

Hát nem ilyennek képzeltem a 
Scierok élőhelyét! Néhány kilomé
terrel arrébb találomra ismét megáll
tunk, ahol szinte rögtön újabb Scle-

rocactusokra bukkantam. Később a 
Jüan folyó völgyében az útszéli me
redek domboldalon is láttunk 
további példányokat. 

A természetes híddá erodált 
sziklaképzödményeket rejtő parkban 
figyeltük meg azt is, hogy a szeles, 
szélsőséges időjárás milyen bizarr 
formájúvá alakítja a szívósan el
lenálló fás szárúakat is (6. sz. kép). Itt 
található a Colorado mellékfolyóinak 
erodáló hatása nyomán létrejött 
Sipapu (az élet kapuja) nevű ho
mokkő képződmény amely a világ 
második legnagyobb természetes 
hídja. 

Délután kirándulást tettünk a 
szomszédos Colorado államba a hí
res Mesa Verde Nemzeti Parkba. 
Talán ez a legjobban fennmaradt 
sziklába vájt és természetes üre
gekbe épített puebló indián tele
pülés. A skanzenszerű elrendezés 
bemutatja a különböző indián kul
túrák, az építészet, a mezőgaz
dasági termelés fejlődésének állo
másait. Érdekes volt látni, hogy a 
vadon élő Opuntiákról begyűjtött 
termések is részét képezték az itt 
lakók étrendjének. A jukkafélék 
ugyancsak fontos szerepet ját
szottak az életükben, a növények 
nedvéből ugyanis sampont, rost
jaikból pedig szandált és kosarat 
készítettek. 

Késő éjjel érkeztünk Moabba, 
ismét Utah államba. Ugyan északi 
irányba haladtunk, de leereszkedve 



3. kép Scierocactus parviflour var. interrnedius 4. kép Scierocactus wfiipplei 
(Navajo National Monument) p^,^. g^jgiy^ p^jer (Navajo National Monument) p^,^. g^giy^ p^^^^ 

5. kép Látkép (Monument Walley) 6. kép Egy évszázados utatii boróka (Juniperus 
osteosperma) (Natural Britges National Monument) 

Fotó: Buglyó Péter Fotó: Buglyó Péter 



8. kép Ingó szikla - Balanced Rock 9. kép Scierocactus wrightiae szürke üröm bokrok 
(Arches National Park) (Artemisia cana) között (Arches National Park) 

Fotó: Buglyó Péter Fotó: Buglyo Péter 
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a hegyekből ismét kellemes idő 
fogadott bennünket. Másnap reggel az 
indulás előtt a motel egyik virág
ágyásában jókora Pediocactus simp-
sonii-ra lettem figyelmes, már bimbós 
volt. Ezt a napunkat a közeli Arches 
Nemzeti Parkban töltöttük el, amely a 
több mint 2000 (!) boltív alakii szik-
laképzödményéről híres. A kisebb-
nagyobb boltívek mintegy 100 millió év 
alatt képződtek a víz, a fagy, a 
szélsőséges időjárás, a talajbeli só-
mozgások és a folyók hatására a puha 
homokkőből. Első pihenőnk a Ba
lanced Rock (kiegyensúlyozott szikla) 
(8. sz. kép) nevű helyen volt. Örömömre 
a parkban ismét kaktuszokat találtam, 
többfelé Scierocactus wrightiae-t (9. és 
10. kép) láttam itt szürke üröm bokrok 
között. Ezek a példányok már bim
bósak voltak. A park látogatóinak tör
vénytiszteletét mutatta, hogy még az 
egészen sűrűn látogatott helyeken is 
háborítatlanul éltek ezek az amúgy 
szigorúan védett növények. Az általam 
megfigyelt példányok lapított gömb 
alakúak voltak és kb. 10-14 cm át
mérőjűek. Az élőhelyük talaja egészen 
finom szerkezetű, homokos jellegű 
volt, ottjártunkkor teljesen száraz. 
Egyéb kísérőnővényként csak fűfélék 
említhetők és néhány alacsony nö
vésű cserjeféle. Ez a környék ala
csonyabb fekvése miatt valószínűleg 
még szárazabb, mint a Mexican Hat 
melletti Scierocactus populáció élő
helye és mindkét helyen a rövid, hó
olvadás miatti nedvesebb tavaszt az 
igen forró és száraz nyár követi. A tél 

is szárazabb és a kevés csapadék fő
leg hó formájában hullik. 

A mintegy 290 km^ kiterjedésű 
parkban számos egyedülállóan szép 
sziklacsoport van. Az egyik legszebb a 
Delicate Arch (pompás boltív) amely
nek a rajza az Utah-beli gépjármüvek 
rendszámtábláján is megtalálható, 
mint az állam jelképe. A park Devil's 
garden (az ördög kertje) nevű részé
ben láttuk a világ leghosszabb ilyen 
természetes boltívét is a 92 méteres 
Landscape Arch-ot (12. sz. kép). Az 
Arches Nemzeti Parkban különösen 
gyakran találkoztunk az indián paint
brush (indián festőecset) (Castilleja 
sessiliflora) nevű bájos kis növény
kével (11. sz kép). 

A nap végén elfáradva, de élmé
nyekkel gazdagodva tértünk vissza 
Moabba a szállásunkra. 

(Folytatása következik.) 

Debrecen 

* * * 



KÖNYVISMERTETÉS : 

Zusammenfassuna: Als Ectiinocereus-Sammler schreibt L. Horváth eine 
anerkennende Rezension über dieses wertvolle Buch. 

Abstract: L. Horváth writes an appresiative recension about a worthy book as 
an collector of Echinocereus. 

Wolfgang Blum, Michael Lange, Werner Rischer, Jürgen Rutow: Echinocereus* 
(Layout and edit: Jürgen Rutow) (ISBN 3-00-001910-3) 
(Kb. 80 színes kép + színes térképek, ff. magfotók, ff. rajzok) 

Egy igazán szép kiállítású kiadványt vehet kezébe, aki megvásárolja ezt a könyvet. 
Jóllehet nem olcsó (150 DM), de biztos vagyok benne, hogy a témában a létező legjobb! 
Szükség is volt rá, hiszen N . P. Taylor 1985-ös hasonló című munkája óta több felfede
zés, névváltozás történt, amit a könyv adatainak lezárása, azaz 1998. január 31-ig terje
dő időszakig itt összegyűjtve, rendszerezve megtaláljuk. A gyönyöiTÍ - növény és mag
felszín - fotók mellett, rajzok és térképek teszik szemléletesebbé és a növényhatározást 
könnyebbé. Nagy előnye még a könyvnek, hogy kétnyelvű. A lapok bal oldalán németül, 
a jobb oldalán angolul olvasható. Ezáltal még több gyűjtőhöz, rajongóhoz eljuthat a 
világ minden táján. 

A szerzők között találunk diákot, vízvezeték szerelőt, nyugdíjast. Életkoruk is 
változó, ebből következően egy valami közös bennük: az Echinocereus nemzetség 
szeretete, amit nagy számú előzetes cikkeik, publikációik is mutatnak. Nézzük, hogyan 
is épül fel ez az 500 oldalas könyv: 

Az előszó és bevezetés után következik egy általános rész, ahol a fajok össze
foglalását, a veszélyeztetettek leírását, egy történeti részt és a szaporítási, tartási felté
teleket találhatjuk. Aztán egy speciális fejezetben a könyv használatához tanácsot és 
fejlődéstörténeti adatokat. Ezt követi az Echinocereusok botanikai, rendszertani 
besorolása alnemzetségek,® szekciók szerint. 

Végül az epilógusban® hasznos tanácsokat kapunk a gyűjtőszámok használatához, 
valamint megtaláljuk az Echinocereus nemzetséghez kötődő, de más néven szereplő 
fajok felsorolását. 

Az idegen kifejezések magyarázata után megismerkedhetünk a nagy számú 
irodalommal, ami alapján a könyv íródott. 

Sokat gondolkodtam azon, mit lehetne esetleg a könyv "hátrányaként" elmondani, 
ilyen azonban nem jutott eszembe. Igaz, én elfogult vagyok! 
Szívesen ajánlom a többi ennyire és kevésbé elfogult gyűjtőtársamnak is. 



M á n f a i G y u l a 

A Kaktuszgyűjtemények méltatlanul mellőzött nemzetségei 

A Weingartia werdermann nemzetség L 

Zusammenfassuna: Die ungerechtfertigt auBer Aclit gelassenen Gattungen 
der Kakteensammlungen - Die Gattung Weingartia WERDERMAm (Tei11) 

Abstract: He sets going a series of articles about a genus disregarded 
undeservedly. He writes about tfie liistory, classification and morphological 
characteristics of Weingartia WERD. genus, and his experiences of their care. 

Divat volt, van és lesz. így va
gyunk ezzel a kaktuszgyüjtésben is, 
sőt ezen belül is vannak un. divat
irányzatok. Ilyen volt pár évtizeddel 
ezelőtt a chilei kaktuszok iránti na
gyobb érdeklődés. Jelenleg, talán az 
észak-amerikai kaktuszok felé van 
vonzódás, ezen belül is a ritkább fajok 
vannak az első helyen. 

Jelen írásommal egy sorozatot sze
retnék elkezdeni (bízom benne, hogy 
nem csak nekem kell folytatni, és 
esetleg befejezni), mely a címbéli jel
zővel ellátott nemzetségeket mutatná 
be, és ha nem is az adott nemzetség 
összes taxonja*, de azok közül egye
sek megnyernék a gyűjtőtársak tet
szését. 

* A nemzetség alatti rendszertani egysé
geket csupán taxonként említem, mivel 
jelenleg nem tudom eldönteni, illetve nem 
tudok állást foglalni, hogy a közeljövőben 
ismertetésre kerülő nevek milyen rend
szertani szinten álló populációkat takar
nak. 

A méltatlanul mellőzés sokszor 
emlegetett indoka a kultúrában való 
nehéz tartás. Azonban a kaktuszokra 
is érvényes az a mondás, hogy „ahány 
ház, annyi szokás". Ezt részben úgy 
értem, hogy a kaktuszok különböző 
adaptációs (alkalmazkodó) képes
séggel rendelkeznek. Ez annyit jelent, 
hogy még olykor egyedi szinten is igen 
változó a növények alkalmazkodó ké
pessége. Aki magvetéssel is fog
lalkozik, azt tapasztalja, hogy az egy 
időben kikelt magoncok is eltérő erély-
lyel fejlődnek tovább. Ez bizonyítja azt 
is, hogy egy taxonon belül is eltérő az 
alkalmazkodási képesség. Ezzel azt 
szeretném mondani, hogy nem kell 
mindenáron elkeseredni, ha egy adott 
taxonról az a vélemény alakult volna 
ki, hogy "Nálam ez nem megy!". Vé
leményem szerint, az esetek többsé
gében találunk ezekből is megfele
lően tartható növényeket. így voltam 
ezzel én is. Többször kísérleteztem a 
Weingartia WERD . nemzetség egyes ta-
xonjainak különböző egyedeit megtar
tani illetve virágoztatni. Ez azonban 
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sokszor nem sikerült, de a kaktusz-
gyűjtő már csak ilyen, mindig újra 
megkíséreltem. Körülbelül 5 éwei 
ezelőtt PiLTZ úrtól vásároltam egy 
adag (10 szem) Weingartia chuquen-
sis n. n. (amely valószínűleg egy 
Weingartia neocumingii BACKBG. po
puláció) magot. Ebből, végül is két nö
vényt tudtam felnevelni és legnagyobb 
örömömre 1997 nyarán, az egyik, 
mintegy 10 virágot hozott. A másik 
még nem virágzott. A siker egyik ösz-
szetevője minden valószínűség sze
rint az volt, hogy szerencsésen vá
lasztottam meg a taxont, mely a kö
rülményeim között is szívesen virág
zik. A másik a gondozás. Igaz ugyan, 
hogy a kaktuszok nagy tűröképes-
ségű növények, de ha maximálisan ki
elégítjük igényeiket, sokkal több nö
vényben fogjuk az örömünket lelni. 

A mellőzés másik oka lehet az, 
hogy sok esetben jelentéktelen növé
nyeknek tekintjük őket. Ez azonban 
csak a felületes szemlélőt tévesztheti 
meg. Éppen ezért, úgy gondolom, 
hogy e nemzetségek alaposabb meg
ismerése után nő a gyűjteményekben 
létszámuk és ez tovább növeli a kak
tuszgyűjtemények eszmei és finan
ciális értékeit is. Bízom abban, hogy 
jelen írásom másokat is írásra késztet 
és gondolatait, észrevételeit, tapasz
talatait megosztja velünk. A sorozatot 
indító nemzetség ismertetése sem le
het teljes, így bármilyen jellegű kie
gészítést szívesen látnék a DEBRE
CENI POZSGÁS-TÁR oldalain, illetve 
levélben. 

A nemzetség általános jellemzése 

Legtöbbször egyesével növő, rit
kán (általában az alap közelében) sar
jadzó, kicsi vagy közepes méretű kak
tuszok. Általában gömbszerű növé
nyek, egyes taxonok azonban idősebb 
korban rövid oszlopokká válhatnak. 
BACKEBERG (1959) szerint legtöbbször 
habitusban egymáshoz nagyon ha
sonló taxonok nemzetsége. BACKE
BERG rendszere alapján megjelenési 
formájukban átmenetet képeznek az 
Austroechinocacti csoport csendesóce
áni ágazatának fajaihoz. A virág és a 
termés alapján nagyobb a hasonlóság 
a Sulcorebutia BACKBG . nemzetséggel, 
mint a Gymnocalycium PFEIFFER & 
MITTLER nemzetséggel. 

A taxonok egy részére hosszú 
répagyökér a jellemző, melyek egy 
vékony nyakszerű képződményen ke
resztül kapcsolódik a testhez. Ugyan
ez figyelhető meg a chilei Neoporteria 
BR. & R.., A/eoc/7/7en/a BACKBG. vagy 
az észak amerikai Gymnocactus 
BACKBG. nemzetség taxonjainál is. Tö
vis színben, számban és formában is 
igen változó taxonok tartoznak a nem
zetségbe. A virág általában kicsinek 
mondható (20-40 mm), rövid, pikke
lyes és csupasz, akárcsak a termés. 

Virágszínük sárgától az élénk 
pirosig terjed, nem stabil bélyeg, mert 
még egy taxonon belül is találunk 
sárga és piros virágú egyedeket. Egy 
areolából képes egy időben egyszerre 
több virágot is hozni. Fö virágzási idő 
májustól augusztus végéig tart, 
de meleg, napos ősz esetén szép-
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tember végéig, október közepéig is el
tarthat. A termés csepp formájiJ, 
hosszirányban vagy alul vízszintesen 
felrepedö, kicsi (körülbelül 10 mm 
átmérőjű és 14 mm magas), sárgás 
vagy zöldes, éretten barna vagy sö
tétbarna, vékonyfalij, általában kevés 
(70 körüli) maggal (legalacsonyabb mag
szám 10 körüli, legnagyobb magszám 
200 fölött is lehet). Az érési idő 4-8 hét 
körül van. A mag mattfekete. A 
taxonokat magvaik alapján két jól 
elkülöníthető csoportba lehet osztani. 
Az első csoportnak (Fidaiana csoport) 
sisak alakú, a másiknak {Neocumingii 
csoport) többnyire sapka formájú mag
vaik vannak. A maghéj mintázatában 
is találunk különbségeket, míg az első 
csoport növényeinek maghéja inkább 
szemölcsösnek mondható, addig a 
második csoport növényeinek maghé
ján mozaikszerű, igen lapos kiemel
kedések találhatók. A köldök,* illetve 
a köldök-csírakapu* régió alapján is 
két csoportra lehet osztani a 
nemzetség taxonjait. 

Kultúrája 

Jól növekedő és szívesen virág
zó növények. Oltani legfeljebb a répa
gyökerű taxonokat érdemes, de ilyen
kor a valamivel több virágot a sokszor 
előforduló habitusbeli, kisebb-nagyobb 
torzulás kísérheti. Általában magve
téssel szaporíthatok. A keléstől szá
mított 4-6 éves korukban kezdenek ál
talában először virágozni. Nyáron le
vegős és napos helyet igényelnek. 
Nagy melegben különösen fontos a 

bőséges szellőztetés, időnként szaba
don is lehet tartani őket. A tűző nap
sütéstől, különösen a fiatal növé
nyeket óvni kell. Itt is érvényes az az 
általánosnak vehető szabály, minél 
jobban hasonlít a növény színe a 
lombzöldhöz, és minél jobban látszik a 
bőrszövet annál kevesebb napfénnyel 
beéri. Egy 5-6 órai közvetlen napsütés 
mellett már sok taxon sikeresen 
virágzásra bírható. 

Télen 10-12 °G az ideális hőmér
séklet. A kisebb növények termesztő 
közegét célszerű alkalomszerűen eny
hén megnedvesíteni. Előzőleg a talajt 
és a növényt is 20-25 °C-ra fel kell 
melegíteni. 

Termesztőkőzegként tápdús, ásvá
nyi eredetű, kissé humuszos, laza 
szerkezetű, kissé savanyú vegyhatá-
sú -pH 5-6,5- keveréket állítsunk ösz-
sze. A répagyökerű egyedek köze
gébe kevés (10 %) nem meszes agya
got* is célszerű keverni. 

A nemzetség nomenklatúrája 

Az irodalom többségében az 1933-as 
dátum az első hivatkozás a nemzet
séget illetően. BACKEBERG ekkor írta 
le a Spegazzinia nemzetséget (két ta-
xonnal: Spegazzinia neumanniana 
BACKBG. és Spegazzinia fidaiana 
BACKBG.), melyben az akkor ismert 
Weingartia W E R D . nemzetség taxonjai 
voltak. Ez a névadás azonban nem 
bizonyult szerencsésnek, mivel már ko
rábban SACCARDOS ugyanezt a nevet 
adta egy gombanemzetségnek. Ezt a 
hibát korrigálta WERDRMANN 1937-
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ben és íjjra definiálta a nemzetséget. 
Azonban nem a fenti két taxon az 

első felfedezett növény, mely a Wein
gartia WERD. nemzetségbe sorolható. 
1850-ben SALM-DYCK leír egy Echino-
cactus cummingii nevezetű növényt. 
Ezt BACKEBERG 1935-ben sorolja be a 
Spegazzinia BACKBG . nemzetségbe, 
majd WERDERMANN 1 939-ben sorolta 
át a Weingartia WERD. nemzetségbe. 
A fajnévben a két „m" betű nem elírás. 
Ez az eredeti név, bár nem helytálló. 
Hogy nem maradhatott fenn a 
cummingii név annak az az oka, hogy 
1843-ban HOPFFER publikált egy Echi-
nocactus cumingii nevezetű kaktusz
fajt, így ennek van elsőbbségi joga. Ez 
a növény azonban nem egyezik meg 
SALM-DYCK által publikált növénnyel. 
Az valóban egy mai Weingartia WERD., 
pontos mai neve Weingartia neo
cumingii BACKBG . , míg HoPFFER nö
vénye egy csekély mértékben tövi-
sezett, szőrös virágú kaktusz. SALM-
DYCK növénye kultúrában is régóta 
ismert. 

1957-ben P.C. HUTCHINSON a Cac
tus & S u c c u l e n t J o u r n a l (US) 
XXIX:1, 11-14. oldalán egy, a Wein
gartia fidaiana (BACKBG .) WERD. ta-
xonhoz közelálló új taxont írt le, mint 
egy Gymnocalycium PFEIFFER & MITT
LER taxon. Ezzel együtt több Wein
gartia WERD. taxont átsorol a Gym
nocalycium PFEIFFER & MITTLER nem
zetségbe. BACKEBERG ezzel nem ér
tett egyet. Szerinte a Weingartia WERD. 
nemzetség olyan egyértelmű bélye
gekkel rendelkezik, mely alapján 

különválsztható a Gymnocalycium 
PFEIFFER & MITTLER nemzetségtől. 

BUXBAUM 1959-ben a Weingartia 
WERD. nemzetséget még a Gymno
calycium PFEIFFER & MITTLER nem
zetség alnemzetségeként említi, azon
ban KRAINZ (1968) monográfiájában 
így fogalmaz „A Gymnocalycium 
PFEIFFER & MITTLER fajok virágai szél
sőségesen fajra jellemzőek. A peri-
carpellum* mindig jelentékeny (ellen
tétben, mint a Weingartia WERD . Nem
zetségnél)." Ebből kitűnik, hogy a 
Weingartia WERD. nemzetség beha
tóbb vizsgálata után annak önálló 
nemzetségként való elismerését in
dokoltnak tartotta. KRAINZ (1968) mo
nográfiájából való kimaradást azzal 
magyarázhatjuk, hogy nem maradt 
már elég ideje a Weingartia WERD. 
nemzetség alaposabb feldolgozására. 

Rendszertan 

A Weingartia WERD. nemzetség 
helye a Cactaceae LINDL . családban 
vitatott (,mint általában a többi nem
zetséget sem lehetett eddig biztosan 
elhelyezni). Az alábbiakban néhány 
jelentős kaktuszszakértő és -kutató 
álláspontját közlöm. 

Backeberg (1966.) rendszeré
ben az alábbi helyen áll a nemzetség. 
A rendszer elsősorban növényföldrajzi 
adatokra épül, valamint habitusbeli 
különbségekre, a virág és a mag jel
lemzői csak harmadrangúak. 
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Család: Cacfaceae LINDL . 
3. Alcsalád: Cereoideae K. SCH . 
2. Tribus: CereaeBR. & R. 
emend. BACKBG. 
2. Subtribus: >4usfrocacf/naeBACKBG. 
Austroechinocacti: keleti ág 
116. Gymnocalycium P F E I F . 
117. Brachycalycium BACKBG . 
118. WeingartiaVlEKD. 
119. Neowerdermannia F R I 6 
Austroechinocacti. Csendes-óceáni ág. 

BACKEBERG 1959-ben megjelent 
hat kötetes monográfiájának I I I . 
kötetében a Weingartia WERD. Nem
zetség a 109. sorszámot viseli. 

Buxbaum 1959-ben a 
Weingartia WERD . nemzetséget, mint a 
Gymnocalycium PFEIFFER & MITTLER 
nemzetség alnemzetségeként tárgyal
ja. 

Család: Cacíaceae LINDL . 
Alcsalád: CereoideaeK. SCH. 
Tribus VI. Notocacteae F . B u x . 
F. Gymnocalycium P F E I F F . 

(beleértve: Brachycalycium 
BACKBG ., Weingartia WERD.) 

Neowerdermannia FRI 5 
Discocactus P F E I F F . 

Az 1972-ben kiegészített 
rendszerében a Weingartia WERD. 
nemzetség nem szerepel a felsorolt 
nemzetségek között. Buxbaum ekkor 
nemzetségcsoportokba csoportosítja 
a nemzetségeket. 
Subtribus: Gymnocalyciinae F . BUX. 

Gymnocalycium P F E I F F . 

Neowerdermannia FRié 
Discocactus P F E I F F . 
MelocactushK. & o . 

A nemzetség származását 
illetően Ritter 4 kötetes munkájában 
(1979-1981) ad némi támpontot, mely
ben több évtizedes terepmunkájának 
eredményeit ismerteti. Tapasztalatai
ból leszűrhető, hogy a Weingartia 
WERD. nemzetség déli taxonjainak 
ősei szoros kapcsolatban állnak a 
Gymnocalycium cardenasianum RITT. 
és a Gymnocalycium saglionis subsp. 
tilcarense (BACKBG.) T I L L & w. T I L L 
taxonok őseivel. RITTER ezt az említett 
taxonok magfelépítés azonosságában 
látja bizonyítottnak. Pontosabban a 
köldökrégió azonosságában. Ezenkí
vül az elterjedési terűlet látszik dön
tést befolyásoló tényezőnek a szár
mazás ügyében. Az összekötő taxon a 
Weingartia neumanniana (BACKBG.) 
BACKBG., melynek élőhelye Argentína, 
észak Jujuy-ban van. A fent említett 
két Gymnocalycium PFEIFFER & 
MITTLER taxon is megtalálható itt. 
Megjelenési formában is több ha
sonlóságot lehet felfedezni a 3 taxon 
között, például a dudorok kialaku
lásában, tövisezettségben és a már 
említett magfelépítésben. A Gym
nocalycium saglionis subsp. tilcarense 
(BACKBG.) T ILL & W. TILL éppolyan 
kerek és az alap közelében felnyíló 
terméssel bír, mint a Weingartia 
neumanniana (BACKBG.) BACKBG., míg 
a Gymnocalycium PFEIFFER & MITTLER 
nemzetség legtöbb taxonjánál 
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hosszirányban felrepedö terméssel ta
lálkozunk. 

Ritter szerint a Weingartia WERD. 
nemzetségnél két fejlődési vonalat 
lehet megkülönböztetni: egy délnyu
gatit és egy északkeletit. A délnyugati 
vonal fő elterjedési területe a Rio 
Pilaya folyó vidéke és gyűjtőterülete, 
míg az északkeletié a Rio Grandé és 
a Rio Pilcomayo folyó vidéke és 
gyűjtőterülete. Az első vonalat a 
Weingartia neumanniana (BACKBG .) 
BACKBG. taxon reprezentálja, azonban 
a csoportra egy tipikus ismertetője
gyet nem találunk. A délnyugati fej
lődési vonal taxonjainak élőhelye a 
2000-4000 m magas hegyek között, 
1200-2600 m magasan csörgedező 
folyók völgyeiben van. Az itteni Wein
gartia WERD.-k megjelenési formában a 
Sulcorebutia BACKBc.-kra hasonlíta
nak. A gyökérzet nem répaszerű. A 
tövisek számosak, legtöbbször egye
nesek és vékonyabbak, mint az első 
csoportban tartozóknál. A magvak 
lényegesen kisebbek és szemmel 
láthatóan is különbözőek. Dél felöl 
összekötő láncszem a Weingartia 
westii (HUTCH . ) BACKBG. ebben a sor
ban, észak felől a Weingartia tiedi-
niana BACKBG . , meglehetősen hosszú 
és erős tövisezettel, csúcsközeli vi
rággal. Ez a taxon volt, amit BACKE
BERG 1950-ben publikált, Huari-Huari 
lelőhelyről Sucre és Pctosi között. 

A két fejlődési vonal populációi 
beszűkültek. Az északi vonal jól le-
vezethetőnek látszik a déliből, mely a 

mostani ismertetőjegyek alapján a 
Gymnocalycium PFEIFFER & MITTLER 
nemzetség fentebb említet taxon
jainak őspopulációival mutat közelebbi 
rokonságot. Végül oszthatjuk RITTER 
azon véleményét, hogy a Weingartia 
WERD. egy karakterisztikus nemzet
ség. A mai ismereteink alapján meg
állapíthatjuk, hogy a Weingartia WERD . 
nemzetség egyes mai nemzetsé
gekbe való besorolása indokolatlan, 
legfeljebb az őstörténet kutatása al
kalmával hozhatjuk összefüggésbe a 
fent említett nemzetségekkel. 

A taxonok ismertetésekor a szi
nonim neveknél zömmel az angol 
szakirodalomra támaszkodom (PRES-
TON-t^AFHAM 1992). A félkövéren 
szedett taxonnevek utáni nyíl mutatja 
a szinonim nevet. Sajnos egyetlen 
eredeti BRANDT féle Weingartia WERD. 
leírás sincs a birtokomban. 

(Folytatása következik.) 

Budapest 

* * * 
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Egyesületünk újabb képeslapok kiadását tervezi. 
Kérjük kedves olvasóinkat és kaktuszgyűjtő társakat, hogy e célra alkalmas színes 

felvételeket egyesületünk szerkesztőségi címére: 
(4032 Debrecen, Poroszlay u. 38./5.) szíveskedjenek megküldeni. 
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megadni. 
Szerzői jogcímen fizetni - sajnos - nem tudunk. 

A beküldött színes képeket az újság illusztrációs anyagaként is fel kívánjuk használni. 



Buglyó Péter 

Folyóiratszemle - KuaS 1998J1-6. szám 

199871. Az új év első KuaS száma R. Bauer munkájával indul, 
amelyben a szerző a Bolíviában őshonos Lepísmium nemzetséget mutatja be. 
Határozókulcs és a fajok színes fotói segítik az olvasót a tájékozódásban. V. VIk 
az apró termetű és eléggé nehezen tartható Euphorbía turb in i formist tárja 
elénk, míg U. Meve a mézillatú dél-afrikai pozsgásnövényt a Crassula 
mesembrianthhemopsist mutatja be. R. Hillmann 1992-es bolíviai útjáról 
számol be és egy valószínűleg új Paródia faj, a P. rosriana n. n. első leírásáról. 
K. Müller ismerteti azon negatív tapasztalatait, amelyeket egy amerikai 
mag- és növényrendelés kapcsán a CITES szigorítások miatt németországi 
körülményes ügyintézés során élt át. A termesztési tippek rovatban D. 
Herbel írása olvasható a kvarckaviccsal való takarás előnyeiről. A taxonómiai* 
rovatban K. Gilmer és H-P. Thomas az észak-argentinai IVIaihueniopsis 
mandragóra fajt ismerteti. 

199872. "Csak ne spóroljunk azzal a humusszal" c. munkájában A. 
Hof acker az Uebelmannia nemzetség tartásával kapcsolatos megfigyeléseit, 
tapasztalatait teszi közzé, D. W. Semenov a Mongóliában honos 
Orostachys fajokat, míg taxononómiai írásában J. M. Lüthy az újra
felfedezett Mammillaria marcosll-t mutatja be. Népszerű rovatában D. 
Herbel ezúttal a Mammillaria johnstonii-t , az Opuntia microdasyst, a 
Heliocereus phyi ianthodiest, a Stetsonia corynet, a Crassula rupestr ist és 
az Aloe variegatat mutatja be. G. R. W. Frank pompás fotókkal illusztrált 
úti beszámolójában a saguaro kaktuszok mexikói élőhelyén töltött napjairól 
tudósít. "Magvetés tisztán ásványi talajban" - ezzel a címmel találjuk J. 
Ettélt munkáját a termesztési tippek rovatban. A februári számot W. Rauh 
dolgozata zárja egy új, madagaszkári törpe Euphorbiáról az E. 
mangeisdorff i í ról . 

199873. A márciusi szám első írása B. A. Mies tollából a jemeni Sokotra 
szigeten őshonos palacknövényeket mutatja be. A és S. Fushs, a 
Mammil lar iaknál fellépő szokatlan, a növények deformálódásával járó beteg-
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ségekrőí számolnak be, míg J. Wieprecht a kanadai Edmontonból teszi 
közé az Opuntiák szabadföldi tartásával kapcsolatos tapasztalatait. A 
gyűjteményekben ritkábban található Denmoza nemzetséget ismerteti F. 
S t r i g l . Az elsö, kaktuszok számára létrehozott bioszféra-rezervátumot* 
Brazíliában létesítették, erről W. R. Ábrahám számol be. 

1998./4. A Ferocactus alamosanus mint "jó faj" teljes leírásával indul az 
áprilisi KuaS N. Prato és G. Under tollából. Aporocactus flagelliformis, 
Eulychnia ritteri, Agavé parviflora, Greenovia aurea, IVIammillaria 
zeilmanníana és IHatiora rosea - ezeket a fajokat ajánlja gyűjtésre és ismerteti 
ezúttal D. Herbel mindegyikről 1-1 szép felvételt is bemutatva. Fantasztikus 
élőhelyi fotókkal is illusztrált munkájukban A. és E. Lausser az Obregonia 
denegrii élőhelyén tett útjukról tudósítanak. B. Mies munkájának második része 
a jemeni Sokotra szigeti palacknövényekről* " 42 °C a növények belsejében" 
címmel folytatódik. 

1998./5. A Pierrebraunia esteves új brazíliai fajt mutatja be A. 
Hofacher, termőhelyi fotókkal is illusztrált dolgozatában. A jukkák európai 
történetét foglalja össze R. Mattern, míg a 80 évre elfelejtett Astrophytum 
asterias felfedezéséről J. E t t e l t ír. R. S e i d e l t a Galapagos-szigete-
ken tett útjáról tudósít, ahol a szukkulens flórát is tanulmányozta. 

1998./6. Érdekes írásukban K. Gilmer és H-P. Thomas a 
Pterocactus kuntzei zseniális túlélési stratégiájáról számolnak be. A. 
Hofacher egy epifiton életmódú IVIelocactust mutat be. Mexikói útja során P. 
Schupke az ország ködzónájának szukkulensflóráját tárja elénk. K. Ecker 
a Róbert Graeser féle legendás Aporotrichocereus hibridet, míg A . Anso a 
Mammillaria beneckei var. multiceps-t mutatja be. A termesztési tippek 
rovatban S . Jalowy negatív tapasztalatait olvashatjuk a földkeverékhez adott 
agyagadalékról. 

Debrecen 



Mammillaria faj leírások 
Zusammenfasuna: Die ur^rünglicfien und emmterten Gattungsbesciiteibungen 
von zwei weiteren Mammilkna-Men und derén Varianten, die in den Ietzten sechzig 
Jahren beschrieben worden sind, werden hierveröffentlicht 

Abstract: Surroundings of description of two Mammillaria species are 
introduced again by the author which species was described under the last 
70years. 

Mammillaria marksiana (13. sz. kép.) 

Myron Kimnach és Hernando Sanchez Mejorada Durangoban kirándultak, 
ahol Qebrada de Topjánál találtak néhány Mammillaria marksiana-t, amelyek 
nagymértékben eltértek az eredeti leírásoktól. Ezek között két, teljesen eltérő 
tövistípusra akadtak. Az első típusnak 3-8 középtövise volt, ezek vékony, 
tüszerűek és az egyik közülük nagyon az areola közepén helyezkedik el. A 
peremtövisek száma 9-11, amely csak 1-3-mal több, mint ez a topiai 
példányoknál szokásos. Valószínűleg nagyobb a faj variációkiterjedése és nem 
olyan egységes, mint amilyennek ez az európai gyűjteményekben látszik. 
Sanchez-Mejorada gyűjtötte Krainz növényét is Sinaioaban, ahol eltérő talaj- és 
klimatikus viszonyok között nő. A második típusnak szintén 3-8 középtövise és 
3-13 peremtövise van, ezek nagyon vékonyak, áttetszőek, rövidek és a 
növények más és más életkorában különbözőek. A fiatal növényeknél általában 
7-13, amíg az öregebb példányoknál ez csak 2-5, rendszerint csak az areola 
alsó részében. Ennél a második csoportnál vannak csak "igazi" peremtövisek. 

Az itt talált növények adatai: 

A test 6-15 cm magas és 5-12 cm átmérőjű. 
Szemölcsök: 8:13, 10:17, 11:18, 13:21 szerinti spirál elrendezésben, 7-10 mm 

hosszúak 10-14 mm szélesek a tövüknél. 
Axilla: gyapjasak és 5 mm hosszú sörtékkel. 
Areola: 1,5-2 mm átmérőjű, gyapjas fehér, később elszürkül. 
Peremtövis: 7-13 db, 2-5 mm hosszú áttetsző sárgás, fehér vagy szürkés. 



Mammillaria fajleírások DEBRECENI POZSGÁS-TÁR 73 

Középtövis: 3-8, 8-11 mm hosszú, világos bamástól a sárgáig. 
Lelőhelye: Mexikó, Durango, Quebrada de Topia 1550 méteres magasságban 

a tengerszint fölött No. 1770 "La Colorada" bányánál. /1976.1./ és a Rio 
Abajo de "Molinos"-nál 1100 méteres magasságban No. 1894. 

Mammillaria scrippsiana (Br. & R.) orc. 
(Elsö leírás szövege) (14. sz. kép) 

Neomammíllaria scrippsiana (Br. & R. ) The Cact., 1923.IV: 84. 

Növénytest: magányos, gömbölyű vagy hengeres, kékeszöld, 6 cm magas a 
csúcsa bemélyedt. 

Szemölcsei: 13:21 szerinti elrendezésben, feszesek, gyakran ovális-kerekek, 8-
10 mm hosszúak. 

Areola: gyakran ovális, kezdetben gazdagon gyapjas. 
Axilla: erősen gyapjas. 
Peremtövisek: 8-10 db., 6-8 mm hosszú, lapos tűszerű, egyenes, merev, felül 

halvány-vöröses, elálló. 
Középtövís: 2 db., 8-10 mm hosszú, merev, tűszerű, egyenes, sima, barna fel 

és elálló. 
Virága: szélesen tölcséres, 1,5 cm átmérőjű. 
Külső lepellevél: nincs adat. 
Belső lepellevél: rózsaszín, a széle halványabb. 
Portok: rózsaszín. 
Bibe: 6 ágú, krémszínű, visszahajló. 
Termése: piros, bunkós. 
Mag: barna. 
Lelőhelye: Mexikó (Jalisko, Barranca de Guadalajara). 

Graig a növényt nem találta meg újra, hogy a leírását kiegészíthesse. 

-var . autlanensis C r a i g & Daws. 

Növénytest: erősen sarjadzó, 25 fejjel. Az egyes fejek 29 cm hosszúak és 8,5 
cm átmérőjűek. 

Szemölcse: 8:13 szerinti elrendezésben, de lehet 13:21 szerint is. 
Axilla: erősen gyapjas. 
Peremtövíse: 6 db, 3-10 mm hosszú, tűszerűtől az árszerűig, halvány szalma

sárga. 
Középtövise: 1 db, 9-12 mm hosszú, lapos, árszerü, egyenes vagy gyengén 

ívelt, sárgás-barna, elöreálló. 

http://1923.IV
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Virága: 11 mm íiosszú és 13 mm átmérőjű. 
Külső lepellevele: zöldes-barnás középcsíkkal, alul gyakran fehér, lándzsa

szerű, hegyes, a széle hosszan szabdalt. 
Belső lepellevele: mélyrózsa középcsíkkal, ennek a hátoldala sötétebb és in

kább ibolyás árnyalatú, széle halványabb, ásószerű tompa heggyel, széle 
szabdalt. 

Porzószála: alul fehér, felül rózsa. 
Portok: világos barnás-sárga. 
Bíbeszála: fehér. 
Bibe: 5 ágú, halványzöld. 
Lelőhelye: Mexikó (Janisco, délnyugatra Autlan-tól a Kamm von Hügein köze

lében a határút mellett, amely La Resolanaba vezet). 

- va r . rooksbyana Backbg. 

Növénytest: szélesen kerek a típushoz hasonlóan. 
Középtövis: 4 db, 1,8 cm hosszúak, hajlékonyak. 
Peremtövisek: 12-14 db, a felső gyakran a legrövidebb, az alsó a leghosz-

szabb, 1,7 cm 
Külső lepellevél: nem szabdalt, erős, sötét középrésszel. 
Belső lepellevél: lándzsaszerü, hegyezett, mélyrózsa. 
Portok: krémszínű. 
A középtövisek egymást keresztezik. 
Lelőhelye: Mexikó (Jalisco, nincs közelebbi adat). 

A tip. és a var. rooksbyana hasonlít a tövisek színében. A típus 2 db 
középtövissel és 8-10 peremtövissel, a portok rózsaszín a var. rooksbyana 4 db 
középtövissel ékeskedik és a péremtövisek száma 12-14 db, a portok 
krémszínű. A var. autlanensis alkothat párnákat és 1 db középtövissel, valamint 6 
db peremtövissel és szalmaszínű vagy sárgásbarna tövisekkel és világos barnás
sárga portokkal egy jó fajnak (varietasnak) látszik. 

-var . armeria Reppenhagen -var . nova. 

Jalisco déli részén Cordobado-nál a bővizű Rio Armeria partján nő egy 
egészen más alakú M. scrippsiana. Ez nem sarjadzik. A tövise színe viszont 
sárgás színezetű. 

Latin diagnózis* fordítása: 
A test magányos. 150 mm magas és 110 mm széles, sötétzöld. Szemölcs 
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10-14 mm hosszú és széles, piramisszerü. 
Péremtövisek 6-9, 4-10 mm hosszúak, finom tüszerűek, elállóak, áttetsző 

fehéres-sárgásak. 

Virága tölcséres, az egész korona egyszerre nyílik ki, kárminszínü. 
Bibeszál húsosán vastag, 6-8 mm hosszú, fehér. 

Típus: Corodabo. Jalisco. Mexikó, 1980. márc. 4,-én Reppenhagen gyűjtötte 
(Repp.1621). Kultúrában a Reppenhagen gyűjteményben. 

A holotípus konzerválva és elhelyezve a Zürichben (Svájc) Herbárium der 
Stadtischen Sukkulentensamlung-ban lett. 

A var. ameria következőekben tér el a var. scrippsiana-tól 

- var, ameria - var, scrippsiana 

Test 150 mm magas, 110 mm széles 
Szemölcs 10-14 mm hosszú és széles 
Peremtövisei 5-9 db, áttetszően sárgás. 
Virága tölcséres, kárminvörös. 
BIbeszál húsos vastag 6-8 mm hosszú. 

60 mm magas és 70 mm széles. 
7-8 mm hosszú és széles 
10-13 db fehértől a feketés-szürkéig 
hasas-tölcséres, barnáspiros, 
vékonyabb, 10-11 mm hosszú 

A var. tipica a barnásvörös virágával ritkaságnak számít a gyűjteményekben. 
Ciduad Guzman vidékén sokféle lelőhelyi forma nő nagy kárminvörös virágokkal, 
amelyeket én nem írtam le külön. 

Pékiáula Rep. 1604,1607, 1610,1600,1613,1614, stb. 

A M. scrippsiana var. ameria 1150 méteres tengerszint fölötti magas
ságában egy sziklás meredek lejtön, a folyó fölött él, a Rio Armeriana-nál, 

Jalisco-nál, Mexikóban. Szürkés-barna vulkanikus tufa' egészíti ki még az 
összetöredezett sziklákat. A kövek nagyon nagyok és tömbszerüek. A növény
zet nyitott, kevésbé leveles látszólag száraz-cserjés, amelyben a tövises lián,* a 
Mimosa sensitiva gyakran előfordul. 

Ezek a xerophyta* együttesek feltűnőek: 

Bombax pentandra Opuntia decumbens 
Cephalocereus alensis Opuntia fuliginosa 
Ipomea arborescens Peniocereus rosei 
Mamm. beneckei Perieskia diguetti 
Mamm. serippsiana v. ameria Stenocereus queretaroensis 
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A (Vlammiliaria scrippsiana var. ameria a szií<la lyul<akban nő liumuszban* 
gazdag ásványi anyagban. A sziklák és a kísérő növényzet beárnyékolja úgy, 
hogy naponta 1-2 órányi direkt közvetlen napsütést kap. A növények rend
szerint magányosan és messzire nyúlnak. 

1980. márc. 4.-én 12 órakor egy ilyen Mammillaria közelében 39 °C volt a 
hőmérséklet és a relatív légnedvesség 25 %. Az ég derült és gyenge a déli szél. 
14,30-kor egy M. beneckei mellett 53 °C volt a hőmérséklet, az előző 
légnedvesség mellett, de szélcsendben. 

Az éves hőmérsékleti átlag 24 C, dec.-jan.-ban 21 C, máj.-jún.-ban 26 
°C. Éves csapadék mennyisége 850 mm. Esős évszak júniustól októberig tart. 
meleg szubhumid* klíma van. közepes éves ingadozással és rövid nyári 
esőzéssel. 

Másik lelőhelye a M. scippsiana var. ameria-nak a Rio Topalpanál, 
Acapulconál (Jalisco, Mexikó) található. Itt ugyanúgy sziklákon nőnek egy folyó 
felett. 

Felhasznált irodalom: 

Hernando Sanchez-Mejorada: Cactaceas y Succulentas Mexicanas 
Tomo: XXII. No.3. 1977. jún.-szept. 66-71. oldal. 

Orcutt: Cactography 1926.8. 
Britton és Rose: The Cactaceae 1923.IV: 84. 78. ábra. 
Cact. and Succ. Journal (US) 1948.XX:9., 126-127. 
Backeberg: "Cactus" Paris 1951. 30: 132. 

Notes "Les Cedres" 1951.1:14 
Carta de Climas, Colima 13 Q-VI. 

Budapest 

http://1923.IV


1. kép Indián festő ecset - Indián Paintbrusti (Castilleja sessiliflora) (Archies National Park) 
Fotó: Buglyó Péter 



12. kép Tájkép boltív - Landscape Arch (Arches National Park) 
Fotó; Buglyó Péter; 

13. kép Mammillaria marksiana 14. kép Mammillaria scrippsiana 
Fotó: Szutorisz Gyula Fotó: Szutorisz Gyula 



Az Escobaria nemzetség II. 

Zusammenfassuna: Neben der allgemeinen Beschreibung, den 
taxonomischen Problemen und der Evolution dieser Gattung stellen die 
Autoren auch die Arten, bzw. derén Umstande am Standort und in Kultur vor. 
Aus organisatorisciien Grundén habén die Autoren die Thematil< der Artilcel 
verandert 

Abstract: After giving a generál description and saying about systematical 
promlems and evolution of this genus the authors write about species, 
habituai and raising conditions of them. Editors have exchanged the subject 
of articles for reason of editing. 

Határozókulcs az Escobariák meghatározásához. 
(Tavlor 1983, 1986 után kiegészítve) 

1. / A virágok a szemölcs hasítékának axillájából fejlődnek; a külső lepellevél szélek roj-
tozottak,pillások, fogazottak 2 
A virágok a szomszédos areolák tövist viselő részéből fejlődnek ki, a szemölcs ha
sítok hiányzik, a lepelszélek nem tagoltak(nem rojtozottak, nem pillásak v. fo
gazottak. (Acharagma sectio) 15 

2. / A virágok oldalról vagy a hajtás (kaktusztest) „vállából" (kiszélesedett részéből) fej
lődnek (néha a növény csúcsából, az elmúlt év növekedési zónájából); a barna 
magvak héján széles, sekély mélyedések vannak (Pleurantha sectio) 3 

A virágok a növények csúcsából alakulnak ki; a barna v. fekete magvakon - a mag
héj felületének közepén egyre sűrűsödve - mélyedésekkel határolt kiemelkedések 
vannak. (Az elszáradt leplek a termésekkel sokáig maradók) 
(Escobaria sectio) 4 

3. / A növény 35-70 mm átmérőjű; a termés zöld 1 E. chihuahuensis 
(Chihuahua középső része) 

A növény 20-30 mm átmérőjű; a termés vöröslő 2. E. henricksonii 
(D-Chihuahua, EK-Durango) 

4. / A bibefej fehéres-rózsaszín vagy ibolyás, a magvak barnák 5 
A bibefej zöldtől zöldessárgáig, néha barnás hegyű; magvaik feketék (kivéve E. 
emskoetteriana (8.)) 9 

5. / A termés zöld vagy halvány vöröses, avagy fénylőtől a sötét vörösig, általában 
csúcsánál nem pikkelyes, bunkó alakútól a hengeresig, kevesebb mint 10 mm 
átmérővel; töviseinek száma 26 vagy több areolánként 6 
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A ternnés zöld, gyakran a csúcsánál pikkelyes, ellipszoid alakú, 15 mm átmérőig; a 
tövisek száma kevesebb 26-nál areolánként (Vivipara csoport) 8 

6. / A virágok 25-35 mm átmérőjűek, teljesen kinyílva a torok átmérője 1/3-a a virág 
átmérőjének, kellemes (édesen) jó illatú halványrózsaszíntől a fehérig 

3 E. strobiliformis 
(Közép-É-Mexikó, Uj-Mexikó, Texas) 

A tövisek száma több 30-nál; porzószála halvány v. erősebb kárminvörös;termése 
1,5 cm hosszúságnál rövidebb 3/A. E.(strobiliformis v.) „moelleriana" 

(Chihuahua) (16. sz. kép) 

A virágok 8-25 mm átmérőjűek, a torok fele vagy szélesebb a torok átmérőjénél, 
színe átmehet a fehértől és karmazsinvörösbe vagy bíborvörösbe 7 

7. / A fiatal növényeken a tövisek teljesen elfekvők (növényre hajlók) maximálisan veszélytelennek 
téve a növény megérintését A növény 25 mm átmérőjű lehet (E. sneedii csoport)..4.E. sneedii 

(NY-Texas és D-Uj-Mexikó) 

A növény teste (saját gyökéren) alacsonyabb 25 mm-nél és kisebb átmérőjű 10 
mm-nél, tövisei sűrűk visszahajolva szinte teljesen befedik a növényt 

4/A. E. sneedii var, leei 
(Uj-Mexikó) 

Az összes, hajtás (növénytest), látszólag egyenes tövisű, mely érintésre szúr, 90 
mm átmérőjű lehet 5.E. orcutti (komplexum) 

. (D-Coahuilatól NY- Texas-ig, Közép- és DNY- Uj-Mexikó és DK-Arizona) 
Az összes tövis száma általában 60 alatt, a teste 70 mm átmérőt nem éri el.... 

5/A. E. orcutti var, orcutti. 
(DK-Arizona, DNY-Uj-Mexikó) (17. sz. kép) 

Az összes töviseinek száma általában 80 alatt, a teste átmérője eléri a 90 mm-t. 
5/B. E. orcutti var, macraxina 

(DNY-Uj-Mexikó) 
Az összes töviseinek száma több 80-nál, a leghosszabbak 27 mm-nél is 
hosszabbak lehetnek 5/C E. orcutti var, koeniqii 

(Uj-Mexikó) 
3 cm-nél általában nem nagyobb átmérőjű, középtövisének tövében is sárgás színű 
növény 5/D._E. (orcutti var.) organensis 

(D-Uj-Mexikó) 
A középtövisek hossza eléri a 30 mm-t 5/E._E. (orcutti var.) sandberqii 

(Közép-D-Uj-Mexikó) 

A széltövisek sárgásak, a középtövisek fehérek 5/F. E. (orcutti var.) villardii 
(Közép-D-lJj-Mexikó) 

A közép és széltövisek fehérek; a középtövisek (11-15 db) nem érik el a 20 mm-t. 
5/G.E,(orcutti var.) albicolumnaria 

(Ny-Texas) 
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A teste gömb alakú v. ovális, 4-5 közóptövise (14 mm), a peremtövisekkel (12 mm) 
együtt fehér 5/H._E. (orcutti var.) laredoi 

(DK-Coahuila) 

A teste széles gömb alakú 17 középtövise van (14 mm-ig), a széltövisekkel együtt 
fehérek 5/1. E. (orcutti v.) guadalupensis 

(Texas: Guadalupe Mountalns) 

8./ A bibeágak száma 5-10, a temiés 6-15 mm átméröjij, a magvak 1,05-2,4 mm 
hosszúak 6. E. vivipara-komplexum 

(D-Kanadától Okiahomájg, É-Texas, É-és K-lJj-Mexikó, É-Sonora, É-Qhuahua, D-Kalifomia és Oregon) 

Tövisei felállóak, középtövisei 20 mm-t elérik 6/A E. vivipara var, vivipara 
(Alberta, Saskatchewan, Manitoba, NY-Kansas, EK-Uj-Mexikó, E-Texas) 

8-10 felálló középtövise fehér, sötét heggyel (virágai viszonylag kicsik)....6/B E. vivipara var, alversonii 
(DK-Kalifomia, Arizona) 

Középtövise fekete v. sötétbarna, virág feltűnően nagy átmérőjű (7 cm-nél nagyobb 
is lehet) pirosas 6/C. E. vivipara var, arizonica 

(D-Utah, NY-Colorado, Arizona, ENY-Uj-Mexikó) 

Teste feltűnően sarjadzó, virága viszonylag keskeny, (3,4 cm) világos-rózsa-
szinű 6/D E. vivipara var, bouflama 

(Arizona: Bagdad környéke) 

Feltűnően fehér testre fekvő, erőteljes tövisű; középtövise sötét v. sötét hegyű is 
lehet 6/E. E. vivipara var, bisbeeana 

(Arizona, Új-Mexikó, Sonora, Chihuahua) 

Általában nem sarjadzó, zöldessárga, narancssárga vagy barnás virágú 
6/F. E. vivipara var, desertii 

(D-Nevada, Kalifomia, DNY-Utah, ENY-Arizona) 

Hajszerű tövisei vannak 6/G. E. vivipara var, kaibabensis. 
(E-Arizona) 

Erőteljes áttetsző tövisekkel beborított növény, középtövisei erősebbek szürkésbamák, 
szürkésfeketék; virága nagy, rózsaszínes-lila 6/H. E. vivipara v. neomexicana. 

(Új-Mexikó, NY-Texas, Chihuahua) 

Teste hosszúkás-hengeres, tövisei befedik, virága rózsaszín 6/1 E. vivipara y. rádiósa 
(DNY-Oklahoma, É-Texas, DK-Uj-Mexikó) 

A testet beborítják a szürkés-rózsaszínes széltövisek, a középtövisek szürkés
barnák 6/J. E. vivipara v. rosea 

(D-Nevada, Kalifornia) 
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A bibeágak szánna 3-4; a termés 3-6 mm átmérőjű, a magvak 0,75-1 mm hosszúak 
7/ E. hesteri 

(Texas: É-Brewster megye) 

9./ A magvak barnák (az érett termés rózsástól a sötétvörösig, gömb v. ellipszoid 
alakú a bibe zöldes) 8. E. emskoetteriana - komplexum 

(ÉK-Mexikő, Texas) 

A virágai piszkosfehérek barnás középcsíkkal.8/A. E. emskoetteriana var, emskoetteriana 
(EK-Mexikó) 

A virága zöldessárga vörösbarna középcsíktel..8/B E.(emskoetteriana var.) muehlbaueriana 
(D-Tamaulipas, Közép-Neuvo Leon). 

A virága halványpiros, sötétebb középcsíkkal....8/C. E. (emskoetteriana yar). runvonii 
(Texas, É-Tamaulipas) 

A virág rózsaszínű 8/D. E. (emskoetteriana var.) bella 

(Texas) 

A magvak feketék (a bibe zöld vagy, zöldessárga) 10 

10. / A növény teste oválistól a hengeresig, általában magányos, a tövisek simák (kopa
szak) (Neobesseya sectio) 11 
A növény teste nyomott gömb alakú, ritkán gömb alakú, általában nem ágazik el 
(kevésbé sarjadzik); a tövisei finom hajszerűek. (E. missouriensis-csoport) 14 

11. / A virágok halvány vagy fakó rózsaszínűek; sárgás piszkosfehérek vagy zöldesek; 
a termés 10-20 mm hosszú, 3 cm vagy nagyobb átmérőjű, fénylő-rózsaszín vagy 
vörös; a növény teste 3 cm vagy nagyobb átmérőjű 12 

A virágok fénylő és élénk rózsás-bíborak; a termés 5 mm hosszú lehet, zöldes; a 
növény teste 15-20 mm átmérőjű. (E. dasyacantha csoport) 11.E. minima 

(Texas: Brewster megye) 

12. /Száraz virágmaradványok találhatók folyamatosan a termések csúcsán.(E. dasy
acantha csoport) 13 
A száraz virágmaradványok lehullanak és csak nagyon kicsi fehér nyomát láthat
juk az érett termés csúcsán (a virág rózsaszín középsávú). (E. missouriensis cso
port) 12. E. zilziana 

(D-Coahuila) 
(A virág barnás-középsávú 12/B. E.(zilziana var.) Iloydii) 

13. / A tövisek száma areolánként 11-21, a középtövisek általában hiányoznak. 
9 E. robbinsorum 

(DK-Arizona) 
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A tövisek száma 25-50 vagy több areolánként, középtövisek vannak.l 0. E. dasvacantha 
(D-lJj-Mexikó-tól és NY-Texas-tól E-Zacatecas-ig) 

A középtövise erősebb, sötétebb, a virága legalább 2 cm átmérőjű 
...10/A E. dasvacantha var, dasvacantha 

(l3j-Mexikó, Ny-Texas, Chihuahua, Coahuila) 

Középtövise nem feltűnő, töviseinek száma 50-nél is több lehet, a virág max. 1,5cm 
széles, termése zöld 10/B. E. dasvacantha var, chaffeyi (f. viridiflora) 

(Uj-Mexikó, Ny-Texas) 

A tövisek csúcsa barna 10/C. E. dasvacantha var, duncanii 
(Uj-Mexikó, Ny-Texas) 

14. / A virágok 15-60 mm átmérőjűek, a növény testének a színe sötétzöld 13. E. missouriensis 
(É-Közép-től D-Egy. Államokig, DK-Coahuila és D-Nuevo Leon ) 

A vitág 15-25 mm széles, sárgászökitől rózsaszínig. 13^A... E. missouriensis. var, missouriensis 
(Montana, É-Dakota, NY-Minnesota, E-Kolorádóig ós Kansasig) 

A virág 38-50 mm széles, sárga 13/B. E. missouriensis var, marstonii 
(Közép-D-Utah-tól, NY-Közóp Arizonáig) 

A virág 60 mm átmérőjű, világossátgától a rózsaszínig 13/C. E. missouriensis var, similis 
(DK-Kansas, DNY-Art<ansas, NY-Louisiana, K-Oklahoma, K-Texas) (15. sz. kép) 

A virág 28 mm széles és hosszú, zöldes-sárga v. krémszínű, bamás középsávval 
13/D. E. missouriensis var, asperispina 

(DK-Coahuila, D-Nuevo Leon) 

A virágok 15 mm átmérőjűig, a növény teste világoszöld 14. E. cubensis 
(Kuba) 

15. / A tövisek sárgák, a növények teste és a termések zöldek; a magvak barnák 
15 E. roseana 

(DK-Coahuila, Nuevo Leon) (18. sz. kép) 

A növény teste 20 mm-nél szélesebb, a tövisek száma általában nem több 20-nál. 
15/A. E. roseana var, roseana. 

(DK-Coahuila, Nuevo Leon) 

A növény teste 15 mm-nél általában nem szélesebb, a tövisek száma 30 vagy an
nál több 15/B. E. roseana var, qaleanensis. 

(Nuevo Leon: Galeana) 

A tövisek barnák; a növény teste és a temiés árnyalt bronzszínű; a magvak sötét 
bíborvöröstől feketéig 16. E. aquirreana 

(Coahuila) 
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Az Escobaria nemzetség mai elterjedése 
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Escobaria szekció j 

Az Escobaria nemzetség szekcióinak elterjedése (Papp 1999) 
(Folytatás következik) 



Zusammenfasuna: Auf Grund der vom Autor gekannte Facliliteratur, der eige-
nen und von anderen Sammlern stammenden Erfahrungen wird diese Art von 
Propfung vorgestellt und derén Bedeutung zusammengefasst. 

Abstract: The author has semmerised and other collectors' observations on 
this inoculation and experience written in bibliographies than are vell-known 
by him. He says about the importance of it. 

A parányi kaktusznnagoncok oKása 
nem igazán új keletű foglalatosság a 
kaktuszgyűjtők szűkebb pátriájában. A 
kezdők közül egyre többen megpróbál
ják és a visszajelzések azt igazolják, hogy 
nem mindig sikerül, így nem csoda, ha a 
kudarc után elmegy a kedvük az 
oftásoktól. Joggal fölmeriJl bennük a kér
dés, hogy hol rontották el, vagy képesek-
e megcsinálni e roppant "egyszerű" 
műveletet. Az viszont kétségtelen, hogy 
az apró magoncok lehelet-finom 
megfogása, roncsolás nélküli átvágása 
türelemjáték a javából, még a tapasztalt, 
sokatpróbált "öreg" gyűjtőknek is. 

A kaktuszmagoncokat nem is oly 
rég a közelmúltban 3-4 éves Echinop-
sisra, Eriocereusra vagy Cereusokra 
oltották, illetve oltják manapság is a 
gyüjtőtársak. Ennél a módszernél a ma
goncoknak legalább 6-8 hónaposnak kell 
lenniük, hogy az oltás biztosan sikerüljön, 
és ne vesszen kárba. Néha ezen oltási 
móddal is gondok lehetnek, úgy a 
készítéssel, mint a megtartással. 

Ugyanis nem mindig azonos in
tenzitással növekszik az alany* és a 
ráoltott "nemes", és a fejlődés idejében 
is lehet fáziskülönbség, így a feloltott 
magonc gyakran teljesen "elszívja" az 
alany tápanyagkészletét. 

A kaktuszosok újabban előszere
tettel alkalmazzák az apró magoncok 
feloításához a Peireskiopsis két faját: a 
P. spatulatat, a P. velutinat. Hogy mi 
ennek az oltásnak az előnye? Az hogy 
nem kell hónapokat várni az oltandó 
kaktuszmagoncok növekedésére. Szin
te teljesen szükségtelenné válik a ha
gyományos oltás készítésekor haszná
latos leszorító gumigyűrű, bár egyesek 
meg vannak győződve a rögzítés fon
tosságáról, amely meglehetősen ne
hézkes lenne a Peireskiopsison. Vége
zetül a Peireskiopsis oltvány előnye, 
hogy "pillanatok" alatt fejlődik rajta a rá
oltott 2-6 hetes növényke. Az így ké
szített oltvány három hónapos korában 
akkora növekedési tendenciát mutat, 
mint a saját gyökéren nevelt kétéves 
növény. 
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Természetesen hátulütői is vannak en
nek a módszemek, mint például a telel-
tetési nehézségek. A nemes alacso
nyabb hőmennyiséget igényel, mint az 
alany. Viszont a Peireskiopsis 12-16 fok 
között telel a legjobban, kevés és rend
szeres öntözést is igényel. Ezért fönnáll 
annak a veszélye, hogy az oltvány fej
lődésnek indul. Még a legtapasztaltabb 
gyűjtőknek is gondot okoz e két probléma 
közötti szakadék áthidalása. 

Hogy miért oltunk? Jogosan tettem 
föl a kérdést, de nem vagyok meggyő
ződve arról, hogy a válasz mindenki tet
szését elnyeri. Tehát, elsősorban azért 
választjuk ezt az oltási módszert, mert a 
nemzetközileg igencsak megszigorodott 
export szabályok miatt a termőhelyről 
Európába beáramló növények és mag
vak mennyisége a minimálisra esett 
vissza az utóbbi években, és ez érez
hető a nagy nyugati kaktuszos cégek 
maglistáinak kínálatán is. 

Másrészt azért oltunk, mert a nehe
zen beszerzett növényritkaság magjából 
kevés van, és így szeretnénk biztosan 
megtartani azt a néhány csiranövénykét, 
ami kikelt. Harmadsorban azért is oltunk, 
mert hamarabb szeretnénk látni a növé
nyeink virágzását. És végezetül van 
olyan kaktuszos ismerősöm, aki hely 
hiányában csak kimondottan oltott növé
nyeket nevel az otthonában, esetleg az 
eri<élyén. És nem legutolsó sorban én 
azért űzöm az oltásnak ezt a formáját, 
mert egy-másfél éven belül igen jó mi
nőségű magvakat lehet nyerni egy-egy 
legálisan beszerzett védett és ritka fajból. 

így több esélye marad a kipusztulófélben 
lévő CITES, ill. a nemzetközileg védett fa
joknak a fennmaradásra, ha minden gyűj
teményben őriznek néhány egyedet be
lőlük. 

így készítem az oltványaimat: 

A nyár végén, szeptember közepe 
és október eleje között a Peireskiopsis 
friss hajtáscsúcsát visszavágom, de a le
metszett hajtást nem dobom el, hanem 
fejdugványként legyökereztetem. A visz-
szavágott növény tavaszra 14 -16 cm-es 
oldalhajtást hoz, amelyet levágok és 
kicserepezve gyökereztetek kb. egy hó
napig. Az átlagosnál világosabb helyen 
"előnevelem" az oltáshoz. Ez azt jelenti, 
hogy gyakori öntözésnél az üvegház kö
zepes fényellátottságú helyén tartom őket 
úgy, hogy a csúcsi rész 1 , 5 - 2 cm-én 
még ne alakuljanak ki végleges szilárdító 
szövetek, az könnyen metszhető és 
"zsenge" maradjon. A jó oltvány egyik 
alapfeltétele, hogy az alany dús, egész
séges gyökérzettel rendelkezzen. Ta
vasszal, április közepén az oltásnak szánt 
kaktuszok magvait a következőképpen 
vetem el. Itatóspapirból akkora köröket 
vágok ki, mint amekkora petricsésze áll 
rendelkezésemre. A köröket cikkelyekre 
osztom fel alkohotos filccel, és beszá
mozom. A körcikkekbe elvetem, illetve a 
felületükre szórom az előzőleg megta
karított, csávázott magvakat és a jegy
zetfüzetembe fölírom, hogy mely növény 
magvai milyen sorszámot kaptak. A kike
lés után a 2 ezrelékes tápsóoldatot injek-
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ciós tűvel juttatom az itatóspapírra. A 
későbbiekben is így öntözöm a majd
nem sterilnek mondható vetést. Termé
szetesen mindig betartom az alapvető 
higiéniai szabályokat. Ha egy petricsé-
szében mégis gombafertőzést tapasz
tatok, azt nem oltom fel, hanem vegy
szeres kezelést (Zineb-80, Fundazol, Or-
thocid stb.) alkalmazok, ha ez nem vezet 
eredményre, akkor megsemmisítem a 
fertőzött területet. Az elkészített vetést 
egyrétegű selyempapírral árnyékolom 
az erős fény ellen, így védem a csíra
növényeket a megégéstöl. 

A csírázás bekövetkezése után 
két-három héttel később a kaktuszma
goncokon megjelennek az első tövi
sek, és lényegében a tövisek megjele
nésének idejével esik egybe az oltás 
kezdetének ideje is. Persze azt mon
danom sem kell az alapfeltételek kö
zött, hogy az üvegházban a nappal 
mért legmagasabb hőmérséklet 28-32 
fok között legyen az oltások eredmé
nyességének érdekében. 
Ekkor veszem elő a 40-50 cm magas 
akváriumot, és az edény alját 1 cm vas
tagságban rostált sóderral terítem be, 
majd ugyanilyen magasságig desz
tillált vízzel öntöm fel. A vízre azért 
van szükség, hogy biztosítsam az át
lagosnál magasabb páratartalmat, és 
kitoljam a metszési felületen a beszá-
radás időtartamát, a tökéletes össze-
forrás érdekében. A párásítást meg
oldhatjuk kavicságy nélkül is, ha az 
üvegházunkba be van vezetve az 
elektromos áram. Ebben az esetben 
nem kell tennünk mást, mint egy kb. 1 I-
es befőttes üveget megtölteni vízzel 
és beállítani az akváriumedénybe. 

A vizet pedig egy 35 W-os akváriumi 
vízmelegítővel 3 0 ^ 0 fokon lehet tarta
ni. Ez utóbbi módszer előnye, az éj
szakai lehűléseknél is melegen tartja 
a friss oltványokat. A párásítást 48 
órával később szüntessük meg. (Vi
gyázzunk, hogy a melegítőn mindig 
legyen víz!) 
A petricsészéből alkohollal megtisz
tított üveglapra kiteszem az oltani 
kívánt magoncokat. Ezután betáblá
zom a Peireskiopsisokat az oltandó 
növények neveivel. 

Magát az oltás műveletét két 
darab új zsilettpengével végzem. A 
pengéket minden vágás után alko
holos lemosással fertőtlenítem. Ezzel 
a művelettel igyekszem elkerülni, a 
fertőzések átvitelét, a vágások alkal
mával. Ezért ügyeljünk arra, hogy egy 
pengével csak egy "fajta" növényt 
vágjunk! Az elsö pengével csak ma
goncot, a másodikkal pedig csak a 
Peireskiopsist. 

A tiszta üveglapon a legvasta
gabb résznél metszem át a magoncot, 
és gyorsan lefedem, pl.: egy gyógy
szeres üveggel, így késleltetem a 
beszáradását. Az alany vágandó szár
részét a metszés előtt, alkoholba már
tott ecsettel lemosom az esetleges 
szennyeződésektől, így minimálisra 
csökken az ősszeforrásnál a fertőzés 
veszélye. 

A Peireskiopsist fertőtlenített csi
pesz segítségével vágom át a friss 
hajtáscsúcs alatt, de a fás rész fö
lött. A Peireskiopsis edénynyalábgyü-
rűje* nem a növény közepén helyezke
dik el, hanem a szártag szélén található. 
Igen jól láthatóak-sötétebb foltként-. 
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a metszés helyén. Ezután a magoncot 
gyors, határozott, enytién csavaró moz
dulattal az alanyra helyezem ijgy, hogy 
a magonc és az alany edénynya-
lábgyürüje fedje egymást, találkozza
nak. Ez nagyon fontos! Miután ez meg
történt a friss oltványt az akvárium
edénybe rakom, és egy üveglappal 
fedem le. A magoncot nem súlyozom 
le, és nem rögzítem az alanyon, mint 
ahogyan azt az idősebb kaktuszosok 
teszik, valamint a régebbi szakirodal
mak javasolják. 
Az így elkészített oltványok néhány 
nap alatt teljesen összeforrnak és egy-két 
héten belül látványosan megindul a 
növekedésük. Ezt követően a kész 
oltványokat kiveszem az akváriumból, 
és az üvegházban elkülönített helyre 
rakom, de nem feledkezem meg a 
megfelelő árnyékolásról, mert a hirte
len növekedésnek indult növények 
könnyen megéghetnek. 

Az oltásokhoz csak leveles alanyt 
használok, hogy minél tovább tudja 
táplálni a rohamosan növekedő ma
goncot, így is gyorsan "elszívja" az 
alany tápanyagkészletét, és 3-4 év el
teltével szét kell választani őket. 
A leválasztott oltványt 5-6 cm-es Pei
reskiopsis csonkkal legyökereztetem. 
A gyökereztetés úgy történik, hogy a 
levágás után azonnal 0,5 ezrelékes 
tápsóoldatba állítom addig, amíg meg 
nem jelennek az elsö gyökérkezde
mények, ez a hidrokultúra úgy 3-4 he
tet vesz igénybe. Ezután nedves kak
tuszföldkeverékbe ültetve folytatjuk a 
további gyökereztetést. Fejdugványt is 
lehet készíteni. Ebben az esetben a 

feloltott növényt a legvastagabb rész
nél vágom át, faszénporral fertőtle
nítem, beszárítom (2-3 hét) és dug
ványként gyökereztetem. Az így nyert 
dugvány előnye, hogy már kész virág
zóképes növényt kapok. Az alanyon 
hagyott csonk még jó ideig hozza a 
sarjakat, amiket szintén gyökerez
tetek, és a későbbiekben cserea
nyagként használom fel. 

Leuchtenbergia principis 
(a szerző oltványa) Fotó: Papp László 

Oltva 1996. május közepe. Más
fél évesen virágzott, magot 
kötött. Saját gyökéren a 
virágzási, vagy ivarérési idő 
kezdete 9-12 éves korban van. 
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Gymnocalycium leeanum var. 
netrelianum 

(a szerző oltványa) Fotó: Papp László 

Oltva 1996 május közepe. Két 
évesen virágzott, magot kö
tött. Saját gyökéren 5-6 
évesen ivarérett. 

Oltás Peireskiopsisra 

Thelocactus bicolor var. 
bolaensis 

(a szerző oltványa) Fotó; Papp László 

Oltva 1996 május közepe. Két 
évesen virágzott, magot nem 
kötött. Saját gyökéren 6-10 
évesen ivarérett. 

Köszönetemet fejezem ki Augusztinyi Bélának, (Edelény) amiért egy élet kaktuszoltási tapasz
talatát megosztotta velem. 

Felhasznált Irodalom: 

Backeberg, C : 1977 Das Kakteenlexikon VEB Gustav Fischer V. JENA 
Backeberg, C: 1966 Das Kakteenlexikon JENA 
Haage, W.: 1981 Kakteen von A bis Z. -Neuman V. Leipzig Radebeul 
Mészáros, Z.: 1969 Virágzó Kaktuszok Mezőgazdasági Kiadó Bp. 
Nemes, L. - Szabó, D.: 1981 Kaktuszok Mezőgazdasági Kiadó Bp. 

Debrecen 



Oésa iéfla 

A z E c h i n o f o s s u l o c a c t u s o k r ó l / n i . rész / 

Zusammenfasuna: Die sldzzierte Vorstellung von zwei gültig besciiriebenen Arten 
dieser Gattung wird mit dem Ietzten TeiI beendet. 

Abstract: The author continues and finishes valid and detailed introduction of 
species ranged among this genus. 

E. tetraxiphus (Otto) Oehme 1898. 

Teste: idővel felnyúlik, oszlopossá vá
lik, világoszöld maximum 15 cm 
magas és 10 cm átmérőjű. A 
csúcsa kissé benyomott és 
gazdagon gyapjas. 

Bordák: számuk 30 db vagy több, 
keskenyek, az areolák alatt ki
szélesednek, hullámosak. 

Areolák: viszonylag közel, 1,5 cm tá
volságra helyezkednek el egy
mástól. Elérhetik a 8 mm átmé
rőt is és kezdetben gazdagon 
fedettek fehér gyapjúval, később 
csupaszok. 

Tövisek: 16-18 db peremtövise áttet
sző fehér, majd később szürkés
fehér. Tüszerűek az alsók a leg
hosszabbak, max. 1,5 cm. 4 db 
középtövise lapított, a középső 
felső a leghosszabb elérheti a 4 
cm hosszat is. Színűk sötét sár
gától a barnáig terjedhet, később 
elszürkülnek. 

Virágok: fehérek vöröses középsáwai 
és torokkal. Viszonylag nagyok 
max. 3,5 cm. 

Élőhely: Mexikó, Hidalgó (Ehrenberg, 
Pachuca) (19. sz. kép) 

- - var. longifíorus H . Bravó 

1969-ben publikálta H. Bravó ezt a 
változatot, mely feltűnően nagy virá
gával 4,5- 5 cm átmérővel és hegyes 
sziromleveleivel tér el az alapfajtól.' 

E.tricuspidalus(Scheidw. )B£r.Gt R. 1841. 

Teste: gömbölydedtől kissé megnyúltig, 
5-8 cm széles, világos zöld, előfor
dul rezes árnyalatú is. Csúcsa 
enyhén besüllyedő. 

Bordák: 30-55 db, keskenyek, hullá
mosak az areolák alatt kiszéle
sednek. 
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Areolák: kezdetben sárgás gyapjasak, 
később csupaszok, egymástól tá
vol vannak. 

Tövisek: 5 vagy több áttetsző fehér, henge
res, kb. 5-7 mm hosszLiak, oldalra 
és felfelé mutatóak. Kettő db kissé 
erősebb felfelé hajló. 1 db főtövise, 
lapított, széles, 1-3,5 cm hosszii, 
hegye hasított illetve fogazott, 
kezdetben vöröses fekete csúccsal. 

Virágok: 1,5 cm nagyok, zöldes-sárgák. 
Élőhely: Mexikó (San Luis Potosi) 
(20. sz. kép) 

- - var. longispjnus H . Bravó 

A középső főtövis liossza elérheti az 5 
cm-t 

E. vaupelianus (Werd. )Tieg . e t Oeh
me 1931. 

Teste: Félgömb alakú a csúcson is 
kissé besüllyedt, mattzöld színű. 
A csúcs fehér gyapjúval sűrűn 
fedett. 

Bordák: 30-40 db karton vékonysá-
gúak, 5-8 mm magasak enyhén 
hullámosak. 

Areolák: 1,5-2 cm-re egymástól, ellip
tikus, a csúcs közelében sűrű 
fehéres gyapjúval, később csu
paszok. 

Tövisek: 15-20 db peremtövis sugara
san álló, üveg-fehér, néha söté
tebb hegyűek. A felsők rövideb
bek az oldalsók és alsók hosz-
szabbak, elérhetik 1-1.5 cm 
hosszat, mind vékony tűszerű, a 
tövük megvastagodott és kissé 

sárgás árnyalatú. Egy vagy két 
középtövise kb. 1,5 cm hosszú, 
kezdetben feketés barna azután 
vöröses-barna sötétebb heggyel, 
és hosszban is növekedhet max. 
7 cm-ig. Egyenesek vagy a felső 
enyhén felfelé hajló. 

Virágok: kb. 1,5-2 cm nagyok, krém-
színűek, a külső szirmokban sö
tétebb középsáwai. 

Élőhely: Mexikó (22. sz. kép) 
Megjegyzés: Meyran úr a nyolcvanas 

években élőhelyi kutatásai során 
tapasztalta, hogy a faj 20 %-nál 4 
db keresztben álló középtövis 
van. Ugyancsak találtak pirosas
ibolya és lilás virágút. Állítják, 
hogy a faj a virág szín tekinte
tében is változékonyabb, mint 
eddig hitték. 

E. violaciflorus (Quehl) Br. et R. 
1912. 

Teste: kezdetben lapos gömb alakú, 
később kissé megnyúlik, ritkán 10 
cm-es átmérőt is eléri. Kékeszöld, 
csúcsa kissé beesett és sűrű fel
meredő tövisek veszik körül. 

Bordák: kb. 35 db, keskenyek, egy
máshoz nyomódnak, hullámosak 
az areolák alatt enyhén kiszé
lesednek. 

Areolák: egymástól 2 cm távolságra, 
besüppedtek, korong alakúak, 
kezdetben szürke filcesek. 

Tövisek: 4 db peremtövis üveges fe
hér a felső pár kb. 8 mm az al
só 12 mm hosszú. A 3 db főtö-
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vis közül a középső kb. 3 cm 
hosszíJ vagy több, rovátkolt, 
kezdetben méz-sárga vörös 
heggyel, enyhén lapított. A két 
oldalsó hasonló hosszú, de 
nem lapított inkább ovális ke
resztmetszetű. A tövisek idővel 
elszürkülnek. 

Virágok: csúcs közelében fej lödnek és 
beékelődnek a tövisek közé. 2,5 
cm hosszúak és átmérőjűek, 
fehérek, bíbor-lila széles közép
sávval. 

Élőhely: Mexikó (Zacatecas, Aguasca-
lientes) (21. sz. kép) 

E. wippermannjj (Muehlpf.) Br. 
et R .1846. 

Teste: gömbölydedtől fordított tojás 
alakúig megnyúlt, sötétzöld szí
nű. Maximum 15 cm magas. 

Bordák: 25-40 db, legtöbbször 30-35 
db található. Enyhén hullámosak 
jellemzően megszakított úgy, 
hogy az egyik borda hirtelen 
megszűnik, ugyanakkor más he
lyen egy bordából kettő keletkezik. 

Areolák: viszonylag közel vannak 
egymáshoz, 1-1.5 cm távolságra. 
Fiatalon gyapjasak, később csu
paszok. 

Tövisek: 18-22 db sőrteszerű, fehér 
peremtövise sugarasan álló és az 
alsók kissé hosszabbak max. 1,5 
cm-ig. Kőzéptövisek száma 3-4 db 
a felső három enyhén lapított az 
alsó csaknem kerek, merevek, tö

vüknél vastagabbak. 2-5 cm hosz-
szúak, kezdetben pirosas-barnák 
később szürkés-barnák lesznek. 

Virágok: 1,5 cm nagyok, sárgásak, 
barnás középsáwai a szirmokon. 

Élőhely: Mexikó (Hidalgó). 

E. zacatecasensis Br. e t R. 1922. 

Teste: Gömbölyű, max. 10 cm átmé
rőjű, halványzöld. 

Bordák: Nagyon vékonyak, kb. 55 db. 
Tövisek: 10-12 db, szétterülő, fehér, 

tűszerű 8-10 mm hosszú perem-
tövise van. Fő vagy középtövise 3 
db, a két oldalsó hengeres rö
videbb mint a kissé lapított és 3-4 
cm hosszat is elérő középső. 
Mind a három barnás színű. 

Virágok: 3-4 cm nagyságúak, fehérek 
többé-kevésbé ibolya-rózsaszín 
illetve levendula színezettséggel. 

Élőhely: Mexikó (Észak-Zacatecas) 
Megjegyzés: A virág ibolya-rózsaszín 

árnyalata némely évben hiá
nyozhat, míg más években vi
szont nagyon intenzív ugyan
azon növénynél. Ennek magya
rázatát nem tudom megadni. 
Időjárás vagy más környezeti té
nyezők is okozhatják. (23. sz. kép) 

- -var. longispjnus Berg. 

Csak egy 3-6 cm hosszú, lapított 1 mm 
széles középtövise van. Ez enyhén hajlRott 
a csúcs irányában és fiatabn lehet bíbor
vörösszínű, majd szürkés-barna lesz. 
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Papp László 

Folyóiratszemle 

British Cactus & Succulent Journal 1998/1 

Az évente négyszer, a Brit Kaktusz és Szukkulens Társaság által megjelentetett folyóirat elsö 
számában P. Berresford, a Dél-Amerika száraz területein élő nagynövésű pozsgás fáról, a Ctiorisia 
speciosa-ról ir. • • J. Pilbeam az Ecfieveria nemzetség változatos és népszerű fajait ajánlja 
tartási tanácsokkal. • • "Változások az importszabályozásban" címmel tudósítja az olvasót B. 
Maddams az Európai Közösség Szabályzata által megváltoztatott (1997/338), az ezeken kívüli ál
lamokból, kertészeti szaporításból származó, un. ANNEX-B (ez tiozzávetölegesen a CITES-ll^-t 
jelenti) növények importjáról. • • G. Ctiarles folyamatosan közli a Copiapoa nemzetség általa ki
alakított, a korábban megjelent Copiapoa monográfiájához viszonyított, új fajbesorolásait. • • Fo
lyamatosan megjelenő cikksorozatában a kaktuszvilág személyiségeiről és a velük kapcsolatba 
hozható növényekről ír C. Glass, és beszámol Hernando Sanchez Merojadanak a szukkulens nö
vények tanulmányozásában betöltött szerepéről. • • T. Bay az Opuntia pachypust ismerteti. H. 
Mays az Európai Unió Nemzetközi Pozsgás Intézetének (ISI) tiszteletbeli képviselője bemutatja a 
legutolsó, az ISI által hitelesített termesztésre engedélyezett faj és fajta növényanyag ajánlatokat. 
• •"Kezdők kaktusza a Rebutia" címmel foglalkozik R. Alabaster az egyik legkönnyebben nevel
hető, leglátványosabb virágú nemzetség néhány kedvelt fajával. • • T. Jenkins ellátogat Namíbia 
un "Gyémánt" vidékére, a legkedveltebb és nagyra becsült Aloe fajok élőhelyére, ahol bemutatja a 
csodaszép Aloe erinacea-t. • • Mammillaria luethyi felfedezése történetét és körülményeit vázolja 
J M. Lüthy és G. S. Hintón a KuaS 1977/11-ban megjelenthez hasonlóan. • • T. Jenkins ismerteti 
Copiapoa megarhiza-t, amelynek szokatlan elágazó, karógyökérrendszere van. • • Végezetül a 
Varjúháj-félék családjának rendszerét korszerűsíti filogenetikai* kutatások alapján R. Stephenson. 

British Cactus & Succulent Journal (B C S J) 1998/2 

Elsőként a Huntingtoni Botanikuskert (Kalifornia) virágba borult AIoei-nak látványát osztja 
meg J. Pilbeam olvasóival. • • N. Gerloff és R. Zahra a Notocactus mínusculus HOFACKER S 
HERM helyzetét vázolja fel, amely közeli rokona a N. ottonisnak. • • A Lima környéki 
veszélyeztetett kak-tuszfajok megmentéséről számol be C. Ostolaza, amelyet a BCSJ természetvédelmi 
alapítványa segít és finanszíroz • • T. Smale a nagy területen elterjedt, csodálatos és változékony 
Conophytum pel-lucidumot, annak rendszertanát és ökológiáját* tárgyalja meg. • • B. Maddams 
megvitatja a védelemre vonatkozó kiadványokat és elindít egy új kezdeményezést a BCSJ 
természetvédelmi alcsoport nevében. • • G. Rowley kegyelettel adózik és emlékezik meg az 
1998. február 23.-án hirtelen elhunyt világhírű amerikai kaktológusról, C. Glassról. • • G. Charles 
folytatja a Copiapoa nemzetség új kombinációinak és korrekcióinak sorát. • • J. Ede két nála 
húsz év után először virágzó kaktuszfaj - Copiapoa krainziana, Austrocactus patagonicus -
történetét írja meg. • • A. Hofacker a szokatlan - palack - alakú Pilosocereus luetzelburgli-ról és 
élőhelyéről számol be. • • A . Butler szintén folytatja cikksorozatának második, a Sansavíeriákról 
szóló részét, amelyben megtárgyalja az egyre több cultivar*.-t (fajta), amely emelkedő 
népszerűséggel a termesztésbe bekerült. • • J. Pilbeam elmélkedik a Sulcorebutiák különleges 
megnyerősége és szépsége felett, és azt latolgatja, hogy mennyire ismeretlenek a termőhelyi 
viszonyaik. • • A z utolsó cikkben R. Zahra leírja a tapasztalatait a pozsgásnövények fejlődéséről 
Málta szigetén. 
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British Cactus & Succulent Journal 1998/3 

P. Berresford "Sünök vadászata" címmel Arizonában és Új-Mexikóban 1997 tavaszán tett útjáról ir, 
amikor is az Ecfiinocereusok élötielyét tanulmányozta. • • 0. Ostalaza beszámol számos perui 
kaktusz védelmi tielyzetéröl. Pisco, Ica és Nazca völgy kaktuszai Peruban c. tanulmányát részben 
a BCSS Védelmi Alapítvány támogatta. • • "Mesterséges megvilágítás - elértietö választás" 
címmel C. Gornham a mestersége megvilágítás témájában az izzók fényéről ír, megtárgyalva az 
ilyen lehetőségeket és a változtatható rendszerek hatásfokát. • • P.E. Dowas megemlékezik 
Dawid S. Hardy dél-afrikai botanikusról, aki e terület jeles pozsgásszakértője, két könyv 
társszerzője volt, valamint több faj őrzi nevét is. • • B. Jonkers megvitatja a Maihuenia nemzetség 
élőhelyét, amely a kaktuszok családjának egyik legdélibb elterjedésű tagja ("Maihuenia - a 
megragadó kaktusz-nemzetség"). • • F. Hochstatter "Egy új és szokatlan Pediocactus simpsonii 
alfaj" címmel bemutat egy új és termetes P. simpsonii formát, amelyet mostanában írt le subsp. 
idahoensis néven. • • P. Swartz beszámol a madagaszkári növényi élőhelyek kiterjedt eróziójáról 
és pusztulásáról "Madagaszkár, a vörös sziget: vérzés a tengerbe" címmel. • • A z "Arc" című 
rovat a gyűjtők tapasztalatainak és kérdéseinek ad helyet. 

British Cactus & Succulent Journal 1998/4 

Ez év utolsó számában J.- Pilbeam Chamaelobivia és Rebiuta mesterséges hibridekről ír, amelyek 
között számos megkapó virágszínű létezik. • • R. Peckover "Amikor kelet és nyugat találkozik" 
címmel a Ceropegia mafegingensist mutatja be, mint ritka, de nagy elterjedésű fajt. • • B. Bates 
cikkének első részében a bolíviai növényfajokat ismerteti, amely közül néhány igen hatásos meg
jelenésű, ezekből is főleg az oszlopos termetű fajok. • • "Hol kezdődik a védelem" címmel D. 
Bach az arizonai kertész megtárgyalja a természetvédelem problémáit egy új faj leírásánál, és 
radikális megoldást javasol. ( A szerkesztő bő kiegészítést fűz hozzál) • • D. és A. Pritchard, 
beszámol az Euphorbía polycephala élőhelyének újabb felméréséről. • • B. Morris írásában 
részletezi a Nemzeti Növény Gyűjtemények Tervezetének céljait és gyakorlatát, amelyet a 
Növények és Kertek Védelmének Nemzeti Tanácsa szervez. • • A J. S. McMillan formálisan leírja 
az Aporocactus flagelliformis és az A., martianus hibridjét* az A. X moennighoffii-t". • • "Öreg 
mag frissen aratva" címmel. J. Watmough a Mammillaria theresae mag csiráztatásáról ír. (A 
magvak 2-3 évig a növényben maradnak és akkor is csiraképesek!). • • "Kutatás a télálló 
szukkulensek után (4) - Kaktuszok I. rész" címmel teszi fel az örök kérdést G. Rowley: Van e 
fagytürő kaktusz ? Felülvizsgálva ismerteti a többé-kevésbé gömb alakú fajokat. • • G. Smith 
"Újabb megjegyzések a pozsgásokhoz" címmel válaszol egy friss írásra az afrikai pozsgás 
növények listájáról és bepillant a nehézségekbe, amelyek ilyen összeállításokban felmerülnek. • • 
R. Martin beszámol egy magtermö Copiapoa solaris virágzásáról. • • R. Stephenson leírja azon 
növényeket, amelyek láthatóan jól nőnek két Costa Blanca-i kertben, Spanyolországban. • • Az 
"Euphorbía horwoodii két formája " címmel olvashatjuk T. Jemkins cikkét a szomáliai növényről. 
• • M. Mays "Egy fa szerű Mammillariáról." ír, amikor a tövisek és a szemölcsök lehullattak a 
növény alsó részéről, ezáltal egy törzsszerü képződmény jött létre itt. 

Debrecen 



Kiss Lásxió 

Uvegházépítés tapasztalatai 

Zusammenfasunq: Nachdem es mehrere verlangt habén, beschreibt der 
Autor seine weiteren Kaldeengewáchshausbau-Erfahrungen aus einem 
anderen Aspekt. 

Abstract: He shares his experiences in building of greenhouse for cacti 
which differs all the types of greenhouses were built untill now. 

1990-ben saját erővel építettem nö
vényeim számára egy 5,5x3,5 méter alap
területű üvegházat. Már akkor is látható 
volt, hogy a gyűjteményem néhány év 
alatt kinövi ezt az alapterületet, de akkor 
elsősorban a telek nagysága, fekvése és 
beépítettsége objektíve nem tette lehetővé 
ennél nagyobb megépítését. Más gyűjtő-
társaknál tapasztaltak alapján egyértelmű 
volt, hogy a talajba süllyesztett kivitel 
mellett kell döntenem. 1992-ben előre 
nem várt módon sikerült megvenni a 
miénk melletti, déli fekvésű telket, mely 
megteremtette a bővítés lehetőségét. 
1997-ben sikerült is bővíteni egy 5,2 x 6 
méteres alapterületű üvegházzal. A kivi
telezést mindkét üvegház esetében teljes 
egészében saját munkaerőm felhasználá
sával végeztem el. IJgy érzem, ez által 
olyan tapasztalatokra tettem szert - pozi
tívra és negatívra egyaránt -, amelyet 
hasznos másokkal is megosztani, akik a 
későbbikben tervezik annak építését. 

Elhelyezés, fekvés, tájolás 
Az üvegház helyének megválasztá

sánál az alábbi szempontokat célszerű f i 
gyelembe vennünk: 
- A kertben lévő épületek elhelyezkedé
sét, annak árnyékának mozgását, az épü
letek magasságát, 
- a telepített fák által vetett árnyék moz
gását, beszámítva a fejlődésben lévő fák 
végleges magasságát, 
- a kert fekvését, a nap járását, 

- az uralkodó szélirányt, különös tekintet
tel azon tereptárgyakra (ha vannak), ame
lyek felfogják a fagyos szelek hűtő hatá
sát. 

A fenti szempontokat érdemes mé
retarányos rajzon rögzíteni és megszer
keszteni. Ennek során a tavaszi és őszi 
napjárást is figyelembe kell vennünk, 
mert ettől nagyban függ a íjiegvilágítás 
időtartama (ez főleg ősszel nem utolsó 
szempont). 

Az üvegház hossztengelyét fontos 
észak-déli irányba betájolni. Ezáltal töb
bek között lehetséges tartósan biztosítani 
a kedvező megvilágítást, valamint a ké
sőbbiekben az üvegház bővítését, tovább
fejlesztését. 

Szabályként javasolt elfogadnunk, 
hogy a megfelelő napsugárzás időtartama, 
mennyisége akkor biztosított, ha az alap
terület és az üvegfelület aránya legalább 
1:1,6 (pl.: 30 m^ alapterület esetén az 
üvegfelületnek legalább 48 m^ -nek kell 
lennie). 

Kialakítás 
A magam részéről ezt úgy értelme

zem, hogy az üvegház hogyan helyez
kedik el a talaj szintjéhez és más épít
ményekhez viszonyítva. Eszerint lehet: 

a. , Földbe süllyesztett, amikor csak a 
sátortető emelkedik ki a talaj felszíne fölé. 

b. , Félig földbe süllyesztett üvegház 
üveg, vagy átlátszatlan oldalfallal és sá
tortetővel. 
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c, A talaj felszínén elhelyezett üveg
ház (a járószint megközelítőleg egybeesik 
a talaj felszínével). 

d. , Épület nyugat-keleti külső főfa
lának déli oldalához rásimuló hozzáépített 
üvegház. (1 .a, b, c, és d ábrák) 

Természetesen a fent említett, illetve 
rajzon ábrázolt tetőszerkezettől esztétikai, 
célszerűségi és egyéb szabályok figye
lembevételével el lehet térni. Az üvegház 
ilyetén való kialakításának helyes megvá
lasztásával elérhető kedvező hatások a kö
vetkezők: 

- a növények napi szükséges és le
hetséges természetes megvilágításának biz
tosítása, 

- a napfénynek tavasztól őszig terjedő 
viszonylag egyenletes biztosítása a növények 
fejlődéséhez, 

- kedvező energia-felhasználási felté
telek biztosítása fűtési időszakban és átme
neti időszakban: kora tavasszal és késő ösz-
szel meghosszabbítva a növények vegetá
ciós időszakát." 

Alkalmazott anyagok és szerkezetek 

Alapozás. 
Az üvegház szerkezeti anyagai ugyan 
nem képeznek jelentős súlyt, de megfe
lelő sávalap létesítése szükséges az építés
kor. Az alapot elegendő 60-80 cm mély
ségűre és 25 cm szélességűre készíteni. 
Az eső okozta talajfelverődés kivédésére 
célszerű a talajszintet (0 szint) fölé 20 cm-
re megemelni az alap felső síkját. Az 
üvegház vasszerkezetének rögzítése érde
kében célszerű a vasszerkezet részére fu
ratokat hagyni, vagy eleve beágyazni a 
betonozáskor azt (2. sz. ábra). 

Az alapot célszerű betonból készí
teni, melynek felső részét vasalással szük
séges megerősíteni. 

Ha az üvegház süllyesztett kivitelű, 
akkor a padlószint alá kell süllyeszteni az 
alapot minimum 40-60 cm-re. Ebben az 
esetben is célszerű vasbetonból készíteni 
azt, miáltal el tudja viselni a téli fagyok 
idején bekövetkező oldalirányban ható fagy 
nyomást. Ellenkező esetben megroppanhat 
az alap, ami a vázszerkezet vetemedését és 
ezáltal az üvegezett felületek tönkremene
telét eredményezheti. Ennek figyelmen kí
vül hagyásával az egész befektetés kárba 
veszhet. Erre lakóhelyemen láttam sajnála
tos példát, mely a gyűjtemény jelentős ré
szének elfagyását eredményezte. 

Vázszerkezet 
A vázszerkezet lehet fa vagy fém kivitelű. 
Fa szerkezet választása esetén igényes 
asztalos és a fa szerkezet szakszerű és 
megfelelő minőségű felületi kezelésére 
van szükség az élettartam növelése érde
kében. 
Legcélszerűbb és talán a legolcsóbb is a 
vas - acélszerkezetű vázszerkezet készí
tése. Ennek tulajdonságai jóval biztosabb 
teherbíró képesség és garantáltan hosszú 
élettartamot biztosítanak. 
A vasszerkezet készítéséhez általában ele
gendő 30x30x4-es T-, illetve L-vasat vá
lasztani. A gerinc kialakításához 40x40-es 
T-vas a megfelelő. Az ajtószerkezet kia
lakításához L-vasat célszerű alkalmazni 
(3. sz. ábra). 

A vasszerkezet elemein a vásárlást 
követően haladéktalanul, a hegesztés meg
kezdése előtt (majd a hegesztési munkála
tok után ismételten) helyes elvégezni a 
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korrózióvédelmet. Alapozó festékként ó-
lom tartalmú (míniumos) festéket, majd pe
dig külső védőréteget alkalmazzunk. Mind
kettőt több rétegben érdemes a felületre 
felvinni. 

Szerelés-építés 
A váz készítésénél szerkesztés alapján az 
előre méretve vágott elemekből kell vé
gezni. Célszerű úgynevezett paneleket 
vagy annál kisebb felületű elemeket ké
szíteni, azaz az egyes oldalakat először 
külön-külön elkészíteni. Az így elkészített 
4 oldalpanelt összehegesztés és betonozás 
előtt módunkban áll segítséggel összeál
lítani, ellenőrizve a méretet és ezáltal 
munkánk pontosságát, az illesztéseket és 
csatlakozásokat. 

A hegesztést megelőzően, mint 
emlí-tettem méretre kell szabni az egyes 
eleme-ket, majd a leszabott elemeket ki 
kell egyengetni, mivel a gyári vasanyag 
nem mindig teljesen egyenes, illetve nincs 
mindig "síkban". A hosszú elemeket 
célszerű kézzel (nem kalapáccsal!) egyen
getni. Ehhez szükséges egy villásfát ke
resni, melynek kérgében nem okozha
tunk nagy kárt. Ezért lehetőleg nem élő 
fát kell választani, vagy a rendelkezésre 
álló élő fa belső felületét ki kell párnázni 
deszkalappal (4. sz. ábra). 

A blokkok összeállításához és he
gesztéséhez mindenképpen sík, lehetőleg 
betonozott területet kell választani, de en
nek híján szintezett pallókon is el lehet 
végezni a hegesztést. Az üveget tartó T-
vasakat előre méretre vágva és kiegyen
getve, valamint az illesztéseket elkészítve 
összehegesztettem a távtartó gömbvassal. 

mely a hőszigetelést biztosító fóliát, illet
ve nyáron az árnyékolt raschel hálót tartja 
kb. 10 cm-re az üveg felületétől (5. sz. ábra). 

Üvegezés 
Az üvegház befedéséhez, üvegezéséhez 
73x15 cm-es kertészeti üveget alkalmaz
tam, melyet az Orosházi Float Üveggyár 
gyártott. Az üvegtáblákat míniumos kittbe 
ágyaztam. Az üvegtáblákat 10 cm-es la-
polással tetőcserépszerüen helyeztem el a 
T-vázra. Az alsó üvegtáblát az üvegtartó 
acéllemeztől 5 mm-es gumibetét választja 
el, miáltal elkerülhető az üveg befeszü-
lése, repedése (a későbbiek folyamán a 
megszilárdult kitt már fixálja az üveget). 
(6. sz. ábra) 

A szellőztetés biztosítása érdekében 
az üvegtáblák egy része kb. 15 %-a) ki
szerelhető. Ezek befogadó vaskeretét hun
garocell szalagokkal béleltem ki, melye
ket szilikonos ragasztóval rögzítettem a 
T-vasakhoz. A hungarocell szalagok ke
resztmetszete 20x5 mm méretű volt. A 
hungarocellre támaszkodó üvegtáblákat ki-
dőlés ellen úgy rögzítettem, hogy a T-vas 
szárát átfúrva, a furatokba 4 mm-es csa
pokat helyeztem, melyek így megtá
masztották az üveglapokat "befeszítve" a 
tartó hungarocell éket. (7. sz. ábra). 
A fentieken kívül más megoldások is al
kalmazhatók, mint pl.: 

- az üvegtáblákat lehet szilikonos ragasz
tóba is ágyazni, 
- az üvegméret könnyebben kezelhető 
nagyságban is legyártható, 
- lehetséges sejtszerkezetű áttetsző műa
nyag, polikarbonát táblákat alkalmazni, 
melyek kellő élettartammal és egyúttal 
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számára kedvező elektromágneses suga
rakat (hasonlóan a fóliákhoz).(Majdnem a 
teljes napsugárzási spektrumot átengedik! 
A szerk.) 
Fűtés 
Az 1991-ben épített üvegházam fűtését a 
lakás központifűtés-hálózatába csatlakoz
tatott külön vízkörrel oldottam meg. Fűtő
elemenként a vízcső, illetve a 2 m hosz-
szúságú csöradiátorok lettek beépítve. Az 
üvegházi fűtés vízkörébe beépítésre került 
egy elektromágneses szelep, melyet egy 
szobatermosztát vezérelt. Téli időszakban 
a belső hőmérsékletet 6 "C-ra állítottam 
be, s ezzel a leghidegebb teleken is +4-5 
°C-t lehetett biztosítani. Megfigyelésem 
szerint, míg a lakásban elhelyezett ter
mosztát 4-5 alkalommal addig, ugyan
ilyen időintervallumban az üvegházi ter
mosztát csak egyszer kapcsolt be, s ezzel 
biztosított volt a melegvíz beáramlása. 

1997-ben bővített üvegház fűtését 
szintén ehhez a vízkörhöz csatlakoztatva 
oldottuk meg, a kivitelezést mindkét eset
ben szakember végezte. 

1997-98. és 1998-99. évek telén (le
kopogom: ez eddig) a fűtés zökkenőmente
sen üzemelt, igazolva, hogy a csökereszt
metszet és a fűtőfelület minden további nél
kül biztosítja a 4-5 °C-os belső hőmérsék
letet akár -15~18 °C külső lehűlés esetén is. 

Mivel a központifűtési-rendszer gáz
fűtésű kazánnal működik, aminél a víz 
keringetését elektromos szivattyú bizto
sítja, fel kellett készülni az áramkima
radás esetén a fűtés biztosítására. Ezen 
helyzet nem kívánatos következményének 
megelőzése céljából egy Szieszta típusú 
gázkályhát állítottam készenlétbe az üveg

házban. A hőteljesítmény méretezéséhez 
az üvegház hőveszteségét kell kiszámolni 
az alábbiak alapján: 
Tb = belső maximális hőmérséklet 5-10 
°C (vagy több) 
Tk = külső hőmérséklet: a Dunántúlon és 
Budapesten -15 °C, az Alföldön és az 
Északi középhegységben -20 "C 
F = üvegház alapterülete (m') 
k = höátbocsájtási tényező, üveg esetén = 
10 (tapasztalati tényező) 
Q = hőveszteség Kcal/h /régi mértékegy
ségben) 
Számítási képlet: Q=Fxkx(Tb-Tk) 

Példa: Tb=+5 "C 
Tk=-20 °C 
F=5 m x6 m=30 m^ 
k=10 
Q=30xl0x(5-(-20))= 

7500 Kcal/h 
A fűtés megtervezését, szerelését 

mindenképpen szakemberrel javaslom el
végeztetni. 

Gázüzemű fűtési rendszer esetén csak 
szakember végezhet szerelési munkákat! 
Az üvegház télen két rétegű fóliával van 
letakarva, mely csökkenti a hőátadási té
nyező értékét s ez a fűtés biztonságát fo
kozza azzal, hogy hötartalék képződik. A 
fólia és az üveg felület közötti távolság 
kb. 5-10 cm, az így kialakított légréteg 
szigetelő hatása csökkenti a hőveszte
ségét, ezzel csökkenti a fűtési költséget is. 

Az üvegház szellőztetését ablakok 
kialakításával lehet biztosítani. A kellő 
szellőzés érdekében az üvegfelület nagy
ságához mérten kb. 15 %-ot kitevő szel
lőző felület kialakítása szükséges (8. sz. 
ábra). 
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Én nem nyitható abiai<oi(at aiiíal-
maztam, hanem az oldalfalai< üveglap-
jainaií egy részét i<ivehetően icészítet-
tem el. Üvegházamnál az alapterület 
20%-át, illetve a sátortető 15-16%-át 
teszi ki a szellőző felület. 

Az alsó kivehető üvegfelület helyére 
a későbbiek folyamán a tartós szellőztetés 
megkezdésekor raschel hálóval vagy szi
taszövettel borított keretet tervezek elhe
lyezni. Ezzel akarom elérni, hogy rovarok 
és egyéb nem kívánatos "elemek" virág
zási időben az üvegházba kerüljenek. 

A fenti nyitható üvegfelülettel 1998-
ban a legmelegebb déli órákban is 35-38 
"C-os hőmérsékletet lehetett biztosítani. 
Szerelés, építés 
Süllyesztett kivitelű üvegház esetén ked
vező talajviszonyok meglétekor célszerű 
pontos és körültekintő munkát végezni az 
alap kialakításánál. Mivel az általam ké
szített üvegház helyén a talaj kötött, feke
te föld, ligy tudtam kiemelni a talajt az 
alapárokból, hogy azzal a zsaluzási munká
kat csak a felső (talaj felszíne felett) 20-25 
cm-re kellett elvégeznem. A viszonylag ned
ves líjld sima felülete képezte az alsó zsalu
zatot. 

Az alap kiásása után - hagyományos 
szintezési módszerrel (9. sz. ábra) - be
állítottam a felső 20-25 cm zsaluját, ami
kor az elkészült, beállítottam az acél
szerkezetű váz, oldalsó paneljeit. Ezután 
ezek sarokpontjait a helyszínen összehe
gesztettem, ezután következett az alap ki
betonozása. A beton 1:4 cement: sóder 
térfogat arányban készítettem híg folyós 
állapotúra, így könnyen lehetett a tömörí
tést kézzel elvégezni. Az alap elkészítése 

után kezdtem az üvegházon belüli föld ki
emelését, de csak a középső növényasz
tal felső szintjéig. Miután ezt elvégeztem 
elkészítettem a belső 5,5x2 méteres alap
területű növényasztal beton kivitelezésű 
vázát az alábbiak szerint: a nővényasztal 
beton oldalának elkészítéséhez a kellő 
mélységű "alap" kiásását az üvegház tény
leges alapjához hasonló módszerrel és gon
dossággal oldottam meg, azzal a kü
lönbséggel, hogy az alap belső oldalát al
kotó felület képezte a zsalu egyik oldalát, 
míg a zsalu külső felületét az alapba he
lyezett fapallókból alakítottam ki. 

A betonozás előtt a belső oldali (fold) 
és a pallóból készített külső zsalu közé 5x5 
cm keresztmetszetű távtartó karót helyeztem 
el. A betonozás megkez-dése után az üreg 
feltöltésével párhuza-mosan ki lehetett húzni 
a távtartó karókat. A beöntött és tömörített 
beton már nem engedte elmozdulni a fa zsa
luzatot. A szilárdság növelése érdekében a 
betonba vasszálakat helyeztem el (10. sz. 
ábra). 

Miután a növényasztal oldalának ki
betonozását elvégeztem és a beton kellően 
megkötött 24 óra után kiszereltem a zsa
luzatot és az asztal külső felületét cement
tejjel - még frissen - lesimítottam. 
Ezt követően (3-4 nap múlva) folytattam 
a talaj kiemelését és a betonozását a (11. 
sz. ábra) szerinti ütemezés szerint. 

A betonozás befejezésével elvégeztem a 
felső gerinc, majd (12.-13./a-b ábra) szerinti 
üvegtartó T-vasaknak a felhegesztését, mely
hez 1 fő segítségre volt szükség a kezdő var
ratok elkészítéséig. Az üvegtartó vasak beépí
téséhez, illetve felhegesztéséhez az üveget he
lyettesítő sablont használtam, mely gyorsította 
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a beállítást és biztosította a pontosságot. A leírtakat egy lehetséges változat-
A sablon az üveglap szélességénél 2x0,5 ként kéméin elfogadni, mely vita vagy ki-
cm-rel volt szélesebb. egészítés alapjául is szolgálhat. 

A taitók elhelyezése után a mere
vítők és függőleges támasztékok hegesz
tése és betonozása következett. 

Az így elkészült új üvegház alapraj- [/ivJLé 
zát és metszetét a 14. sz. ábra tartalmazza. Orosháza 

1 .a ábra 1 .b ábra 1 .c ábra 1 .d ábra 

2. ábra 4. ábra 
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6. ábra 7. ábra 
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9. ábra 
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6. ábra 7. ábra 
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13a. ábra 13b. ábra 
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14. ábra 



, p O Z S G A s . 

Az cikkekben •-gal jelzett kifeje
zések, fogalmak, nevek szerepelnek 
a Pozsgás kislexikonban. 

Agyag: a talaj mechanikai összeté
telében a 0,002 mm-nél kisebb ré
szecskék összessége. Alkotói az elsőd
leges ásványok, másodlagos ásványok 
és amorf ásványi eredetű kolloidok Meny-
nyisége a kötöttséget, vízgazdálkodást és 
tápanyag-ellátottságot befolyásolja. 

Alany: Növényi szövet ill. szervátül
tetéses vegatatív (ivartalan) szaporítási 
módnál a befogadó, gyökérzettel rendelke
ző "nevelő" faj egyedét nevezzük alanynak. 

Alapfaj: Lényegében az először ér
vényesen leírt faj és annak neve. A rend
szertani kutatás és nevezéktan fejlődé
sével, az alfaj fajon belüli rendszertani ka
tegória megalkotásával, az alapfaj alfaji 
neve megegyezik az (alap-)faj nevével, 
pl.: Melocactus acunai subsp. acunai. 

Megjegyezzük, hogy az alapfaj varie-
tes (var.) neve is megegyezik a fajnéwei, 
de annak nincs akkora jelentősége, mint a 
subsp.-nek, hiszen a var. nem védett rend
szertani kategória. Általában a fajon belüli 
rendszertani kategóriákat, amelyek mege
gyeznek a faj nevével nem írják le. 

Alnemzetség: (subgenus) a nem
zetségen (genus) belüli rendszertani al
kategória, amely kifejezi, hogy egy faj

csoport (sectio) más fajcsoportokkal kö
zeli rokonsági viszonyban van. Nem rit
kán rendszerezési, szubjektív hibákat rejt. 

Bioszféra rezervátum: Azon védett 
tertJletek, amelyeket a Föld bizonyos bio
lógiai egységein (biom) belül, a Föld tel
jességére vonatkozó rendkívüli értékű élő
lényközösségeire és lönyezetükre tekintettel 
nyilvánítanak védetté és tartanak fenn. 

CITES: (Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild Fa
una and Flóra) Washingtoni Egyezmény, 
amely a vadon élő állat és növény-fajok 
nemzetközi kereskedelmét szabályozza. 
1973-ban hoztak létre, hazánk 1985-ben 
csatlakozott hozzá. Három kategóriájá
ban az elsőbe tartozóknál teljes keres
kedelmi tilalom van, a másodiknál szabá
lyozott kereskedelem létezhet, a harma
dikban az ország védi nemzetközi segít
ség érvényt szerzésével a fajt, ahol él, így 
csak annak az országnak az engedélye 
kell a kivitelhez. 

(Lásd: Rodics K. 1995. Gyilkos üzlet. A 
KTM Természetvédelmi Hivatalának Tanul
mánykötetei Bp. című fontos művet!) 

Cultivar: (latin) (v. cultivarietes, v. 
fajta) az a fajon belüli rendszertani 
kategória, amely az emberiség által -
tehát nem természetes úton 
kiválogatassal és keresztezéssel jön létre 
valamilyen tenyésztési v. termesztési 
céllal és felhasználással. Általában ivaros, 
de növényeknél a fajta fenntartása 
érdekében ivartalan (pl. dugványozás) 
szaporítóssal őriznek meg. A fajtat 
fantázia névvel látják el és jellegeit 
leírják. (Ez legtöbbször a fajnév utáni 
nem latin fajtanév, idézőjelben). 
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Csirakapu: v. mikropylenek (latin - gö
rög) a magkezdemény kettős burka által 
nem fedett felületet nevezzük. Általában 
csírázáskor ezen keresztül nő ki a csíra. 

Diagnózis: (latin) A botanikában az 
új taxonok (rendszertani egységek, első
sorban fajok) leírása, kötelezően latin 
nyelven történik, ismertetve ebben az új 
faj (faxon) legszembetűnőbb bélyegeit, ki
emelve a legközelebbi rokonoktól való el
téréseket. 

Echinocereus: (latin) tövises .v. 
sünszerű oszlop. A nemzetséget a jel
legzetesen tövises testéről és virágcsö-
véről nevezte el Engelmann 1848-ban. 

Edénynyaláb: v. szállítónyaláb: a 
hajtásos növények szállítószövet-rend
szerének egymással csak helyenként 
csatlakozó kötegei, amelyek a szárban, 
gyökérben, a levélképletekben, a virá
gokban és a termésben alakulhatnak ki, 
ill. telálhatók. A növényi testben végtje-
menő kétirányú és kétfajta anyagszállítá
soknak megfelelően a farész (fatest) a 
vízszállítast, a háncsrész (háncstest) a 
kész tápanyag (asszimiláták) szállítását 
végzi. A pozsgás növényeknél ("nyílt") 
gyűrűt alkotnak, amely merőleges átmet
szésnél jól látszik. 

Epilógus: (görög-latin) szó szerint utó
szó, befejezés, végszó, utóirat, valami
nek a befejező része. 

Filogenetika: (görög) törzsfejlődés
tan, vagy számiazástan az élővilág kiala
kulásának körülményeit és napjainkig le

zajlott történeti fejlődését tanul-má-
nyozó evolúciós tudományterület. A 
filogenetika sok más biológiai rész
tudománnyal is kapcsolatos és első
sorban a rokonsági fokozatok kimu
tatását (törzsfa) tűzi ki célul. Maga a 
törzsfejlődés folyamata a filogénia v. 
filogenezis. 

Humusz: (latin) A talaj specifikus 
szerves anyaga. A talajnak nincs egysé
ges kémiai formátuma és struktúrája. Je
lentős részüket képezik az ún. humátok 
amelyek savanyú közegben csapadékot 
un. huminsavakat adnak. A huminsavak 
sok egységből álló láncszertj, kollidok 
amelyek poliionoktiól épülnek fel. Felépí
tésükben a C, H, O, N, S és P játszik fő
szerepet. A humusz az élőlények lebom
lásából és a kőzetek, valamint más talaj
alkotók mállásából, reakciójából, kapcso-
lataból alakul ki (és változik folyamatosan). 

Köldök: V. hilum (latin): A magkez
deményt, ill. magot a magházzal össze
kötő köldökzsinór (foniculus) magkezde
ménybe, ill. magba belépő része, ame
lyen keresztül a mag kifejlődéséhez 
szükséges anyagcsere megvalósul. 

Lelőhelyi fonna, vagy ökotipus: 
(görög-latin) Egy faj keretein belül létező, 
egy másik ökoöpustól genetikailag némileg 
és területileg teljesen elhatárolódó öko
lógiailag (környezetbiológiailag) jellemez
hető típus, amely meghatározott életkö
rülményekhez alkalmazkodott, így ez 
rendszertanilag alapfajnak tekinthető. 

Lián: Fás, felül csavarodott szárú 
növények (cserjék), amelyek más tárgya-
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kat használnak támaszul. Nagy lombo
zatot fejleszthetnek viszonylag kicsi haj
tástengely (szár) létrehozása mellett, 
Trópusokon gyakori életforma. 

Palacknövények: általában azon 
lágy, fósodó és fasszárú növényeket ne
vezzük, amelyek szárának sejtjei, sza
badon és szénhidrátokhoz kötötten vizet 
raktároznak. Ezek egy része pozsgás 
életmódú növény, pl. Pachypodiumok, 
Nolinak. 

Perícarpellum: (latin) a termőlevelek 
által alkotott termő külső része, így a mag
ház, a bibe és a bibeszál felületi és külső 
szöveti része 

Szabó Dezső: (1926-1984) neves 
magyar kaktuszgyűjtő és szakíró. Szinte 
teljes értékű Gymnocalycium-gyüjtemé-
nye, széles körű irodalmi ismerete és 
munkássága közismert volt. Ezeknek kö
szönhetően választotta tagjai sorába az 
lOS. Több cikke mellett két, kaktuszos 
szakkönyv társszerzője. 

Szubhumid: (latin) A csapadékos
nál (humid) szárazabb, de még nem szá
raz (arid) klímatípus, ahol a csapadék 
mennyisége és eloszlása, a hőmérsék
letek viszonya (és a szelek intenzitása) 
egy enyhén száraz klímajelleget köl
csönöz. (Hazánk esetében ez kb. 700-
800 mm évi csapadék kőzött lehet). 

Tetraxiphus: (görög-latin) Négy tö-
rüt (v. négy kardpengéjüt) jelent a négy 
tör alakú középtövise alapján. 

Taxonómia: (görög) Biológiában az 
élőlények osztályozásának a tudománya. 

Magában foglalja az osztályozás alapjait, 
elveit, eljárásait és az ezek alkalmazásá
val kialakított végső eredményt az osztályo
zási rendszert (, vagyis egy-egy élőlény
csoport rendszerét). Ez lényegében meg
egyezik a fejlődést feltáró, oknyonnozó 
rendszertannal. 

Tricuspidatus: (latin) háromhegyűt 
jelent a középtövisek három hegye után. 

Vegetációs időszak: (vegetációs 
periódus) amely időszak alatt a növény 
intenzív életjelenségeket mutat (pl. nö
vekszik. Más szóval azon időszak, ame
lyen belül az alapvető ökológiai (környe
zet-biológiai) fektorok (fény, hő, víz) 
mennyiségi és minőségi eloszlása fo
lyamatosan kielégíti a magasabb ren
dű növényi élet feltételeit. 

Vulkánikus tufa: Megszilárdult 
finom szemű vulkáni tőrmelékközet, ural-
kodóan vulkáni hamu és kristályok szár
mazéka. 

Xerophyta: v. xerofiton (görög). 
Szárazságot tűrő növényeK amelyek \cbb-
nyire száraz tennőhelyeken v. időszako
san száraz (aszályos) éghajlat alatt él
nek. A szárazságtűrés leküzdésére kü
lönböző módon alkalmazkodtak. Ennek 
alaktani és élettani bélyegei lehetnek és 
nagyon különböző kömyezeti igényű nö
vényeket érinthetnek. A xerofitákhoz so
rolandók a pozsgások (szukkulens), 
amelyeknek általában sekély gyökérzet
ük, kis "szívóerejük" (eredő vízpoten
ciál), nagy hőtűrő és víztároló képessé
gük van, valamint keveset párologtat
nak. 
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Hatóanyagtartalma: Ptitrogén 4 , 0 % , k a l c i u m 2 , 5 % , Magnézium 1,2%, Kéz 1,2%, Bór 0 ,5%. 
Mol ibdén 0 , 0 3 % , Kén 0 ,7%, Myomclcmck . 

Biológiailag aktiv anyagok: cukrok, gyanták, uránsavak, vitaminok. 
Felhasználható minden növényi iuiltúrál>anl 
A makro- és mikroe lemek biz(ositá.sán kivül - fertőzés erősségétől függően részben vagy egészben 
helyettesitheti a gomba- és b a k t é r i u m ö l ő szereket , növényvédő szerekke l együtt alkalmazható, 
azok hatását fokozza. Ellenállóvá teszi a növényt a környezet i tényezők kedveződen hatásaival s z e m 
t>en: növeli a szárazság- és fagytűrésl. 

K U L T Ú R A KEZELÉS DÓZIS K i E G É s z í r ő H A T A S O K 

kalás70soK 
Hyomiriáskor 

virágzás kezdetén 
5 * l /ha 
5-4 l /ha 

s iker niinös<>g}avíló 
gombafer tőzés csökkentése 

kukor ica 
4 0 - 5 0 cm növénymagassáq 

cimert iányás (velömag) 
S « l /ha 
3 .S l /ha 

tápanyagérték növelés 
Javítja .1 mi-gtrrmékenyülést 

napraforaö 
3 0 - 4 0 cm magassáq 

virágzás kezdetén 
S « l /ha 
3-4 l /ha 

a kaszált M-jlfalál v<islagitja 
növel i az olaJtartalm.il 

dinnye stb) 
palánta korban 

Indák meqjc icnése 
kezdeti virágzás 

2 % 
3-5 l /ha 
3-4 l /ha 

erőte l jes gyókérfcj lődés. fokozott megté r 
mékenyúlés . l e r m é s erö le l iesebb növeke

dése, cukoriartakHn növelő tiatás (dinnyék) 

|kirac1k~som 
paprika 

(fólid alaCl b) 

palántakort ian 
virágzás kezdetén 

21 napionta ismételve 

2 % 

5-6 l /ha 

mcgtermékenyü lés nö. 
t e r m é s s / ínezőí lésé l serkent i , 

t e r m é s eltarthatósátvi nö. Javul az fzhalás 

általános 
p^intancvclés 

valódi levelek ki fe j lődése után 
kiúi tctcs előtt 1 2 n.tppal 

2 % 
2 % 

gyökér erÖteUcsebb fej lődés, gyorsul 
kIúHctés után a gyökérzet kifej lődése 

erőteUcsebb szár rtövekedés 

gyümölcs, 
szőlő 

növényvédőszeres ke/e lésekket 
terméstMTtakarilás után 

ősszel még aktív lomtx^zalra 

2 % 

3 % 

cukorta i ta loni növelés 
összizhalAs fokozás 

növel i a l e r m é s tárolhatóságát 
Jól véd a baktér iumos betegségek ellen 

dísznövények, 
virágok, 

(muskátli, 
rózsa stb.) 

(fólia alatt és 
szot>anövényck Is) 

levelek ki fej lődésétől virágzásig 
elvirágzás után még 

aktiv növényélet 

2 % 

3 % 

virágszámnövelés 
virágok szinhatását fokozza 

erőteUcs gyókérfc j lődés 

pázsltrüvek 
nyugalmi Időszak végén 

nyírás után 2-3 nap 
nyugalmi időszak kezdetén 

2<Í/I00m' 
Idl/lOOm-

2.3dl/l00m' 

szinhalás fokozódik 
cröteUcs gyökér képződés 
fokozódó szárazsági űrés 

Javasolt dózis : 
BIOnr-SPECIAL 

Emel i réztartalmi't 
növényKondIt iotii^ló lombtrátiyn. 

Kiválóan alKalnia.s gyúmölcü 
(Tőlcg a lmate rmcsűek ) 

szőlő, szabaorbld l - és róllás 
zöldscfi. és viráfl t e rmesz tésben . 

K iemel ten baktér ium pusztító 
mel lékhatású ( lűzelhalás stb.) 

Javasolt dózis 2<H> vagy 
2-S l/ha. 

0,5-2,0"Vi> töménységben , vagy 
3-6 l i ter /ha mennyiségben. 

2 évig fagymentes helyen 
eltartható. 

Rész le te s fe lv i lágos í tás 
kérhető: 

A Q R O - B I O - C I I E M ' 9 7 KFT. 

4 1 0 0 Beret tyóiOfalu, Piépliget u. 2 8 . 

T e l . : (54) 4 0 1 - 5 7 4 , 4 6 9 - 1 7 3 

Mobil: (06 -60) 3 8 6 - 3 0 3 , 3 8 5 - 5 2 5 
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Keresek 
Astrophytum-mal kapcsolatos leí
rásokat, fotókat keresek. Nagy Jó
zsef 4271 Mikepércs, Arany Já
nos u. 31 sz. S(52) 398-848 

• 
Egyesületünk keres a "Debrece
ni Pozsgás-Tár" c. folyóirat, vala
mint képeslapok készítéséhez 
színes felvételeket. 
(Papirkép, dia, mágneslemez,) 
Kérjük kedves gyüjtötársainkat, 
hogy szíveskedjenek megadni a 
növény nevét, a gyűjtemény tu
lajdonosát, a fotó készítőjét s a 
felvétel időpontját. Kérjük továb
bá a felhasználásra vonatkozó 
feltételeket is közölni (pl. szer
zői jog, adomány, visszakülden
dő). Cím: a Szerkesztőség 

• 
Kaktuszokkal foglalkozó szaki
rodalmat gyűjtök. Vétel és cse
re céljából keresek partnereket! 
Herczeq István 4200 Hajdú
szoboszló, Kösialja 22. sz. 
a 06-52-360939 

• 
Levelező-partnert és cseretár^at 
keresek!. Notocactus, Gymnoca
lycium, Echinocactus, Escobaria, 
Coryphantha, valamint Aizoaceae 
(Kristályvirág-félék) terén. Rácz 
László 4023 Debrecen, Dorogi út 
41 .SZ. S 06 (52) 438-379 

• 
A DEBRECENI KAKTUSZGYŰJ
TŐK EGYESÜLETE várja azon 
adományozó, segítőkész tagjait 
és szimpatizáns gyüjtőtársak je
lentkezését, akik magadománya
ikkal támogatni szeretnék folyóira
tunk színes nyomtatását. A fela
jánlások lehetnek kaktuszmagok, 
afrikai és egyéb, más pozsgás 
magvak. Az adományokat a szer
kesztőség címére köszönettel 
várjuk. Végh Zoltán magfelelős. 

Rod és Ken Preston-Mafham Kak
tuszok Képes Lexikona 1996 Sin-
gapur. {Német nyelvű kiadás is 
érdekel!) Választ a szerkesztő
ség címére vámnk. Huczka Gab
riella, Nagy Ivett. 

• 
Elfogadható áron keressük.: 
C. Backeberg: Die Cactaceae 
l-V. köteteit, valamint 
Csili Kaktuszkedvelő Szakkör Tá
jékoztatóját 1966-1979 Bp. 
Hajdú-Bihari Kaktuszkedvelök 
Tájékoztatóját 1971-72, 1975-
76. Debrecen. 
Kaktusz-Világot 1971-1979. 
Bp. Debrecen. 
Kakteen und andere Sukkulen-
ten-t 1949-1971, Stuttgart. 
Ajánlatokat a szerkesztőség cí
mére kérjük. 

• 
Szeretnék vásárolni Echinopsis 
és Lobivia határozó jellegű szí
nes lexikont. A kiadvány címe 
is megfelel abban a remény
ben, hogy külföldről is meg tud
nám rendelni. Fáskerti Imre 
6723 Szeged Római krt. 33. II. 
em. 1. sz. 

• 
KínáloH 
Reklámlehetőségeket biztosí
tunk kaktusz és egyéb pozsgás 
növények tartásával kapcsola
tos témakörökben. 

Bevezető áraink 
megjelenő 

példányszámonként; 
Fekete-fehér: 

12,5x17,5 cm = 6000 Ft 
12,5x8,5 cm = 3000 Ft 
6,0x8,5 cm = 1500 Ft 
6,0x4,0 cm = 750 Ft 

Színes: 
12,5x17,5 cm = 9000 Ft 
12,5x8,5 cm = 4500 Ft 
6,0x8,5 cm = 2250 Ft 

6,0x4,0 cm = 1130 Ft 
• 

Keresek-kínálok rovatban ked
ves olvasóinknak biztosítunk 
gyűjtői tevékenységükhöz ki
sebb hirdetési lehetőséget, köz
lendőik közreadását. Minden 
megkezdett 10. sor 200 Ft. 

Korábbi években megjelent kiad
ványok korlátozott példányszám
ban megrendelhetők. Lukóczki 
Zoltán 8000 Székesfehérvár 
Apatini u. 2. sz. 
KAKTUSZ-VILÁG 1983-84 250 Ft 
KAKTUSZ-VILÁG 1985/1 125 Ft 
KAKTUSZ-VILÁG 1985/2 125 Ft 
KAKTUSZ-VItÁG 1985/3 125 Ft 
KAKTUSZ-VILÁG 1985/4 125 Ft 
KAKTUSZ-VILÁG 1986/1 125 Ft 
KAKTUSZ-VILÁG 1986/2 125 Ft 
KAKTU.'jZ-VILÁG 1986/3-4 250 Ft 
KAKTUSZ-VILÁG 1989/1^ 500 Ft 
KAKTUSZ-VILÁG 1990/1-4 500 Ft 
KAKTUSZ-VILÁG 1991/1-4 500 Ft 
Megrendelésnél, a Magyar Kak
tuszgyűjtők Országos Egyesü
letének tagjai, akik a tagdíjat is 
rendezték 20 %-os kedvez
ményt kapnak. 

• 
Tájékoztatom a "Debreceni Pozs
gás-Tár" T. olvasóit, hogy elké
szült az 1999. évi növénylistám 
Budai Ferec 6343 Miske, Fö u. 
17. sz. »(78) 367-075 
e-mail: cactusamail.externet.hu 

• 
Folyóiratunkba publikációs cél
lal keressük a Gymnocalycium 
acorrugatum és a G. castel-
lanosii kaktuszfajok virágzó 
egyedét ábrázoló, jó minőségű, 
színes fotóját. (A fotót igény 
szerint visszaküldjük.) Cím a 
szerkesztőség. 

• 

http://cactusamail.externet.hu


T a r t a l o m j e g y z é k 

Szerkesztői üzenet Papp László 57 
L. Papp: Ain Anfang des Sommers 
L. Papp: At the beginning of summer 

Kaktuszgyűjtő szemmel Észak-Arizona és Dél-Utah 
nemzeti parkj ai ban Buglyó Péter. 58 

P.Buglyó: In den Nationalparken von Nord-Arizona imd den Süd-Utah 
mit den Augen eines Kakteensammlers 

P.Buglyó: A cactuscoUector's trip in the National Parks of North Arizona 
and South Utah 

Könyvismertetés Horváth László 62 
L. Horváth: Buchbesprechung (Blum-Lange-Rischer-Rutow: Echinocereus) 
L. Horváth: Book-review (Bluin,W.-LangeJVI.-Risclier,W.-RutowJ: Echinocereus) 

A kaktuszgyűjtemények méltatlanul mellőzött nemzetségei . 
A Weingartia Werdermann nemzetség I . Mánfai Gyula 63 

Gy. Mán/a/: Die ungerechtfertigt auBer Acht gelassenen Gattungen der Kakteen-
Saninüungen Die Gattung Weingartia WERDERMANN (TeiI 1) 

Gy. Mánfai: Genus of a cactus wich is disregarded undeservedly in collections. 
The Weingartia WERDERMANN genus (part I.) 

Folyóiratszemle SM,?/yó Péter 70 
P. Buglyó: Zeitschriftenschau (KuaS 1-6.1998) 
P. Buglyó: Journal Review (KuaS 1-6. 1998) 

Mammillaria fajleírások I . Szutorisz Gyula 72 
Gy. Szutorisz: Mammillaria Gattungsbeschreibungen 
Gy. Szutorisz: Two Mammillaria species 

Az Escobaria nemzetség 11. Papp László-Varga Zoltán 77 
L .Papp-Z. Varga: Die Gattung Escobaria TeiI 2 
L. Papp-Z. Varga: Genus of Escobaria (part II.) 

í g y oltok Peireskiopsisra Végh Zoltán 84 
Z. Végh: So propfe ich auf Peireskiopsis 
Z. Végh: The way I bud onto Peireskiopsis 

Az Echinofossulocactusokról I I I . Dósa Béla 89 
B. Dósa: Über Echinofossulocacteen TeiI 3 
B. Dósa: About Echinofossulocacti (part III . ) 



T a r t a l o m j e g y z é k 

Egyesületünk 1999. I I . félévi programja 92 
Programm unseres Vereines 1999/2. Halbjahr 
Program of our association in 2"'' part of 1999 

Folyóiratszemle Papp László 93 
L. Papp: Zeitschriftenschau (B. C . and S. J . 1-4.1998) 
L. Papp: Journal Review (B. C . and S. J . 1-4.1998) 

Üvegházépítés tapasztalatai Kiss László 95 
L. Kiss: Erfahrungen mit dem Glashausbau 
L. Kiss: Experiences of building a greenhause 

Pozsgás kislexikon PappLászló 105 
L. Papp: Kleínlexikon für Sukkulenten 
L. Papp: Small encyclopaedia 

Keresek-kínálok (DKKE-rovat) 109 
Verkaufs-Angebote 
Look for-offer 

Tartalomjegyzék 110 
Inhaltsverzeichnis 
Table of contents 

Hálsó oldal balra felül: Echinofosssulocactus vaupelianus Fotó: Horváth László 

jobbra felül: Echinofossulocactus zacatecasensis, hosszútövisű forma 

Címoldal: Opuntia basilaris Lalce Mead közelében Fotó: Buglyó Péter 

Hátsó oldal balra felül: Echinofosssulocactus vaupelianus Fotó: Horv 

jobbra felül: Echinofossulocactus zacatecasensis, hosszútö^ 
Fotó: Horváth László 

alsó kép: Üvegház Fotó: Kiss László 

Helyesbítés: 3. kép aláírása helyesen: Scierocactus parviflorus var. interrnedius 



DEBRECENI POZSGÁS-TÁR 
Ismeretterjesztő folyóirat (Educatlonal Journal) 

Megjelenik évente 4 alkalommal 

Főszerkesztő (Managing editor): Papp László biológus-botanikus 
a.; (52) 316-666/20-37 • E-mail:plaszlo@dragon.klte.hu 

Kiadja: 
a Debreceni Kaktuszgyűjtők Közhasznú Egyesülete 

Publish by: Society of (Useful) Cactuscollectors in Debrecen 

Szerkesztőség (Editorial offíce): 
4032 Debrecen, Poroszlay út 38. 11/5. 

Levélcím: AQ\5 Debrecen, Pf.: 82. B (52) 481-985 
E-mail: buglyo@tigris.klte.hu 

Technikai szerkesztők: Rácz László, Szani Károly, Végh Zoltán 
Szerkesztőségi titkár: Lovas István 

A szerkesztőbizottság tagjai (Editorial Board): 
Buglyó Péter, Deli Tamás, Lovas István, Molnár Imre, Papp László, Rácz László, Szani Károly, 

Végh Zoltán 

Terjeszti (Sell by: Society of [Useful] Cactuscollectors in Debrecen): 
A Debreceni Kaktuszgyűjtők Közhasznú Egyesülete 

ISSN: 1419-130X 

A DEBRECENI POZSGÁS-TÁff jogvédelem alatt áll, a belívek, illetve a képanyag másolása, 
azok felhasználása a szerzők és a szerkesztőség előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos! 

Text and illustration copyright © 1998 DKKE 

A folyóirat megjelenését támogatja: 
a Kertészet és Szőlészet és a Kertbarát Magazin 

Fölhívjuk tisztelt olvasóink figyelmét, hogy a közreadott cikkekkel és a folyóirattal kapcsolatos ész
revételeiket levélben a szerkesztőség címére szíveskedjenek megküldeni! Folyóiratunkban bárki 
publikálhat, aki késztetést érez magában színvonalas cikkek megírására. Kéziratokat géppel írottan 
(kézzel írva olvashatóan), mágneslemezen - floppyn - Word-6 és 8-ban fogadunk el, ós kérésre 
azokat visszaküldjük. Egyéb megjegyzés hiányában a szerkesztésben és a tartalmat nem érintő 
szakmai lektorálásban minden jogot fenntartunk! Továbbá a szerkesztőség fenntartja a jogot az 
illusztrációs anyag pótlására a saját készletéből. 

Nyomdai munkák: 
LITOGRÁFIA Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft. 

4032 Debrecen, Böszörményi út. 68. 
Tel/fax.: 342-535 Tel.: (52) 346-788/153 Mobil.: (06-60) 304-466 

Felelős vezető: Vécsei Tibor ügyvezető igazgató 
Formátum: A/5 terjedelem: 4,5 (A/5) ív 
Készült a MSZ 5601 és 5602 szerint 

Debrecen, 1999. 

mailto:plaszlo@dragon.klte.hu
mailto:buglyo@tigris.klte.hu


V I T A F L Ó R A 8 kaktuszok tápoldata 
Összetétel: 3,5% N, 7,5% P,0,, 7,5% K,ü+mikroelemek. Kelhasznális: Különféle kaktuszok és pozsgás növények neveléséhez, 

iztositja a növény fejlődéséhez és dús virágzásához szükséges tápanyagokat. Adagolás: 2 liter önlözövizhez 6 ml ( I kupak) tápoldal szükséges, 
nyáron 10-14 naponta. Kerüljük a túladagolás! 

ércgiclzcs: (iyakorlalilag nem mcrjjczö. Közcgcsz.scgügyi .szcmponttwl gyakorlatilag nem veszélyes. Munkaegészségügyi várakozási idö 
lap. Külön élelmczés-egcszscgügyi clöirások nem szükségesek. Óvatos munkával kerülni kell a szer szembe, szájba. Dörre jutását, esetle-
•s lenyelését. Tilos u szer fel nem használt maradékát, csomagoló burkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba juttatni. Nem tűzveszé-
es . . E Tárolás: eredeti csomagolásban, fagymentes helyen korlátlan ideig eltartható. Gyermekek elől elzárandó, 
lg. sz.: F M 24. n5.V IWT.érvényessége: 2007 február. 




