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Szerkesztői üzenet 

Latin cinnmei is 

Zusammenfassuna: Der Chefredakteur der Zeitschrift stellt dar, auf ftielcher Weise der zweite 
Titel Zustande gekommen ist und mrum er in Lateiniscli fórmuliert wurde, obwohll der 
ungariscite Titel in dieser Ausgabe auch ins Englische übersetzt und hinten abgedruckt 
wurde. Weiterliin gebén den wiclitigsten Teil der Zeitschrift die monographische Artikel. 

Abstract: Chief editor expounds how the other name of our Journal has been förmed and 
why the Latin titie has become second in spite of the fact that the English titíe can also be 
found in the end of this issue. As he says the Journal will consist of monographic artkles 
mostiy in the future too. 

Bizonyára feltűnt minden olvasónknak, hogy magyar nyelvünk gazdagságát talán 
érzékeltető, kicsit régies cime folyóiratunknak kiegészült, a világ más részein, a 
nyelvünknél némileg jobban értett, latin cimmel. A Receptaculum Succulentarum 
Debreceniense szinte szó szerint és átvitt értelemben is ugyanazt jelenti, de nem öncélú 
volt, e latin címválasztás. Miután D.J. Supthut úr elismerő véleményével tüntetett ki 
minket, az általa vezetett zürichi lOS „központ", (Botanikai múzeum /Heitárium/, 
Szukkulens gyűjtemény és dokumentációs központ) számára folyamatos eljuttatását 
kérte kiadványunknak. Benne merült fel az a gondolat, hogy nekünk is kellene egy 
nemzetközi (angol) cim, hogy ők is referálhassanak róla például az lOS tudományos 
folyóiratában a Repertórium Plantarum Succlentarum-ban, íll. a szakirodalmi listájuk 
„teljes" lehessen. 

Természetesen a felkérés hasonlóan boldoggá tett minket, mint megállapításai 
rólunk, s a múltkori szerény megemlítése ennek a szerkesztői üzenetben, most sem 
akar öntelt kiszólássá lenni. Nekünk az a legfontosabb, hogy itt, e hazában várják az 
újabb számokat, ennek erőnk és lehetőségeink szerint - megint, hangsúlyozom egy 
éven belül négy kiadással - igyekszünk eleget tenni. E számunk is nem kis mértékben 
az előzmények folytatása, a monografikus írások, így Weingartia-k, a Notocactus-ok és 
Escobaria-k folyamatos közlése, az úti beszámolók, gyakorlati cikkek és állandó 
rovataink mellett. Szeretnénk ezt az ezután következő, ez évi utolsó számunkban is 
megtartani. Bízva abban, hogy most Anisits János Dánielről szóló különszámunkkal 
együtt vehetik kézbe a hamnadik Pozsgás-Tárat. 

Kívánunk jó telelést növényeiknek és gazdáiknak is. 

Papp László 
A DKKE elnöke-főszerkesztő 



Buglyó Péter 

Kaktuszgyüjtő szemmel Észak-Arizona és Dél-
Utah nemzeti parkjaiban II. 

Zusammenfassung: Der Autor berichtet über seine Reisen, die er im frühen 
Frühjahr am Anfang der Vegetationszeit in der Nationalparken dieser 
Staaten gemacht hat. (Teil 2) 

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

Utunk következő állomása a Ca
nyonlands Nemzeti Park volt. A Grand 
Canyon árnyékában meghúzódó, mintegy 
2000 km^ kiterjedésű terület a Colorado 
fennsík szivében található, melyet a 
Green és Colorado folyók szelnek dara
bokra. Az óriási kiterjedésű, különböző 
magasságig lepusztult vízszintes rétegek 
itt még jobban megfigyelhetőek, mint a 
Grand Canyonban (1. kép), Ez a turista 
inváziótól még mentes, igazi "vad-
Amerika-daratl' páratlan sziklaformáció
kat, színes kanyonokat és érintetlen 
félsivatagi* növény- és állatvilágot ki'nál a 
sátorral és terepjáróval ideérkezőnek. A 
park északi részén tett rövid látogatásunk 
alatt a már jól ismert Opuntia-kal, 
alacsony fűféléket és néhány Echíno
cereus triglochidiatus példányt láttunk. 

Nyugati irányban továbbautózva 
kietlen és alig lakott tájakon haladtunk 
keresztül. A nagyon szeles és száraz 
vidéken teljesen szokatlan világos-szürke 
és drapp szinü erősen erodált üledékes* 

rétegeket figyeltünk meg (2. kép). Néhány 
tiz kilométerrel arrébb a kőzetek színének 
ismételt változása mutatta, hogy a fennsík 
egy másik rétegének felszínre került 
szeletén járunk, majd hamarosan a 
Capitol Reef Nemzeti Park-hoz érkeztünk. 
Ennek a területnek az útjai javarészt még 
zárva voltak a látogatók elől a kedvezőtlen 
későtéli időjárás miatt, Az odalátogatók 
számára a parkot bemutató kiállításon 
láttam, hogy ez a park szigorúan védett és 
a már ritkán látható Pediocactus wíinkleri 
populáció mintegy kétharmadának az 
élőhelye. A környéken tett túránk során 
azonban, amikor a Chimney Rock nevű 
sziklaképződményt néztük meg (3. kép), 
semmilyen kaktuszt nem láttunk. 

Utunkon egyre feljebb kapaszkod
tunk, amit a táj és a növényzet arculatának 
megváltozása is jelzett. Az erősen lepusz
tult puha homokkő rétegekből álló talaj
felszín helyett itt a megmaradt keményebb 
kőzetekből legömbölyített hegycsúcsokat 
fomnáltak a temiészet erői, és egyre több fás-
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szárút is láttunl(. Estére érl<eztijnl< meg a 
Bryce Canyon Nemzeti Parl<-tioz. Ez a 
l<isméretü nemzeti parl< volt számomra az 
út egyik legszebb állomása. A Bryce 
Canyon National Park lényegében nem 
kanyon, hanem egy erősen erodált* 
félkörív alakú katlan, a Colorado fennsík 
legmagasabb része. Különleges, lazac
rózsaszínű sziklaképződményei csak itt 
figyelhetők meg, ugyanis ez az üledékes 
réteg már teljesen lekopott a fennsík 
délebbi részein. Gyönyörű látványt élvez
hettünk a Park Sunset Point nevű helyé
ről az alatta elterülő Silent City (Néma 
Város) nevű, kőoszlopokkal ékes amfiteát
rumra (4. kép). Kora áprilisi, ott jártunkkor 
még friss hó csillogott a napsütésben a 
sziklák csúcsán. Dél-Utah magasabban 
fekvő pontjai, így ez a terület is szigetként 
emelkedik ki - növény-világát is tekintve -
a környező vidék sivatagias vegetáció
jából. Sok lombhullató és fenyőerdőt 
láttunk itt. 

A nap hátralevő részét a közeli és 
nem kevésbé híres Zion National Parkban 
töltöttük. A kb. 500 km^ kiterjedésű Zion 
sokszínűségével hívja fel magára a fi
gyelmet, az idelátogató minden évszak
ban talál itt valami szépet, A vulkáni 
eredetű, bizarr formájú hegycsúcsok, az 
érdekes, az eddigi vörös homokkőtől tel
jesen különböző sziklaszínek, a sötét 
kanyonok, a vízesések és a tengerszint 
feletti magasságtól függően változó, 
dúsabb növényzet jellemzi ezt a nemzeti 
parkot (5. kép). Talán az amerikai turisz
tikai igényeknek való jobb megfelelés vagy 

a jobb megközelíthetőség az oka, de ez a 
park sok látogatót vonzott már kora 
tavasszal is. Igaz itt nyoma sem volt a 
Grand Canyonnál tapasztalt német és 
japán turista inváziónak, A gondosan kar
bantartott parki úton többször is megállva 
derítettük fel a Ziont, A keleti bejárattól 
érkezve szerpentineken* és alagúton ke
resztül értük el a fővölgyet (Zion Canyon) 
majd gyalogtúrával közelítettük meg a 
Weeping Rock-ot (Könnyező Szikla) és az 
Emerald vízesést. 
Másnap Arizona állam érintésével, kőr
útunk végéhez közelítve, ismét vissza
tértünk Nevadába, ahol úti célunk a Laké 
Mead Recreation Area volt. Ez az üdülő
övezet Las Vegashoz nem túl távol, a tóvá 
duzzasztott Colorado folyó mellett 
található. Először a festői Valley of Fire-ön 
(A Tűz Völgye) (6. kép) haladtunk keresz
tül. A víz közelségének ellenére ez a 
terület rendkívül száraz és forró, így nem 
csoda, hogy hamarosan mindenfelé 
Opuntia basilarisok ezreit láttuk az út 
mellett. Egy benzinkút szomszédságában 
pedig rögtönzött „minibotanikuskerf mu
tatta be a környék szukkulens flóráját (7. 
kép). Nagy örömömre Ferocactusok is 
feltűntek, idős példányaik messziről lát
szottak az országút menti kopár, köves 
területekről (címlap fotó). Néhány rövi
debb megállásunk során számos Fero
cactus cylindraceus-t (9. kép), néhány 
Echínocereus engelmannii-t (10. kép) és 
Echinocactus polycephalus-t (11. kép) fi
gyeltem meg egymáshoz egészen közeli 
élőhelyeken. Ugyan a Ferocactusok né-
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melyikén tavalyi száraz terméseket is lát
tam, fiatal növényeket egyet sem találtam 
az idősebb növények oltalmában. 

Notia egy relatíve kis, mintegy két 
Magyarországnyi területet jártunk be, 
utunk során igen eltérő növényvilágot 
láttunk. Az alacsonyabb fekvésű, nagyon 
szélsőséges klímájú területek adnak 
otthont a szukkulens növényeknek is. Dél 
felé haladva, a téli minimum-hőmérséklet 
emelkedésével megjelenhetnek a kevésbé 
fagytűrő fajok is, pl. a Ferocactusok. A 
Colorado fennsík legmagasabb pontjain 
valamivel több a csapadék, kedvezve a 
lombhullató és örökzöld fásszárúaknak. 
Ugyanakkor a hegyvidéki éghajlat miatt 
télen sok hó is hullik. Itt csak a kifejezetten 
télálló kaktuszok a Scierocactusok és a 
Pediocactusok élnek meg, egy részük 
nagymértékben adaptálódva a nem telje
sen nyílt, félárnyókos élőhelyekhez. 

Utunk végén ismét Las Vegasba 
értünk, ahol elutazásunk előtt még meg
néztük ezt az ellentmondásos várost. 
Hatalmas luxusszállodák, fényár, csodála
tos parkok és óriási pálmafákkal szegé
lyezett sugárutak, mindez a sivatag köze
pén. Mindnyájan tudjuk, hogy a természet 
által csak mostohán megáldott 
Nevadában a szerencsejátékok engedé
lyezése hozott fellendülést, Az eredmény 
pedig nem maradt el. Las Vegas a legek 
városa: a legnagyobb egy főre jutó elek
tromos energia felhasználással vagy a 
világ legnagyobb szállodájával. Hogy 
giccses-e vagy különleges, ezt mindenki 
döntse el maga, mindenesetre egyszer 
érdemes megnézni. 

'8(«^ "Péten. 
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Buglyó Péter 

Folyóiratszemle - KuaS 1998./7-12. szám 

1998/7. 

A KuaS júliusi számában G. Fritz két bolíviai ritkaságot mutat be: a Lobivia 
cinnabarina var. draxleriana L 331-et és a Sulcorebutia purpurea-t. Élőhelyi fotókkal 
is illusztrált Írásában E. Lutz a Copyphantha recurvata fajt ismerteti, míg G. R. W. 
Frank arra a kérdésre válaszol, hogy vajon tényleg csak egy alfaj-e az Echinocereus 
pamanesiorum ssp. bonatzii. A taxonómiai* rovatban J. Lavranos dolgozata olvasható 
madagaszkári új Aloe fajokról; az A. compressa var. paucituberculata var. nov., az 
A. cyrtophylla spec. nov., az A. berevoana spec. nov. és az A. megalocarpa spec. 
nov. kerül bemutatásra, K-H. Scháfer a Ferocactusok virágoztatásával kapcsolatos 
tapasztalatait teszi közzé. 

1998/8. 

Pompás fotókat is bemutató írásában P. Hausen a Lophophora wllliamsii faj 
rendkívüli változékonyságáról ír. A gyűjtésre érdemes fajok közül D. Herbel ezúttal a 
Coryphantha erecta-t, a Heliocereus elegantissimus-t, a Sedum 
nussbaumerianum-ot, a Mammillaria theresae-t, a Hylocereus purpusili-t és a 
Haworthia papillosa-t ajánlja. A taxonómiai* rovatban a Mammillaria giselae kerül 
bemutatásra J. Lüthy tollából. T. Bolliger arról számol be, hogy a magról vetett, 
szabadföldi Yucca whipplei példánya 13 év után pompás virágzattal örvendeztette 
meg. 

1998/9. 

Nagyszerű képekkel illusztrált írásában H. Borger a hárombordás Astrophytum 
myriostigmákat mutatja be. R, F. Dicht és A. D. Lüthy tollából a Coryphantha sulcata 
(ENGELMANN) BRITTON & ROSE és három, F. Bödeker által 1930. körül leírt és 
újnak tartott faj kerül összehasonlításra. Ha egyéves korukban virágzóképes 
magoncokat szeretnénk, akkor - W, Niestradt javaslatára - oltsunk Selenicereus 
grandiflorusra, W. Rauh az Uncarina decaryi-t írja le és mutatja be Madagaszkár 
szigetéről, Rövid, argentínai úti beszámolójában F. StrigI a Gymnocalycium 
spegazzinii tartásához ad tippet: a sok friss levegő és a teljes napon tartás pompás 
töviseket hoz létre, legalábbis a mellékelt fotón látható termőhelyi példány ezt bizonyítja. 
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1989/10. 

„Élettér gipszes talajon" címmel közli a KuaS októberi száma P. Lechner, G. 
Jautschgi és R. E, H. Valencia munkáját a Turbinicarpus lophophoroides-ről. A 
foltokat és klorózist okozó Scierotium gombák elleni védekezésről ír G. Gröner. (Ő a 
vizsgálatok alapján a Rovral nevű szert ajánlja ellene.) D. Herbel ismét bemutat számunkra 
néhány gyűjteni valóan szép pozsgást, most az Ariocarpus agavoides-t, a 
Gymnocalycium friedrichii-t, a Melocactus ernestli-t, az Opuntia pycnacantha var. 
margaritana-t, a Crassula schmidtii-t és a Sedum morganianum-ot. A kizárólag 
Madagaszkáron előforduló Uncarina nemzetség ez idáig 11 leírt faja virágainak 
színgazdagságát mutatja be W. Rauh újabb munkájában. A IVIachaerocereus 
eruca veszélybe került mexikói élőhelyéről közöl irást A. Anaya. „Mexikótól Utah 
északi részéig" c. munkájában. E. Lutz az Echinocereus engelmannii formakört 
mutatja be. 

1998/11. 

A Kis-Antillák St. Lucia szigetére kalauzol P. és B. Braun, ahol a Melocactus 
intortus egy új élőhelyét írják le. Hogyan spórolhatunk az üvegház téli fűtésén? Ehhez 
ad tanácsot W. Ronge munkája, amelyben a duplafóliás takarással szerzett tapasz
talatait adja közre. Gyönyörű fotókkal illusztrált írásában W. van Heek az Ariocarpus és 
más mexikói kisnemzetségek élőhelyét mutatja be. Az eredeti termőhelyén újra 
megtalált Coryphantha salinensis új leírását publikálja R. F. Dicht és A. D, Lüthy. 
Szukkulensek és egy művész kapcsolatáról szól R. Spolin önéletrajzi írásában. 

1998/12. 

„Két sorban elhelyezkedő porzószálak" c. írásában A. Hofacker és P. J. Braun a 
Brasilicereus nemzetséget, míg C. Craib az Euphorbia hypogaea fajt mutatja be. 
Disocactus quezalteus, Echeveria pulvinata, Copiapoa calderana, Opuntia 
bulbispina, Aloe krapohliana var. dumonlinii és Micranthocereus dybov/skii -
ezeket a fajokat ajánlja D. Herbel a decemberi számban. Az üvegházban is virágozhat 
az Agavé potatorum var. verschaffetii! Erről tudósít J. Eltelt és W. Riedel, Néhány 
különleges Trichocereus hibridről olvashatunk K. Echert tollából. M. Meregalli egy új 
Gymnocalycium faj, a G. angelae spec. nov. leírását adja közre. A Dolichothele 
longimamma tartásával és szaporításával kapcsolatos tapasztalatairól ír K. Vollert P. 
Braun a KuaS 1998/2. számában megjelent Hofacker cikkre reflektál az Uebelmannia 
nemzetség taxonómiájáról, valamint a nemzetség élőhelyével és tartásával kapcso
latban. 



Papp László 

Folyóiratszemle 

British Cactus & Succulent Journal 1999/1 

E jeles,a Brit Kaktusz és Szukkulens Társaság által megjelentetett folyóirat első számában 
Tom Jenkins „Kapcsolatom a Haworthiákkal" cimmel ir az általa kedvelt, nála fejlődő, 
többségében színes megjelenésű Hawortiákról (H. comtiniana, H. reinwardtii var. olivacea, H. 
lockvroodii, H koelmanbrum, H. setata var. gigás, M. bolusii. Ezekről képet közöl.). • • A 
Nemzetközi Szukkulens Intézet (ISI) által 1999-ben ajántott kertészeti célokra 62 pozsgás fajt és 
fajtát tárgyalja meg Hany Mays, amelyekből 30 kaktusz. Ez utóbbiból 20 Echinopsis hybrid, 
valamint 4 egyéb fajta (cv.). • • „ Mammillariák bőségben" cimmel ir J. Pilbeam a sok új és 
feltámadt névről amelyet a nemzetségben közöl W. Reppenhagen. • • Rene Zahra egy új 
brazíliai kaktuszt ismertet „Piemebraunia - egy új nemzetségü érdekes kaktusz Braziliából" 
cimmel, amely nem kis vitát kavart fel a rendszerten világában. (Ugyanis a nemzetségek 
amelyekbe sorolták volna kis rokonságot mutatnak, az új nemzetség nevek teírása pedig nem volt 
mindig tök^tes.). • • „Echinocereus, knippelianus az élőhelyén" cimmel tudósít P. Bemesford és 
P. Hoxey megtalálván a temiőhelyén e két alfaját az E. knippelianusnak (subsp. kruegeri, subsp. 
neyessii). • • Pitosocereus chiysostele (Vaupel) Byles & Rowley subsp. cearensis P.J. Braun & 
Esteves - ,A Pitosocereus egy új alfaja a brazillá Ceará államból" ezt a elmet adfa cikkének a két 
neves auktor*, részletesen ismertetve az alapfaj és új alfajának felépitesbeli sajátosságait, latin 
diagnózissal is. • • Bili Maddams a Védelmi Bizottság elnöke tudósít a CITES I. faijainak 
magkereskedelemmel kapcsolatos rendelkezések fejleményéről, „Védett és veszélyeztetett 
pozsgás növények magjainak kereskedelme" címn îel. • • Egyesületi hírekkel, könyvismertetések 
vannak a további okialakon. • • „Téláltö pozsgások utón kutatva" címmel folyfa^a sorozatónak 5. 
részét (ezen belül: Kaktuszok 2. rész) G. Rowley befejezve áttekintését a téláito kaktuszokról, 
nevezetesen a Opuntiákról, mint az elsődlegesen ilyen körülmények között tartható nemzetség 
néhány fajáról ! • • Hany Mays mesél el néhány nem áltólános és ritkán interpretólt* 
megfigyelést, amelyet a Kaliforniai félszigeten tett egy kirándulása során ( „Különféle 
megfigyelések egy Kalifomiai félszigeti látogatáson"). • • 

M Atoe suzanae visszatelepifése Madagaszkán3.(3. rész) A következő fejezef cínij résszel 
folyta^uk G.F. Smith és P. Swartz dél-afrikai kutatók e ritka, majdnem kipusztult faj mesterséges 
szaporitóssal történt visszaültetésének és védelmének történetét, amelyben egy későbbi 
kollégának D. Spencemek - aki közben elhunyt - ajánlják Írásukat, s aki jelentős szószólója volt a 
növények, így az áloék, és ezért btodíverzitós megőrzésének és az élőhelyük védelmének. • • 

T. Mace a Selínicereus virágokról írva elemzi, hogyan lehet metszeni az elburjánzó 
Selenicereus-okat, nagyszámú virág fejlődésének eredményében. • • 
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Az olvasók kérdéseire adott válaszokkal, valamint új és népszerű irodalmak elmének 
(árának, rövid ismertetésének, oldalszámának) lajstromával záródik e szám. 

British Cactus & Succulent Journal 1999/.2 

Az évi négy számban megjelenő angol folyórat ezévi 2. O'úniusi) száma T. Jenkins 
Írásával kezdődik. 

„Tylecodon* - a téli növekedésű pozsgások" cimű irása megvitatja a gyűjte
ményében lévő három Tylecodon (Crassulaceae) téli fejlődését, akkor amikor sok 
szukkulens nyugalomban van, • • Bili Weighlman folytatja beszámolóját, tapasztalatát 
egy problémáról Mexikóban, egy új Euphorbia faj megtekintése után „Tanúságos 
történet és egy kérdés" címmel. • • „ Látogatás a Ceres Karoo Patatsrivieri területén" 
címmel tudósít egy érdekes napról P. Fourie, amelyet növény kereséssel töltöttek el a 
címben szereplő területen Dél-Afrikában, Euphorbía-kat, Conophytum-okal, Litops-okat, 
Didymaotus-t* találva. • • „Az Espostoa Br. & R. nemzetség" ez a címe G. Charles 
tanulmányának a genus fajairól, amelyek a legnépszerűbbek és nagy területen 
növekednek a cereoida kaktuszok nemzetségei közül. • • G. Row l̂ey folytatja sorozatát 
a télálló szukkulens növényekről. Valamennyi pozsgás nemzetség közül legszélesebb 
élőhely tűrőképességével rendelkezve, a tavaktól a sivatagokig, a Crassuláknak szintén 
kiterjedt fagytűrésük is van ? (Kutatva télálló pozsgások után (6) - Crassula-k ). • • E, 
Pendletontól olvashatjuk a „Kérvény: gyors riporf sorozatában a „BCSS körlevelének" 
aktuális helyzetéről, bevonva a szakértőket néhány újkeletű tanulmányról is. • • A helyi 
csoportok tevékenységének leírása után a The Cactus File sorozat következő, 
Pachypodium és Adenium című könyvét ismertetik G. Rowley-nak. • • Folyóirat 
ismertetésekkel folytatódik a lap (CSJ-(US)*, Aloe, The Journal of the Mammillaria 
Society), majd L. Newton az Agavé gypsophila-ról, mint alábecsült fajról ír, amely elég 
ritka növény. • • Egy vitatott faj rendszertani, növényfőldrajzi, alaktani helyzetét 
tárgyalja meg N. Gerloff és R. Zahra, az első szerző által leírt Notocactus ruoffii-ról, 
összehasonlítva a rokon fajokkal. • • „A BCSS (British Cactus and Succulent Society) 
és más nagy-britanniai szervezetek a számítógép világhálón" címmel mutatja be a 
lehetőségeket T. Mace, nagy részletességgel. • • Az Adenum* obesum arábiai 
formáját teszi közé S. Collenette (a növény rendkívüli változékonyságot mutat az arab 
félszigeten). • • A mostanság faji rangra emelt Turbinicarpus (subgen. Gymnocactus), 
zaragozae-ról ad részletes mag-mikromorfológiai* és egyéb összehasonlító leírást A. 
Mosco és C. Zanovello olasz szerzők, • •Cl ive Innesről (1909-1999) emlékezik meg G. 
Rowley aki híres szakíró, s az lOS-nek és számos pozsgásokkal foglalkozó társaságnak 
is a tagja volt. 





8. kép Echinocactus polycephalus 

Fotó: Buglyó Péter Fotó: Buglyó Péter 



Horváth László 

KÖNYVISMERTETÉS: 

Rob Bregman: The Genus Matucana (ISBN 90 5410 638 7) 
(A Matucana nemzetség) 

E 140 oldalas könyv 1996-ban jelent meg, az A. A. Balkema kiadó gondozásában 
Rotterdamban. 

Szerzője az Amsterdami Egyetem ismer és elismert szaktekintélye. Könyvében 70 színes 
kép, több tucat fekete-fehér magfelszíni felvétel, valamint rajzok és térképek segítik számunkra 
az azonosítást ós tájékozódást. 

Son-endben a következő fejezeteket találjuk meg: 

1. Rendszerezés és kapcsolat más, Matucana-khoz közelálló fajokhoz. 

2. Morfológia - a tipikus Matucana növénytelepítése. 

3. Az élőhelyek geológiai és éghajlati viszonyai. 

4. Szaporodás. 

5. Szaporítás magvetéssel és oltással. 

6. A Matucana nemzetségen belüli fajok csoportosítása. 

7. Kulcs az azonosításhoz. 

8-11. Egy-egy csoporton belüli fajok részletes ismertetése. 

12-13. A Matucana-khoz valaha kapcsolt fajnevek szinonimjainak felsorolása valamint 

teljes gyűjtőszám-lista található az utolsó részekben. 

Összességében elmondható, hogy egy nagyon szép kiállítású, jól rendszerezett, 
botanikában kevésbé járatos ember számára is használható művet vehet a kezébe az, 
aki szereti a Matucana nemzetségbe tartozó növényeket, és megvásárolja ezt a 
könyvet, hogy gyarapítsa tudását. 



Folyóiratszemle 
Zusammenfassuna: Der Redakteur der Zeitschrift des Staatlichen l^kteenverbandes (ItKOE) 
informiert darüber, wie die Zeitschrift AlbaFlora Zustande gekommen ist und v/elche Ziele s/e 
verfoigt. 

Abstract: The editor of Hungárián National Cactus Society (MKOE) (It differs from our society in 
Debrecen) reports the forming of theirjoumal (Aiba-Flóra) and theiraims. 

Mindazon l<edves olvasóinl<at szeretnénl< megfelelően tájékoztatni az AlbaFLORA -
Kaktusz-Világ c. lapról, akik még nem ismerik. Ezért az erre legilletékesebbet, a 
szerkesztőjét kértük fel a kiadvány bemutatására. (A szerk.) 

Az AlbaFLORA 

A Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete 1971-ben alakult meg. Céljai 
között megfogalmazta szakmai folyóirat megjelentetését is. A folyóirat neve Kaktusz-
Világ lett, amely sok éven keresztül jelent meg, több-kevesebb rendszerességgel, a 
mindenkori anyagi lehetőségek és az éppen hivatalban lévő vezetőség hozzá
járulásának függvényében. A lap érdeme, hogy az egyre népszerűbb hobbi művelőinek 
végre megfelelő magyar nyelvű ismeretanyagot biztosított. A legismertebb hazai 
gyűjtőkön, kaktuszkertészeteken és tudósokon kívül számos elismert külföldi szerző is 
publikált az oldalain. 

A rendszerváltás nehéz anyagi helyzetbe sodorta a civil szerveződéseket, így az 
egyesületet is. Nagyrészt ennek köszönhetően a lap megjelenése a nyolcvanas évek 
végén bizonytalanná vált, három éven keresztül évi egyetlen, összevont szám látott 
napvilágot, majd az 1991-es számmal a megjelentetést az egyesület felfüggesztette. 

Ezzel nagyjából egy időben szűnt meg a másik országos egyesület és annak lapja, 
a Tövisek is. így a magyar gyűjtők nagy része rendszeres szakirodalom nélkül maradt 
hosszú időre. Az Országos Egyesület keretén belül működő székesfehérvári csoport 
néhány tagja 1996-ban elhatározta, hogy helyi használatra egy saját lap indításával 
próbálkozik. így született meg 1996. októberében az AlbaFLORA. A név Székesfehérvár 
római kori nevéből - Alba Regia - és a gyakori botanikai fajnévből (albiflora = fehér 
virágú) {flóra =virég, növény) ered. A lapot, készítői országos terjesztésre nem szánták, 
cikkírásra azonban felkértek számos, az ország különböző részein élő ismert és 
szakmailag elismert gyűjtőt. Nekik köszönhetően még az évben megjelenthetett a 
második szám. Ezután cikkek sokasága kezdte elárasztani a szerkesztőséget, valamint 
egyre többen ajánlották fel segítségüket egyéb vonatkozásban is, aminek ered
ményeként például a lap első számától kezdve elérhető a számítógépes világhálón. 
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Jelentós segítséget kaptunk a csoportunkat befogadó művelődési háztól, a Székesfehén/ári 
Helyőrségi Klubtól is. Az egyesület is felajánlotta segítségét, a 6. számtól kezdve lektorálást 
biztosít, ami jelentős lépés volt a minőség irányába. 

A következő év végére kiadtuk a lap 10. számát. Hírünk az országban gyorsan terjedt, 
egyre nagyobb igény mutatkozott az országos terjesztésre, annak ellenére, hogy a kivitel 
nagyon szerény volt. Számítógépen szerkesztett, kinyomtatott példányból fénymásolón került 
sokszorosításra. Szakmai és szerkesztési színvonala, azonban egyre javult, valamint 
terjedelme jelentősen bővült. A szerkesztők felajánlották az egyesületnek az országos 
terjesztés lehetőségét, illetve, hogy legyen az AlbaFLORA az egyesület lapja is. így 1998-tól 
kezdve az AlbaFLORA - megtartva nevét, de felvéve a régi egyesületi lap nevét is -, 
AlbaFLORA - Kaktusz-Világ néven jelent meg, napról-napra növekvő példányszámban. 
Újabb jelentős lépés volt 1999. januárja, amikor a kiadvány nyomdai előállítására tértünk át 
és színes külsőt kapott a lap. Ezt a támogatók, szponzorok felkutatása tette lehetővé. 

Ma a folyóirat kéthavonta jelenik meg. A/4 fomiátumban, számonként 32 oldalon. A 
Mammillaria - kedvelőknek évente három alkalommal a régi Kaktusz- Világ-ból már jól ismert 
Polyedra melléklet nyújt plusz olvasnivalót, a Gymnocalyciumokról és rokon fajairól pedig a 
tavaly indított Anisitsianum ad többlet ismeretanyagot. A kiadványba illesztettük az egyesület 
hagyományos infomiációs oldalait is, a Közleményeket. 

A lap legfőbb erényének ma a megbízható, időben történő megjelenést tartjuk. 
Garantálva, hogy az aktuális lapszám a megjelenés hónapjának utolsó napjáig az előfize
tőhöz kerül. Ugyancsak pozitív a lap folyamatos fejlődése, amely napjainkban sem állt le. A 
következő évben további jelentős minőségjavítást ten/ezünk olyan módon, hogy a lap ára 
ehhez képest kisebb mértékben fog növekedni. 

A Debreceni Pozsgás-Tár készítőivel annak első megjelenése óta jó kapcsolatokat 
építettünk ki. Mindkét csoport célja az olvasók szolgálata, amit nem egymással 
rivalizálva, hanem egymást segítve és egymás eredményeit elismerve képzelünk el. 

Az AlbaFLORA - Kaktusz-Világ előfizethető a MKOE csekkjén, amelyet kérésre 
megküldünk. Előfizetési díj 1999-évre: 1.320 Ft. A régi, országos terjesztésre nem került 
számok is megrendelhetők utólag. Megrendelhető a megjelent számok CD lemezre 
mentett anyaga is, valamint ennek böngészhető változata. Az érdeklődők minden 
információért az egyesület elnökéhez (Pintér Péter 2132 Göd Bocskai u. 19/a 8 27/ 
330-166) és a szeri^esztőhöz (Lukoczki Zoltán 8000 Székesfehérvár Apatini u. 2 sz. 9 
22/326-571) fordulhatnak. 

Lukoczki Zoltán 
Székesfehérvár 



Libnár Antal 

Gondolatok és emlékek a debreceni kiállításokról 

Zusammenfasunp: Der Autor schreibt über die diesjahríge Ausstellung in 
Debrecen, die vom Komitatskulturhaus organislert wurde und aus diesem 
Aniass gedenkt er das Haupt neigend vor den Verstorbenen der bisher gröBten 
Ausstellung (1975) in Ungam. 

Abstract: The author writes about exhibition organized by Cultural Centrum of Hajdú-Bihar 
Countryin Debrecen and the biggest exhibition in Hungary till now (1975). He also recalls dead 
people resigning himseif to their notabiiity. 

Teljes volt a meglepetésem, amikor levelet kaptam Debrecenből, a 
Művelődési Háztól, amelyben, arról értesítettek, hogy ismételten meg akarják a 
karnevál alkalmából rendezni a kaktuszkiállítást, amelyen szívesen látnának. A 
meglepetésem azért volt nagy, mert vagy 10 éve abbamaradt a rendezvény, és 
azelőtt szinte minden év augusztus 20-a alkalmából „Környezetünk élő díszei" 
néven volt megszervezve a bemutató. 

Elfogadva a meghívást, kezdtem készülődni, közben kezembe akadt egy 
csoportkép, egy szórólap és diaképek az 1975-ös debreceni kiállításról*, 
amelyet az Arany Bika Szálló Bartók termében tartottak meg. A rendezést 
Nemes Lajos és Szabó Dezső barátom igen nagy lelkesedéssel végezte, így 
nagyon nagy, és szép országos jellegű kiállítást sikerült összehozniuk, 
mindenki örömére! Sajnos, ahogy a csoportképet nézem, nagyon sokan már 
hiányoznak közülünk! Az Ő emlékükre egy néma főhajtással és e pár sorral 
emlékezhetünk! 

Az ez évi kiállítás töredéke volt a régiekének, a 6 kiállító büszke lehet a 
növényeire, amrt hoztak igen impozáns látványt nyújtott. Csak azt lehet 
hiányolni, hogy a helyiek és környékbeliek is kevesen vettek részt ebben. Hol 
volt ez a kiállítás a régiekéhez! Talán kiterjedtebb, és időben elkezdett 
rendezésszervezéssel, biztosabb jobb eredményt lehetne elérni, bár tudom, 
hogy ezt most nem a debreceni egyesület vállalta magára. Bízom benne, hogy 
lesz még országos kiállítás Debrecenben is ! 

Libnár Antal 
Cegléd 

*Az eml í te t t 1975-ös kiál l í tás a m a g y a r kak tuszgyű j tés tö r téne tének - t u d o m á s u n k 
szer in t - l egnagyobb , leg több gyűj tő t m e g m o z g a t ó rendezvénye vol t , a m e l y r e a 
később iek során sze re tnénk v issza térn i , néhány írással . (A szerk. ) 
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Emlékezés Szabó Jánosra 

Zuzammenfassuna: Die zeitsctiríft erinnertsich an dem neulích verstorbenen hekannfen Sammler aus 
Debrecen, der über eine grolie Gymnocalycium-Sammlung verfügte. 

Abstract: This journai remembers to a we//-/tnovvn cactus coiiectorin Debrecen who had one oíthe 
biggest coiiections of Gymnocaiycium. 

1999. szeptember 23-án kísértük utolsó útjára. Élt hatvanhat évet. A debreceni 
vízműveknél dolgozott. Felesége korábban meghalt. Három gyermeke felnőtt lett és külön 
családot alapított. János huzamosan egyedül élt. Egészségére már régebben is 
panaszkodott. Többszőr emlegette: a kaktuszokról való gondoskodás köti le minden idejét. 

Régi kaktuszgyűjtő, szakkörünk első tagjai közé tartozott. Szép nagy gyűjteménye 
volt. Különöse a Gymnocalyciumokat, az Astrophytumokat és az Ariocarpusokat kedvelte. 
A 60-as, 70-es években gyűjtött a legnagyobb lendülettel. Sokat utazott, járt Izsákon, 
Egerben, Edelényben, Dunaharasztiban, Szombathelyen és Gyulán. Felkereste a 
gyűjtőtársakat motorkerékpárral, vonattal. Abban az időben a gyűjtés sok utánajárással 
járt. A gyűjtőtársakat tanáccsal segítette és növényt is adott. Sokat tanulhattunk tőle, 

Szakkörünk szegényebb lett. Követte most Ludmány Gyula bácsit. Szilágyi Pista 
bácsit, Kenyeres Mihályt. Emléke sokáig él bennünk. 

Egyesületi hírek 

A inegliirdetett közgyíílésen - az ellcövetkezendő egy évre - megválasztásra került 
vezetöséei tagok 

Elnök Papp László 
Titkár Horváth László 
Gazdasági-ügyintéző Szani Károly 
Magfelelős Bencze Sándor 

Molnár Imre miiit szerkesztőségi titkár segíti az egyesület munkáját 

2000. évre megszavazott tasdíjak. 

Éves tagdíj 2.000 Ft IMyugdíjasoknak és diákoknak 1.500 Ft. Befizetési határidő március 15. A tagdíj 
tartalmazza a „Debreceni Pozsgás-Tár" cimű újság elfizetési díját (4 pld) és a postaköltséget. Tartalmazza 
továbbá a maglista megküldését. A maglistában meghirdetett árakban külön megelölt kedvezményt. 

Papp László 
Egyesület elnöke 
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/4 Weingartia WERDERMANN nemzetség II. 

A Weingartia nemzetség taxonjai (fajai) 

Zusammenfamng: Der Autor informiert über den Namen der bisher heschriebenen Arten 
und Taxen, dann stellt er sie die letzte Variation der Taxonomie ^onald-Bredero 1979, 
19Sl,Preston-Mafham 1992) beachtenddar. 

Abstract.The writer introduces the names of species and other taxons of Weingartia genus 
than writes about them iii detail accepting their lastrevision (Donald-Bredero 1979, 1981, 
Preston-Mafham 1992) 

1. Weingartia albaoides BRANDT 

A taxon tielyzete kérdéses. Sajnos semmi leírást nem találtam. 

2. Weingartia ambigua ( H I L D M . ) BACKBG. 

3. Weingartia brachygraphisa BRANDT Weingartia neocumingii BACKBG. 

4. Weingartia buiningiana R Í T T . 

5. Weingartia chuquichiquensis H O R T . ? , egyesek szerint BRANDT 

Valószínűleg a Weingartía neocumingii BACKBG. taxonnak egy kertészeti formája. 
Megkülönböztettiető attól a világos sárga, kerek lepellevelű virágai által. A fajnév az első megtalált 
populáció lelőhelyére utal. Preston-Mafham (1992) szerint egy Weingartia lanata RÍTT. 

6. Weingartia cintiensis C A R D . 

7. Weingartia corroana C A R D . 1964. Weingartia neocumingii var. corroana 
C A R D . 

Preston-Mafham (1992) szerint egy Weingartia lanata R Í T T . 

8. Weingartia cumingii (WERD. ) M A R S H . Weingartia neocumingii B A C K B G . 

9. Weingartia erinacea R Í T T . Weingartia neocumingii subsp. pulquinensis 
( C A R D . ) D O N . 

9a. Weingartia erinacea var. catariensis R Í T T . 

10. Weingartia fidaiana ( B A C K B G . ) WERD. 
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11. Weingartia gracilispina R Í T T . Weingartia neocumingii subsp. sucrensis 
( R I T T . ) D O N . 

12. Weingartia hajekyana -> Weingartia neocumingii subsp. pulquinensis 
var mairanensis DON . 

13. Weingartia hediniana BA( KBG. Weingartia neocumingii subsp. sucrensis 

( R I T T . ) D O N . 

14. Weingartia l<argliana RAIKSCH 

15. Weingartia knizei BRANÜÍT - > Weingartia neocumingii subsp. pulquinensis 
( C A R D . ) D O N . 

16. Weingartia lanata R Í T T . 

17. Weingartia lecoriensis C A R D . - » Weingartia westiiWTCH. 

18. Weingartia longigibbaRiTT. Weingartia lanata R Í T T . 

19. Weingartia mataraiensis BRANDT - > Weingartia neocumingii subsp. pulqui
nensis ( CARD . ) DON . 

20. Weingartia multispina R Í T T . Weingartia neocumingii subsp. pulquinen
sis ( C A R D . ) D O N . 

21. Weingartia neglecta BRANDT - > Weingartia neocumingii subsp. sucrensis 
( R I T T . ) D O N . 

22. Weingartia neocumingii BACKBG. 

22a. Weingartia neocumingii var. brevispina HORT. 

22b. Weingartia neocumingii var. corroana ( C A R D . ) BACKBG. 

22c. Weingartia neocumingii var. koehresii OE.SER 

23. Weingartia neumanniana ( B A C K B G . ) WERD. 

24a. Weingartia neumanniana var. aurantiaca BACKBG . 1963. 





kép Weingart ia neocumingi i 
Fotó; Horváth László 

kép Weingart ia lanata 
Fotó: Horváth László 

12. kép Weingartia neocumingi i subsp. pulquinensis 
(syn. W. erinacea) Fotó: Papp László 

14. kép Weingart ia p i lcomayoensis 
Fotó: Papp László 
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25. Weingartia platygona C A R D . Weingartia lanata subsp. pilcomayoensis (CARD.) DON. 

26. Weingartia pulquinensis C A R D . - > Weingartia multispina R Í T T . 

26a. Weingartia pulquinensis var. corroana C A R D . 

27. ' Weingartia pruniosa' n.n. 
Csak egy katab gusné v. Taé n egy Weingartia neocumingii BACKBG. taxon. 

28. Weingartia purpurea D O N . & L A U 

29. Weingartia pygmaea RÍTT. Weingartia l<argliana RAU.;CH 

30. Weingartia riograndensis R Í T T . - > Weingartia lanata subsp. riograndensis(Rijj.) DON. 

31. ' Weingartia rio-orensis' n.n 
Csak egy katalógusnév. Talán egy Weingartia neocumingii B A C K B G . taxon. 

32. Weingartia saetosa BRANDT Weingartia neocumingii subsp. pulquinensis 
( C A R [ I . ) DON . 

33. Weingartia saipinensis BRANDT Weingartia neocumingii subsp. pulquinensis 
(CARD.) DON. 

34. Weingartia sucrensis R Í T T . - > Weingartia neocumingii subsp. sucrensis 

( R I T T . ) DON . 

35. ' Weingartia tominensis ' Csak egy katalógusnév. 

36. Weingartia torotorensis CARD . Ritter 1954-ben találta meg az élőhelyet. 

37. Weingartia totoralensis BRANDT 

Státusza kérdéses. 

38. Weingartia troiiii OE;ÍER - » Weingartia neocumingii subsp. sucrensis 
( R I T T . ) D O N . 

39. Weingartia vilcayensis C A R D . - » Weingartia ivesf/VHUTCH. 

40. Weingartia westii ( H D T C H . ) B A C K B S . 
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A Weingartia nemzetség taxon jainak (fajainak) ismertetése . 

1. Weingartia albaoides BRANDT 

A taxon helyzete kérdéses. Sajnos 
semmi leírást nem találtam. 

2. Weingartia ambigua ( H I L D M . ) BACKBCÍ. 

Alapnév: Echinocactus ambiguus 
H I L D M . , in Schumann, Gesamtbe-
schreibung der Kakteen, 311. 1898. 

A faj név eredete: ambiguus = kétfe
lé hajló, kétértelmű. Az elnevezés 
valószínűleg onnan ered, hogy a nö
vény megjelenésében inkább egy 
Neochilenia BAC^KBG. taxonhoz hason
lít, míg a szőrtelen, tövistelen virága 
miatt a Weingartia WERD. nemzetség
ben helyet kapó taxonokhoz. 

Az elsődleges faji jelleggel bíró szervek 
leírása: 

A virágja körülbelül 30 mm átmé
rőjű, bíborrózsaszínű. Magcsoport alap
ján valószínűleg a Fidaiana csoportba 
tartozik. 

Az másodlagos faji jelleggel bi'ró szervek 
leírása: 

A teste egyedül álló, golyó alakú, 
később rövid oszlop alakú, felül göm
bölyded, a csúcsa besüllyedt, sárgás
fehér filccel és barna tövisekkel, me
lyek nem nagyon kiemelkedöek. Bőr
szövete világos szürkés-zöld. 
Testmagassága 150 mm-ig, testát-

méröje 100-120 mm-ig terjed. A bor
dáinak száma 21, kissé hullámos lefu-

tásúak, élesek, az areolánál tompák 
és megvastagodottak, 15-20 mm ma
gasak. Az areolák 20 mm távolságban 
vannak egymástól, tojás formájúak, 
lefelé kissé meghosszabbodottak, 3-4 
mm hosszúak, csekély mértékben 
sárgásfehér filcesek, később a filc 
kihullik. Peremtöviseinek száma 8 da
rab, szétterülök, merevek, árszerűek, 
az alsók a hosszabbak, ezek 10 mm 
hosszúságig, fiatalon barnástól feke
tésig, később szürkék. 
Középtöviseinek száma 1, egyenes, 
előrenyúló, 15 mm hosszig, erösebb 
és sötétebb a peremtöviseknél. 

Élőhely: Chile vagy Bolívia 

3. Weingartia brachygraphisa BRANDT - > 

Weingartia neocumingii BACKBIS . 

Alapnév: Weingartia brachygra
phisa Brandt 1977 

A fajnév eredete: a fajnév a bibe 
rövid voltára utal. 

Az elsődleges faji jelleggel biró szervek 
leírása: 

A virágja 35 mm átmérőjű, tojássárga 
színű, torok kárminvörös. 
A perikarpeílum, a receptakulum* csu
pasz és pikkelyes. A pikkelyek zöldes
től barnásig. Porzószálal kármin-
vörösek, portokjai krém-sárgák. A bi
beszála csak 5 mm hosszú, zöldes
sárga. A bibéje krémszínű. Termése 
zöldessárga. IViagjafekete. 
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A másodlagos faji jelleggel bi'ró szervek 
leírása: 

A teste 40 mm magas és 60 mm 
átméröjij, széles kerekded, zöld, nem 
sarjadzó. Bordáinak száma 11, lekere
kített szemölcsszerű dudorokra van
nak felosztva. Areolái fetiér filcesek. 
Töviseinek száma 20-30, rövidek, 1-3 
mm tiosszúak, erősek, barnásak, a 
tövük fehéres. 

Élőhely: Bolívia, Santa Cruz tar
tomány Florida kerületében. A taxon 
egyedei nagyon hasonlítanak a 
Weingartia neocumingii var brevispi
na H ' R T . taxonra, azonban az igen 
rövid bibeszál megkülönbözteti tőlük. 
Mivel a Weingartia neocumingii var. 
brevispina HORT . taxon egy kertészeti 
szaporítás alkalmával került elő felté
telezhetjük, hogy Brandt által 1977-
ben leírt taxon az előbb említett ker
tészetben fellelt változattal lehet azo
nos. Ezt igazolhatja a Weingartia bra
chygraphisa BRANDT és a Weingartia 
neocumingii BACKBG . taxonok azonos 
vagy közel azonos élőhelye is. 

4. Weingartia buiningiana R Í T T . 

Alapnév: Weingartia buiningiana 
R I T T . Ritter: Kakteen in Südamerika, 
659:1979. Magánkiadás Spangen-berg. 

A faj név eredete: A faj név Albert F. 
H. Buining (1902-1976) úrnak állít 
emléket, aki a holland Succulenta 
folyóiratnál 28 éven keresztül vezető 
munkatárs volt. Az lOS tagja. Több

ször járt dél-amerikai kaktuszos élő
helyeken. Több évig kultúrában tar
totta és tanulmányozta eme róla elne
vezett Weingartia WERD. taxont. 

Az elsődleges faji jelleggel bíró szervek 
leírása: 

Virágja a csúcs oldalsó részén jelenik 
meg, körülbelül 25-30 mm hosszú, 
szélesre kinyíló. A perikarpelluma 
kerekded, körülbelül 5 mm átmérőjű, 
felfelé vörös, lefelé zöldes, többnyire 
félkör alakú, széles, fehér hegyű, 1-
1,5 mm hosszú pikkelyekkel fedett. 
Nektárkamrája* (mézfejtöje, nectárium) 
1-1,5 mm hosszú, halvány. Ezért a 
virágcső (receptakulum és a perikar
peílum összessége) felső része 
körülbelül 10 mm hosszú, felül 7 mm 
széles, tölcsérformájú, belül bíbor 
színezetű, pereme zöldes, kívül kissé 
vöröses-zöld. Porzószála i 2-6 mm 
hosszúak, az alsók a hosszabbak, in
tenzív viola-vörösek, a peremnél fel
felé sárgák. Portokjai krémszínűek, 
egészen a virágcsőn, a nektárkamra 
felső felén erednek. Bibeszála világos
sárga, alsó része zöldes, 13-17 mm 
hosszú. A bibeágainak száma 8, 4 mm 
hosszúak és krémszínűek, melyek 
portokok fölé magasodnak. A lepel
levelei lándzsa alakúak, hosszú 
heggyel, körülbelül 12 mm hosszúak, 
3-4 mm szélesek, aranysárgák, a 
végük fele narancssárgák is lehetnek. 

A másodlagos faji jelleggel bíró szervek 
leírása: 

A teste egyesével álló, fiatalon in-
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kább fél golyó alakú, idősebb korban 
megnyúlik. Testátmérője 50-100 mm. 
Bőrszövete zöld vagy kissé szürkés-zöld. 
Nem répagyökerű faj. A bordái körülbelül 8 
mm magasságú, hosszúkás dudorokra 
vannak felosztva. Areolái fehér filcesek, 
kissé mélyenállók, a dudorok felső felén 
vannak, 3-5 mm hosszúak, 2-3 mm 
szélesek és körül-belül 6-10 mm távol
ságban vannak egymástól. A tövisei tű 
fonnájúak, egyenesek vagy csekély 
mértékben íveltek, bamás-sárgák vagy 
bamák. Peremtöviseinek száma 10-14, 5-
15 mm hosszúak. Középtöviseik nem na
gyon különböztethetők meg a perem-
tövisektől, egyenletes eloszlásúak, 
számuk körülbelül 5-10, alig vasta
gabbak a peremtöviseknél, körülbelül 
ugyanolyan hosszúak. 

Élőhely: Bolívia, Azunduy , tarto
mány, Capedala a Rio Pilcomayo fo
lyónál. Az első megtalált populációt 
1958-ban gyűjtve, FR 816 számon. 

5. Weingartia chuquichiquensis HORT . ? 

egyesek szerint BRANDT 

Valószínűleg a Weingartia neo
cumingii BACKBG. taxonnak egy ker
tészeti formája. Megkülönböztethető 
attól a világos sárga, kerek lepelleve
lű virágai által. A fajnév az első meg
talált populáció lelőhelyére utal. Pres
ton-Mafham (1992) szerint egy Wein
gartia lanata R I T T . 

6. Weingartia cintiensis CARD. 

Alapnév: Weingartia cintiensis CARD. 

1958. 

A fajnév eredete: a fajnév az első 
megtalált populáció lelőhelyére utal. 

Az elsődleges faji jelleggel biró szervek 
leírása: 

Magcsoport Fidaiana. 

Az másodlagos faji jelleggel biró szervek 
leírása: 

A teste sokfejű, az alapnál sar
jadzik. A hajtások hosszúkásak. A tö
visei sötétek. 

Élőhely: Bolívia, Cinti. Először 
Walter Rausch találta meg az élőhe
lyen, majd Ritter (FR 373). Donald 
(Kakteen und andere Sukkulenten, 
35(4): 80, 1984) szerint a Weingartia 
fidaiana (BACKBG. ) WERD . taxon alfaja. 

7. Weingartia corroana C A R D . 1964. -> 
Weingartia neocumingii var. corroana 
C A R D . 

Preston-Mafham (1992) szerint 
egy Weingartia lanata R Í T T . 

8. Weingartia cumingii (WERD.) M A R S H . 

-> Weingartia neocumingii BACKBG . 

Az alábbiakban Hopffer (1843) 
leírását közlöm (forrás Kari Augustin). 

Az elsődleges faji jelíeggel biró szervek 
leírása: 

Bimbója sötét bíbor színezetű, 
dús fehér gyapjú közül tör elő. A vi
rág hossza 50 mm és ugyanilyen 
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átmérőjű, tölcsérformájú. A virágcsö-
vön (a receptakulum és a perikarpeí
lum) lándzsa alakú pikkelyek találfia-
tóak. Hopffer szerint ezek a pikkelyek 
tetöcserépszerűen helyezkednek el. A 
külső lepellevelei bíborpirosak, a belsők 
zöldessárgák, mindkettőn bíborszí
nezetű középcsík található. Bibeszála 
világos-piros. Bibeágainak száma 11, 
színezete halvány vöröses. 

A másodlagos faji jelleggel bi'ró szen/ek 
leírása: 

A teste lapos vagy félgolyó ala
kú. Bőrszövete zöld. Csúcsa gyapjas és 
besüllyedt. Bordáinak száma 18, töb-
bé-'kevésbé vízszintes állásúak, hosz-
szúkás dudorokra vannak felosztva. 
Areolái 5,7 mm hosszúak és 2,3 mm 
szélesek, sárgásfehér gyapjúval, me
lyek idősebb korban piszkos fehér fi l
cekké alakulnak. Tövisei: 7-9 perem
tövis és 2-4 középtövis, a tövüknél 
szaruszínűek, szürke vagy barna 
heggyel, idősebb korban minden tövis 
kiszürkül. 

Salm Dyck (1849) leírása (forrás Kari 
Augustin). 

Az elsődleges faji jelleggel bíró szervek 
leírása: 

Virágai a csúcs közelében jelen
nek meg, azonban olykor az oldalsó 
részein is hoz virágokat. Gyakran több 
virág is nyílhat egy areolából. A virág 
25 mm hosszú és ugyanilyen széles, 
narancssárga vagy aranysárga 
színezetű. A virágcső (a receptakulum 

és a perikarpeílum) csupasz és pikke
lyes. 

A másodlagos faji jelleggel biró szen/ek 
leírása: 

A teste golyó vagy félgolyó alakú, 
legtöbbször lapos csúccsal. Bőrszövete 
sötét - vagy világoszöld. Bordái dudo
rokra vannak felosztva. (11. sz. kép) 

9. Weingartia erinacea R Í T T . 

Weingartia neocumingii subsp. pul
quinensis [CKRX).) DON. 

Alapnév: Weingartia erinacea 
R I T T . , Cactus and Succulent Journal 
Gr. Brit. 1961. január. 

A fajnév eredete: a fajnév a tö-
visezet sündisznó tüskéihez hasonló 
elhelyezkedésére utal. 

Az elsődleges faji jelleggel biró szervek 
leírása: 

Virágja 20-30 mm hosszú és 17-
23 mm szélesre nyílik ki, aranysárga, 
kissé illatos. Perikarpelluma 2-4 mm 
hosszú és ugyanilyen vastag, csu
pasz, zöld, csak kevés számú rövid, 
széles, halványzöld pikkellyel talál
ható rajta. Nektáikamrája 1-1,5 mm 
hosszú, 1-2 mm széles, kinyíló. 
Receptakuluma 7-14 mm hosszú, alul 
tölcsérformájú, felül majdnem fordított 
kúp alakú, halványzöld, 2-3 mm hosz-
szú és széles fehéres-zöld pikkelyek 
találhatók rajta. Porzószálai 3-6 mm 
hosszúak, a felső régiókban eredők csak 
2-3 mm hosszúak, halványsárgák. 
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A portokok krém-sárgák. Bibeszála hal
ványzöldtől zöldessárgáig, 11-13 mm 
hosszú. Bibeágainak száma 6-9, 3-5 
mm hosszúak, majdnem fehérek, 
visszahajlók vagy szétterülök, a felső 
porzószálak magasságában vagy kis
sé alattuk. A lepelleveleinek végei söté
tebbek és lekerekítettek, egyenesek, 
felül inkább kifelé ívelődőek, lapát ala
kúak, alul csak kevéssé elkeske-
nyedök, 7-9 mm hosszúak és 2-4 mm 
szélesek, aranysárgák, alsó részük 
gyakran zöldes. (A virágjellemzök hét 
(7) különböző élőhelyi egyed virága 
alapján készült.) Termése kicsi, zöld, 
kissé hosszúkás, széles pikkelyekkel, 
melyek fehéresek. Magja 1 mm hosz-
szú, 0,5 mm vastag és ugyanilyen 
széles, tök formájú. Maghéja szürkés
fekete, matt, igen apró és majdnem 
teljesen lapos dudorocskákkal borított. 
Köldöke fehér, az alap végénél kereszt 
irányban lenyesett. Magcsoport Neo
cumingii. 

Az másodlagos faji jelleggel biró szervek 
leírása: 

A teste félgömb alakú, 60-110 mm 
átmérőjű, ritkán eléri a 150 mm 
magasságot, nem szívesen sarjadzik, 
bemélyedt csúccsal. Gyökérzete nem 
répaszerű. Bordáinak száma, dudorok
ra osztott. A dudorok hosszúkásak, 10-
15 mm magasak, az areolák alatt tom
pa lekerekített áll alakú kiszögelések 
vannak. Areolái ellipszis alakúak, a 
dudorok felső részén találhatók, 10-15 
mm hosszúak, 4-8 mm szélesek és 
10-18 mm távolságban vannak egy
mástól, fehérgyapjasak, a virágzó

képes areolák a gyapjasabbak. A 
peremtövisek száma 10-18, körülbelül 
15 mm hosszúak, oldalra irányulnak. 
A középtövisek száma általában 2-3, 
olykor 5-12 darab, rövidek és erősek, 
7-18 mm hosszúak. Minden tövis me
rev, egyenes, sárgásfehér, a végük 
sötétebb. (12. sz. kép) 

9a. Weingartia erinacea var. catariensis 
R I T T . 

A teste a típusfajnál kisebb, szí
vesebben sarjadzik. Tövisei aprób
bak. A dudorok kisebbek. Areolái 
gyapjasabbak. 

Élőhely: Bolívia, Campero tarto
mányban Quiroga-tól délre. Legkö
zelebbi rokonai a Weingartia sucren
sis R I T T . és a Weingartia multispina 
R I T T . Ritter 1958-ban gyűjtötte FR 
812 számon, a változatnév a lelőhely
re utal és FR 812a szám alatt van 
nyilvántartva. (12. sz. kép) 

10. Weingartia fidaiana ( B A C K B G . ) WERD. 

Alapnév: Echinocactus (Spe-
gazzinia) fidaianus BACKEBERG, "Der 
Kakteenfreund" 117. 1933. 

A fajnév eredete: A fajnév H. Fida 
úrnak állít emléket, aki a 'Der 
Kakteenfreund" kiadója volt. 

Az elsődleges faji jelleggel bíró szervek 
leírása: 

Virágja sárga, 30 mm hosszú, 
csupasz, éjszakára nem záródik be; 
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barnás vagy barnássárga pikkelyek
kel. Termése kicsi, hosszúkás kerek
ded, kopasz, alul felnyíló és barnás, 
kevésszámú pikkely található rajta. 
Magjának színe barnától barna-feke
téig, körülbelül 1,3 mm hosszú és kö
rülbelül 1 mm széles, sapka formájú. 
A magtokban kevés számú mag talál
ható. Magcsoport Fidaiana. 

Az másodlagos faji jelleggel bi'ró szervek 
leírása: 

A teste általában egyedül álló, 
ritkán a felső areolákból sarjadzik. 200 
mm magasságot és 120 mm átmérőt 
érhet el. Gyökérzete vastag répaszerű, 
vékony hajszálgyökérzettel. Bőrszövete 
szürkés-zöld. Areolái nagyok és vasta
gon filcesek. Bordái kerek dudorokra 
osztottak Peremtöviseinek száma körül
belül 9, hosszuk 30 mm-ig terjed. A 
középtöviseinek száma 3-4, maximum 
50 mm hosszúak. Minden tövise 
többé-kevésbé karmosán ívelt és 
részben felfelé ívelödö, vastag, 
seprűszerűen álló, szalmasárgától 
viola-feketéig terjedő minden színben. 

Élőhely: Dél-Bolívia, Potosi tar
tomány, Chilchas kerületben Tupiza-
nál. Déli rokona a Weingartia neu
manniana BACKBG. és a Weingartia 
iiargiiana RAU-SCH, északon a Wein
gartia westii ( H U T C H . ) BACKBG . ta
xon. Különbözik a többi Weingartia 
WERD. taxontól a feltűnően nagy répa
gyökerével és ezért a sarjak meggyö
kereztetése is több gondot okozhat. 
Éppen ezért a termesztöközeg legyen 

nagy szemcséjű, ásványi eredetű és 
kissé agyagos. Nagyon szép tövise-
zettségű egyedeket lehet nevelni, de 
csak egész napos, teljes napsütés
ben. 

11. Weingartia gracilispina R Í T T . 

Weingartia neocumingii subsp. suc
rensis ( R I T T . ) D O N . 

Alapnév: Weingartia gracilispina 
R I T T E R , Kakteen in Südamerika, 658: 
1979. 

A fajnév eredete: a fajnév a vé
kony tövisekre utal. 

Az elsődleges faji jelleggel biró szervek 
leírása: 

Virágja körülbelül 3 mm hosszú, 30-35 
mm szélesre nyílik ki, éjszakára be
csukódik, illattalan, a csúcs körül fél
oldalt jelenik meg. Egyszerre több vi
rágot hoz. A perikarpelluma világoszöld, 
körülbelül golyó alakú, 3-4 mm 
átmérőjű, 1-2 mm hosszú és 2-3 mm 
széles, hegyes, világoszöld, fehér 
peremű pikkelyek találhatók rajta, 
egyébként csupasz. Nektárkamrája 2 
mm hosszú, majdnem serleg fonnájú, 
bőséges nektárral. Receptakuluma 11 
mm hosszú és felül 7 mm széles, töl
csér fomnájú, belül halványsárga, kívül 
halványzöld, a pikkelyei ugyanolya
nok mint a perikarpeílum pikkelyei. 
Porzószálai világos sárgák, az alsó 
sorban lévők 8 mm hosszúak, a 
többiek 5-6 mm hosszúak, egyönte
tűen a receptakulum belső falán ered-
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nek. Portokjai kicsik, kerekdedek, krém-
szinűek. A bibeszála zöldes, 9 darab 
szélesre kinyíló, a porzókon több mm-rel 
túlnyúló, halványsárga bibeággal. A 
lepellevelei nagyjából citrom-sárgák, 
teltszínüek, szélesre kinyilók, 15 mm 
hosszúak, 3-4 mm szélesek, mérsékelten 
kihegyezettek, fordított lándzsa alakúak. A 
külső lepellevelel egyszinüek, kevés pik
kelybői alakulnak ki. (A virágjellemzők egy 
élöhelyi egyed virága alapján készült.) 
Termése és a magja ismeretlen. 

A másodlagos faji jelleggel biró szervek 
leírása: 

A teste félgolyó alakú. A leírás alap
jául szolgáló egyed 60 mm átmérőjű volt, 
mely idősebb korban nagyobb lesz. Be
mélyedt és tövises csúccsal. Bőrszövete 
kissé szürkés-zöld. Gyökérzete nem ré
paszerű. Bordáik felismerhetők, számuk 
körülbelül 21, az idősebb növényi részeken 
a dudorok majdnem teljesen laposak. A 
fiatal dudorok körülbelül 10 mm hosszúak, 7 
mm szélesek és 3 mm magasak, meglehe
tősen rombusz alakúak. Areolái fehér filce
sek, 4-5 mm hosszúak, 2-3 mm szélesek, 
a dudorok felső részén helyezkednek el, 
4-7 mm távolságban vannak egymástól. 
Az idős areolák szinte vattaszerűen gyap
jasak. A tövisei egyenesek, tűszerűek. A 
peremtöviseinek száma körülbelül 12-16, 
7-15 mm hosszúak, az areolát körülve
szik, kissé elállók, színűk fehértől barnásig 
terjed. A középtövisei alig erősebbek, bamák, 
számuk 6-8 darab, 10-15 mm hosszúak. 

Élőhely: Bolívia, Oropeza tarto
mányban Sucre után, a Rio Chico folyó 
szakadékos részénél 2100 m ma
gasságban. A leírás időpontjában Ritter-
nek nem volt alkalma e taxon elterjedési 
területét behatóbban megvizsgálni, Ritter 
1959-ben gyűjtötte, FR 954-es számon. 

12. ' Weingartia hajekyana' -> Weingartia 
neocumingii subsp. pulquinensis 
var mairanensis D O N . 

13. Weingartia liediniana B A C K B G . - > 

Weingartia neocumingii subsp. 
sucrensis (R Í T T . ) D O N . 

Alapnév: Weingartia hediniana 
B A C K B G . Kakteen und andere Sukku
lenten ( I I ) , 2:2. 1 9 5 0 . 

A fajnév eredete: A fajnév Hédin úrnak 
állít emléket. 

Az elsődleges faji jelleggel biró szervek 
leírása: 

Virágja számos, a csúcsközeiben 
megjelenők, aranysárgák. 25-30 mm szélesek 
és hosszúak, kevés pikkellyel fedett, csupasz 
perikaipellum-mal. Porzószálai és a 
bíbeszála fehéressárga. A bibeágak száma 
8. Magcsoport Neocumingii. 

Az másodlagos faji jelleggel biró szervek 
leírása: 

A teste egyesével álló, kissé hosszúkás, 
vastag répagyökér nélkül, körülbelül 60 mm 
átmérőjű és 100 mm 
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magas. Bőrszövete erősen zöld színű, 
a dudorok körül halványabb. Bordáinak 
száma körülbelül 14-16, kerekded 
dudorokra vannak felosztva, erős szű
kület van a dudorok között. Idősebb 
korban, különösen a növény csúcsá
nál, mindig erősen gyapjas az areola. 
Peremtöviseinek száma 12-14, fehére
sek, fiatalon felül barna heggyel, 
oldalsók sugarasan elállók, különböző 
erösségűek és többé-kevésbé ível
tek, 25 mm hosszig. Középtöviseinek 
száma 4, egyértelműen megkülönböz
tethetők, enyhén görbültek. A hosszuk 
és a színük olyan, mint a peremtövi
seké. 

Élőhely: Bolívia, Sucre (talán 
Huari-Huari is). Áprilistól szeptemberig 
képes folyamatosan virágot hozni. Tar
tása nem nehéz. Szinte teljesen ásvá
nyi eredetű közegben érdemes tartani. 
Szereti a sok friss levegőt. Májustól 
szeptemberig havonta egyszer tápol-
datozni lehet. Érdemes alacsony hő
mérsékleten teleltetni, körül-belül 6-8 ° 
C-on. Magvetéssel könnyen szaporítható. 

14. Weingartia kargliana RAUSCH 

Alapnév: Weingartia f<argliana 
RAUSCH Kakteen und andere Sukku
lenten 1979. 105. 

A fajnév eredete: A fajnév Franz KargI 
úrnak, a Schönbrunni Botanikus Kert 
vezető munkatársának állít emléket. 

Az elsődleges faji jelleggel bíró szervek 
leírása: 

Virágjai a csúcsközeli areoláiból 
fejlődik ki, 25 mm hosszúak és 35 mm 
átmérőjűek. A perikarpelluma és a 
receptakuluma viszonylag széles töl
csér fomiájú, sárga vagy narancs
sárga; széles, sötét zöld vagy na
rancsbarna pikkelyekkel. A külső le
pellevelei lándzsa alakúak, olykor ke
rekdedek, sárgák vagy narancssár
gák, narancsbarna középcsíkkal. A 
belső lepellevelei lándzsa alakúak, oly
kor ezek is kerekdedek, sárgák vagy 
narancssárgák. Torka és a porzószálai 
sárgák. Bibeszál és a bibeágak (8-10) 
világos zöldek. Termése golyó alakú, 6 
mm átmérőjű, feketezöld; széles, 
világos peremű pikkelyekkel, szára
zon vízszintesen felnyíló. Magja ová
lis és kissé nyomott, 1,2 mm hosszú, 
szürkés-fekete; nagy és mély köldök
kel. Magcsoport Fidaiana. 

A másodlagos faji jelleggel bíró szen/ek 
leírása: 

A teste golyó alakú, körülbelül 50 mm 
átmérőjű. Bőrszövete sötét szürkés
zöld. Szűk gyökérnyakkal és körül
belül 150 mm hosszú, húsos gyökérrel. 
Bordáinak száma körülbelül 10, csavart, 
hatszögletű, lapos dudorokra vannak 
felosztva. Areolái kissé besüllyedtek, 
a dudorok felső részén találhatóak, 
kerekek vagy oválisak, 4 mm hosszig. 

Közép- és peremtöviseinek száma 1-7, 
nyalábszerűen elállók, tűszerűek vagy 
árszerűek, barnák, feketés heggyel és 
feketés tővel, körülbelül 15 mm hosz-
szúak. 
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Élőhely: Bolívia, Chichas tarto
mány Pampa Mochera, Tupiza-tól 
északra 3500 m-en. 

Ritter szerint a Weingartia 
pygmaea R Í T T . taxonhoz közel álló 
taxon. Testátmérő 50 mm. Répagyökere 
150 mm hosszú. Bordaszám 10-ig. 
Areola bemélyedt. Tövisek száma 1-7, 
15 mm hosszig. Virágtakaró levelek 
színe sárgától narancssárgáig. Bibe 
világoszöld. A bibeágak száma 8-10. 

15. Weingartia knizei B R A N D T 

Weingartia neocumingii subsp. pul
quinensis ( C A R D . ) D O N . 

Alapnév: Weingartia knizei 
B R / \ N ! ) T 1977 

A fajnév eredete: A fajnév Karel 
Knize, cseh származású és Peruban 
tevékenykedő kaktuszgyűjtő és felfe
dezőnek állít emléket. 

Az elsődleges faji jelleggel biró szervek 
leírása: 

Virágja 25 mm átmérőjű, sárga, 
kívül zöldessárga. Porzószálai zölde
sek. Bibeszála zöldes. Bibéje fehér. 
Termése zöld. Magja fekete. 

A másodlagos faji jelleggel bi'ró szervek 
leírása: 

A teste 80 mm magas, 110 mm 
széles, nem sarjadzik. A spirális le
futású bordáinak száma 10, melyek 10 
mm nagyságú szemölcsszerű du
dorokra vannak felosztva. A perem

töviseinek száma 20-30, körülbelül 10 
mm hosszúak, fehérek. A középtövi
seinek száma körülbelül 15, hosz-
szabbak mint a peremtövisek, 15 mm 
hosszig, erősek, színűk fehértől krém
színűig terjed. 

Élőhely: Bolívia, Cochabamba 
tartományban Tiraque-Comarapa-nál. 

16. Weingartia lanata R i n . 

Alapnév: Weingartia lanata R Í T T . 

National Cactus and Succulent 
Journal, 1961. március. 

A fajnév eredete: lanatus = gyapjas. 

Az elsődleges faji jelleggel bíró szervek 
leírása: 

Virágja 27-33 mm hosszú és általában 
20-30 mm átmérőjű, sárga, a csúcs 
körül jelenik meg, majdnem illattalan. 
A perikarpelluma 3-4 mm hosszú, 3 mm 
vastag, csupasz (tövistelen és 
szőrtelen) kevés zöldes, fehérperemű 
pikkelyekkel borított, melyek 1-2 mm 
hosszúak és 2-3 mm szélesek, a vé
gük tompa, egy apró heggyel, a mag
ház fölött kissé beszűkül. Nektárkam
rája tál formájú, körülbelül 10 mm 
hosszú, szűk, félig zárt marad a por
zólevelek miatt, igen kevés nektárral. 
Receptakuluma tölcséri'ormájú, a felső 
harmada csak csekély mértékben 
szélesedik ki, 13-16 mm hosszú, felül 
7 mm széles, kívül zöldessárga, a 
pikkelyek ugyanolyanok mint a 
perikarpellumon. 
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Porzószálai aranysárgák, az alsók 7-8 
mm, a felsők 4 mm hosszúak, ere-
désük kétsoros, a felsők a receptaku
lum belső falán erednek 5 mm ma
gasságban. Portokjai krém-sárgák. 
Bibeszála zöldes. Bibe fehér, 15-20 
mm hosszú, ebből 5 mm a bibeágak 
hossza, melyek száma 6, színűk fe
hér és csak kissé nyílnak ki. A belső 
lepellevelel aranysárgától halványabb 
sárgáig, kiszélesedők, 13-17 mm 
hosszúak, 4-6 mm széles, lapát ala
kúak, felül lekerekítettek. (A virág
jellemzők két különböző élőhelyi 
egyed virága alapján készült.) Termé
se 6-8 mm hosszú és 4-6 mm át
mérőjű, zöldes-vöröses barna, alsó 
része halványabb, vörösbarnás fehér
peremű pikkelyekkel borított. Magja 
hozzávetőlegesen tök fonnájú, azonban 
a hasi oldala kidomborodó, körülbelül 1 
mm hosszú, 0,7 mm széles, 0,5 mm 
vastag. Maghqa matt-fekete, igen apró, 
majdnem teljesen ellapítotl dudorocs
kákkal. Köldöke fehér, kissé besüllyedt, 
nem t)eszűkülö, az alap végénél lenye
sett. Magcsoport Neocumingii. 

A másodlagos faji jelleggel bíró szervek 
leírása: 

A teste félgömb alakú, idősebb 
korban 170 mm átmérőjű, ekkor sar
jadzik is. A legnagyobbra megnövő 
Weingartia WERD. taxon. Bőrszövete 
zöld. A virágzóképes növény csúcsán 
az areolákon körülbelül 15 mm hosz-
szú gyapjút fejleszt. Dudorokra osz
tott bordáinak száma 14 körüli. A du-
dorjai 15-25 mm szélesek, 20-35 mm 
hosszúak és 10-20 mm magasak. 

Areolái ellipszis alakúak, 12-20 mm 
hosszúak, meglehetősen nagy, fehér, 
10-15 mm hosszú gyapjút visel. Az 
areolái 20-30 mm távolságban vannak 
egymástól, igen sűrű gyapjú filccel. 
Peremtöviseinek száma 12-16, 10-40 
mm hosszúak. Az alsók a rövideb
bek. Középtöviseinek száma 10-15, 15-
50 mm hosszúak. Számuk, méretük 
és erősségük egyedenként is nagy 
változékonyságot mutathatnak. Minden 
tövise sárga vagy sárgás-barna, 
hegyük sötétebb. 

Élőhely: Bolívia, Oropeza tarto
mány, Chuquisaca kerület, Chuqui-
chuqui. Nagy elterjedési területtel ren
delkező taxon, hegyvonulatok között a 
Rio Mizque, Rio Grandé és a Rio 
Pilcomayo folyók partvidékén. Legkö
zelebbi rokona a Weingartia hedini
ana, amely délebbre tenyészik. Ritter 
1954-ben gyűjtötte FR 814-es szá
mon. Azonos az FR 371-es számon 
gyűjtöttél. (13. sz. kép) 

17. Weingartia lecoriensis C A R D . - > 

Weingartia westii mim. 

Alapnév: Weingartia lecoriensis 
CARD. 1964 

A fajnév eredete: a fajnév az első 
megtalált populáció lelőhelyére utal. 

Az elsődleges faji jelleggel bíró szervek 
leírása: 

Virágja 30 mm átmérőjű, sárga. 
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A másodlagos faji jelleggel bi'ró szervek 
leírása: 

A teste golyó alakú, vastag ré
pagyökérrel A bordáinak szánna 13-19. 
A töviseinek száma 12-14, 35 mm 
hosszúságig, világosszürkék. 

Élőhely: Bolívia, Chuquisaca; 
Lecori és Sivangamayu között, 3200 
m magasságban. Cardenas a Wein
gartia westii HiiTCHis., Backeberg a 
Weingartia fidaiana ( B A C K B ( 5 . ) WERD. 

taxonnal hozza rokonságba. 

18. Weingartia longigibba R Í T T . 

Weingartia lanata RÍTT. 

Alapnév: Weingartia longigibba 
RITT. Cactus and Succulent Journal 
Gr. Brit. 1961. január. 

A fajnév eredete: a fajnév a hosszú 
dudorokra utal. 

Az elsődleges faji jelleggel bíró szervek 
leírása: 

Virágjai a csúcs közelben jelen
nek meg, illat nélküliek, 20-35 mm 
hosszúak, 25-35 mm szélesre kinyí
lok. Perikarpelluma 3-4 mm hosszú, 
körülbelül 3 mm vastag, halványzöld, 
kevés számú, félkör formájú, 0,5-1,5 
mm hosszú, zöldes, alig fehérpere
mű, csupasz pikkelyekkel borított. 
Nektárkamrája redukálódott, akárcsak a 
Weingartia riograndensis R Í T T . 

Taxonnál. Hossza 0,5-1 mm, szűk, 
nyitott, nektár nem észlelhető. Re

ceptakuluma 11-17 mm hosszú, kívül 
csupasz, felül 7-8 mm széles, alul erő
sebben tölcsérformájú, mint felül, be
lül halványsárgás, kívül halvány zöl
dessárga, ovális pikkelyekkel, melyek 
körülbelül 5 mm hosszúak és 3 mm 
szélesek, apró hegyecskével, zölde
sek, a felsők színesebbek, mint az 
alsók. Porzószálai világos sárgák, 3-5 
mm hosszúak, a felsők a rövidebbek, 
egyenesek, a receptakulum egész 
belső falára kiterjed az eredésük, alul 
vastagabbak. Portokjai krém-fehérek, 
befelé hajlanak, kerekdedek, kicsik. 

Pollenje fehér. Bibeszála halványzöld, 
12-16 mm hosszú, az 5-7 darab 2,5-5 
mm hosszú, halványsárga bibeággal, 
melyek nem emelkednek a portokok 
fölé. A lepellevelei szélesre kitárulnak, 
aranysárgák, némelykor világos sár
gák, a végük gyakran inkább ok
kersárgák, egészen lapát alakúak, 11-
16 mm hosszúak, 3-4 mm szélesek, 
az alapnál fele szélességű, felül 
lekerekített. (A virágjellemzök négy 
különböző élőhelyi egyed virága 
alapján készült.) Termése világoszöld, 
éretten félszáraz, körülbelül 10 mm 
hosszú, 6 mm vastag, felül elkeske
nyedő, legtöbbször beszáradó, nem 
felrepedő. Magja 1 mm hosszú, 0,7 
mm széles, 0,5 mm vastag, körülbelül 
tök formájú, azonban a hasi oldal 
kidomborodik, alapi része nem vagy 
csak kis mértékben keskenyedik el. 
Maghéja fekete, igen apró és lapos 
dudorocskákkal. Köldöke fehér, az a-
lap végénél lenyesett, csekély mér
tékben besüllyedt. Magcsoport 
Neocumingii. 
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A másodlagos faji jelleggel bi'ró 
szervek leírása: 

A teste hosszabb, mint széle
sebb, idős korban akár kétszer vagy 
háromszor magasabb lehet, mint ami
lyen vastag. Általában 50-90 mm át
mérőjű, alul sarjadzik. Bőrszövete vi
lágoszöld. Gyökérzete nem répaszerű. 
Csúcsa nem besüllyedt, tövisezett. A 
bordáinak száma körülbelül 10-13, du
dorokra felosztott. A dudorai hosszab
bak és szélesebbek, mint a Weingar
tia riograndensis R Í T T . taxonnál, 25-
40 mm hosszúak, 15-25 mm széle
sek, 10-15 mm magasak (néha 
magasabbak is lehetnek), meredeken 
felfelé irányulnak, áll alakú kinövés 
nélkül. Areolái a dudor felső részén ta
lálhatók, halványbarna filcesek, 7-13 
mm hosszúak, 3-6 mm szélesek, 7-8 
mm távolságban vannak egymástól. A 
virágzóképes növény areolái nagyon 
gyapjasak, erősebben, mint a Weingar
tia riograndensis R Í T T . Taxonnál, de 
sokkal gyengébben, mint a Weingartia 
lanata R Í T T . taxonnál. Minden tövise 
egyszínű, halvány szürkebarna, he
gye valamivel sötétebb, egyenes vagy 
csekély mértékben ívelt. A peremtövisei 
meglehetősen erősek, 7-12 a darab
számuk és 10-25 mm hosszúak, az 
alsók a rövidebbek. A középtöviseinek 
száma 3-8, erősek, merevek, 15-35 
mm hosszúak. 

Élőhely: Bolívia, Oropeza tarto
mány, Rio Chicho folyó alsó folyásá
nál, homokkősziklán. Legközelebbi 
rokonok a Weingartia lanata R Í T T . és 

a Weingartia riograndensis R Í T T . ta
xonok. Ritter 1958-ban gyűjtötte, FR 
815 számon. 

19. Weingartia mataraiensis BRANDT - > 

Weingartia neocumingii subsp. 
pulquinenesis { CARD . ) DON. 

20. Weingartia multispina R Í T T . 

Weingartia neocumingii subsp. pul
quinensis ( C A R D . ) DON. 

Alapnév: Weingartia multispina 
R I T T . , National Cactus and Succulent 
Journal 1961 március. 

A fajnév eredete: a fajnév a sok 
tövisre utal. 

Az elsődleges faji jelleggel biró szervek 
leírása: 

Virágja körülbelül 20 mm hosszú és 15 
mm átmérőjű, narancssárga. A csúcs 
közelben több virág jelenik meg, né
hány centiméterre csúcsközepétől egé
szen a csúcsbemélyedésből, illattalan, 
több napon át nyílik, este becsukódik. 
Perikarpelluma 20-30 mm hosszú és 
vastag, csupasz, halványzöld, kevés 
számú, 2 mm széles, 1 mm hosszú, 
elfekvő, fehér peremű pikkelyekkel 
rendelkezik. Nektáikamrája igen redukált, 
1 mm hosszú, nektár nélküli. Receptaku
luma tölcsér formájú, külső oldala 10 
mm hosszú, a felső része körülbelül 1,5 
mm-rel rövidebb, belül halványzöld 
akárcsak kívül, 2 mm hosszú és széles 
félkör formájú, fehéres peremű, zöldes
fehér pikkelyekkel fedett. 



A Weingarlia WERDERMANN nemzetség 11, Debreceni Pozsgás-Tár 143 

A porzószálai egyenesek, halvány
sárgák, az alsók körülbelül 4 nrim 
hosszúak, a felsők 3 mm hosszúak, a 
receptakulum egész belső falára ki
terjed az eredésük, a receptakulum 
1/3 magasságától a lepellevelek 1/3 
magasságáig állnak. A pollen fehér. A 
portokja krémszínű. A bibeszála világos 
zöldessárga, körülbelül 12 mm 
hosszú. A bibeágainak száma 4-6, 
nagyon halványsárga, összehajlók, 
majdnem 2 mm hosszúak, csekély 
mértékben hegyes a végük, gyengén 
bolyhosak, körülbelül a legfelső 
portokok magasságában állnak. 

A lepellevelei alul inkább egyenesek, 
felül kiszélesedöek, 6-10 mm hosszú
ak, 2,5-3 mm szélesek, lapát formá
júak, alul csak csekély mértékben el-
keskenyedök, a végük lekerekített 
vagy csekély mértékben hegyesek, 
sima pereműek, aranysárgák, egy 
kissé zöldes árnyalattal, a felső végük 
valamivel erösebben sárgák. Termése 
majdnem golyó alakú, 6-8 mm 
hosszú, 4-7 mm vastag, felül kissé 
elkeskenyedö, sárgászöld, barnás
zöld vagy zöld színezetű, kevés szá
mú, fehéres, körülbelül 1 mm hosszú 
és mintegy háromszoros szélességű 
pikkelyek borítják, éretten felrepedö, 
inkább felül vagy alul és legtöbbször 
haránt irányban. Magja hangyák által 
terjed, 1 mm hosszú, 0,7 mm széles 
és vastag, tök formájú. Maghéja szür
kés-fekete, matt, igen apró és majd
nem teljesen lapos dudorocskákkal. A 
köldöke fehér, a vége az alapnál ke
reszt irányban lenyesett. Magcsoport 
Neocumingii. 

A másodlagos faji jelleggel biró 
szervek leírása: 

A teste egyesével álló, félgömb 
alakú, idősebb korban kissé rövid 
oszlop alakú, körülbelül 140 mm át
mérőjű, bemélyedt és tövistelen 
csúccsal, nem szívesen sarjadzik. 
Bőrszövete zöld. Gyökérzete nem répa
szerű. Bordáinak száma sok, dudoros, 
areolák alatti áll alakú kiszögelé-
sekkel, a dudorok kissé hosszú
kásak, körülbelül 7 mm magasak, 
tompák. Fiatal areolái halványbarna 
filcesek, az areolák a dudorok felső 
részén vannak, 6-8 mm hosszúak, 3-4 
mm szélesek és 7-10 mm távol
ságban vannak egymástól. Perem
töviseinek száma 25-30, sárgásbar
nák vagy barnásvörösek, a hegyük 
nem sötétebb, egyenesek, vékonyak, 
5-10 mm hosszúak, a középen állók 
kissé hosszabbak, az areolából 
sugarasan széjjelálló. Középtöviseinek 
száma körülbelül 20-25 darab, oldalra 
irányulnak, körülbelül kétszer olyan 
erősek, mint a peremtövisek, 10-20 
mm hosszúak, valamivel sötétebbek a 
peremtövisnél. 

Élőhely: Bolívia, Cochabamba 
tartományban Aiquile-nél. Leginkább 
a Weingartia neocumingii BACKBG . ta
xonnal áll rokonságban. Ritter 1954-
ben gyűjtötte, FR 372 számon. 

21. Weingartia neglecta BRANDT - > 

Weingartia neocumingii subsp. suc
rensis ( R I T T . ) DON. 
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22. Weingartia neocumingii BACKBG. 

Aiapnév: Echinocactus cumingii 
SD., Cact. Hort. Dyck. Cult., 174. 
1849. 

A fajnév eredete: A fajnév W. 
Cuming úrnak állít emléket, aki a nö
vényt az élőtielyen először megta
lálta. 

Az elsődleges faji jelleggel bíró szervek 
leírása: 

Virágja a csúcs közelében jelenik 
meg, gyakran több virágot is hoz egy 
időben. A virágok körülbelül 25 mm 
hosszúak, narancssárgától az arany
sárgáig terjedő színezetűek, olykor 
téglavörös árnyalattal. Perikarpelluma 
csupasz és pikkelyes. Termése 3-4 mm 
átmérőjű. Magja fekete. Maghéja 
szemölcsös. Mag-csoport Neocumingii. 

Az másodlagos faji jelleggel biró 
szervek leírása: 

A teste 200 mm magasig és 100 
mm átmérőig, általában egyedülálló, 
sötét zöldtől világos zöld testszínig. 
Bordáinak száma 16-18, spirális lefu
tású dudorocskákra osztott. A dudo-
rainak alakja a tőnél többé-kevésbé 
négyszögletűek vagy némelykor kissé 
lapos hatszögletű. Az areolái hosszú
kásak vagy kerekek. A peremtövisei és 
a középtövisei hosszúságban nem kü
lönböznek erősen egymástól. Számuk 
körülbelül 16 perem helyzetű és 
körülbelül 10 közép helyzetű, melyek 

csak kissé hosszabbak. Minden tövise 
sugarasan a testtől kissé elálló, fehéres
sárga, sötét-sárga heggyel. A csúcs kö
zelében valamivel sötétebbek. (11. sz.kép) 

22a. Weingartia neocumingii var. 
brevispina HORT. 

Kertészeti változat, magvetésből, 
a tövisek csak néhány mm hosszúak. 

22b. Weingartia neocumingii var. corroana 
( C A R D . ) BACKBG. 

Virágja 30 mm hosszú, sziromle
velei hegyesek, halvány-sárgák. Bibéje 
zöld. 

Bordáinak száma 11-15, 20 mm 
széles dudorokra osztva. Areolái 10 
mm hosszúak, ellipszis alakúak. Tö
visei 15-30 mm hosszúak, árszerűek, 
szürkék, 18 peremtövisre és 1 közép
tövisre oszlik. 

22c. Weingartia neocumingii var. koehresii 
OESER 

Egyszerre több virágja is meg
jelenik a csúcs középpontjától mint
egy 10-15 mm távolságban. Mind 
széles tölcsér formájú, majdnem urna 
formájúnak mondható, gyakran az 
erős tövisezett miatt nem tud teljesen 
kinyílni. Az egyes virág hossza 20-27 
mm, átmérője a teljes nyíláskor 36-41 
mm. A virág dohos termés illatú. A 
perikarpelluma kicsi, világoszöld, 3-4 
mm átmérőjű, körülbelül 2 mm széles, 
világoszöld vékony pikkelyekkel. A re
ceptakuluma körülbelül 12-13 mm 
hosszú és ugyanilyen széles. A pik
kelyek rajta 3 mm vastagok, majdnem 
húsosnak mondhatók, kívül viasz-sze-
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rűen fénylők, erősen sárgák, kö
rülbelül 5 mm szélesek, zöldesek és 
fehéres pereműek. Ezek a pikkelyek 
felül a külső lepellevelekbe mennek 
át, melyek világos-vörösesbarna pe
reműek. A külső lepellevelei lándzsa 
alakúak, körülbelül 4-5 (-6) mm szé
lesek és körülbelül 17 mm hosszúak, 
minden esetben 3-5-ször hosszab
bak, mint amilyen szélesek. Mély 
sárga színűek, olykor enyhe rózsa
barnás sávval a hegyüknél. A belső 
lepellevelei lándzsa alakúak, kicsi 
heggyel, 17 mm hosszúak, 5-6(-7) 
mm a legnagyobb szélességük, mély 
sárga színűek, az alapnál kissé zöl
dessárgák, a peremük áttetszők, vé
konyak. Virágtorka nem világosabb. A 
lepellevelek szélesre nyílók. Minden 
porzólevele matt világossárga, az el
sődlegesek körülbelül 8 mm hosz-
szúak, a bibét körülveszik. Az alsó 
másodlagos eredésűek körülbelül 10 
mm hosszúak, a felső másodlagos 
eredésűek körülbelül 3,5 mm hosz-
szúak. Minden porzószál a recepta
kulum belső falán ered. A portokjai 
kicsik és világos krémszínűek. A bi
beszála világoszöld, 8-16 mm hosz-
szú. A bibeágainak száma 8-9, fe
héresek, 3-4 mm hosszúak. A bibe
ágak csak a 3. napon nyílnak ki. A 
termése 4-6 mm széles, 6-7 mm 
hosszú, kissé hegyes golyó alakú, 16-
18 mm hosszú elszáradt virágma
radvánnyal, barnás olajszínezetű, 
ráncos bogyó, barnás pikkely marad
ványokkal. A tennése sokszor a sűrű 
tövisek miatt kissé defonnálódik. A 
tennésfala vékony, éretten száraz, 
nem felnyíló, hanem az érés után még 

sokáig zárva marad és később az 
alapnál nyílik fel. Átlagosan 60-110 
szem mag van egy termésben. A 
magja kalap-formájú, kissé ívelt gör
bült), 1,1 mm hosszú és 0,8 mm 
széles, sötét feketésbarna, szemöl
csös maghéjjal és részben termésma
radványokkal. A köldöke ovális, krá
terszerű, egy körülsáncolt peremmel 
és kevés sárgásfehér strofiolaszövet-
te l ,* amiből a köldök-csírakapu régió 
egyértelműen, mint egy hegyecske kiáll. 

A teste félgolyó alakú, idős kor
ban gyakran kissé megnyúlik, a kul
túrában is. 100-200 mm átmérőjű és 
65-160 mm magasságú lehet. Gyö
kérzete nem répaszerű. Bőrszövete erős 
zöld színezetű. Csúcsa a temné-
szetben mélyen besüllyedt és erősen 
tövisekkel fedett, kultúrában ez nem 
annyira jellegzetes. Areolái oválisak 5-
6(-8) mm szélesek és 7-9 (-11) mm 
hosszúak, 15-17 mm távolságban 
vannak egymástól, erősen gyapjasak. 
Minden tövise nagyon erős és szúrós, a 
fiatal tövisek sárgásak és üveg-
szerűek, majd fehéres-szürkék és a 
hegyük mindig barna. Idős korban 
barna színűek szürke heggyel. 1 (-1,2) 
mm vastagok. A tövisek nem egyér
telműen különülnek el perem- és kö
zéptövisekre, többé-kevésbé a testtől 
mereven elállók. A tövisek alapja 
hagymaszerűén megvastagodottak, a 
főtövisek száma 14(-16), 23(-25) mm 
hosszúak, a melléktövisek száma 26-
30(-34) és 8-19 mm hosszúak. Élő
helye: Bolívia, Chuquisaca tartomány 
Oropeza kerületében, Sucre-tól nyu
gatra 2700 m magasan. 
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Élőhely: Bolívia; Florida, Pulquín-
Saipina 

23. Weingartía neumanniana ( B A C K B G . ) 
WERD. 

Alapnév: Echinocactus (Spe-
gazzinia) neumanniana BA(::KEBERG, 

"Der Kakteenfreund" 90-91. 1933. 

A fajnév eredete: A fajnév Hans 
Neumann úrnak állít emléket, aki a 
század első felében ismert kaktusz
kedvelő volt Berlinben. 

Az elsődleges faji jelleggel bíró szervek 
leírása: 

Virágjai körülbelül 25 mm hosz-
szúak, a fiatal areolákból erednek, vé
konyak, tölcsér formájúak, barnás pik-
kelyű perikarpelummal, hegyes lepel
levelekkel. A belső lepellevelei sárgától 
narancssárgáig. Termése kicsi, golyó 
vagy tojás alakú, barnás kicsi pikke
lyekkel, az alapnál felnyíló. Magja 
körülbelül 1,3 mm hosszú és körül
belül 1 mm széles, sapka formájú, le
nyesett alappal; ovális, szivacsos, v i 
lágos sárgásbarna köldökkel. Maghéja 
szemölcsös, matt-fekete. Magcsoport: 
Fidaiana. 

Az másodlagos faji jelleggel bíró 
szervek leírása: 

A teste 70 mm magas és 50 mm 
átmérőjű, bársonyos szürkés-zöld. 
Hosszú, elágazó répagyökere van. 
Néha egy gyökérből több fej is fejlő

dik. Bordáinak száma körülbelül 14, 
maximum 7 mm szélesek, harántba-
rázdásak, majdnem hatszög alakúak, 
alacsony dudorokra vannak felosztva, 
felül kerekdedek. Az areolái körülbelül 
10 mm távolságban vannak egymás
tól, fiatalon fehér filcesek. Peremtövisei
nek száma körülbelül 6-8, erősek, 
szúrósak és széjjelállók, 30 mm hosz-
szig. Középtövis legtöbbször 1, 22 mm 
általában a hosszúsága, a többi tövise 
kissé rövidebb. Minden tövisének színe
zete sötét barnától vöröses-feketéig, a 
fiatal tövisek sötétebbek. 

24a. Weingartia neumanniana var. 
aurantiaca BACKBG. 1963 

A teste nagyobb, mint a típusfajé, 
bársonyosan fakó sötét olajzöld. Are
olái kerekdedek, fehérek. Töviseinek 
száma 1-4, feketék vagy világosabbak. 
Virágja narancsvörös, kívül inkább vö
röses, belül inkább narancs színezetű. 

Élőhely: Észak-Argentína, Jujuy 
tartományban Humahuaca-tól észak
ra körülbelül 3000 m magasságban, 
sziklák és sziklahasadékok között. 

24. Weingartia pilcomayoensis CARD . 

Alapnév: Weingartia pilcomayo
ensis CARD. 1964 

A fajnév eredete: a fajnév az első 
megtalált populáció lelőhelyére utal. 
(14. sz. kép) 

(Folytatjuk) Mánfal Gyula 
Budapest 



Rácz László 
A Notocactus nemzetségről 2. 

(A természetes taxonok és cultivarok részletes leírása 1.) 

Zusammenfassuna: Der setz seine Artil^elserie ohne nach Vollstándiglieit strebend mit der detaiiiierten 
Darlegung der Notocactus-Arten, der darunter stehenden taxonomischen Einheiten und Cultivaren fort. 

Abstract: The author continues his series giving exact description of Notocactus species, the 
classificational units under species and cultivars avoiding to mention all the "taxons". He also críicizes 
whether they are real or not 

Csak arra vállalkozhatom a tel
jesség igénye nélkül, tiogy a leírt fa
jokat és változatokat ismertetem, 
amelyek többé - kevésbé ismertek és 
megtalálhatók a magyar gyűjtőknél. 
Néhány leíratlan változattal kiegé
szítve, ideértve a gyűjtőszámmal el
látott formákat, amelyekből fény
képezésre alkalmas példánnyal ren
delkezem. Hangsúlyozom, hogy az 
írásomat nem tudományos műnek 
szánom. Segítséget szeretnék nyúj
tani a nemzetség minél részletesebb 
megismeréséhez és a lehető legpon
tosabb fajazonosításhoz. Megjegy
zésekkel, kiegészítésekkel hívom fel 
a figyelmet egy-egy nehezen meg
határozható, vagy különleges bánást 
igénylő fajra vagy változatra. Az is
mertetés során követem a folyóira
tunk első számában megjelent cikk
ben leírtak rendszertani beosztását. 

A most bemutatásra kerülő fajok 
és változatok a nemzetség legvál
tozatosabb fajsorát alkotják. 

Notocactus alnemzetség 
"Paucispini" fajcsoport 

Nagy virágúak: ottonis félék. 

N. ottonis (LEHM. 1827) BERGER ET 

BACKBG. 1959 

Kissé lapított gömb alakú, idő
sebb korában 10-15 cm-es oszloppá 
fejlődik, átmérője 6-10 cm. Tőben sok 
gyökérsarjat nevel, ezekből az élőhe
lyén nagy csoportokat képez. Csúcsa 
besüllyedt, szine élénkzöld, sokszor 
sötétzöld, 8-12 egyenes lefutású bor
dája lekerekített, az élei enyhén pú-
pozottak. Az areolái 1 cm távolságra 
vannak egymástól, legtöbbször barna 
filcesek. Peremtövisei, 10-15 db 
egyenesek, sárgák; léteznek vöröses
barna vagy barna színűek is. Közép
tövisei (3-4 db) 2-3 cm hosszúra nő
nek, a peremtöviseknél erösebbek, 
vöröses-barnák, barnák, hegyük vi lá
gosabb. Virágaik 5-8 cm hosszúak, a 
szélességük megegyezik a magas
sággal. Szirmok* fénylő sárgák, 
egyes formák kihegyesedők, s ez a 
rész vöröses. Porzószál sárga, por
zó arany-sárga. Bibeszál halvány-
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sárga, a 6-12 ágú bibe sötétvörös. A 
virágcső barna sertékkel és világos
barna gyapjúval fedett. Termése zöld, 
éréskor megsárgul és hosszában 
felreped. Magja fekete, 1 mm nagy. 

Elterjedése Argentína, Uruguay, 
Paraguay és Brazília déli területe. 

Az eredeti leírásnak (LEHMANN) 

talán az FR1266b gyűjtőszámú pél
dányok felelnek meg a legjobban. 

fa. elegáns (BACKBG. ET V O L L . 1949) 
H A V L I C E K 1 9 8 9 

Az areolák távolabb állnak, mint 
a típusnál. A virága lazán álló, hegy
ben végződő sziromlevelekkel. Ter
mése éréskor vöröses-sárga. 

Élőhely: Brazília 

v. acutangularis* R I T T E R 1979 

Csak az éles és keskenyebb 
bordáival tér el a típustól. Virág, ter
més, mag megegyezik azzal. 

Élőhely: Rio Grandé do Sul, 
Sanga de Arreia (Brazília) 

V. brasiliensis (HAAGE) BERGER 1929 

Bordái élesek, peremtövisei 
sárgásbarnák felmeredök. Középtö
visei rövidebbek és egyenesebbek, 
mint a típusé. Sziromlevelek kiszé
lesedők. Bibeszál és a termők sár
gák. 

Élőhelye Dél-Brazília Uruguay-
jal határos területe. 

Nálam még a tenmőhelyí magok
ból kelt növényeknek is vörös a bibé

je, eddig még nem sikerült narancs
sárga bíbéjű példányra szert tennem. 

v. cacapavanus n.n. Schl. 203 

Érvényes leírása nincs. Világos
zöld testű, vékony és alacsony 13-15 
bordájú. Perem- és középtövisei 12 
mm hosszúak, egy középtövise ível
ten felemelkedő, színük világos sza
ruszínű. Tőben erősen sarjad. A vi
rág mérete és alakja megegyezik a 
típussal, színe kénsárga. 

Élőhely: Brazília, Capapava. 

V. campestrensis R I T T E R 1979 

Teste sötétzöld, sokszor feketés
zöld, 5-8 cm magas, 9-12 cm átmérő
vel. Bordái élesek, peremtövisek 
(16-18 db) feketések 20 mm 
hosszúak, középtövisei (7-9 db) 
felállóak, feketék, végük barna. Virág 
szélessége és magassága 5 cm. 
szirmok sárgák. 

Élőhely: Brazília, Campestre. 

V. globuralis ( R Í T T . 1979) BERGER 

1988 

Fiatal korában a bordái elnyúj
tott púpokból alakulnak ki. A bordái 
alapnál szélesebbek, mint a típusnál. 

Élőhely: Brazília, Livramento 

V. incomptus* GERLOFF 1990 

Félgömb alakú, 7-9 cm átmérőjű, 
szürkészöld színű. A perem- és 
középtövis erösebb, vastagabb, mint 
a típusnál, szaruszínű. A virág 5 cm 
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magas és átmérőjű, aranysárga színű. A 
fejlődő bimbó vörös színű. A magok 
nagyobbak mint az alapfaj magvai. 

Élőhely: Brzília, Nova Pálma. 

V. laetivirens* R I T T E R 1979 

Nyijjtoft gömb alakú, 9-10 cm 
átmérőjű és magasságú. Bordák alapnál 
15-17 mm szélesek, 10-12 mm magasak. 
Areolák fehér filcesek, később megkopa
szodnak. Peremtövisek száma 7-12, 
hosszúságuk kb. 10 mm, fehérek vagy 
halványsárga színűek. Középtövisek 
száma általátan 4, hosszúságuk 10-20 
mm, vörösesbama színűek, végük sárga. 
Virágok átmérője és magassága rend
szerint 5 cm, színe kanárisárga, bibeágak 
sötét kánninvörösek. Tennése hosszúkás. 

Élőhelye: Brazília, Jaguari 

V. militaris n.n. HU 176 

A tx)rdái félgömb vagy állcsúcs 
formájú púpokból állnak össze, hason
lóan, mint a N. crassigibbus (R ITTER 

1970)-nél. Perem- és középtövisei ne
hezen különböztethetőek meg egymástól, 
5-10 mm hosszúak, sötétbamák. Virá
gaik kisebbek, mint az alaptípus virágai. 
A szokásos gyökérsarj képződés mini
mális, egyes példányoknál szinte teljesen 
hiányzik. Bordái száma 10-11. 

Élőhelye: Brazília, Pelotas 
Érvényes leírása nincs. 

V. nigrispinus n.n. R 372 

Feketészöld testével és szinte fekete 
perem- és középtöviseivel tér el az 
alapfajtól. 

Élőhelye: Brazília, Minas de 
Corrales 

Érvényes leírással ez idáig még 
nem találkoztam. 

v. paraguayensis (HAAGE JR. 1 8 9 6 ) 

BERGER ET BACKBG. 1 9 5 9 

5-7 bordája éles, perem- és 
középtövisei felállóak, vékony tű 
alakúak, színük vörösebb, mint a tí
pusnál. Termése éréskor megvörösö
dik. Magja kisebb, mint a típusé, sötét 
vörösesbarna. 

Élőhely: Paraguay 

A túl hideg és a teljesen száraz telel-
tetéskor még a felnőtt péklányok is össze
száradhatnak tavaszig. Több odafigyelést 
igényelnek, mint a többi faj. Az élőhelyükön 
az éves csapadék több mint 1000 mm. A 
száraz klőszakok csak igen rövklek. 

V. SChuldtii (KREUTZ) 

Bordáinak száma kevesebb, 
mint 1 0 , lapítottan széles. A virág át
mérője mindig több mint 1 0 cm! A 
bibe világos piros (tégla-piros). 

A változattal kapcsolatos problé
mákról Kiss József írt egy részletes 
ismertetést a KAKTUSZ-VILJ^G 1 9 8 8 . 
év 3. számában. 

V. uruguayus (ARECH. 1 9 0 5 ) BERGER 

1 9 2 9 

A teste sötétzöld, bordái alapnál 
szélesek, areolái ritkán állnak a bor
dák élein. Tövisei sötétek, perem- és 
középtövisei közel egyfonnák, kö-
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zéptövise hiányozhat. 
Élőhelye: Uruguayban szélté

ben elterjedt. 

cv. Janousek (PAPOU.SEK 1975) 
H A V L I C E K 1993 

Egy gazdagon sarjadó, gömb 
alakú, világossárga peremtövisű, 
narancsvörös virágú alakról van szó, 
amelyet 1975-ben ismertettek a 
„Kaktusy" cseh újságban. 

A víz adagolásával óvatosan 
bánjunk. A központi növény könnyen 
elrothad, úgy, hogy a sarjai sértet
lenek maradnak. 

cv. Venclun (v. vencluianus SCHUETZ 

1965) H A V L I C E K 1993 

Egy kultúrában létrejött alakról 
van szó, amely BLOSSFELD által 
importált magvakból kelt növények 
közül lett szelektálva (F. RITTER 
Kakteen in Südamerika Band i . 
Spangenberg: 163.) Bimbói kívül 
vöröses aranysárgák. Szirmai 
nyíláskor fakó vörösek. Virága 5-6 
napig van nyitva, ez alatt egyre sö
tétebbek lesznek a szirmai. Több 
hullámban virágzik. Minden alka
lommal fakóbb lesz a vörös szín a 
szirmokon. Az öszi virágzás már 
szinte vöröses-sárga szirmokat hoz. 
Tapasztalatom szerint a virágok 
rendkívül rosszul termékenyülnek. 
Ráadásul a kifejlődött magok közül 
is kevés csírázik ki. A kikelt 
magoncok könnyen felnevelhetök. 
Egy érthetetlen pusztulási hullám 

jött az első virágzási évben és az 
ezt követő télen. Előfordult, hogy 
ekkor a felnevelt állományom 50-60 
%-a minden látható ok nélkül hetek 
alatt elpusztult. Ezt a jelenséget már 
több alkalommal tapasztaltam 
függetlenül a tartási és teleltetési 
körülményektől. Ezzel együtt az 
egyik legszebb formájú, egész 
nyáron virágzó szaporításra 
feltétlenül érdemes cultivarietas-szal 
(fajta) van dolgunk. 

N. arechavaletae (SPEG. 1905) 
HERTER 1955 

Lapított gömb alakú, tőben sar
jadó, fűzöld, 6-12 bordás. A 8-9 db 
peremtövise 10-14 mm hosszú, 1 
középtövise erösebb 15 mm-es sör-
tealakúak, vörösesbarna színűek. 
Kénsárga virága 6 cm hosszú és 
széles. Portok, porzó és a bíbeszál sárga, 
bibe 8-10 ágú bíborszínű. Termés 
gömbölyű, hamar felreped. Magvak 
1x1,2 mm-esek, feketék. Nagy elterjedési 
területén rendkívül változékony. 

Élőhely: Uruguay és Dél-Brazília. 

v. alacríportanus R I T T E R 1979 

Egyenes tűszerű, finom vékony 
tövisei hajlékonyak. A 9-12 perem
tövise vöröses-sárga, 2-4 középtö
vise keresztben álló, általában vörö
sesbarna színű. 

Élőhely: Brazília, Portó Allegre. 

v. aureus R I T T E R 1979 
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10-11 gömbölyded bordáját szinte 
teljesen betakarja a vöröses alapú bo
rostyán-sárga, 15-25 mm hosszú pe
rem- és középtövise. Virága 3,5 - 4 cm. 

Élőhely: Brazília, Rio Grandé do 
Sul, Pantano Grandé. 

V. horstii R I T T E R 1979 

10-12 bordája lapított. 10-11 pe
remtövise, 1-2 középtövise tű alakú, 
visszahajló, vörösesbarna színű, vé
gük rendszerint sárga. 

Élőhely: Brazília, Rio Grandé Do 
Sul, Tre Pontes. 

V. limiticolus* R I T T E R 1979 

Teste sötétzöld színű, 8-9 bor
dás. 7-9 peremtövise világossárga. 
Hosszuk 1 0 - 1 6 mm. A három bar
nás-vörös középtövise eltérő 
hosszúságú, az alsó állású a leg
hosszabb 35-40 mm. Virága 6 cm 
átmérőjű. A szirmok citromsárgák, 
hegyben végződnek. 

Élőhely: Brazília, Rio Grandé Do 
Sul. 

V. nanus* R I T T E R 1 9 7 9 

A típustól kisebb termetével és 
éles bordáival tér el. 4-5 cm átmérőjű, 
10-12 nagyon keskeny bordája csak 
4-5 mm magas. 10-12 vékony perem
tövise sárgától vöröses-barnáig változ
hat. A 4 középtövise bamásvörös, 
keresztben állók, 25-30 mm hosszúak, 
az alsó állású a leghosszabb. 

Élőhely: Livramento, Uruguay 

és Brazília határán. 

v. rubescens R I T T E R 1979 

Szinte állandóan vöröses színe
zetű, még mély árnyékban is marad 
egy kis vörös színe. 8-9 bordája 15 
mm magas, 8-10 peremtövise és 2-3 
középtövise rendszerint a teste felé 
hajlik, barnásvörös. 

Élőhely: Brazília, Rio Grandé Do 
Sul, Carazinha. 

Élőhelyén magas fű között és a 
bokrok, fák sűrű árnyékában tenyészik. 

N. glaucinus R I T T E R 1979 

Tőben sarjadó, hamvas kékes
zöld színű, 6-12 cm átmérőjű, gömb 
alakú. Peremtövisei fehérek tűsze
rűek, 3-4 középtövise vörösesbar
nától világosbarna színűig. Virága 5-6 
cm magas és átmérőjű, fénylő cit
romsárga szirmú. Porzók kénsárgák, 
bíbeszál halványsárga, bibe lilás-ibo
lya színű. Virágtorok mindig sárga. 

Élőhely: Brazília, Santiago 

v. depressus* R I T T E R 1979 

Bordái szélesebbek, mint az alap
fajnál. Erős napsütésben hamar lilás 
színűvé válik, ez csak sokára tűnik el. 
Virága kisebb, és szélesebb, mint a 
típusé, citrom sárga színű. Termésen
ként csak 20-30 magot érlel. Igényli a 
jó árnyékolást. Egyébként kisebb 
marad és lassabban is nő. 
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Élőhely: Brazília, Rio Grandé do 
Sul, Quevedos. 

V. gracilis R I T T E R 1979 

Tövisei kisebbek, virágcsöve 
viszont hosszabb, mint a típusé. 

Élőhely: Brazília, Sao Francisco 
de Assis. 

N. harmonianus R I T T E R 1979 

Teste gömbölyű, 10-15 bordás, 
areolái fehérfilcesek, egymástól 5-8 mm 
távolra állnak. 10-14 halvány-sárga 8-12 
mm-es peremtövisű. A 3 középtövise 
erős, sárga, vége vöröses-barnától 
feketésig. Hossza 15-25 mm. A 
kénsárga virágai 4 cm szélesek és 
magasak, tölcsér alakúak, illatosak. A 
sziromlevelek vékonyak, a végük kívül 
vöröses, a bibe rubin-vörös. Termése 
éréskor halvány vörössé válik. A magok 
felülete vörösesbarna. 

Élőhely: Brazília, Rio Grandé do 
Sul, Harmónia. 

N. muricatus* (OTTO 1837) BERCÍER 

1929 

Tőben erősen sarjadó, nyújtott gömb, 
vagy rövid oszlop alakú. Teste fűzöld. 
Bordái száma 15-20 bordái szélesek, 
élük lekerekített, areolák közötti púpok 
elnyújtottak. Areolák sűrűn állnak, 10-18 
peremtövise 8-10 mm hosszú, vékony, 
serteszerű, fehér színű. A 2-4 középtö
vise kb. 15 mm hosszú, borostyán-sár
ga, a növény csúcsa felé mutató, rubin
vörös vagy vöröses-barna. Virága 3 cm 
hosszú és ugyanilyen széles, kénsárga. 
Porzók és a bibeszár sárga, bibeá

gak bíbor-vörösek. 
Élőhely: Dél-Brazília és Uruguay 

határvidékén, nagy területen. 

fa. flavifuscus 

Az alapfajtól csak a peremtövi
sek sárga színével és 12-15 mm-es 
hosszával tér el. 

Az őszi öntözésnél vigyázni kell, 
hogy a testére ne kerüljön víz, mert az 
areoláknál gyorsan rothadásnak indul. 
Jobb esetben csúnya barna párás 
foltok keletkeznek, amelyek csak sok 
év után „tűnnek el". 

N. ibicuiensis PRE.STLE 1985 

Fiatalkorban egyedülálló, a virágzó
képes méret elérése után tőben sarjad. 
Magassága 5-8 cm magas, 7-9 cm 
átmérőjű. Teste sötét olívzöld, napsütés
ben bronzos vagy lilászöld. 8-10 bordája 
alapnál 12-14 mm széles és 5-7 mm 
magas, enyhén csavarodó lefutású. Are
olái fehér filcesek, enyhén besüllyednek 
a bordák éleibe. Peremtövisei kb. 10 
db, halvány sárgák vagy borostyán
sárgák, esetleg vörösesek. Virága fénylő 
sárga, 5 cm magas és széles. Portok 
arany-sárga, bibeszál vöröses, bibéje 
égővörös. Szirmok keskenyek, felül fo-
gazottak. Termése zöld, éréskor mindig 
felnyílik, a mag köldökzsinórja (és a 
magkezdemény burka) hamar megszá
rad, így a magok könnyen kiszóródhat
nak. 

Élőhely: Brazília, Rio Ibicua, 
Estancia Nova. (Folytatjuk) 

Rácz László 
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Papp László 

Az Escobaria nemzetség III. 

Zusammenfassuna: Neben der allgemeinen Beschreibung, den taxonomischen Problemen und 
der Evolution dieser Gattung stellt der Autor auch die Arten, bzw. derén UmsS nde am Standort 
und in Kultur vor. Aus organisatorischen Grundén hat der Autor die Thematik der Artikel 
veiandert (Teil 3) 

Abstract: After giving a generál description and saying about systematical problems and 
evolution of this genus the author writes about species, habituai and raising condidons of 
them. The editor has exchanged the subject of articles forreason of editing. 

Melyik kaktuszgyűjtő ne figyelt volna fel e viszonylag kis fajszámú, evolú
ciós fejlettségében és specializáltságában köztes helyzetű nemzetségre. Erre 
érdemességüket egyfelől - és itt a róluk kialakult és egyre fejlődő elméleti 
ismereteinket sorolhatnánk - a "mammillaroidságuk" egy különleges fejlődési 
formája, rendkívüli, nagy területű elterjedésük, élettani és egyéb biológiai 
sajátságuk, másfelől - és ekkor praktikus és "szubjektívan" megítélhető 
tulajdonságaikra gondolunk - ellenálló képességük, a többségnek könnyű 
szaporíthatósága, feltűnően szép felépítésük és virágaik, s nem utolsósorban 
apró termetük révén érték el körünkben. 
Sok szempontból ez az alaktani és törzsfejlődési átmeneti (vagy ahogy utaltunk 
rá, köztes) helyzetük, ami még izgalmasabbá teszi létüket, példát adva az 
élővilág fejlődésének sokféleségére annak milliónyi lehetőségére. Felté
telezzük, hogy az utolsó amerikai jégkorszaki periódust a Wisconsin glaciálist 
megelőzően - sőt szinte biztos, hogy már korábban is - a kaktuszok körében a 
korlátozottan felületnövelö szemölcsök (mammilla) kialakulásával íll. tovább-
alakulásával a tövis-rügypárnák (areolák) megnövekedése és később fokozatos 
axillára (szemölcshónalji rügyre) és tövispárnára való szétválása által egy 
jelentős fejlődési irányt vett. Ez alkalmas volt egy ún. alkalmazkodó szétsugárzás 
(adaptív radiáció*) lehetőségére, amikor is a terjedésekkel az új kömyezetben 
életben maradt egyedek szaporodni voltak képesek és fokozatosan eltértek 
elődjeik jellegeitől, így időben és térben egyre újabb és újabb "alfajok" 
(subspeciesek) és "fajok"(speciesek) alakultak ki. Esetünkben az Escobaria ősök 
- a maguk fejlődési szintjén - nem kis valószínűséggel a mai megjelenésű (kis 
virágú, túlspecializált) Mammillariák kialakulása előtt, hegyvidéki területeken 
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bejutottak a Mexikói belső hegyláncokról a Sziklás-hegység bizonyos régóiba, 
belső peremterületeibe is (Pl. a Vivipara csoport ősei). Már ekkor, a kezdetekkor 
a genuson belül is a fejlődési irányok eltérőek voltak. Az utolsó jégkorszak szinte 
a végletekig fokozta ezt, amikor is a versengés hiánya miatt a délibb "sík" - nem 
ritkán - lösszel fedett területekre is lehatoltak és korábbi hideghez való 
"alkalmazkodásuk", a hegyvidéki származásuk révén egyes fajaik elviselték az 
alacsony hegyvidéki, dombvidéki (kollin) (a préri itt sosem volt igazán sík) 
glaciális klíma-körülményeket is. Majd a jég visszahúzódásával e utóbbi geológiai 
formációkon egyre északabbra terjedtek (Missouriensis és Vivipara 

(Sine genas Ecliinomasti) 

csoport), de a leghidegtűrőbb fajok már nem juthattak vissza az eredeti 
származási élőhelyeikre (Vivipara csoport). 
Mint látható, ezekből a korai fejlődésirányokból a térben, időben és örökléstani 
változékonyságban megtett evolúciós út tévesztette meg a első rendszerezőket, 
és ez az ami ma is sok bizonytalanságot és vitát okoz. Azt talán kimondhatjuk, 
Tayior (1983,1986) munkája lapján is - a nem egységes fejlődésük mellett -, 
hogy több nemzetséggel is hasonlóságot mutatnak, így például a Pleurantha 
szekciobeliek a Mammillariakkal, az Escobaria szekció Vivipara csoportja a 
Coryphanthákkal. Legközelebbi rokonaiknak mégis a Mammillariák ítélhetők. 
Ennek megfelelően talán a Coryphanthákkal közős őseik lehettek, amely eredetben 
valószínűen a Neolloydiák, az Ortegocactusok és Mammillariák is osztoznak velük. 
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A Coryphantháktól megkülönbözteti őket a gödörkés maghéjuk (kivéve 
a C. gracilist), a pillásan szegélyezett külső lepelszél (ez csak a C. 
macromeris syn. C. runyonii-nál látható, az Escobariák Acharagma 
szekciójánál hiányzik) és a nektárt kiválasztó mirigy hiánya a száron (ez 
sincs minden Coryphanthánál). 
Az előző ábra megpróbálta a kialakulás bonyolultságát, az ősi mammillaroid 
növények fejlődésének sajátságait némileg érzékeltetni, oly módon, hogy a 
kialakulásnak sokkal szélesebb lehetőséget ad e szemléltetés formával. 
(Ahol például az ősi, közel rokon fajoknál szintén feltételezhetünk hibri
dizációkat, introgressziókat* is. A tér- és időbeli változások is - mint ahogy 
írtam - nagyon sokféle lehetőséget rejtenek. Ábrázolásban például a térbeli, 
háromdimenziós a legszemléletesebb.) Az időbeli kialakulásról a 
következőket mondhatjuk. Biztosan tudjuk azt, hogy a pliocén végén (a 
harmadidőszak végén, a felső-pliocénben: kb 2 millió évvel ezelőtt) kialakult 
a panamai földszoros (amely a későbbi pleisztocénben egyre szélesebbé 
vált), s ami lehetővé tette a növény- és állatfajok északra (ill. délre) 
terjedését. Az előzőekben leírt mammillaroid kaktuszok létrejötte ezen 
időszak előttire tehető és valószínűen a mai Dél-Amerika közép-pliocéni, 
száraz sztyepp és sivatagi klímájú északi- északkeleti területein. A két fél 
kontinens "találkozásakor", a szárazodás fokozódásával - először a 
hegyvidékeken - kezdenek észak felé terjedni a mammillaroidok. Fontos 
kiemelnünk, azzal, hogy a földszoros kialakult a Golf-áramlás addig a 
Csendes óceánban megjelenő hatása megszűnik és csak az Atlanti 
óceánban (Atlantikumban) marad meg, így többek között ez is először a 
földhíd nyugat oldalát teszi szárazzá, egyre szélesebbé alakítva a terjedés 
útját. (Ekkor még úgy kb. a mai Nagy-medencén ill. mexikói középső 
fennsíkon voltak félsivatagi, sivatagi viszonylag kicsiny területek.) 
Összeérvén Dél-Amerika és Észak-Amerika száraz (arid) területei azok 
kezdenek keletre-nyugatra egyre szélesebbekké, Észak-Amerikában észak
északnyugat felé kiterjedtebbekké lenni. A negyedidőszak pleisztocén 
korszakában érik el legnagyobb területüket, kiváltképpen Dél-Amerikában. 
(Dél-Amerikában ez érinti a mai Brazília északi és középső, Venezuela 
teljes, Kolumbia keleti és középső, valamint Brit- és Francia-Guayana, 
Suriname területét, délen majdnem a mai teljes Argentínát, a Grand Chaco 
kivételével. Közép- és Észak-Amerikában, a mai Honduras, Nicaragua, 
Mexikó - Yukatan félsziget és a keleti parti régió, valamint észak Sonora és 
észak Baja California kivételével - teljes területét, az Egyesült Á llamok mai 
déli részén Arizonát, Nevadát, Új-Mexikót, nyugat Texast, Coloradot, Utahot, 
Idahot, Wyomingot, nyugat Kansast, nyugat Nebraskat, 
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nyugat Déi-és Észal<-Dakotát, Montanát, a mai Kanadában dél Albertat és 
dél Saskatchewant.) Ha ránézünk az Escobaria nemzetség mai 
elterjedésének térképére, jól látszik - Wyoming kivételével - a rendkívül nagy 
átfedés. Sejtetödik az is, - mivel a következő, holocén korszakban Közép-
Amerika nagyobb része és dél Mexikó nedvesebbé és melegebbé vált újra, 
ezért trópusi és nedves szubtrópusi vegetáció alakult ki, valamint a 
szárazodás eléri észak Saskatchewant is -, hogy az evolúciós folya
matábrán lévő nemzetségeket létre-hozó, szétsugárzó fajkeletkezés már a 
közép-amerikai területen megkezdődött a pleisztocén közepén, úgy, hogy az 
ősi Escobaria-k már középső felén kialakulhattak, és csak az előbb említett 
vegetációs változás tolta előre, északabbra a kialakulás centrumát 
(géncentrumát), feltételezhetően a mai Nuevo Leon, Coa-huila, Chihuahua, 
kelet Sonora és észak Durango területére (Tayior 1983). (A kor vulkánikus 
tevékenysége is közrejátszhatott az ősi géncentrum elpusztulásában.) Az is 
bizonyosnak látszik, hogy a pliocén vége és a pleisztocén ad lehetőséget 
igazán a mammillaroidok - de más csoportok - adaptív radiációs és más 
jellegű fajkeletkezésének. (Ugyanis például ekkortól - a Sziklás hegység 
kialakulása miatt a Nagy-medence esőárnyékba kerül és megkezdődik az 
elsivatogosodása, A pliocén közepére a Nagy-medence, a miocénben még 
gazdag arktotercier flórája* kipusztul, a tűlevelű erdők összeszorulnak, majd 
a pliocén végén területileg némileg gyarapodnak. Ugyanitt a füves puszták a 
pliocén közepén kezdik virágkorukat élni, majd a pleisztocén közepén kicsit 
visszaszorulnak. A nyílt erdők - madro-tercier flóra* a pliocén közepén kicsit 
- amúgy nem nagy területeiken - összébbzsugorodnak, majd a felső 
pliocéntöl folyamatosan, de nem nagy mértékben bővülnek. A félsivatag -
továbbra is itt a Nagy-medencében - a pliocén közepén, ezzel a madro-
tercier flórával a legnagyobb, a felső pliocénben csökken a pleisztocén 
elejéig, majd többször ebben a korszakban sivataggá szárazodik. Axebrod 
1956) Érezhető, hogy a Nagy-medence környéke, azzal délen szomszédos 
területek - Colorado-fennsík, dél Utah - evolúciós bázisok és útvonalak, de 
inkább más, nem mammillaroid nemzetségeknek. Az Escobaria fajok mai 
elterjedése és korábbi terjedése sokkal jobban a Sziklás hegységtől keletre, 
észak-keletre orientált. Ennek egyik oka, hogy a holocén újra létrehozza a 
hegység hegyvidéki növényzetét, másrészről korábban, a pleisztocénben 
ezek a régiók - nyugat Észak-Dakota, Montana - csak részben jegesedtek 
el, s érdekességként - amellett, hogy itt a glaciálisok* keleties szele okozza 
a hideghatást - ugyanez a szél a Nagy-tavaktól nyugatra hatalmas 
területen löszt rakott le, s ettől észak-nyugatra, nyugatra és dél- nyugatra 
pedig még hatalmasabb területeken (Texas, Új-Mexikó, Colorado, kelet 
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Wyoming, l<elet Montana, Dél- és Észak Dakota, dél Alberta, dél Saskatchewan 
és dél Manitoba) lösz üledékek képződtek, ami egybeesik a nemzetségünk, főleg 
Neobesseya - de Escobaria - szekciójának mai elterjedésével. (Érdekes, hogy 
Oregonban is van szigetszerű löszüledék, ahonnan E. vivipara elterjedési adatok 
ismerünk!) Amellett, hogy tudjuk, hogy e kőzet- és talajtani ill. klimatikus átfedés 
összefüggésben van és kihatással bir az előbbi két szekció elterjedésére, 
elgondolkoztató - a fagytűrésük ismeretében -, hogy - pl. lösz- a terjedésükre is 
hatással lehetett (ökológiai okokból) még úgy is, hogy a szél elősegítette a 
magvak terjedését (vagy a glaciális periódusokban a délebbre jutását). Ezek a 
területek ma is az Egyesült Államok és Kanada széleróziótól legkitettebb részei. 
Tehát mint az elején utaltam rá, a jégkorszak nemcsak az Escobaria-k újra délre 
szorítását, egyes fajok elszigetelődését tette lehetővé - dinamikusan a 
periódusainak megfelelően - hanem, a pleisztocén elejétől kezve, azok északra 
terjedését is például a löszterületeken. (A pliocén végén korábbi kutatások 
szerint Észak-Amerika észak-keleti részén már volt eljegesedés, és a 
pleisztocén lösz alatt pliocén korú is van.) A legészakabbra hatoltak 
változékonyságából az is kiderül, - bár úgy tűnik egy bizonyos morfológiai 
intervallumban, elég változékony fajokkal állunk szemben, még is lényegesen 
lassabban és nehezebben változnak meg a hidegtűrés sajátos "követelmény
rendszere" miatt - hogy szinte biztos, hogy az alfajaik az utolsó eljegesedési 
periódusokban jöttek létre. A legészakibb újbóli - vagy első - elterjedésüket dél 
Kanadában a már leírt, a mai időszakunk előtti holocén, észak felé fokozódó 
szárazodása tette lehetővé úgy 8.000- 11.000 évvel ezelőtt. (Ekkor megint a 
szél maghordozó munkájára is gondolhatunk, a visszaterjedés feltételezhetően 
viszonylag rövid ideje alapján!) A klimatikus sajátságokra ma jellemző a 
Nagysíkság ezen részén, hogy a csapadék évi mennyisége többségében 250-
500 mm között van, tavaszi - nyár eleji maximummal és nyár végi - téli mini
mummal. Növényzete sztyepp és szavanna, néhol kollin (dombi) félsivatagi, 
keleten (kelet Texas, kelet Oklahoma, Kelet Kansas) erdősstyepp, s a talajtól és 
kitettségtől függően, helyi száraz (szárazsztyepp ill. félsivatagi) területek van
nak. Ebből az is látszik, hogy néhol a szárazság (Nagy-medence) jobban vissza
szorítja az Escobaria-kat, mint egy enyhefokú versengés, az előbb felsorolt 
területek száraz sztyeppéin, vagy Kalifornia, Arizona és Uj-Mexikó száraz, ritkás 
szubtrópusi fenyőerdői. (A fajok elkülönülése - szegregálódása - és később 
teljes izolálódása, majd bennszülötté válása a későbbi fásszárú betelepedések, 
s ezen dendrofióra pupulációinak és közösségeinek elválasztó hatása miatt is 
jött létre.) A Tayior (1983) által emlegetett szinpatrikussága* 
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(észak-közép mexikói eredete) a nemzetségnek Coahuila és Chihuahua államokban 
csak azt bizonyltja, hogy genetikai tűrőképességei és igényei az ősi Escobaria-knak is 
nagyok lehettek, és viszonylag hamar különültek el a száraz hegyvidéki (Altiplanon élő 
fajok) és az alacsony hegyvidéki, - domb- és sík-vidéki (Nuevo Leon) fajok egyazon 
tulajdonságból merítkezve, a fagylű résből. (A fagymentes napok száma észak-nyugaton 
- Nyugat-Alberta - 90 körüli, míg a kanadai határnál 90-119, dél-nyugat felé fokozatosan 
240 fölé emelkedik.) (Talajaik nem ritkán löszön képződött fekete és gesztenyebarna 
száraz sztyepp, sztyepp, szavanna talajok, míg a Mexikó középső északi, altiplanói 
fajoké laterites vörös és sárga talajok. Alaktani elkülönülést - és közeli rokon
ságmentességet két faj mutat az Escobaria és Neobesseya szekción belül, az Escobaria 
zilzíana (hátsó borító jobb alsó fotója) és az Escobaria miníma, minden más faj közeli 
rokonságot hordoz bizonyos fajokkal, a feltételezhető bennszülöttségük (endemizmusuk) 
mellett is. Mint például E. robbinsorum az E. dassyachantha-val, az E. hesteri az E. 
vivipara-val, az E.sneedii az E. orcutti-val, és az E. cubensis az E. missouriensis-sel 
(Tayior 1983). Ökológiai szempontból az E. vivipara-nak és az E. missuoriensis-nek (és 
alfajaiknak), a barna és fekete magvúak szekcióiban alakult ki a legnagyobb evolúciós 
sikerességük, aminek a révén északra terjedhettek, s amely által létrejöttek -
valószínűen konvergenciával* - azok a jellegeik, amellyel a Coryphantha-kra hason
lítanak. 

Folytatjuk. 

P a p p L á s z l ó 
Debrecen 

Helyreigazítás 

A lapunk 1999/2. számában a folyóiratunk adatainál, tévesen megjelORt oevdcst az 
alábbiak szerint szeretnénk módosftani. (112. oldal) 

Szerkesztőségi titkár: Molnár Imre 
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Az Escobaria nemzetség III. Debreceni Poz.sgás-Tár 159 

Az Escobaria nemzetség Iclalakulásának és fejlődésének, földrajzi terjedésének 
evolúciós feltételezett térképe (a pliocén végétől a késő holocénig). 

(Papp László 1999.) 



A cikkekben * - ( j a l je lzett kifeje
zések, fogalmak, nevek szerepelnek 
a Pozsgás kislexikonbán. 

Acutangularis (latin): hegyes, 
éles, metsző szőgletű. A növény bor
dáinak éles szögletességére utalva 
használják a nevet. 

Adaptív radáció (latin), 
„alkalmazkodó szétsugárzás": Egy 
közös őstől, vagy egységes ősi 
csoporttól az elkülönülés (genetikai -
örökléstani - s így fiziológiai-mor
fológiai, élettani - alaktani) alapján 
bekövetkező evolúciós folyamat, 
amelyre jellemző, hogy több eltérő 
alkalmazkodási zónában, valamint 
környezeti funkcióban egyidejűleg 
történik az egyre különböző formák 
fejlődése, fajkeletkezéseket produkál
va. (Például a völgyekbe eljutott, meg
határozott kaktuszfaj populációja, mivel 
nem kerül kapcsolatba - pl. a völgy 
elzáródása miatt - az előző popu
lációval, amelyből származott, önálló 
fejlődési (változási) utat fog mutatni, 
miközben lassan a két populáció 
elkülönül egymástól, önálló alfajt, majd 

fajt alkotva. Nagy populációk és 
elterjedések esetén a távolságok miatt 
előfordul, - függetlenül attól, hogy 
folyamatos elterjedése van az adott 
fajnak - hogy az elterjedés két egy
mással ellentétes végpontján - mivel 
már nincs tényleges géncsere közöttük 
- lévő populációk egymástól egyre 
jobban elkülönülnek, a genetikai 
változások - különbözősége - révén. 
Lásd a szinpatrikus fajkeletkezés!) 

Adenium: A meténg-félék [Apo-
cynaceae) családjába tartozó leveles 
törzsszukkulens fajokat tartalmazó Kis
ázsiai, kelet-afrikai nemzetség. Jellem
ző rájuk a szép, színes virág. 

Aloe (Journal of the Succulent 
Society of South Africa): A Dél-Afrikai 
Köztársaság Pozsgás Társaságának fo
lyóirata, amely általában évi négy 
számban jelenik meg, nem ritkán a 
hazai - sokszor bennszülött (ende-
mikus) pozsgásflórát -, de más 
pozsgásokat is ismertetve. 

Arillus (latin), magköpeny (mag
lepel): Egyes magokat körülvevő, 
húsos, többnyire élénk színű burok, 
amely nem ritkán az állatok számára 
ehető, és valószínűen a terjesztést 
„szolgálja". 

Arkto-tercier flóra (latin): Az Ark-
tisz (Északi sark) környékének kővü-



A BIOFIT t e rmésze t e s a lapanyagú növénykondicionáló készí tmény a növény 
táplálásán túl fung íc id é s b a k t e r í c i d hatással is rendelkezik. 

A t e r m é s m i n ő s é g é t é s m e n n y i s é g é t n ö v e l i . 
É i e i m e z é s e g é s z s é g ü g y i v á r a k o z á s i i d ő nincs i 



H a t ó a n y a g t a r t a l m a : nitrogén 4 , 0 % , Ka lc ium 2 ,5%, Maanéz ium 1,2%, Kéz 1,2%. Bór 0 .5%. 
Mol ibdén 0 , 0 3 % , Ken 0 ,7%. n y o m e l e m e k . 

B i o l ó g i a i l a g a k t í v a n y a g o k : cuKrol \ . yyanták. uránsavak, vitaminok. 
F e l h a s z n á l h a t ó m i n d e n n ö v é n y i ku l tú rá t>an l 
A makro- és mikroe lemek biztosításán kivül - fertőzés erősségétől függően - részben vagy egészben 
helyettesitheti a g o m b a - é s b a k t é r i u m ö l ő szereket , növényvédő szerekke l e<iyüll a lkalmazható, 
azok hatását fokozza, el lenállóvá te.szi a növényt a környezeti tényezők kecive/öl len hatásaival szem
ben: növeli a szárazság- és fagytürést. 

KULTÚRA KEZELÉS DÓZIS KIEGÉSZÍTŐ HATÁSOK 

Kalászosok 
gyomirtáskor 

virágzás kezdetén 
5-6 l /ha 
3-4 l /ha 

s i k í r mlnő.sctij.»viló 
gomharcr lözás csökKcnlí-sc 

kukortca 
4 0 - 5 0 c m növénymagassí ig 

c imerhányás (vetőmag) 
5-8 l /ha 
.•5 5 l /ha 

tápanyaii^rtck növelés 
Javítja a nti ' i t icrri iékenyúlési 

napraforqó 
3 0 - 4 0 c m mtigasság 

virágz.is kezdetén 
5-6 l /ha 
3-4 l /ha 

a kaszat scjlfal.^t vastaqitja 
növel i az ol.-xjlartalmai 

knbiikosok (uborka, 
dinnye stb) 

palánta korban 
indák megje lenése 

kezdeti virágzás 

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

erőtel jes gyök<>rírjl(K)í's loKo/utt mtrtitcr 
mékcnyűlí-N. U-rrne*, rn)itljrs<-bt> növeke

dése , cukortartalom novció hatás (dinnyék) 

l>arac1lcsom 
I>npr1k<i 

(fólia alatt Is) 

pa lán lakorban 
virágzás Kezdetén 

2 1 naponta ismételve 

2 % 

5-6 l /ha 

mcQlcrmékenyülés nó, 
t e r m é s szinezötlését serkent i , 

t e r m é s eltart hatósái;a nö. Javul az i /hatás 

álUilános 
palántanevelÉs 

valódi levelek ki fej lődése után 
kiültetés előtt 1-2 nappal 

2<«i 
2 % 

gyökér erőte l jesebb lej lődés, gyorsul 
kiültetés ulán <i gyökérzet kltej lődése 

crötcUesebb szár növekedés 

gyümölcs, 
szölö 

növényvéd f ís /c i rs hozelésekkel 
terméshcl . iK.ni tás után 

ősszel m é g a h t i v lombozatra 

2 % cukortar ta lom növelés 
összizhatás fokozás 

növeli a te rmés tárolhatóságát 
j ó l véd a t )aktér iumos betegségek el len 

dísznövények, 
virágok, 

(muskátli, 
rózsa stb.) 

(fólia alatt és 
szotKinövények Is) 

levelek ki fej lődésétől virágzásig 
elvirágz<-^s után m é g 

aktív növényélet 

2 % virágszámnövelés 
virágok szfnhatását fokozza 

erőtel jes gyökér fej lődés 

|x̂ Z3Ítrúvek 
nyugalmi időszak végén 

nyírás után 2-3 nap 
nyugalmi időszak kezdetén 

2 dl;l00m' 
líl! lOOm. 

2 3 dl'lOOm' 

s/ ính. i lás I t iKo/ódik 
e rö t f 1 ji-s ii> i>Kri Kf | t /ödés 
foKo/ot ló s /ára /sa i ) lürés 

J a v a s o l t d ó z i s : 
•^Í^^IOPIT-SFECIAL 

Emelt réztarta lmú 
növényhondicionálö lomhtr. igya. 

k iválóan alkalma.s gyúmólcs 
{rölcg a lmate rmésűek ) 

szőlő, szabadföldi- és fóliás 
zöldség- és virág te rmesz tésben . 

K iemel ten baktér ium pusztító 
mci lékh. i lású (tüzelhal. \s stb.) 

J a v a s o l t d ó z i s 2<M> v a g y 
2 - 5 l / h a . 

0 , 5 - 2 , 0 % töménységben , vagy 
3-6 l i ter /ha inennyiségben. 

2 évig fagymentes helyen 
el tartható. 

R é s z l e t e s f e l v i l á g o s í t á s 
k é r h e t ő : 

AQRO-BIO-CMCt^ 9 7 KFT. 

4 1 0 0 Beret tyóúj fa lu , népl iget u. 2 8 . 

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

l^obil: (06-60) 3 8 6 - 3 0 3 , 3 8 5 - 5 2 5 
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léteiben megismert flóra, amelynek mér
sékelt övi, főleg lombhullató elemek a 
jellemzői. Ez a flóra már a kréta végén -
nem a harmadkorban - kezd kialakulni, 
ós egy melegigényesebb flórát „legyőz
ve" elfoglalja annak helyét. 

Auktor (görög-latin), szerző: A 
biológiában az a szerző, aki új rend
szertani kategóriát ír le a szabályoknak 
megfelelően. Nevét, vagy annak rövi
dítését a rendszertani név - legtöbbszőr 
- a fajnév után írják le. 

C. S. J . (Cactus and Succulent 
Journal) (US): Az Egyesült Államok 
Kaktusz és Pozsgás Társaságának a 
folyóirata, amely évi hat számmal 
jelenik meg, s a pozsgásbotanikai tudo
mányos és ismeretterjesztő írásokon 
kivül tartással kapcsolatos, valamint 
kezdőknek szánt cikkeket is közöl az 
egyesület hírein stb. kívül. 

Depressus (latin): alacsony, 
mélyen fekvő, lenyomott (tompa, fojtott). 
A növény összenyomott, lapos alakjára 
utalva. 

Didymaotus: A kristályvirágfélék 
(Aizoaceae) családjának kis fajszámú, dél
afrikai nemzetsége, amelynek tagjai a 
Gibbaeum-okra hasonlítanak. (Valószí
nűleg ikerszemút jelent a párosan 
megjelenő termésekre utalva.) 

Erózió (latin: szétrágás): A folyóvíz, a 

mozgó jég és a szél felszínletaroló munkája. 
A szárazföld felsziiiének kétharmad ré
szén a folyóvízi erózió hatékony. 

Félsivatag: Általában évi 200 mm-
nél több, de 500 mm-nél kevesebb, 
vagy rossz víztartó képességű talajon 
egyenetlen évi eloszlásban lehulló -
csapadékmennyiséggel rendelkező -
közepesen száraz terület, ahol ritkás 
évelő növényzet kialakulhat, általában 
magas évi középhőmérséklettel. 

Glaciális (latin): jégkorszaki 
(Általában a negyedidöszak pleisz
tocén korának klimatikus sajátsága, 
de jégkorszak, például korábban, a 
karbon időszakban, a Föld ókorában 
is volt.) 

Gracilis (latin): keskeny, vékony, 
finom, karcsú, sovány, egyszerű, sima, 
egyenes, A növény egyszerű, finom, 
karcsú felépítésére utalóan, 

Incomptus (latin): rendezetlen, 
bor-zas. A növény tővisezetének 
felépítésére utalva, 

Interpretáció (latin): értelmezés, 
magyarázás, magyarázat, tolmácsolás. 

Introgresszió: (latin) a hibridizáció, és 
nem ritkán a hibridizációs fajkeletkezés azon 
tonnája, növényeknél amikor rokon fajok 
hibridizációja során a hibridutód-(ok), vala-
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mely szülő faj egyikével kerül csak genetikai 
kapcsolatba, így az első hibridizáció másik 
szülő fajának génjei, jellegei lassan feloldód
nak az első jellegeiben de kimutathatók. Néha 
előfordul, hogy az introgressziós egyedek bár
mely környezeti hatásra kevésbé szelektálód
nak ( válogatódnak) ki, mint szülöfajaik, így ők 
maradhatnak populációt alkotva életben, 
amikor is a feloldódó jellegek stabillá változ
hatnak. Ez utóbbi jelenség az introgresszió 
fajátalaki'tó és ténylegesen „fajíétrehozó" 
hatása. 

Kanyon (spanyol), szurdok: Kemény 
kőzetekből felépített, lassan emelkedő, 
száraz éghajlatú területeken kialakult 
igen mély és meredek lejtőjű, szűk fel
ső szakaszú völgy. 

Konvergencia (latin): Egymástól 
távol álló rendszertani egységek szerve
in, az azonos életmód miatt kialakult 
hasonló alaktani és funkciós változások, 
(Például a kaktuszfélék és kutyatejfélék 
pozsgás felépítésének hasonlósága.) 

Laetivirens (latin): élénken 
zöldellő (kellemesen zöldellő). A növény 
színére utaló jelző (fajnóv). 

Lefűződött répagyökér: Olyan 
raktározásra módosult gyökér, amely a 
gyökérnyaknál - esetleg lejjebb is több
szőr - összeszűkül, sokkal keskenyebb 
átmérőjű. Néha az összeszűkülés hosz-
szú (Gymnocactus, Pterocacfus fajok). 
Valószínűen egy erőteljesebb raktározást 

- gumószerűen - tesz lehetővé. 

Limiticolus. (latin): Határ-, v. 
mezsgyeszeretőt, ehhez ragaszkodót je
lent. Valószínűen arra utal, hogy a növény 
itt található, részben, mert itt maradt fenn 
a mezőgazdaság következtében, részben, 
mert a mezsgyét a terméketlen, esetleg 
sziklás részeken hagyták meg. 

Madro-tercier flóra: A Sierra 
Madre-ban a Föld középkora végén 
kialakult hegyi flóra, amely átveszi a 
helyét a jégkorszak alatt és után az 
arktotercier flórának (ill. néhol keve
redik némileg azzal). 

Mikromorfológia (görög): A 
biológiai alaktannak a szervek mik
roszkopikus felépítésével foglalkozó 
alaktani területe. Pl.: mag, pollen, 
bőrszőveti felszíneket vizsgál a fajok 
pontos elkülönítése érdekében. 

Muricatus (latin): A bíborcsiga 
tompa szúrósságára utaló jelző (bibor-
csiga-szerú). 

Nanus (latin): törpe, apró. A nö
vény méretére utalva. 

Nektárkamra (latinul: nekta-
rlum): Olyan belső méztartó (méz
fejtő), amely a rovarok csalogatására 
szolgáló, a virágtakaró - és ivar
levelek - által kialakított, a kiválasztott 
nektárt tartó virágrész. 
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Palakőzet: Vékony lemezekké ha
sadó, legtöbbször átalakult (metamorf) 
kőzet. Gyakori formája az agyagból (300 
°C alatt, kis nyomáson) a Föld története 
során kialakult agyagpala. 

Receptaculum (latin): Tár, tartó. A 
virágkocsány kiszélesedő teljes rövid 
szártagú része, amelyen a viráglevelek 
(ivar- és takarólevelek) ülnek. 

Repertórium Plantarum Succu
lentarum: Az lOS zürichi központjának 
évente publikált, a világon kiadott folyó
iratokban megjelent rendszertani tu
dományos értékű cikkek címeit, szer
zőit (mint rendszertani bibliográfiát), 
valamint az új rendszertani (taxonómiai) 
neveket és az ismertetők neveit közli. 

Strofiolaszövet (latinul: stro-
phiola): A maghéj felületén a köldök (v. 
a forradás) táján keletkezett eltérő színű 
dudor ill. annak a szövete. 

Szerpentin (latin): Zöldpala 
típusba tartozó átalakult kőzet, amely 
főleg olivin (zöld színű ásvány) és 
piroxenek átalakulása során keletkező 
ásványokból áll. A cikkben az éles 
fordulatokkal kígyózó, kanyargó, 
emelkedő (néha emelkedés nélküli) 
hegyi út. 

Szinpatrikus fajképződés (görög-
latin): (Egy helyen létrejövő egyhazájú 
fajképződés.) A fajképződésnek vi
szonylag ritkább esete, az elkülönülő 

fejlődést nem a populációk (szaporodás
közösségek) földrajzi elkülönülése előzi 
meg, hanem az izolációt valamely más 
tényező, pl. genetikai változás biztosítja. 

Sziromlevél: Belső takarólevél 
(párta, pártalevél v, petalum) egy levele, 
amely a virágnak, mint korlátolt növe
kedésű hajtásnak az ivarlevelek vé
delmét, azok helyének fejlődését szol
gáló levélmódosulása. A kaktuszoknál a 
csészelevél fokozatos átmenetet, bele
olvadást, összenövést mutat a szir
mokkal, ezért ez már (majdnem) lepel
nek nevezhető. 

The Journal of the IVIammillaria 
Society: Az angliai Mammillaria tár
saság folyóirata, amely évi négy szám
ban jelenik meg a Mammillaria és 
mammillaroid nemzetségek fajainak leí
rását, rendszertani és tartási problémáit 
megtárgyalva. 

Tylecodon: A varjúhájfélék 
(Crassulaceae) családjába tartozó, kis 
fajszámú, dél-afrikai pozsgás nemzet
ség, amelyet a Cotyledon nemzetségtől 
H. Tőiken 1978-ban választott el. (Való
színűen a megjelenésükre utalóan pár-
nácska-fogút jelent a nemzetségnevük,) 

Üledékes kőzet (szediment 
kőzet): A Föld felületén instabillá vált 
főldkéreganyag mállásának, lehordásá-
nak (szállításának), lerakódásának és 
kőzetté válásának komplex termékei. 
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Astrophytum-mal kapcsdatcs leí
rásokat, fotókat keresek. Nagy Jó
zsef 4271 Míkepéfcs, Arany Já
nos u. 31 sz. « ( 5 2 ) 398-848 

• 
Egyesületünk keres a " Debrece
ni PcEsgás-Tár" c. fdyarat, vala mint 
képeslapok készítésétiez szines 
fel\«tefeket. 
(Papirkép, dia, mágneslemez,) 

Kérjük kedves gyűjtötársainkat, 
tiogy 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. szerzői 
jog, adomány, visszaküldendő). 
Cím: a Szerl^esztősóg 

• 
Kaktuszokkal foglalkozó szaki
rodalmat gyűjtök. Vétel és csere 
céljából keresek partnereket! 
Herczeq István 4200 Hajdú
szoboszló, Kösialja 22. sz. 
8 06-52-360939 

• 
Levelező-partnert és cseretársat 
keresek!. Notocactus, Gymnoca
lycium, Echinocactus, Escobaria, 
Coryphantha, valamint Aizoaceae 
(Krlsfályvirág-félék) terén. Rácz 
László 4023 Debrecen, Dorogi íjt 
41. sz. 8 06(52)438-379 

• 
A DEBRECENI KAKTUSZGYŰJ
TŐK EGYESÜLETE várja azon 
adományozó, segítőkész tagjait és 
szimpatizáns gyűjtőtársak je
lentkezését, akik magadománya-
iktel támogání szeretnék folvóiratunk 
színes nvomtatását. A felajánlások 
lehetnek kaktuszmagok, afrikai és 
eg^b, más pozsgás magvak Az 
adományokat a szeri<esztőség cí
mére köszönettel várjuk. 

Egyesületünk új magfelelőse. 
BeiKze Sándor 

• 

• 
Elfogadható áron keressük.: 
C. Backeberg: Die Cactaceae I-
V. köteteit, valamint 
Csili Kaktuszkedvelö Szakkör Tá
jékoztatóját 1966-1979 Bp. 
Hajdú-Bihari Kaktuszkedvelők 

.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 kériük. 

• 
Szeretnék vásárolni Echinopsis 
és Lobivia határozó jellegű szí
nes lexikont. A kiadvány címe Is 
megfelel abban a reményben, 
hogy külföldről Is meg tudnám 
rendelni azt. Fáskerti Imre Ajánlato
kat a szerkesztőség címére kérjük. 

• 

Reklámlehetőségeket biztosí
tunk kaktusz és egyéb pozsgás 
növények tartásával kapcsolatos 
témakörökben. 

Áraink 
megjelenő példányszámonként: 

Fekete-fehér: 
12,5x17,5cm = 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 
6,0x4,0cm = 1130Ft 

• 
Keresek-kinálok rwatban 

Tisztelt olvasóinknak biztosítunk 
gyűjtői tevékenységükhöz ki
sebb hirdetési lehetőséget, köz
lendőik közreadását. Minden 
megkezdett 10. sor 200 Ft. 

• 

• 
Korábbi években megjelent kiad
ványok koriátozctt példányszám

ban megrendelheíők. 
Lukoczki Zdtán 8000 

Székesfehérvár Apatini u. 2. sz. 
KAKTUSZ-VIliG 1983*1 250 Ft 
KAKTUSZ-VILÁG 1985/1 125 Ft 
KAKTUSZ-VIl iG 198»2 125 Ft 
KAKTUSZ-VIL^G 1985/3 125 Ft 
KAKTUSZ-VlÚG 1985/4 125 Ft 
KAKTUSZ-VILÁG 1986/1 125 Ft 
KAKTUSZ-VllÁG 1986/2 125 Ft 
KAKTUSZ-VILÁ,G 198Ö3-4 250 Ft 
KAKJUSZ-VILÁG 1989'1-4 500 Ft 
KAKrUSZ-VIL4,G 199Q'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 elkészül 
az 2000. éÁ nö\énylístám: Gonda 
István Mezőtúr Bolyai u. 7 sz. 
Kérésre a nö\«nylistát postázom. 

• 
Folyóiratunkba publikációs céllal 
keressük a Gymnocalycium kak
tuszfajok virágzó egvedét ábrázoló, 
jó minőségű, színes fotóját. (A 
fotót igény szerint visszakül
djük.) Cím a szerkesztőség. 

• 
Egyesületünk külön kiadásában 
elkészült az Anísíts János Dániel 
életét munkásságát bemutató 
számunk. 
írta: Dr. Nemes Lajos 
Szerkesztette: Papp László 
Megjelent A/5 formátumban, 84 
oldal terjedelemben. 
Ára 400 Ft + postaköltség. 

• 
Újs^unkban vénrk téláló pozsgás 
növényekről szóló publikációkat 
amelyek sziklakertben tarthatók . 

• 

http://Kin.aJ.ok
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V I T A F L O R A 8 kaktuszok tápoldata 
Öss/ctcit'l: 3.5% N, 7.5% P,(),. 7,5% K,()+mikroclenu'k. Kelhas/.nálás: Különiclc kaktiis/ok cs po/sgás növények nc\clcschez. 

Bi/iositja a nin ény rejlödcschez cs dús virágzásáho/ s/ükségcs tápanyagokat. Adagolás: 2 liter önlözövizhcz 6 nil (I kupak) tápoldat szüks 
nyáron l()-Í4 naponta. Kerüljük a túladagolás! 

Ciyárlja és lorgalniii/.zii: 

V I T A F L O R A Kft., 8248 Nemesvámos, Pap L u . 45. • Tel./fax: (88) 265-902 
K e n c s / c t c k c t ballonos k is /erc icsbon kedvező áron kis/olgálunk. 




