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Zusammenfassung:
Der Vorsitzende des Vereins und Chefredakteur der Zeitschrift fasst auch am
Ende des Jahres die ergebnisse und schreiht vor eilem über die Pláne, was für Bücher der Vérein in den
nachsten Jahren lierausgeben möchte wie Z.B. Monographien (Melocactus, Gymnocalycium,
Ferocactus), Relseerlebnisse vom Prof. Mészáros in Kuba und Mexikó, bzw. Kakteenbilderbuch.
Abstract: The editor-in-chief summarizes
about the plans of publlshing new books,
cium, Ferocactus, prof. Mészáros 's report
picture-book on cactí), which are planned
following years.

the results at the end ofthís year. He wrítes
monographies (Melocactus,
Gymnocaly
about his travelling In Cuba and Mexico,
to be publlshed by our assoclatlon
the

Bár őszünk és telünk eleje szokatlanul kényeztet bennünket, alig hozva ránk fagyos nap
palokat és éjszakákat is keveset - az eső erőteljes hiányától eltekintve - , mégis közeledik
kint, a bent a lelkünkben is a karácsony hangulata, s az év vége vissza- és előretekintése,
így van az egyesületünk életében is, s ha soroljuk, nyomdánknak és Horváth Lászlónak kö
szönhetően, talán egy kicsit Mikulás ünnepére is, napvilágot látott, aggódva bejelentett, ilyen
formában hazai első kezdeményezésünk, nagyméretű képes falinaptamnk. Az eljövendő
évben szeretnénk folyóiratunkat némi formamódosítással, még ennél több képpel illusztrálni,
és a képek egy részét szövegközbe helyezni.
Sajnos nem e terveink, hanem a kiadási (papír, nyomtatási és egyéb) költségek emelke
dése miatt a tagsági (előfizetési) díjunkat is emelnünk kell, s a világméretű papírhiány sem
kedvez kiadási törekvéseinknek! (A tagdíjváltozásról, amelyet a közgyűlés jóváhagy, e szám
más oldalain olvashatunk.)
Továbbra is erős bennünk az elhatározás és azon dolgozunk, hogy jövőre megjelenjen a
Melocaclus-os, majd az év második részében a Gymnocalycium-os monográfia. A 2002. év
is ígéretesnek mutatkozik a szándék és a munkák terén, hiszen felvetődött egy Ferocactusos könyv létrehozása is. Mészáros Zoltán professzor úgyszintén megtisztelt minket felajánlá
sával, a kubai és mexikói útjainak, kaktuszos élményeinek könyvméretű összefoglalásával.
E könyv kiadását 2002 második félévére tervezzük. Az egyre gyűlő képanyagunk és az eb
ből eredő ötlet által 2003-ban egy Pozsgás képeskönyvet is szeretnénk összeállítani és
megími. Lapunk változatosságát továbbra is igyekszünk fenntartani, és ezért megintcsak ar
ra biztatjuk olvasóinkat is, hogy növeljék alkotóink táborát, hogy a szerzők és véleménymon
dók névsora is a lehető legváltozatosabb legyen!
A jövő robog felénk, a feladat sok, csüggedni nincs időnk, csak erőnk legyen mindehhez!
Kívánom gyűjtőtársaimnak is ezt az erőt egészséget megtartó áldást Karácsonyra, s utána
az előttünk lévő 2001. évre is!

Papp László
A DKKE elnöke-főszerkesztő

Daphne Pritchard
Észak-India szukkulens növényei
Zusammenfassung:
Die namhaftB englische Autorin berichtet über ihre Reise in Nontindien, als sie nach der Einladung des Indischen Kairteen und
Sukliulentenverelnes
eínen Ausflug nördlicti von Deiiii machte, wo s / e metirere einlieímischen
Sukifulenten,
vor allém Euptiorbien sah und auf dem ursprűnglíchen Lebensort fotografieren konnte. '
Abstract: The famous English author reports her trip in North India. Beeing the guest of ]
the Indián Cactus and Succulent Society she has taken a trip to the North of Delhi, in
the submountain region of Himalaya where they could see several native
succulent
plants, mainly Euphorbia species. Somé photos were taken ofthese plants in their
originál surroundings
byher.

Két ok miatt kerestem fel Észak-Indiát: azért, hogy meglátogassam a barátaimat és
hogy zsűritagként részt vegyek az Indiai Kaktusz és Szukkulens Társaság éves kiállításán.
Ezen látogatások során lehetőségem nyílott anra, hogy a barátaimmal néhány őshonos
szukkulens növény élőhelyére is eljussak.
i
Delhitől délnyugatra utazva jutottunk el Rajasthan száraz klímájú területére, ahol aá
Euphorbia caducifolia Haines található. (1 sz. kép) Ez a faj meglehetősen elterjedt egészi
Rajasthanban, valamint az északkabban elterülő Gujarat területén. Pakisztánban Karachl
környékén ugyancsak megtalálható. Az E. caducifolia nagy, 1-1,5 méteres magasságú, bo4
zótos cserjéket képez, amelyek a tövüknél sűrűn elágaznak. Erős, fekete, páros tövisei éd
pompás vörös cyathiumja van. (2 sz. kép) Az érett toktermések ugyancsak vörös színűek. a |
levelek szerkezete változékony, három különböző változatot írtak le.
;
Delhitől észak felé utazva értünk a Himalája lábánál elterülő Dehra Dun városábaj
és ezen a területen számos Stephania rotunda példányt találtunk, amelyek árokpartokon és
sziklák között nőttek. Az orsó alakú gyökerekkel mélyen a résekbe beágyazott nagyméretű,
gömbölyű caudex (pozsgás törzsszerű szár, pontosabban a „tölevélrózsa" alatti rövid pozs
gás szár - a szerk. megjegyzése) néha a sziklák hasadékaiból előtörve látható.f4sz. kép) A
faj hosszú, kúszó hajtásokat növeszt a fejlődési időszakban. Levelei pajzs alakúak és apró
narancsszínű ernyővirágzata van. Ezt a fajt igen könnyű nevelni, ha megfelelő meleget tu
dunk biztosítani a számára. A caudexek akár 30 cm átmérőjűre is megnőhetnek.
A Dehra Dun nevű területen az Euphorbia fusiformis-\, egy másik honos kutyatejfé
lét is megtaláltuk,f3 sz. kép) amelyet 1825-ben D. Don írt le először a FYo&omous
Nepalensisben és a fusiformis fajnevet adta a növény hosszú, orsó alakú gumói miatt. 1832ben William Roxburgh egy hasonló növényt írt le, és az Euphorbia acaulis-nak nevezte el.
Ezeket az elnevezéseket később Hooker szinonimákká revideálta, miután megállapította a
két leírt növény azonosságát, az eredeti név, az £. fusiformis elsőbbségét megtartva. Ennek
a fajnak a tennöhelye a Himalája lábainál található, és az északnyugat-indiai Siw/alik he
gyektől Nepálon át keletre, egészen Bengálig terjed. Az év nagyobb részében a növény a
föld alá húzódik, de tavasszal a sárga cyathium kihajt a talajból, gyakran egészen hosszú
kocsányon, és mintegy két hónapon át virágzik, és termést ériel. Csak ilyenkor hajtanak ki a
húsos levelek, amelyek aztán néhány hónap múlva elszáradnak, és a növény ismét a fölo
alatti pihenő időszakba kerül, egészen a következő virágzási periódusig.
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Az E. fusiformis magvakkal szaporítható, de a faj nehéz élőhelyi megközelíthetősé
ge okán ez nagyon ritka. A férjemmel hosszabb ideig neveitünk egy kis magoncnövényt,
azonban úgy találtuk, hogy a növekedése nagyon lassú. Három év elteltével a növény még
nem virágzott, és évente csak egy-egy levelet hozott. A rothadástól félve, az európai tartás
nak megfelelően nem süllyesztettük a caudexet a talajba, de igen valószínij, hogy ez az oka
a virágzás elmaradásának. Indiai barátaink a növényt eredményesen nevelik, azonban azo
kat egészen mély cserepekben tartják, úgy, hogy a caudex-ek teljesen a föld alatt vannak.
Szükséges megjegyezni, hogy az £ fusiformisA. néha egy másik indiai kutyatejfélével, az £ pandiganiensis-szel
tévesztik össze. Ez utóbbi a Maharashtra állambeli
Panchganiból szánnazik, a Himalája előhegységeitöl sokkal délebbíB. Rózsaszíníj
cyathiumja van, és a gumója is gömbölyűbb, amely idősebb korban elágazó föld alatti hajtá
sokat növeszt. Az £ panchganiensis laza, köves talajon, fűfélék mellett él, és a föld alatti
hajtásai vízszintesen növekednek, ha erre kellő hely áll rendelkezésre. Ennek a fajnak a le
velei kisebbek, mint az £ fusiformis-éi; feltűnő színük a zöldtől a sötétvörösig terjed, kissé
pettyesek.
Dehra Duntól északnyugatra utazva Chandigarh-ba érkeztünk, ahol dr. Sakaria egy
csodálatos kaktusz- és szukkulens kertet hozott létre. Itt a Mammillaria, Notocactus,
Ferocactus, az Astrophytum és számos más nemzetség fajainak gyönyörű példányai fejlőd
nek. Valamennyi növényt pontos névtáblával látták el, és maga a kert szakszeaíen gondo
zott.
Chandigarhból továbbutaztunk Shimlába a Himalája lábához, ahol meredek kaptá
tokat megmászva találtunk rá az indiai fa alakú kutyatejfélék egyikére, az £ royleana-ra.(5sz.
kép) Valószínűleg az indiai fa alakú fajoknak az egyik legjobban ismert képviselője ez a nö
vény, fiatal példányai igen gyakran megtalálhatók a gyűjteményekben. Élőhelyén, amely
Észak-Indián és Nepálon keresztül egészen Assamig terjed, a nyolcméteres magasságot és
az ötven centiméteres törzsátmérőt is e\é{he[\.(Címiapfotá) Növekedése rendszertelen, való
színűleg azért, mert télen hótakarást is kaphat. A cyathiuma zöldessárga színű, levelei,
amelyek az esők után hajtanak ki, aránylag kicsik és a kifejlődés után azonnal lehullanak.
Az £ royleana könnyen termeszthető, és üvegházi körülmények között jól növeke
dik. Férjemmel azonban úgy tapasztaltuk, hogy a legjobb némi meleget biztosítani neki télen.
A legtöbb gyűjtőt a hely hiánya sajnos eleve megakadályozza, hogy idős növényeket tartson,
de néha nagy példányok találhatók a botanikus kertekben. Az £ royleana élőhelyén, az
útmenti árokparton egy Sinocrassula fajt, valószínűleg a Sinocrassula indica-t g sz. kép) és
egy Kalanchoe fajt fs sz. kép) láttunk. Ha az említett fajokat Európában szabadban próbáljuk
nevelni, akkor nem valószínű, hogy hosszabban megtarthatók annak ellenére, hogy termő
helyükön nagyobb baj nélkül képesek elviselni a meglehetősen szélsőséges körülményeket.
Az indiai kaktusz- és pozsgásgyűjtőknek gyakran nehéz körülményekkel kell meg
küzdeniük, mindazonáltal számos pompás példányt sikerül nevelniük. Néha, amikor kevés a
rendelkezésre álló hely, a növényeket a házaik lapos tetőin tartják, de ha a lehetőség adott,
számos gyűjtő kiülteti a növényeit a kertbe. Nagyon szép Pachypodium, Euphorbia és kak
tuszpéldányokat láttam Delhi kertjeiben, sőt a Himalája előhegyeinél is.
Daphne Pritchard (The Euftiorbiaceae
Warrington (Nagy-Britannia)

Study Group)
(Fordította: Buglyó Péter)

Dobrota Pétre

Tisztelgés a z elődök előtt, a v a g y V i d a Gézától
L u n g u doktorig

Zusammenfassung:
Der Verfasser ist ein Mitgiied des AZTEKIUM
Kakteensammler
Vereines ín Rumánien, Besitzer einer der gröaten Sammlungen ím Land. Er widmet e/nen
Nachrufden gröRten Kakteensammler
und Sammlungen vor allém In Slebenbürgen.
Abstract: The author Is the memberofthe
cactus collectors'assoclatlon
called Azteklum
and the owner ofthe one ofmost important collection in Románia, too. He mentions
somé of the most remarkable collectors and collections of Transylvanla.

A nálam „idősebb" kaktuszosokról már többször írtam és beszéltem, mindig
örömmel, hódolattal és tisztelettel, mindazért, amit tőlük tanultam és kaptam.
Mással nem is tudnám kezdeni bemutatómat, mint Vida Géza szobrásszal, azért
is, mert szeretnék egy kronológiai bemutatást mindazokról hitem szerint - bár nem
teljességgel - , akik erre érdemesek. Vida nagy ember volt! Utókora, a nagybányaiak
is, kikhez nagyon ragaszkodott s a képzőművész kollégái, méltatlanul elfelejtették
vagy szándékosan megfeledkeztek róla. Ezért szeretném emlékét feleleveníteni, hogy
legalább mi, kaktuszosok, húsz évvel halála után, ne távolodjunk el tőle. Nagy termé
szetcsodáló és -szerető révén, az egész gyűjtemény a formák és a hangulat egyen
súlyát mutatta. A több méteres Cereusokat télen a saját alkotóműhelyében tartotta,
együtt a szobraival. A cereoidákat, Oreocereus-okat, Espostoa-kat télen az üvegház
ban tartotta egy óriási Echinocactus grusonii társaságában, amely most fél évszáza
dos lenne, együtt más, gömb alakú fajokkal. Kiemelkedő szépségű és értékű egy óri
ási cephaliumos Melocactus caesius volt. Körülbelül 20 cm átmérőjével, abban az
időben talán az egyedüli az országban. Külföldi útjairól ritka növényekkel tért mindig
haza, kaktuszokkal, pozsgásokkal (Euphorbiák, Lithopsok). Ezen növények szaporítá
saiból sokat adományozott a kolozsvári és zsibói botanikus kerteknek. Nagylelkű em
ber volt, mindig jobban szeretett adni, mint kapni. Idővel rájöttem növényei szépsé
gének titkára. Nagybányán a klimatikus viszonyok miatt a kint tartás időszaka lerövi
dül mindössze három hónapra - júniustól augusztusig. Az általa használt földkeveré
kek a Gutinról származó vulkanikus eredetű talaj, a reggeli párás levegő, a víz minő
sége, olyan tényezőkké álltak össze, amelyek e három hónap vegetációs időszakában
lehetőséget biztosítottak növények intenzív fejlődésére. Mindezek kereszteződtek a
mester szeretetével és odaadásával a növényei iránt. Oltási technikája egyszerű volt
és nagyon eredményes. Szeretett nagy átmérőjű alanyokra oltani, mint Echinopsis,
Helianthocereus, Soehrensia.
Élete folyamán egy legenda volt és az is maradt halála után is. Sajnálatos, hogy a
nagybányai helyhatóságnak nem sikerült létrehozni azt az emlékmúzeumot, amelyben
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helyet kellett volna kapjon az ő kaktuszgyűjteménye is. Ennyi év elteltével növényei
nek fennmaradt töredéke egy roskadozó, az önkormányzat tulajdonát képező üveg
házban sínylődik. Vidát nem szabad elfelejteni. Példakép, igaz barát volt mindazok
számára, akik megismerték.
Betartván a időrendiségre tett ígéretemet, a következő sorokat a román kaktusz
gyűjtés egyik kiemelkedő személyiségének szentelem, Dr. Vi§inesGu Gheorghe úrnak,
Bukarestből, aki kiváló anatomista és egyidejűleg nagy kaktuszszakértő is. Csaknem
fél évszázados gyűjtési tevékenysége alatt többezer növény megfordult a kezei kö
zött. Szenvedélyes kutató és kísérletezőként létesített magának saját logikai rend
szert. Magányos, zárkózott ember hírében állt mindig. Nagyon nehezen lehetett a kö
zelébe férkőzni. Kevesen dicsekedhettek azzal, hogy átléphették a háza küszöbét. Az
ismeretlen személyek zavarták, elrabolták a növényekre szánt idejét.
Az idők folyamán több gyűjteményt állított össze, Astrophytum, Ferocactus,
Copiapoa, több nagyméretű Cereoid nemzetség, Gymnocalycium, az utóbbi időben
pedig Ariocarpus, Melocactus, Discocactus és más ritkaságok egész sorát. Gyűjtemé
nyét nagyrészt saját magvetésből fejlesztette. Mestere és nagy híve az oltásnak, fiatal
magoncokat először Peireskiopsison, majd Eriocereuson, végül Trichocereuson vagy
Myrtillocactuson nevelte, majd gyökereztette. 1999 augusztusában töltötte a 85-ik
életévét, talán a hosszú élete titka a következetességében rejlik, amelyet a növények
iránt mutatott. Az élete hányatottságai, nehézségei karakán egyént faragtak belőle.
Következetessége például szolgálhat minden fiatal gyűjtő számára.
Az 1970-es évek Temesvára a romániai kaktuszgyűjtők fellegvára volt. Nyugat
felé nyíló kapcsolatai révén elég sok magángyűjtemény volt található a városban. Volt
itt tematikus jellegű Mammillaria gyűjtemény, mint a Voinea parancsnoké, melyet
nyáron az erkélyen tartott, vagy válogatott gyűjtemény mint a Nicolae Baueré, kinek
saját kis üvegháza is volt, vagy Gheorghe Gartneré. A legelőkelőbb gyűjteménye
Valeriu Grigora§nak volt. A hely adottsága miatt a gyűjtemény nagyon zsúfoltnak tűnt.
A '70-es évek gyűjtői közül ő volt a legaktívabb. Számos magyar, lengyel és egyéb
nemzetiségű kaktuszos barátja volt. Az első romániai egyesület támogatója és alapí
tója volt.
Gheorge Gartnert és Nicolae Bauert szoros barátság fűzte egymáshoz. A feleba
ráti tisztelet jellemezte őket. Mindketten kisméretű, korán virágzó növényekre szako
sodtak. A 70-es években a Paródiák nagy divatját éltük, amelyek elég jól voltak kép
viselve az ő gyűjteményeikben is. Magokat a két Németországból szerezték be, veté
seknél elővigyázatosságot szentelve a tisztaságra. Bauerről tudom, hogy emigrált
Németországba, Gartnerről viszont semmi hírem nincs.
A temesvári gyűjtők köre sokkal nagyobb, én azonban csak azokra hivatkozom,
akiket személyesen ismertem. Kevésbé ismertem Bodnárnét, Pernea urat. Elnézést
kérek, mert részletesen nem teszek említést róluk és más gyűjtőkről.
A szomszédos Aradon úgyszintén sok kaktuszgyűjtő volt. Szép nagy gyűjteménye volt
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volt a Kígyóssi házaspárnak. A gyűjtést Kígyóssi úr kezdte, de a növényekkel a fele
sége foglalkozott. Cleistocactusok, Haageocereusok, Paródiák elhelyezése teljes
összképet alkotott. Másik kiemelkedő gyűjtemény a Papp / vagy Rácz / Angéláé volt,
aki később elköltözött a városból. Télen a növényei üvegházban voltak, nyáron vi
szont a szabadban nagy melegágyban díszelegtek. A melegágy, melyek tetejét nap
pal felnyitották, elég elterjedt, divatos módszer volt annak idején. Sok hajas növénye
volt, Epostoák, Oreocereusok, de egyéb ritkaságok is melyeknek zöme Magyaror
szágról származott. Szeretném még egyszer látni ezt a gyűjteményt, s jó lenne a tu
lajdonosával találkozni.
Nem tudok Aradtól elbúcsúzni anélkül, hogy meg ne említsem Erdős Györgyöt,
akinek nagyon szép és nagyszámú Turbinicarpus gyűjteménye volt, de találhatók
voltak nála Paródiák, Echinofossulocactusok, melyek soraiból kiemelkedett egy gyö
nyörű E. lancifer, amely faj azóta mintha eltűnt volna a gyűjteményeinkből.
Aradon működött egy kaktuszgyűjtő klub is, Kígyóssék lakásán, ahol havonta egy
szer találkoztak a gyűjtők.
Kiemelkedő személyiség volt a korabeli gyűjtők között a szatmári Steib Károly.
Különleges szépségű gyűjteménye volt, főleg a behozott import növényekből. Szá
mos Tephrocactus, Echinocactus, Echinocereus, Melo- és Discocactus volt nála. Sok
monstrosicus és színes növénye volt, többségükben feloltva különböző alanyokra.
Azon kevesek közé tartozott, akik növényeinek felesleges részét a piacon értékesí
tette, ezzel is hozzájárulva az új gyűjtemények létrehozásához. Amatőr
elektronistaként saját maga automatizálta üvegháza fűtési rendszerét. Mindamellett,
hogy jó anyagi helyzettel rendelkezett, 1988-ban Németorszába emigrált. Gyűjtemé
nyét Temesváron adta el, ahol sajnos majdnem az egész tönkrement.
Hogy is feledkezhetnék meg a nagyváradi Micláus Gheorgheról, „Nenea Ghitá"
(Gyuri bácsi), ahogy mindenki nevezte, aki híres optikus volt, és a legrégebbi gyűjtök
egyike. Gyűjteményének színpompás része a saját nevelésű Euphorbia obesa cso
port, amely a ' 70-es években ritkaságnak számított az itteni gyűjtők körében.
Szeretném az utolsó sorokat a dr. Lungu Vasilenek szentelni, akivel Déván ismer
kedtem meg, még mielőtt Lúgos városába költözött volna.
Hasonló egyéniség, mint a bemutató elején említett dr. Vi§inescu, de sokkal fogéko
nyabb, közlékenyebb a külvilággal szemben. Dr. Lungu igazi botanikai ritkaságokból
álló gyűjteményt hozott létre. Növényeit saját vetéseiből nevelte, de hozott külföldről
is igen ritkákat. Azt hiszem, ő hozta be az első Uebelmanniákat, és ennek nemzet
ségnek majdnem minden fajával rendelkezett. Felkereste az ország összes nagy
gyűjteményét, Vidától kezdve, egészen e sorok írójáig. Tartós kapcsolatot alakított ki
a nagy gyűjtőkkel és több éve a német egyesületnek is tagja. Mindig modern gyűj
teménye volt, és a ' 80-as évek elején, amikor elköltözött Déváról, megvált növénye
itől is. Nagy szakadás történt mindazon gyűjtők szívében, is akik ismerték.
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Minden fiatal gyűjtő sokat tanulhat Dr. Lungutól, noha még ő sem nagyon idős.
Mindazokról, akikről írtam, még sok-sok mindent lehetne elmondani. Hallottam
még sok más gyűjtőről, de nem volt szerencsém megismerni őket. Elnézésijket ké
rem és remélem, hogy lesz még alkalmunk az ismerkedésre.
E sorok írója, Dobrota Pétre, a Duna partján elhelyezkedő Braila városban lakik és
az ország egyik legnagyobb gyűjteménye mondható az övének. Kapcsolatban állt
azokkal akikről írt és bemutatott nekünk. (A szerk.)
Dobrota

Pétre

Braila - 1 2 0
Gratleí utca 113

Esvesületünk

2001

I. félévi

prosramja

Január 27.: Papp László: A növényvilág rendszerezésének alapelvei és
irányai
Február 24.: Szutorisz Gyula: A Gymnocalyciumokról
Március 31.: 1. Dr, Mészáros Zoltán: Kuba Melocactusai
2. Közgjóilés. Tervezett napirendi pontok:
a/ 2000 évi pénzügyi beszámoló előterjesztése (Molnár Imre)
b/ 2001 évre a költségvetés előterjesztése (Molnár Imre)
c/ Egyebek.
Április 28.:

Dr. Buglyó Péter: Lisszabon kaktuszos szemmel

Május.:

Egyesületi kirándulás, melynek szervezése folyamatban van.

Június 16-17.: Kiállítás és vásár a Nagyerdei Kultúrparkban
Június 30.: Beszélgetés a gyűjteményeinkről, növényfotózásról, növénybörze.
Összejövetelek helye: Nagyerdei Kultúrpark
A kezdések időpontja: 15.00 óra

Papp

László

K Ö N Y V I S M E R T E T É S
S m i t h , G., F.- Chesselet, P - Jaarsveld, E., F. van - Hartmann, H. - Mammer.S.
- Wyk, B-E. van - Burgoyne, P. - Klak, C. - KurzweiI, H. 1998: Mesembs of the
W o r l d (lllustrated Guide to a Remarkable Group) [A világ kristályvirágféléi (Képes
kalauz egy nevezetes pozsgás növénycsoportról.)] Kiadta - a Dél-Afrikai Nemzeti Botanikai Intézet támogatáésával - Briza Publications P.O. Box 56569, Árkádia 0007,
Pretoria, Dél-Afrika. 405 oldal, 715 színes fotó, 124 elterjedési térkép, 20 szöveg közti
ábra. ISBN 1875093 133. Ára: 34 + 4,5 £
Nem abszolút friss, de aktualitását korán sem elvesztett művet tart a kezében az az olvasó,
aki a sokat sejtető cím alapján megveszi e rendkívül látványos, sokszerzös könyvet. Alaposan
áttanulmányozva, teljességében megerősödik tsennünk, hogy e növénycsaládnak egy olyan
áttekintését láthatjuk, amely - a vállalkozás nem mindennapiságát is érzékelve - mértékadó és
mértéktartó, pontos, praktikus és bizonyos határok között monografikus is tudott maradni. A
téma több kötetre való, s a szerzőknek meg kellett találni egy köteten belül azt a fajszámot,
amely jól reprezentálja a nemzetségeket. így a könyv tartalmazza az összes, e családba tarto
zó genust a nagyságuknak megfelelő, kiemelt fajbemutatásokkal, ugyanakkor az összes is
mert faj nevét is felsorolja.
Csodálatos és legtöbbször élőhelyi felvételek, amelyek a sarkalatos fajok illusztrálását szol
gálják. A könyv felépítése szintén szemléletes, a meghatározások (nemzetségcsoportok)
szempontjából is jól használhatók. A köszönetnyilvánítás és az előszó után általánosan leírja a
kristályvirágfélék sajátságait, majd egy külön részt szentel az elterjedésüknek és az ökológiá
juknak. A következő fejezetekben a védelmüket (sajnos nagyon sok fajuk veszélyeztetett) és
az emberi felhasználási területüket részletezi. A „Termesztés" című rész szabadföldi, üvegházi
tartásra, a magvak betakarítására és kezelésére terjedő alfejezetekre tagolódik. A határozás
hoz ismerteti a 6- féle terméstípust, amelybe a nemzetségek rokonságuk alapján is sorolhatók,
majd a levél és a hajtás, valamint ugyancsak a termés alapján 14 csoportra osztja a nemzet
ségeket a könnyebb azonosítás érdekében. A legrészletesebb fejezetben a 14 csoport nem
zetségeit ismerteti alfabetikus sonfendt)en, leírva a latin nemzetségnév számnazását és jelenté- ''\
sét (utalását), az adott nemzetség morfológiai jellemzőit, az elkülönítő bélyegeit a rokon genu
soktól, a virágzási idejét, az elterjedését és az ökológiáját (pontos térképvázlatokkal), a ter
mesztési körülményeit. A továbbiakban nemzetségenként esetleges megjegyzéseket is tesz
(pl. rendszertani, alaktani), utalva a nemzetségszinonimákra, majd a fajok, alfajok és varietas
ok számát jelöli, a teljes fajlistával, ill. védettség kategóriájával. Legvégül az éppen soron lévő
nemzetség legfontosabb irodalmait sorolja fel. (Ebben az értelemben nemzetségmonografikus ,
a könyv.) A mű végén a fontosabb, családra vonatkozó szakirodalmakat olvashatjuk egy rész- |
letes nemzetség határozókulccsal és névmutatóval egyetemben.
Összességében csak a legteljesebb elismeréssel nyilatkozhatunk e írásról, azzal a fontos
tudattal, hogy valószínűleg alkalmasabb szerzői közösséget nem is találhattak volna, hiszen
többségük dél-afrikai, vagy jelentős időt töltött kutatása és érdeklődése révén is e nagyszerű
földrész egyik legérdekesebb részén.

Papp László
Debrecen

|

4. kép Stephania rotunda Detira Dun mellett
Fotó: Daphne Pritchard

5. kép Euphorbia royleana a Shimla felé vezető út mentén
Fotó: Daphne Pritchard

6. kép Euphorbia royleana magonc Chandigarh és
Shimla között az út mentén Fotó: Daphne Pritchard

7. kép Sinocrassula indica eredeti élőhelyén
Fotó: Daphne Pritchard

8. kép Kalanchoe sp. Chandigarh és Shimla között az út mentén
Fotó: Daphne Pritchard

Kácz LászCó
A Notocactus

nemzetségről

7.

(A természetes taxonok és cultivarok részletes leírása 6.)
Zusammenfassuntt: Der Autor setz seine Artikelserie ohne nach Vollstandigkeit strebend mit
der detaillierten Dariegung der Notocactus-Arten,
der darunter stehenden
taxonomischen
Einheiten und Cultivaren fort
Abstract: The author continues his series giving exact description of Notocactus species, the
ciassificational units under species and cultivars avoiding to mention all the "taxons". He
also criticizes their reaiity.

Neonotocactus

alnemzetség

A

rendszertani felosztásikor, a magház nagymértékű megnyúlását, az érés
utáni gyors száradást, valamint a magvak belső felépítését vették figyelem
be. Az összes faj magja sisak alakú.
Mammulosus fajsor

Idős korban kismértékben oszloposodnak, színük lomb- vagy sötétzöld, a tenyészőcsúcs mindig csupasz. Virágaik közepesen nagyok, selymes kanári vagy
aranysárgák, közvetlenül a magház fölött urna alakúra szélesednek, mindegyik
önbeporzó. Sarjadás semmilyen formája sem jellemző.
N. erythracanthus Schlosser

et Brederoo

1985

Fiatalon lapított gömb alakú, csúcsa kissé besüllyed, idősebb korban 10 cm széles és
18 cm magas oszloppá fejlődik, színe sötétzöld. A 16-20 db alacsony bordája egyenes
lefutású, melynek éleibe a 3 mm átmérőjű areolák bemélyednek úgy, hogy a közeik
kúposán kidudorodnak. A fejlődő areolák fehér filcesek, ami hamar lekopik. A 10-12
db peremtövis 8 mm hosszú, színük barna, esetleg szürkésbarna. Az areolák felső ré
szén a tövisek kifejlődésekor rövid ideig 3-5 sárga melléktövis is látható. A 2-4 db kö
zéptövise 15 mm hosszú, vörösesbarna színű, a testtől elálló úgy, hogy egy mindig
lefelé mutat.
A virága 6 cm magas és átmérőjű, széles, nyílt urna alakú, intenzív kénsárga színű
(de nem aranyszínű!). A lepellevelek kétszer hosszabbak, mint szélesek, kb. 30 mm
hosszal és 15 mm szélességgel, a végük mindig lekerekített. A porzószál, porzó és a
bibeszál színben egyezik a lepellevelek színével. A bibeágak sötétvörösek, hegyben
végződnek. A termés piszkosfehér gyapjúval és szúrós, barna sertékkel borított. Érés
után gyorsan megszárad, és alul felreped. A magok 1 mm nagyok feketék, barna ár
nyalattal.
Élőhely: Uruguay: Tacuarembo .
A hozzá hasonló N. mueller-moelleri-től (lásd később) külsőre megkülönbözteti a
húsz alatti bordaszám és a kevesebb peremtövis, de biztos elkülönítést a virágszerke-
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zet ad. A N. mueller-moelleri virága aranysárga, majdnem harang alakú, és van
mézfejtője. Az élőhelyeik pedig több száz kilométerre vannak egymástól.
N. e u v e l e n o v s k y i Fleischer

et Schuetz

1975

Teste nyújtott gömb alakú, a csúcs kissé besüllyed, 8 cm átmérővel és 10 cm
magassággal, színe világoszöld. 8-11 db bordája egyenes lefutású, élei lekerekí
tettek, melybe a 3 mm átmérőjű areolák bemélyednek. Ezek fiatalon fehér vagy
sárgásfehér filcesek, de gyorsan megkopaszodnak. A 10-12 db peremtövise tű
alakú, sárga és eltérő hosszúságú: az oldalra mutatók 12 m m , a lefelé mutatók 8
-9 m m , a felfelé pedig 6 mm hosszt érhetik csak el. A 2 db középtövise 15 mm
hosszú, lapított, szaruszínű, az egyik felfelé mutat és a testhez simul, a másik
lefelé és a testtől elálló.
A virág viszonylag kicsi, 5 cm magas és széles, kanárisárga színű. A lepellevelek
13 mm szélesek, hegyben végződnek. A porzószál és a bibeszál kénsárga, a
portok kanárisárga színű.
A bibe 8-10 ágú, vörös, egyes példányoknál, a bibeág vége sötét színezetet kap. A
termés kívül szürkés-sárga gyapjúval és világosbarna sertével fedett, éréskor az ere-j
deti méretének csak mintegy a kétszeresére nyúlik, és úgy 80-100 szem magot tar-:
talmaz, melyek szürkésfekete színűek.
(9 sz. kép)
Élőhely: Uruguay: Maldonado, Sierra del Toro.
Nem egy látványos faj, ezzel együtt a leírásnak megfelelő példányt rendkívül ne
héz beszerezni. Általában N. floricomus -t vagy hibrideket kaptam ezen a néven.
Ráadásul az igazi jó faj a saját virágporával rosszul termékenyül, ami ebben az
alnemzetségben szokatlan. A szokásos időskori oszlopos fejlődés is csekély, a 16
éves példányaim 8 cm szélesek és 10-11 cm magasak.
IM. f l o r i c o m u s (Arech.

1905) Berger et Backgb.

1959

Már fiatalon is oszlopos, kifejlődve 10-13 cm átmérőjű és 30 cm m a g a s . Csú
csa besüllyed t ö v i s m e n t e s , felülete dudoros, fehér filccel ritkásan borított. A
20-22 bordája egyenes lefutású, szinte dudorokból áll össze. Idősebb részen
a dudorok összetorlódnak, amelyek között az areolák mélyen ülnek. A 10-12
tű alakú p e r e m t ö v i s barnásszürke sötétebb t ő v e l , hosszúságuk 5 m m . A 4-6
db középtövise 2-2,5 cm hosszú, erős, szétálló, egy előre mutat, szürkés
vagy szaruszínű.
A v i r á g o k 7 cm magasak és szélesek, kanárisárgák, harang alakúak. A lepel
levelek 40 m m hosszúak és 8-9 m m szélesek, a végük fogazott, és hegyben
v é g z ő d n e k , a külsők végei rózsaszínűén lakkozott. A porzószál, portok és a
bibeszál színben megegyezik a virág s z í n é v e l . A bibe 8-10 ágú, feketés bí
borvörös. A t e r m é s hosszúkás, világos szürkésbarna g y a p j ú v a l és sörtékkel
borított. Éréskor 4-5 cm hosszúságúra is megnyúlik, néhány nap alatt meg
szárad. A m a g v a k 1,2 m m nagyok, szürkésfeketék.
(I0sz.
kép)
Élőhely: Uruguay, széltében elterjedt.
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V. spinosissimus Fric et Buining 1957
A típustól csak a sötétebb test színével, mely kékes árnyalatot Is kaphat, valamint lé
nyegesen több (17-22 db) barna vagy vörösesbama perem- és a tőlük alig megkülön
böztethető középtövisével tér el, melyek felmeredők, így egyenletesen és teljesen
beborítják a testet.
A tövisek csak nagyon idős korukban szürkülnek meg. Az első virágokat csak 9-10 cm
magasság elérése után hozták, és magot is csak mérsékelten teremtek, néhány évig
csak 30-40 szemet termésenként, később is csak 60-70 magot érlelnek.
(11 sz. kép)
v. velenovskyi Krainz 1945
A test színe sötétzöld, erős napsütésben a dudorok végei bronzos árnyalatot kap. Az
areolái sokáig sűrű fehér filcesek, a peremtövisek fehérek, a középtövisei finomab
bak, a virágok kisebbek (5 cm), mint a típusnál.
Élőhely; Uruguay: Maldonado.
A megfogásuknál vigyázzunk, mert a tövisek hegye törékeny, és szinte biztos, hogy a
letört rész a bőrünkben marad, ami kellemetlen gyulladást okozhat. Érdekes, hogy a
tövis többi része még idős korban sem válik törékennyé.
N. macambarensis Prestlé 1986
A teste nyújtott, rövid oszlop alakú, 10 cm átmérővel és 16 cm magassággal, szí
ne levélzöld. A csúcsa kissé besüllyedt, sűrű fehér filccel borított, tövismentes.
Az egyenes lefutású bordáiban az areolái mélyen ülnek. A közép,- és peremtövi
sei szürkésfehérek, az egy középtövise 2,5 cm hosszú, sötétebb tővel, a testtől
elálló, 9-12 db peremtövise 6-12 mm hosszú. Minden tövise szúrós, merev és
törékeny. A virága, hosszú tölcséres, 7 cm magas és 4 cm szélesre nyíló. A szir
mok halványsárgák, fémes csillogással, a külső oldalukon halványvörös sávval,
hegyben végződnek. A porzószál és bibeszál színben megegyezik a szirmok szí
nével, a portok sötétebb sárga, a bibe sötétvörös. A termés piszkosfehér gyapjú
val és szürkés sertékkel borított, éréskor megnyúlással egy időben szinte azonnal
felreped. A magok 1 mm nagyok feketés-szürkék.
Élőhely: Macambara.
A fajsortalán legérzékenyebb növényei. Tápdús, de kitűnő vízáteresztő talajt igényel
nek. Az elhasználódott, összetömörödött vagy elsósodott talajban először elhalvá
nyulnak, sokszor sárgulnak, majd a teljes gyökérzetüket elveszítik. Csak hároméven
kénti átültetéssel tudok számukra megfelelő talajt biztosítani, még így is csak akkor,
ha kizárólag esővízzel öntözöm őket.
N. mammulosus (Lemair 1838) Berger et Backbg.

1959

Fiatalon gömb alakú, majd oszlopos fejlődésű, 12-15 cm magassággal és 10 cm át
mérővel. A test színe a származási helyétől függően levélzöld, szürkészöld esetleg
egészen sötét árnyalatú. A 18-20 db egyenes lefutású bordáját az élekben mélyen ülő
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areolák előreugró púpokra osztják. A 10-13 db peremtövise vékony, tű alakú, alig
5-6 mm hosszú, sárgásfehér, tövük és a hegyük barnás, a sötét bőrű példányok
nál az egész tövis sötétbarna. A 3 középtövise 1-1,4 cm hosszú, színben meg
egyezik a permtövisek színével. A középső, amely a leghosszabb, általában
lapított és ívesen felfelé hajlított.
A virágok 4 cm magasak, 6 cm átmérővel. A sziromlevek kanárisárgák, a külsők vé
gein halvány rózsaszínű lakkozással. A porzószál, a porzó és a bibeszál színben
megegyezik a virág színével, a bibe sötét bíbor színű. A termés fehér gyapjúval és
szúrós barna vagy feketés sertékkel borított, 100-120 szem magot tartalmaz. A mag
vak szürkésfeketék, 1,2 mm nagyok.
Élőhely: Uruguay (Az első leírásban ennyi szerepel).
Későbbi kutatások szerint: Uruguayban széltében elterjedt, de megtalálható Dél - Bra
zíliában is.
(A POZSGÁS-TÁR 1998/1. sz. 23 számú képen egy uruguay-i sötét testű példány
látható.)
fa. „A rapey".
Egy sötétzöld testű, kevesebb bordájú (14-16 db), az alaptípustól eltérő, lapított tövi
sekkel borított forma.
Élőhely: Uruguay: Livramento.
A tövisei, a bordazata, valamint a virágai szerkezete is valószínűsíti, hogy ez a forma
kapcsolódási pontot jelent a N. submammulosussal.
fa. „Bossoroca FS290"
A tövisei világos szaruszínűek, középtövise lapított, hosszabb, mint a típusnál, 2,5-3
cm is lehet. A bibe egészen kicsi, tégla színű vagy világos vörös.
Élőhely: Nincs adatom.
A leírással megegyező példányokat neveltem ' N. mammulosus v. longispinus' néven,
amelyek származási helyének Uruguay, Tacuarembo tartomány lett megadva.
v. arbolitoensis n.n. HU284
Teste karcsúbb, 6-8 cm átmérőjű, de akár 25 cm hosszú is lehet. Színe sötétzöld,
csúcsa és a fiatal areolák sűrű fehér gyapjasak. A 16-18 bordája kevésbé dudoros, és
kissé csavarodott lefutású is lehet. A két középtövise fiatalon barnáspiros, később
sárga, barna heggyel, a 12-15 peremtövise halványsárga.
Virága nagyobb, 6 cm magas, 7-8 cm széles, kanárisárga, bibe sötét bíbor színűek.
Élőhely; Urugay: Cerro Largo, Arbolito.
Kellemetlen tulajdonsága, hogy úgy 14-15 cm magasság elérése után lefekszik a ta
lajra. Ezt a tulajdonságát valószínűleg a sziklás élőhelyének tulajdoníthatjuk, ahol
sokszor a sziklarepedésekben tenyészik.
(12 sz. kép)
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Teste sötétzöld, napsütésben lilás árnyalatot kap, rövid oszlop alakij, 8 cm átmérővel
és 15 cm magassággal. A tövisei sárgák, a középtövisek végei vörösek, a peremtövi
sek töve sok esetben barnás. A termést borító gyapjú és a serték is fehérek.
Élőhely: Uruguay: Livramento és
Brazília, Quarai.
A határ mindkét oldalán megtalálható, bár az első begyűjtés a brazil oldalon történt (HU802).
v. curtínensis n.n. DV74/d
Csak 16 bordás, amelyek nem dudorosak, a bordaélek lekerekítettek. A 16-20 ragyogó fe
hér peremtövise sugarasan szétálló, vékony, tűszerű. A 2-4 középtövise bama, egyes pél
dányokon fehér, de mindig vörös heggyel, felmeredők, szétállók, 1,8-2 cm hosszúak.
Virágok aranysárgák, szirmok hegyben végződnek, a bibe sötétvörös, néha feketés
árnyalattal.
Élőhely: Uruguay: Tacuarembo, Curtina.
Az alapfajtól a legnagyobb mértékben eltérő változat. Történtek kísérletek önálló fajként
való leírásra is, de ezt a kutatások alapján elvetették. A szokásos kb. 100 szem magnál
kevesebbet terem, 70 db már jó eredménynek számít.
(i3sz. kép)
V. graciljor n.n. DV74/g
Hasonlít a típushoz, de minden része kecsesebb. 25-26 bordájú, dudorai kisebbek,
nagyon sűrűn ülnek a bordaéleken. Tövisei aprók, a 4 db keresztben elhelyezkedő
középtövis legfeljebb 1 cm hosszú, bibe élénkvörös.
( U s z . kép)
Élőhely: Uruguay: Rivera tartomány.
v. gracjlíspjnus n.n.
Bordazata és töviseivel hasonlít a N. mamm. v. brasiliensisre, de a tövisei világosak,
fehéresek. Nem oszloposodik, átmérője és magassága 15 cm lehet, virágai kisebbek,
mint a típusnál 3-4 cm nagyok.
Élőhely: Uruguay: Livramento, Dom Pedrito
Brazília, Rio Grandé do Sul, Bage.
v. masollerensis n.n. DV74/h
A test gömb alakú, a 16 db egyenes lefutású borda éleibe a 5 mm átmérőjű areolák mé
lyen ülnek, úgy, hogy ezeket hegyes púpokra osztják. A csúcs és az areolák fehér filccel
borítottak, ami csak az idős areolákról hiányzik. A bőrszíne sötét levélzöld. A sok 16-20 db
perem és a 4 db középtövise, melyek színe fiatalon sárgás szaruszínű, később elszüri^ül, a
testet sűrűn beborítja. Minden tövise kisebb-nagyobb mértékben lapított. A virág színe
majdnem aranysárga, a bibe feketés bíbor.
Élőhely: Uruguay: Masoller, Tranqueras.
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V. multíflorus n.n. HU288
A fiatal areolák sárgás filccel gazdagon borítottak. A perem és középtövisek halvány
sárgák, idősen szürkék.
Élőhely: Uruguay: Las Floras.
Magával a „multiflorus" = sokvirágij kifejezéssel nem tudok mit kezdeni, mert a fajsor
összes tagja szívesen és sokat virágzik. Az biztos, hogy a magoncai már a negyedik
nyáron hoznak virágokat, ami a többínéi csak az ötödik, de inkább a hatodik nyáron
történik. A virág szerkezete a N. floricomus-sal mutat hasonlóságot, valószínűvé téve
a változat ezen két faj közötti átmeneti állapotát.
V. paucícostatus n.n. HU339
Test méretében, színében megegyezik a típussal, bordaszáma kevesebb, 15 - 16 db.
Mindig csak egy középtövise van, amely 1,5 cm hosszú, merev, nem lapított, ár ala
kú, színe általában feketésbarna.
Élőhely: Uruguay: Livramento.
A hatalmas élőhelyből következik, hogy rendkívül változatos faj. Megszámlálhatatlan
mennyiségű forma került forgalomba, részben „var."-ként, jobb esetben élőhely- és
gyűjtőszám, megjelöléssel. Ezek egymástól néha olyan mértékben térnek el, hogy
akár önálló fajnak is vélhetnénk. A gyűjteményekben az egyik legelterjedtebb faj, bár
sokszor csak a tőfaj és variációi hibridjeit tartják.
N. orthacanthus (Link et Ottó 1827) van Vliet 1970
A teste gömb alakú, 16 cm magas és átmérőjű, kékes szürkészöld színű, a csúcsa sű
rű, piszkosfehér gyapjúval fedett. A 18 db bordája egyenes lefutású, melyek az
areolák között kidudorodnak. Az areolái 4 mm átmérőjűek, fiatalon fehér filccel borí
tottak. A 7-9 peremtövise tűszerű, szürkék vagy szürkés-sárgák, sötétebb heggyel,
hosszuk 12-15 mm. Az egy középtövise erősebb, felmeredő, szürkésbarna, hossza 2
cm.
A virág harang alakú, 4 cm magas és 6 cm átmérőjű, fémesen csillogó citromsárga. A
külső lepellevelek végein halvány bíbor csík látható. A porzószál, porzó és a bibeszál
citromsárga, a bibe sötét bíbor. Termése hosszúkás, sűrű barnásfehér gyapjúval és
barna sertével borított, éréskor megnyúlik, akár 300 db magot is tartalmaz. A magvak
1,5 mm nagyok, feketék.
(16 sz. kép)
Élőhely: Uruguay, Rivera, Cuchilla Negra.
Az 1827-es felfedezése után elveszett és csak 1968-ban fedezte fel újra van Vliet,
Rivera tartományban. Az eredeti szűkszavú leírást kiegészítette a virág, termés és
magvak leírásával. A későbbi terepbejárásokon Schlosser egy sor ezen leírástól elté
rő formát talált [a formát élőhelyi alakként (ökotípus) és nem rendszertani fogalom
ként használva]. Ezek a tövisek számában, bordák púpozottságában és a virágok szí
nében is eltértek egymástól.
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Egyes esetekben tiasonlóságot mutattak a N. allosiphon-hoz, más esetekben pedig a N.
mammulosus-hoz, tigy, hogy a virág és magszerkezet en-e a fajra utalt.
N. permutatus Ritter 1979
Teste gömb alakú, de nyújtott gömb alakú is előfordul, sötétzöld színij, 5-6 cm átmé
rőjű. 19 db lekerekített borda élébe a 1,5 mm széles fehérfilces areolák mélyen ülnek,
kúpos dudorokra osztva. A 8-12 db peremtövise 8-12 mm hosszú, serleszerű, szürke
színű, barna tővel. Az egy darab erős középtövise 10-30 mm hosszú, árszerű, szürke,
feketés csúccsal, a testtől mereven elálló.
A virág 5 cm magas, 6 cm széles. A szirmok lándzsa alakúak, 4 mm szélesek és 15
mm hosszúak, citromsárgák, a külső oldalukon vörös középcsíkkal. A nektártartó vö
rös, a porzószál és portok citromsárga, a bibeszál halványsárga, a bibe sötét barnás
vörös. A termés golyó alakú, sűrű, fehér, igen hosszú gyapjúval és barna sertékkel
borított. A magvak 1 mm nagyok, matt feketék, a csírakapu körül sötétbarnák.
Élőhely: Brazília: Rio Grandé do Sul, Sao Gábrieltől délre.
Nálam könnyen és minden látható ok nélkül sok példány megy tönkre. Ez előfordul
üvegházi, de szabadban való tartás esetén is. A példányaim öt különböző gyűjte
ményből, illetve Schlosser úr maganyagából származnak. Nem tudok rájönni az oká
ra. Közvetlen közelében élő N. oxycostatus és az egyes területeken vele együtt élő N.
sucineus-sal ilyen probléma soha nem volt. A pusztulás mindig a tenyészcsúcs egyik
oldalának bámulásával kezdődik, amely megállíthatatlanul elpusztítja a növényt. A
barna felület ugyanolyan kemény marad, mind az zöld rész, nem vizenyősödik. Ketté
vágva a növényt, az edénynyalábok csak a pusztuló részen barnák.
N. paulus Schlosser

et Brederoo

1980

Levélzöld színű, magányosan fejlődő, hengeres testű, melynek átmérője 4-5 c m ,
hosszúsága 30 cm is lehet. A 20-21 db bordája csavart lefutású, melyekbe be
mélyedő 2 mm átmérőjű areolák fehér filcesek. A 10-12 peremtövise világos
szürke, barna tővel, a 2-3 középtövise 2 cm hosszú, szaru színű vagy világosbar
na, a testtől ferdén elálló, a leghosszabb erősen lapított.
A virága 4 cm magas és 6 cm átmérőjű, halványsárga, a szirmok végein fémes
csillogással. A porzószál és a portok sárga, a bibeszál krémes fehér, a bibe
sötétbordó. A termés zöld, barnás fehér gyapjúval és szaru színű sertékkel borí
tott. A termés éréskor megnyúlik, és szinte azonnal megszárad és szétesik. A
magvak 1 mm nagyok, szürkésbarnák.
Élőhely: Uruguay: Tacuarembo városától 10 km-rel délre.
Két különböző alakja van a birtokomban, az egyik a leírásnak teljesen megfelel,
az élőhelye is megegyezik azzal (lásd a fotó). A másik alak élőhelye várostól 40
km-rel északra található. Kevesebb a bordája, csak 18 db, az areola közötti dudo
rok nagyobbak, markánsabbak, a tövisei vastagabbak, erősebbek, de nem hoszszabbak.
(17 sz. kép)
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N. rubropedatus Ritter 1979
Lapított gömb vagy gömb alal^ú, csúcsa kissé besüllyedt, kékeszöld színű, 6 cm széles
séggel és magassággal. A 21-23 db bordája alacsony, viszonylag keskeny, az éle lekere
kített, melybe a fehérfilces areolák nem nagyon mélyednek. A 10-12 db peremtövise ku
szán össze-vissza álló, 5-15 mm hosszú, halványsárga színű. Az 1-4 db középtövis 1-2 cm
hosszú, testtől elálló, világosbama vöröses tővel és feketés csúccsal, az alsó állású a leg
hosszabb.
A virága 4 cm magas és széles, sárga, enyhe fémes csillogással. A lepellevelek nyújtott
lándzsa alakúak, a külsőkön halovány rózsaszín középcsíkkal. A porzószál halványsárga,
a portok fehér, a bibeszál sárgás, a bibe sötétbíbor. A termés és a virágcső szürkésbarna
gyapjúval és bama sertékkel borított.
A mag 1 mm nagy, pontozott felületű, fekete.
Élőhely: Brazília: Rio Grandé do Sul, Sao Gábrieltől dél-keletre.
A fajsor egyik legkisebb testméretű faja. Még oltva sem nő lényegesen nagyobbra a meg
adott méretnél. A gyors fejlődéshez és az gömb alakjának megtartásához sok napsütésre
van szüksége. Ámyékban tartva kizöldül, megnyúlik, és a gombás betegségekre fogékony
lesz. Főleg a „fekete foltosodásra" lesz érzékeny. Beszerezni rendkívül nehéz, szinte csak
véletlenül lehet hozzájutni. A behozott háromból már csak egyetlen oltott példányom van.
Hiába öntermékenyülő, a termelt magvakból keltetett utódok néhány hét alatt elpusztultak,
még a feloltásra kerülők is. Az elérhető összes csávázószerrel próbálkoztam már, sikerte
lenül. Az általam ismert összes talajfertőtlenítéssel is kísérleteztem, de hiába.
N. submammulosus ( Lemair 1839) Bacl<bg. 1935
Fiatalon gömb alakú, később rövid oszloppá fejlődik, idős korban 25-30 cm hosszúsá
got érhet el, 10 cm szélességgel. A test sötét-szürkészöld színű. Tenyészcsucsa kissé
besüllyedt, kevés fehér filccel borított, tövismentes és itt levélzöld színű. A 13-14 db
bordája enyhén csavart lefutású, melynek éleibe az ellipszis alakú, fehér filces
areolák bemélyednek, úgy, hogy azokat állszerű púpokra osztják. A 6 db peremtövise
sugarasan szétálló, sárgás, fehéres szaru színű, 8 mm hosszú, a két, felfelé mutató a
legerősebb és lapított. A két középtöviséből az egyik felfelé mutat, és a testre simul, 1
cm hosszú, a másik lefelé, erősen lapított és a testtől elálló, 1,5-2,2 cm hosszú, a tö
vük vörös vagy barnásvörös, a végük barna. A tövisei pontozottak, illetve néha bar
násán foltosak.
A virágok 4,5-5 cm magasak és szélesek. A külső lepellevelek barnássárgák, pirosas
középcsíkkal, a belsők kénsárgák, esetleg halvány krómsárgák selymes ragyogással.
Lándzsa alakúak, úgy, hogy az aljuk elkeskenyedik. A porzószál sárga, a portok
krómsárga, a bibeszál halványsárga vagy fehéressárga, a bibe skarlát- vagy bíborvö
rös. A termés zöld, pirosas pikkelyekkel, fehér gyapjúval, és barnásvörös sertékkel
borított. Éréskor az eredeti méretének 6-7-szeresére nyúlik. Magvak sisak alakúak,
1,2 mm nagyok, szürkésfeketék.
Élőhely: Argentína: Sierra de Cordoba, Sierra de la Ventana, Rio
de la Plataig. Uruguay: Montevideotól nyugatra (Délnyugat Uruguay).
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11. kép Notocactus floricomus var. spinosissimus
Fotó: Horváth László

12. kép Notocactus mammulosus var. arbolitoensis
Fotó: Horváth László

13. kép Notocactus mammulosus var. curtínensis
Fotó: Horváth László

14. kép Notocactus mammulosus var. gracilior
Fotó: Horváth László

15 kép Notocactus mammulosus var. flavispinus
Fotó: Horváth László

16. kép Notocactus orthacanttius
Fotó: Horváth László
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Mind a tűző napot, mind a l<özepes ámyél^ot l<itűnően elviseli. A fejlődését és a virág
zási készségét lényegesen nem befolyásolja. A tavaszi és őszi fejlődési periódusban
több vizet juttassunk számukra, mint a többi fajnak.
fa. „Sierra de Ancasti L502"
Félgömb alakú, sötétzöld színű, átmérője és magassága csak 6 cm. A 8 db peremtö
vis halvány szaruszínű, 9-10 mm hosszú. A két, erősen lapított középtövise 12-15
mm hosszú, tövük és a csúcsuk barna, középen narancs árnyalatú szaru szín.
A virágok 5 cm magasak és szélesek, kénsárgák, külsőkön vörös középsávval. A por
zószál, portok és a bibeszál világossárga, a bibe sötétbíbor színű. A termés szürkés
barna gyapjúval és feketésbarna sertékkel borított.
Élőhely: Argentína: Catamarca városánál, Sierra de Ancasti.
Az élőhelye igen távol esik a típus élőhelyétől, a tengerszint feletti magasság is igen
szokatlan egy pampanövény számára, melyet Lau 1000 méterben adott meg. Ez a
magasság már a puna-növények világa, így a rokon nemzetségben Paródiáké. (18 sz. kép)
v. pampeanus (Speg.

1896) Backbg.

1959

Félgömb, esetleg, nyújtott félgömb alakú, nem oszloposodik. Teste ragyogó sötétzöld,
szürke árnyalat nélkül. A 16-18 bordája egyenes lefutású. Az 5-10 peremtövise fehé
res, az erősen lapított 2-3 db középtövise testhez simul, olykor megcsavarodott, hal
vány szaruszínű, 2 cm hosszú.
Élőhely Argentína: Pampos, Sierra de la Ventana.
Cordoba, Sierra Chica.
Az egyik legdelebbre hatoló Notocactus. A hideget (-5 °C) és az őszi és téli, számára
a hideg miatt felvehetetlen vizet is legjobban tűrő változat.
N. notabiiis n n. S 218/1,2,3 ; WRA 106 ; PR 236
Félgömb alakú, hamvasszürke színű, 16-18 bordás, erősen fehérgyapjas areolájú,
6-12 sárgás peremtövisű, 1 db barnás 2-3 cm hosszú középtövisű, érvényes leírással
nem rendelkező faj. A virága halványsárga, porzó- és bibeszál sárga, bibe
világosvörös, barna árnyalattal. A termés barna vagy világosbarna gyapjúval és ser
tével borított.
Élőhely: Uruguay: Cuchilla Negra.
Több magjegyzékben is megtalálható és megrendelhető. Külsőre hasonirt a N.
mammulosusra, bár a bőr színe és virág szerkezete is eltér attól. Feltételezem,
hogy önálló fajként kerül leírásra, de elképzelhető, hogy a kutatások csak egy N.
mammulosus változatnak fogják minősrteni. A tartása és szaporítása semmilyen
problémát nem okoz, öntermékenyülő. Mivel a bibe a portokoktól körülölelt, még
akkor is megtermékenyült, ha külön nem vittük rá a virágport. A gyűjtőszámok
egymástól külsőre lényegesen eltérő alakot takarnak, de a virágok teljesen egy
formák.
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Mueller-melchersii f a j s o r
Rövid oszlop alakúak, sötétzöldek, csúcsúk általában tövismentes. A peremtöviseik fetiéresek vagy sárgák, számuk 15-25 db, sugárszerűen szétterülök. Az 1-4 középtövis árszertí, merev, felmeredő, szam- vagy barnás színű. A virágok közepes méretűek (4-6 cm),
sárgák, rózsaszínűek vagy lilásak. Egyes fajok öntenmékenyülése gyenge.
N. eugeniae van Vliet 1976
A teste henger alakú, levélzöld színű, 8 cm átmérővel és 20-30 cm magassággal. A 21 db
egyenes lefutású borda éle lekerekített, melybe a fehérfilces areolák csak kissé mélyed
nek. A 18-22 db peremtövise 10 mm hosszú, sárga, tövük vörös vagy vörösesbama, néha
az areola alsó és felső részén néhány, hamar lehulló, üvegesen fehér melléktövis is meg
jelenik. Az 1 db középtövis, 40 mm hosszúságig, a testtől mereven elálló, kismértékben
lapított, fiatalon barnássárga, később barna, idővel megszürkül.
A 4,5 cm magas és 8 cm széles harang alakú virága, fémesen csillogó sárga, a külső le
pellevelek végein halvány rózsaszín csíkkal, az aljukon mély kör alakú barázdával és na
rancssárgás színezettel. A porzószálak eltérő hosszúságúak, rásimulnak a bibeszálra úgy,
hogy a portokok hosszan körülölelik azt, színük a lepellevelek színével egyezik. A bibeszál
halványsárga, a bibe bíborvörös. A termés piszkosfehér gyapjúval és szúrós sötétbama
setékkel borított, 1 cm átmérőjű, amely éréskor 3 cm-re is megnyúlik, 120-150 szem ma
got tartalmaz. A mag 1 mm átmérőjű, mattfekete, a köldöktáj szürke.
(i9sz. kép)
Élőhely: Uruguay: Tacuarmbó tartomány.
N. „pseudorutilans" ideiglenes névvel ellátott példány, amely a típustól csak az emlí
tett virágalji narancssárga színezet hiányával tér el, és az élőhelye az elterjedésük
északi határán található. Átültetéskor 5 pH körüli talajt alkalmazzunk, melybe bőven
keverünk rostos tőzeget. Az egyenletes tövisezetet és bőséges virágzást csak teljes
napsütésnek kitett példányoktól várhatunk. A tavasztól őszig szabadban tartott példá
nyok szinte elpusztíthatatlanok.
N. gutierezii Abraiiam

1988

Fiatalon gömb alakú, kifejlődve 13 cm magas, 8 cm átmérővel, kékeszöld színű.
A 22-24 egyenes lefutású, az 5 mm magas éles bordába a kerek, sűrűn fehér fil
ces areolák csak kissé mélyednek. A 12-16 db 10 mm hosszú, fehér színű, serteszerű peremtövis sugarasan szétálló és a testtől felmeredő. Az 1 db középtövise
12-20 m m hosszú, árszerű, a testtől derékszögben felmeredő, világossárga színű.
A 4 cm magas és 5 cm átmérőjű virág harang alakú, erős rózsaszínű. A belső le
pellevelek sötétebbek, a külsők világosabbak, mindegyik hegyben végződik. A
rendkívül sok, akár 100 porzó halványsárga színű. A bibeszál krémszínű, a bibe
ágak piszkos krémszínűek, rózsaszín csúccsal.
A termés és a virágcső szürkésbarna gyapjúval és világosbarna sertékkel fedett.
A termés nyújtott, amely sok akár 300 db mattbarna, 0,9 mm-es magot tartal
maz.
Élőhely: Brazília: Uruguayiana.
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Csak dió nagyságij példányaim vannak. Ezek úgy néznek ki, mint egy ritka tövisű N.
scopa. Az areolaször olyan sűrűn fejlődik, még az idősebb areolákon is, hogy az
egész test beborítja. A lehullottak a talajon is jól felismerhetők. Ilyen mennyiségű
szőrképződést csak az idős N. herteri csúcsán tapasztaltam. Hozzá kell tennem, hogy
a fentiek üvegházban tartott növényekre vonatkoznak, szabadban még nem tartottam
őket. Valószínű, hogy egy nagy eső az összes szőrt lemosná róluk.
N. mueller-melchersii Fric et Backbg. et Knuth 1935
Teste tompazöld színű, nyújtott gömb alakú, 8 cm átmérővel és 12 cm magassággal,
csak idős korban éri el a 16-18 cm magasságot. A 20-22 db bordája egyenes lefutású,
melybe a fehér filces areolák bemélyednek, közöttük kúpokat alkotva. A 15-18 db pe
remtövisek finom tűszerű, sugarasan oldalra állók, kezdetben fehéressárgák, később
sárgák, majd elszürkülnek. A 1 db középtövise erősebb, árszerű, ferdén lefelé mutató,
töve barnásvörös, feljebb szaruszínű vagy sárgás, a vége sötét.
A virág 3-4 cm magas és 5 cm átmérőjű, a lepellevelek sápadt aranysárga színűek. A
porzószál és portok világossárga, a bibeszál kénsárga, a bibe kárminvörös. A termés
és a virágcső piszkosfehér gyapjúval és vörösesbarna sertével borított. A termés zöld,
majd megsárgul, éréskor megnyúlik, megbarnul, hamar megszárad. A magok 1,2 mm
nagyok, matt feketék, világosbarna köldöktájjal.
(20 sz.
kép)

Élőhely: Uruguay: Tacuarembo, Paso Valegas, Sierra de la
Animas.
fa. gracilispinus Krainz 1962
Bordái laposabbak, élük lekerekített. A két rövid, 4-6 mm hosszú középtövise a söté
tebb színével tér el a peremtövisektől, de még így is alig különböztethetőek meg egy
mástól. Virágai csak 3 cm magasak és szélesek, valamint a magok is apróbbak kb.
0,8 mm nagyok.
Élőhely: Uruguay: Riviéra, Cuchilla Negra.
A fajnak számtalan élőhelyi formáját találták, ezeket rendszerint valamilyen tulajdon
ság, vagy lelőhely szerint a tőfaj variációjaként próbálták elfogadtatni. Ezeket úgy te
kinthetjük, mint az adott élőhely feltételeihez alkalmazkodott alakot (ökotípus). Sze
rencsére az utóbbi időben már csak a leírt egyetlen variáció nevével lehet találkozni,
a többi megmaradt a gyűjtőszám szintjén. Pl. N. mueller-melchersii R 3 7 1 . (21 sz. kép
= N. mueller-melchersii lelőhelye az uruguay-i Rivera várostól 10 km-re, északkeleti
irányba található.)
N. mueller-moelleri Fric et Fleischer

et Schuetz

1975

Teste sokáig gömb alakú, 8 cm átmérővel, csak idős korban fejlődik 15 cm magas
oszloppá. A csúcs kissé besüllyed, szürkésfehér gyapjúval csak ritkásan borított, tö
vismentes. A 21 db alacsony bordája egyenes lefutású. A borda élekbe mélyedő, ki
csi, kerek areolák, mélyek csak fiatalon szürkésfilcesek, kúpszerű dudorokra osztják.
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A 13-14 db peremtövis sugaras elhelyezkedésű, 5 mm hosszú, krémessarga színű, fehér
heggyel. A fiatal areolák felső részén néhány üvegesen fehér melléktövis is megjelenhet,
amelyek hamar lehullanak. A két középtöviséből az erősebb ferdén lefelé mutat, 3 cm
hosszú, sárgásbama vagy barna, mindig egy kis lilás árnyalattal, a rövidebb felfelé mutat,
1 cm hosszú, fehéres, testre simul, így a peremtövisekhez hasonlít.
Virág 4 cm magas és 5 cm széles, harang alakú, aranysárga színű. A külső lepelle
velek vége rózsaszínesen lakkozott. A porzószál, portok aranysárga, a virágpor vilá
gosabb, kénsárga. A bibeszál rózsaszín, a bibe sötétvörös. A termés nyújtott gömb, 1
cm átmérővel, zöld, világosbarna gyapjúval és sötétbarna sertékkel borított. A mag
mattfekete, 1,2 mm átmérővel, a köldöktáj szürkés.
(22 sz. kép)
Élőhely: Uruguay: Cerro Largo.
Tartása és szaporítása semmi gondot nem okoz. Egyedül a N. erythracanthus-sal
való összetévesztést kell elkerülni. A nyári pihenéskor egy kevés nedvességet feltét
lenül jutassunk számukra, ezt az őszi nagymértékű fejlődéssel meghálálják, ami erő
sen kihat a következő évi virágzásra.
N. roseifiorus Schlosser

et Brederoo

1978

Fiatalon gömb alakú, 5 cm átmérővel, később rövid oszlop alakúvá fejlődik, 7 cm
átmérővel és 12-14 cm magassággal. Színük fénylő zöld vagy sötétzöld, a csúcs
enyhén besüllyed, tövismentes, fehér filccel borított. A 18-22 db alacsony bordája
egyenes, de sok esetben csavart lefutású. A fiatalon fehér gyapjas areolák kere
kek, a bordák éleiben mélyen ülnek, úgy, hogy azokat apró, áll alakú dudorokra
osztják. A 12-16 db tűszerű peremtövisek egyenlőtlen hosszúságúak. A leghoszszabbak 9 mm hosszúak, oldalra mutatók, színük fehéres vagy piszkossárga, a
felfelé mutatók 4 mm hosszúak, barnák vagy sötétbarnák, a lefelé mutatók 6 mm
hosszúak, világosbarnák. Az egy középtövise 2 cm hosszú, általában ferdén le
felé mutató, sötétbarna feketés árnyalattal.
A virág 2-3 cm magas és 3 cm széles, szélesre nyíló, harang alakú. A lepelleve
lek rózsaszínűek, keskenyek (4 mm), az alapjuktól a csúcsig párhuzamos olda
lakkal, a végük lekerekített. A porzószál halványsárga, a portok krémszínű, a bi
beszál halvány krémszínű, a bibe sötétvörös. A termés nyújtott gömb alakú, 1
cm-es átmérővel, világoszöld, világos barnás gyapjúval és barna sertékkel borí
tott. Éréskor duplájára növekszik, gyorsan megszárad. A magvak 1 m m nagyok,
tompa barnák, világosabb köldöktájjal.
Élőhely: Uruguay: Artigas, Luchilla Yacari.
A fenti leírásnak tökéletesen megfelelő példányt nagyon nehéz beszerezni. Ha külső
re megfelel, a virág lesz eltérő, ha meg a virág felel meg, a külalak tér el lényegesen
a leírtaktól. Ezek a példányok általában ezen faj és a N. rutilans hibridjei. Valószínű
síthető, hogy ez a gyűjteményekben történik, hiszen az élőhelyeik több száz kilomé
terre vannak egymástól. Direkt az élőhelyről származó magból nevelt példányom
nincs. Csak sokadik magrendelésből sikerült megfelelő példányokat nevelnem, s a
többit lehetett selejtezni.
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N. rutilans Daeniker et Krainz 1948
Teste nyijjtott gömb alakij, időskorban rövid oszlop, 5 cm átmérővel és 10 cm magassággal.
Színe tompa kékeszöld, csíjcsa kissé besüllyed, fehér filccel borított. A 18-22 bordája alacsony,
csavart lefutásij, melyeket az éleiktDe bemélyedő areolák elnyújtott dudorokra osztanak. A 14-16
peremtövis 5 mm hosszú, merev, alapnál fehér, feljebb sárga, a végük tama. A két középtövi
séből az alsó erősebb lapított, egyenes és lefelé mutat, a felső vékonyabb, rövidebb és a testre
simul. A tövüknél sötéttomák, feljebb barnásvörösek, idősen szürkék.
A virág 5 cm magas és 6,5 cm átmérőjű. A torok fehéressárga, feljebb rózsaszínes, a le
pellevelek végei kármin színűek, sötétebb középcsíkkal, alulról kiszélesedők, hegyben
végződnek. A porzószál, portok és a bibeszál halványsárga a bibe sötét bíbor színű. A
tennés hosszúkás, halványzöld, fehér gyapjúval sűrűn és barna sertével ritkásan borított.
Éréskor többszörösére nyúlik, gyorsan megszárad. A magvak feketék, 1,2 mm nagyok,
bamásszüri^e köldöktájjal.
(23 sz. kép)
Élőhely: Uruguay-Brazília határán, Cerro Largo.
Virágzási időn kívül nem egy látványos faj. A több színben pompázó virága érdemel
figyelmet. Magról könnyen szaporítható, és a tartása sem okoz gondot. Szereti a tel
jes napsütést. A szabadban való tartás próbanövényének is merem javasolni.
cv. Stor (Pazout 1966) Havlicek 1993
Egy kertészeti magvetésből lett kiszelektálva. Mértéktelenül sarjadó, törpe növésű,
rendkívül lassan fejlődő kertészeti alak. Perem- és középtövisei 2-3 mm hosszúak,
barnássárgák, egymástól nem különböztethetőek meg. Virága 2,5 cm magas és szé
les, rózsaszínes-lila, torok sárga. Évente általában csak egy-egy virágot hoznak, a tövenkénti 3-4 db virág már ritka.
(24 sz. kép)
Sok-sok próbálkozás után sikerült magot fognom a példányaimról. A kikelt utódok is
lassan fejlődnek, és már a második nyáron sarjadni kezdtek. A vitalitásuk gyenge, a
legkisebb hibára pusztulással válaszolnak.
N. veenianus van Vliet 1974
Teste hengeres, levélzöld színű, 8 cm átmérővel és 20 cm hosszúsággal. A csúcsa tövis
mentes, dudoros, sárgásfehér filccel borított, kissé bemélyedő. A 20 db egyenes lefutású
bordája alacsony, éle lekerekített, melybe a kerek areolák bemélyednek, úgy, hogy a kö
zeik kidudorodnak. A 15-17 peremtövis 8 mm hosszú, halványsárga, a hegyük barna, csak
oldalra és lefelé mutatnak, az areola felső részén nincs tövis. Az egy 20 mm hosszú kö
zéptövise tű alakú, gyakran hajlott és lapított, szalmasárga, a testtől mereven elálló, a he
gye és az alapja pirosasbarna.
A virág 4 cm magas és 5 cm átmérőjű, harang alakú, sárga, a külső oldalon halvány vörös
középsávval. A lepellevelek lándzsa alakúak. A porzószál, porzó sárga, a bibeszál hal
ványsárga, a bibe vörös. A termése nyújtott gömb alakú, zöld, fehéressárga gyapjúval és
bama sertékkel borított, éréskor megsárgul, a kétszeresére nyúlik. A magok 1 mm nagyok, le-
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gömbölyített sisak alakúak, feketék, a köldöktájon világosbamák.
Élőhely: Umguay: Tacuarembo tartomány.
Szaporításhoz több magról kelt egyed szükséges, mert teljesen önsterilek. Az átülte
téskor a talajukba a szokásosnál több tőzeget tegyünk, mert igényelik a savanyú
(5 pH körüli) talajt. A talaj eliszaposodására, elsósodására pedig a gyökerük elveszté
sével válaszolnak.
(25 sz. kép)
N. winkleri van Vliet 1975
A teste henger alakú, zöld színű, 11 cm átmérővel és 25 cm hosszúsággal. A csúcsa
kissé besüllyed, fehér gyapjúval fedett. A 20 db bordája háromszög alakú, az éle leke
rekített, kissé csavart lefutású. Az areolák kerekek, fiatalon fehér filcesek, később
kopaszok, a borda éleibe csak csekély mértékben süllyednek. A 10-12 db peremtövi
se tűszerű, fiatalon halvány narancssárga, később sárgás, végül kifakul, szürkés színű
lesz. Az 1 db középtövise 2-3 cm hosszú, árszerű, a testtől mereven elálló, fiatalon
sötétlila, tövénél barnás, idősen szürke.
A virágok kb. 4 cm magasak és átmérőjűek, ragyogó citromsárgák, harang alakúak, a
virágcsövön néhány vöröses pikkellyel. A lepellevelek lándzsa alakúak. A porzószál
és portok, valamint a bibeszál világossárga. A rendkívül sok porzó körülöleli és szinte
teljes hosszában betakarja a bibeszálat. A bibe színe egyedenként változó, bíborvö
röstől a liláig. A termés kicsi, 1 cm átmérőjű, barnászöld, fehér gyapjúval, pirosaszöld
pikkellyel, és barna sertékkel borított. Éréskor csak kb. 2 cm hosszúságúra nyúlik.
Termésenként csak 20-30 db, 1,2 mm-es fekete magot terem.
Élőhely: Uruguay: Tacuarembo tartomány középső része.
A hazai gyűjteményekben alig található, pedig a fehér gyapjúból előtörő lila tövis ér
dekes látvány, valamint tartani és virágzásra bírni sem nehéz. Az elterjedését való
színűleg nagyban akadályozza a csekély magtermelése. Öntermékenyülő, de így még
kevesebbet terem, termésenként kb. 10 magot, és csak néhány virág termékenyül,
sok meddő marad. A nálam található példányok átmérője nem éri el a leírtakat, csu
pán 6-7 cm átmérőjűek.
(26 sz. kép)
A fajsorba tartozó fajok népszerűségét csökkenti egy kellemetlen tulajdonság: amikor
a testhosszúk eléri a 18-20 cm-t, lefekszenek a talajra. Ha fajonként több példányt is
tartunk, túlságosan sok helyet igényelnek, ha meg összezsúfoljuk őket, a látvány lesz
elborzasztó. Ráadásul egymás árnyékolása a tövisek egyenletes fejlődésének rovásá
ra megy.
A mozgatásukat is óvatosan kell végezni, mert a gyökereik vékonyak és nem hatol
nak mélyen a talajba, így könnyen kifordulnak a tartóedényből.
Három fajnak (N. mueller-moelleri, veenianus, winkleri) meglepő tulajdonsága, hogy
illatosak. Ez pedig a kaktuszok között ritka.

Rácz László
Debrecen

Buglyó Péter
Folyóiratszemle - K u a S 2000/4-6.

2000/4.
K. Gilmer és H.-P. Thomas az élőhelyén tanulmányozták a
Tephrocactus [Austrocylindropuntia] rauhii-t, és megerősítették Ritternek
azt az 1981-es feltételezését, hogy a T. rauhli lényegében a T. lagopus na
gyobb méretű változata, amely a bőségesebb víz- és tápanyag-ellátottság
következménye. ^ M. Lange munkája az Echinocereus pulchellus fehér,
krémszínű és világos rózsaszínű virágú alfajait és változatait foglalja össze.
> T. Brand a fatermetű áloék földjén, Dél-Afrikában tett útjáról számol be.
Amíg az ország keleti részén a 18 méteresre is megnövő A. barberae
meglehetősen gyakori, addig a nyugati országrészben honos A. pillansii és
A. dichotoma védelem alatt állnak, -f D. Herbel népszerű rovatában a
Cereus haageanus-t, a Kalachoé tomentosa-t, a Ferocactus [Hamatocactus] hamatacanthus-t, a Strombocactus disciformis-t, az Oxalis
succulenta-t és a Gymnocalycium tillianum-ot ajánlja az olvasó figyelmébe,
•f Szép fotókkal illusztrált írásában J. M. Lüthy Észak-Ausztrália
szukkulens és más xerofita növényeit mutatja be. 4- Lehet, hogy új
Turbinicarpus fajt talált A. Bőcker mexikói útja során? A barna tövisű nö
vényt élöhelyi fotók is illusztrálják.
A "Walter Rausch kaktuszai" sorozat
ban ezúttal a változékony tövisű Lobivia maximiliana var. caespitosa-t is
merhetjük meg H-J. Wittau és G. Winkler tollából. ^ Az áprilisi számot az
újonnan beültetett Müncheni Botanikus Kert kaktuszházának bemutatása
zárja.
2000/5.

Az Ariocarpus [Neogomesia] agavoides San Luis Potosiban is elő
fordul. Erről az új élőhelyről tudósítanak írásukban J. M. Sotomayor M. del
C. és munkatársai, -f A répagyökerű Mammillariákkal kapcsolatos tapasz
talatairól, így a M. napina nedvességérzékenységéről ír munkájában L.
Rennemann. -¥ A közelmúltban elhunyt Prof. W. Rauh egyik utolsó dolgozatában egy új madagaszkári Aloe faj, az A. fleuretteana spec. nov. leírását
adja közre. > J. M. Lüthy rövid írásában arról számol be, hogy lehetséges
kaktuszok (akár Geohintonia is), illetve magvaik legális importja Mexikóból,
ha azok megfelelő, regisztrált kertészetekből származnak. Az ilyen külde
ményt CITES kiviteli engedély és növény-egészségügyi igazolás kell, hogy
kísérje, -f M. Most fotókat is tartalmazó írásában egy Echinopsis 'Haku-Jo'
hibrid virágzásáról tudósít. ^ Igazán nagyszerű élőhelyi képekkel illusztrált
munkájában F. Hochstátter a Scierocactus whipplei-t és élőhelyi viszonyait
ismerteti a taxonómiai rovatban,
A gyűjtésre ajánlott pozsgások D. Herbel
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jóvoltából ezúttal: az Echinopsis chamaecereus [Chamaecereus silvestrii],
a Cotyledon orbiculata var. oblonga, az Opuntia humifusa, a Mammillaria
confusa, az Agavé macroacantha és az Ecinocereus weinbergii. 4- R.
Hofmann érdekes írásából megtudhatjuk, hogy hogyan nevelhetünk télálló
kaktuszokat az ablakpárkányon. ^ „Üvegház az első emeleten" címmel ta
láljuk H.-J. Brunn beszámolóját, amelyben egy Berlin melletti kétszintes
üvegházat és tulajdonosát mutatja be. ^ Néhány szép kaktuszmotívumos
bélyeg képe zárja a májusi számot.
2000/6.

Egy új Coryphantha alfaj, a C. ramillosa subsp. santarosa leírása ol
vasható R. F. Dicht és A.-D. Lüthy tollából a júniusi szám elején. Az új alfajt
sárga virágai különböztetik meg a bíborvirágú subsp. ramillosa-tól. ^ U.
Schmiedel egy, a National Geographic Society által finanszírozott és a
Fokvárosi Egyetem által szervezett botanikai expedíción vett részt a DélAfrikai Köztársaság nyugati területein. Az expedíció célja a Namaqua-föld
flóráját veszélyeztető hatások feltárása volt. Erről olvashatunk írásában. >
„A hosszú tövisű Stenocactusokról" - ez a címe P. Hansen munkájának,
amelyben ezt a ritkábban szereplő nemzetséget mutatja be, néhány szép
képpel is kiegészítve,
Noha a Pachypodiumok magvetéssel való szapo
rítása nem nehéz feladat, ha mégis gyorsan virágzóképes egyedeket aka
runk, érdemes kipróbálni ezeknek a növényeknek a vegetatív szaporítását.
Ehhez a témához találunk hasznos tapasztalatokat P. Enders cikkében. ^
Gyűjtésre érdemes fajok: Selenicereus grandiflorus. Agavé isthmensis és
Mammillaria pullihamata; aki ajánlja: D. Herbel. -f A 2000 áprilisában, éle
tének 87. évében elhunyt Prof. Werner Rauh életútját ismerteti és munkás
ságát méltatja D. Supthut és W. Barthlott.
W. Rauh mintegy 300 tudomá
nyos közleményének egyik utolsó darabja az a munka, amelyben R. D.
Mangeisdorffal közösen, a madagaszkári Aloe prostrata subsp. paliida
subsp. nova leírását adják. 4- F. StrigI a Trichocereus candicans argentinjai
élőhelyén járt, és a faj virágjának színgazdagságát is az olvasó elé tárja. >
Egy különös pozsgásról, a Sarcocaulon peniculinum-ról találjuk W.
Niestradt munkáját. > F. Bayernek a kiültetett télálló pozsgások optimális
csapadékvédelméről szóló cikke olvasható még a júniusi számban.

Dr, 'BugCyó
Debrecen

Téter

21. kép Notocactus mueller-mellchersii Rivera várostói É-K-re 10 km-re (Brazília)
Fotó: Horváth László

22. kép Notocactus mueller-moelleri
Fotó: Hortváth László

23. kép Notocactus rutilans

24. kép Notocactus rutilans cv. Stor
Fotó: Horváth László

Fotó: Horváth László

25. kép Notocactus veenianus

26. kép Notocactus winkleri
Fotó: Horváth László

Fotó: Horváth László

*

:'7 ke|) Euphorbia pubiglans
Fotó; Nagy Imre

29. kép Euphorbia pachypodioides
Fotó; Somogyi József

32. kép Euphorbia ankarensis

3 1 . kép Euphorbia magnifica
Fotó; Nagy Imre

Fotó; Nagy Imre
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II.

Zusammenfassung:
Der Autor stellt kurz die liáufigsten und die sciiönsten Arten dieser
Gattung vor erganzend mit eigenen Erfaiirungen bezüglicii derén Vermeiirung. Der Autor
sc'tzt die Bescltreibiing der von Uim gelialtenen Kakleeiiarlen fort.
Abstract. Ttie author introduces the commonest and best species of succulent
genus andshares with us his experíences about their propagatíon.
The author continues the introduction of species breaded by him.

Euphorbia

Továbbiakban nem szeretném kevésbé ismert növények felsorolásával untatni tisz
telt olvasóimat, gyíjjtötársaimat, inkább az újabban beszerzett Euphorbiákról szólnék,
már amit a szűkös irodalmakból és megfigyeléseim révén ismertetni tudok.
Euphorbia pubiglans:
Az Euphorbia bupleurifoliához közel álló növény (H. Jacobsen szerint a két név egy
fajt takar. Szerk.). A törzse 30 cm magasságot is elérheti, a csúcsi rész kb, 3,5 cm
átmérőjű és 13 spirális sorokban elrendezett, szürkés színű, rombusz alakú szemöl
csöket formál. 20-30 mm hosszú lineárisan álló csokorban rendezett kis levelei nőnek.
Virágai 25 mm átmérőjűek. Hasonlóan a japonicahoz hozza sarjait.
Élőhelye: Dél-Afrika.
(27 sz. kép)
Euphorbia persistens:
A főtörzs répa formájú, elérheti a 30 cm hosszúságot is, míg a feji része 15 cm vas
tagságot. A csúcsból nőnek ki ágai, melyek 3-5 élűek is lehetnek, elérhetik a 20 cm is.
Egyenlőtlen tagokból kötődnek, hasonlóan mint a grandicornisnál. Az éleken kiugró
szemölcsök fejlődnek, és ezek végein nőnek a páros tövisek, amelyek a 15 mm hoszszúságot is elérhetik. Színük barna, a szemölcsöknél még két kicsi, oldalsó tövis is
megfigyelhető.
Élőhelye: Mozambik.
(28sz.kép)
Euphorbia pachypodioides
A törzse elérheti az 50 cm magasságot, de vastagsága csak 5 cm, tehát oszlopos
alakú, a magasságához viszonyítva vékony. A törzs felülete szürkés réteggel vasta
gon befedett. Ez a törzs börfelületének felel meg, e felületen sűrűn borított, spirálisan
lefutó szemölcsképződményekkel. A csúcs közelében ezek a szemölcsképződ
mények határozottan kiemelkednek, megvastagodnak, és ezeken található a két rövid
fekete tövis. A csúcson a szemölcsök között fejlődnek ki a 10-12 cm hosszú és 2-5
cm széles levelek, ezek teszik tömegesen a bokrot zöld színűvé.
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A virágzat 20-40 cyattiiumból és a sötét, tiszta piros színű cyatophyllumokból áll öszsze.
(29 sz. kép)

i

Euphorbia rossii:
Bozontos cserje. A tövéből gazdagon elágazik, tiajtásai elértietik az 1 m magas
ságot is. Gyökerei répa formájúak, és 30 cm mélyre is lenyúlnak, az 5 cm vastag
ságot is elérik. Tömegesen hozza a rövid ágait, melyek kezdetben fénylő zöldek,
míg köztük fejlődnek a szürke, fekete hegyű, változatos hosszúságú tövisek,
amelyek elérhetik a 15-20 mm-t is, továbbá melléktövisek is fejlődnek. így az
egész bokor tömve van tövisekkel. Keskeny, 4 cm hosszú és 2-3 mm széles le
velek tömegétől lesz a bokor zöld színű. A virágok rövid kocsányon nyílnak, és a
cyathiumok olajzöldtől az elmosódott borvörös színig terjednek. A viráglevelek
alsó felülete szőrözött.
Élőhelye: Madagaszkár.
(sosz.kép)
Euphorbia magnifica:
Ez a növény annyira új, hogy sem az irodalom, sem az eladó prospektusában
még nem szerepel, így csak tapasztalatom és ránézés alapján próbálom leírni,
ismertetni. Bordáinak száma 4-5, a bordák élein szemölcsök vannak, ezekből nő
nek ki az 5-7 mm hosszú, kezdetben zöld, egy idő múlva rozsdabarna színű tövi
sek, melyeknek egy része 5-7 felé is elágazódnak. Levelei elérhetik a 7-12 cm
hosszúságot, valamint az 5-7 cm szélességet. A levelekben világoszöld erezet
látható. A levélszélek a kocsánytól egy darabig fogazottak, míg a levélszélek fo
nákján, a föér teljes hosszában tüskeszerű képződmény látható. Olykor a levél
szélek fodrozottak. Virága, ami szintén tövisszerű képződményből áll ki, hússzínű
és vese alakú.
(31 sz.

\
í

kép)

Euphorbia ankarensis:
A test (hajtás) hengeres, nem ágazik el, és kb. 20 cm magasra nő. A test felső része
kissé megvastagodott, akár 4 cm átmérőjű is lehet. A levelek a test tetején sűrűn, 5-9es csomókban állnak, 5-7 cm hosszúak és 2-3 cm szélesek. A levelek mind két felülete fehéren szőrözött, melyek a virágzás megindulásakor lehullanak. A virágok végig
elfeküsznek a törzs tetején, a virág színe húsvörös.
Élőhelye: É-NY-Madagaszkár.
(32 sz.
kép)

Euphorbia symmetrica:
Az obesához közel álló növény, a megszólalásig hasonlítanak egymásra, jellegzetes
különbség csak abban van, hogy obesa gyökere vékony szálas, míg a symmetrica ka
ró-, azaz répagyökérrel rendelkezik. A növény 6 cm magas, míg 7 cm átmérőjű a jel
lemző méreteire. Bordáinak száma 8, melyek élezettek, színük szürkészöld, de lehet
bíbor piros is, főleg az élek mentén, ahol apró szemölcsök képződnek. A virága meg
egyezik az obesaéval.
Élőhelye: Fokváros és környéke.
(33 sz. kép)
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Ephorbía hedyotoides:
Elfásodó bokor, akár 1 méterre is megnőhet, répás gyökerű, mely a földben akár 20
cm-re is lehatol, míg ez a répa a felszínen is folytatódik. A felső részén a sarjak gaz
dagon elágaznak, az ágak 5-15 cm hosszúak. A levelek 3-5 csillagszerűen szétterü
lök, lehullok. Élőhelye: Dél-Madagaszkár.
(34sz.kép)

Euphorbia francoisii:
|
Közel álló forma a Euphorbia decaryihoz, utóbbinál a virágok alacsonyan szétterülök, |
a levelek hosszabbak, nagyobb számúak és erősen fodrozott szélűek. Az Euphorbia •'
francoisiinél a törzs nagyobb része a föld alatt van, míg a kiálló rész répaszerűen
megvastagodott felületű, főleg a vége dudoros és elparásodott tövisezetű. A csúcson
végződő rész kissé megvastagodott, és a szélén képződnek, különbözők, 2-6 cm
hosszú és ugyancsak különböző szélességű, 5-20 mm-es, csak kissé fodrozott leve
lek. A levelek között a csúcson pár, tüskés formájú, fogszerű, ezüstös színű képződ
mény is látható. A virágok a csúcson a fenti képződmények között 1-2-4 vese formájú
cyathophyllumok formájában, jól kiemelkedve láthatók, zöldessárga színben.
Élőhelye: Kelet-Madagaszkár.
(SSsz.kép)
',
Euphorbia tetracanthoides:
Bokros, az ágak 20-30 cm-re, de akár 60 cm-re is megnőhetnek, vastagok, kékes
zöldek, négyélűek. Az élek gyengén öklösek. A tövispárnák 6-8 mm távolságban van
nak egymástól. Egyeseknél kettős tövisek jelennek meg, rövidek.
Élőhelye: Tanzánia.
(36 sz. kép)
Euphorbia avasmontana:
Alacsony törzsű, tövises pozsgás növény. Az ágak erősen redukáltak, alig érik el a 2
cm-es magasságot. Míg ezek a kis ágak az alapjuknál erősen elágazódnak, vastag
ságuk elérheti az 5-7 cm-is, élük száma 5-7. Az ágak között többszörös a tagozódás,
az elágazó tag hossza elérheti a 13 cm-t is. Páros, szaruszerű tövisezettség alakul ki.
A tövisek sokszor összeérnek egymással merevek, töredezettek.
Élőhelye: Namíbia.
(37sz.kép)
Euphorbia cooperi:
Az Euphorbia grandidens-sel rokon, vagy azzal megegyező nagy, fa alakú növény.
Elérheti a 3-5 méter magasságot, a törzs pedig a 15-20 cm vastagságot. Felső része
elágazódik, terebélyesedik, az ágak szét- és keresztbehajlók, 5-6 élűek, tagokra osz
lanak, egy tag 5-15 cm hosszú és 37-75 mm vastag. Az ágak zöld színe mellett ke
resztbe rajzolat is mutatkozik. Szaruszerű tövisei párosával rendeződnek el, szürké
sek és hegyük fekete.
Élőhelye: Kelet-Afrika.
(38 sz. kép)
Euphorbia sekukuniensis.
Bokros, tövises növény, 2-7 méter magasságot is elérheti. A törzs ágai kerekdedek, 810 élűek. Egyszerűek vagy törzsszerűek. Felső végükön az ágvég erősen megvasta-
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godott. Az oldalágak szétágazók, elértietik az 1 m tiosszúságot is, de viszonylag vé
konyak, 15-20 mm vastagok. Vannak olyan ágak is, melyek 3 élíjek és 10-15 mm
vastagok. Páms számban jelennek meg a 10-15 mm-es tövisek, amelyek 5-10 mm
hosszúak.
Élőhelye: Transvál.
(39sz.kép)
Euphorbia piscidermis:
Halpikkelyhez hasonló bőrszövet fedi a növényt, gyűjteményekben (már ahol
van) feloltva, Euphorbia canariensisen tartják, mivel nagyon lassan nő, és amel
lett kényes növény is. Sarjadzó, színe világosszürke. Mivel irodalmat nem talál
tam, így csak eddigi megfigyeléseimre hivatkozhatom. (H. Jacobsen szerint 11 cm
magas, 7 cm széles, megnyúlt ovális alakú, barnássárga, kétlaki növény.
Cyathiuma barnás rózsaszürke. Szerk.)
Élőhelye: Etiópia, Szomália.
(40sz.kép)
Euphorbia schoenlandii:
Nagy törzsű Euphorbia, elérheti a 130 cm magasságot is, a törzse pedig a 20 cm
átmérőjű. A test felülete spirálisan lefutó szemölcsös rétegekkel borított, szemöl
csök 6 élűek. A virág 5 cm-es nyélen kocsányon ül, és eltövisesedett. A csúcs
közelében 4-5 cm hosszú, valamint 4-5 mm széles levelek láthatók.
Élőhelye: Fokváros és környéke.
(41 sz. kép)
Euphorbia bupleurífolia:
A törzs tojás formájú, csak nagyon ritkán hoz oldalhajtást. A fő test 10-12 cm
magas és 7-8 cm vastag. A testet fedő pikkelyek 4 élűek, barnák és homorúszerűek, kettős spirál sorokban rendeződtek. A levelek a törzs csúcsán szétterülve
állnak, melyek lándzsa alakúak, 10-12 cm hosszúak, alsó felületük világoszöld.
Virágait hosszú kocsányon hozza.
Élőhely: Fokváros és környéke, Komga, Natal.
Euphorbia neohumbertii:
Ezt a csodálatosan hajványzöld színben tündöklő Euphorbiát a 60-as években a
heidelbergi egyetem kutatói találták meg Észak-Madagaszkár meszes talaján. Akkoriban
20-25 cm-es törzsűeket találtak. A felsőrész megvastagodott 5 élű, réteges felépítésű. A
szelvény alsó része kis rétegben elparásodott, keresztben fekvő, sárgás, 1-2 mm vastag
réteget alkotott, és a test közepén helyezkedett el a halványzöld színű testben. Az 5 él
mentén szintén elparásodásból több kiálló, 3-4 cm-es töviscsomó alakult ki. A növény a
felső részen fejlődik. Ha magvetésből kezd növekedni, először a zöld testben keresztfek
vésben jelenik meg a vékony párás réteg, és így tovább váltakozva nő tovább. Nem bor
dázatról van szó, hanem a zöld test megerősödését szolgálja a párás sáv.
Élőhelye: É-Madagaszkár.
(42sz.kép)
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Euphorbia vigueri var. vigueri.
Bokros, 40-150 cm magasra megnövő Euphorbia. A törzs buzogányszerűen megvas
tagodott. A felső része elérheti a 20-30 cm átmérőt is. hatélü, ezeket 3 élű párnák
emelnek ki, 5 mm széles, világosbarna, több hegyű melléktövisszerű képződmény
nyel ékeskedve. A levelek a csúcsi bóbitából emelkednek ki, amelyek hosszú ováli
sak, 8-10 cm hosszúak és 3-4 cm szélesek, smaragdzöldek. A levelek közép- és
mellékerei jól kiemelkednek. A virágok 4 cm hosszúak, a cyathophyumok vörösek.
Élőhelye: Ny-Madagaszkár.
(43sz.kép)
Euphorbia vigueri var. capuroniana:
30-40 cm magas növények. Az élek 20-25 mm mélyek, tehát a törzs oldalfalai behor
padtak. A levelek 10 cm hosszúak és 5 cm szélesek. Hegyük tövises végződésű. A
virágok sárgásbarnák, a levélszegélye (cyathophyllum) narancsvörös.
Élőhelye: Ny-Madagaszkár.
Euphorbia bongolavensis:
A leveles növények általában Madagaszkár szigetén élnek, ezért gondolom, hogy ez
a növény is a fenti szigeten él.
Mivel ezen növényről sem találtam irodalmat, itt is csak megfigyelésem alapján tu
dom ismertetni. Jelenleg egy kis bonsai-szerű fa, mely 4-11 cm hosszú szár után hoz
za csokorba leveleit, melyek 4-6 cm hosszúak és 20-25 mm szélesek. Egy levélcso
korban akár 10 levél is lehet, a levélnyél színe élénkpiros. Virága - akár a legtöbb
Euphorbiáé - okkersárga. A levelek színe sötétzöld, egyszínű, de léteznek világos
zöld, sötétzöld erezettel is, hátoldaluk viszont sárgászöld.
Élőhelye: valószínű Madagaszkár.
(44 sz. kép)

Irodalom
Jacobsen, H. 1981 Das Sukkulenten Lexikon. VEB Gustav Fisher Vertag, Jena
Ezenkívül Dr. Kiss József megyei főállatorvossal közösen különböző folyóiratok se
gítségével, valamint saját tapasztalataimra, megfigyelésemre támaszkodva állítottam
össze.

Folytatjuk

Nagy Imre
Budapest

Papp

László
Folyóiratszemle

British C a c t u s & S u c c u l e n t J o u r n a l 2000/3.
T. Smale „Búcsú Gamsbergtöl?" című nagyszerű írásával kezd a Brit Egyesület folyó
iratának ezen száma, mely egy tervezett fejlesztésről, nevezetesen egy külszíni fejtésű bányáról tudósít Dél-Afrika Észak-Cape tartományában, amely számos pozsgás
növényfajra végzetes hatással lesz. ^ Egy aranyvirágú és más Caralluma fajról, el
terjedéséről és változatosságáról számol be B. Jonkers, az Arab-félsziget keleti régió
jából (Ománból). Ezen belül a C. flava-t emeli ki, impozáns fotókkal illusztrálva cikkét.
^
Észak-Peru tengerparti vidékének két veszélyeztetett Haageocereus-áról (H.
tenuis, H. repens) olvashatunk C. Ostolaza-tól, amely növények néhány hajtását begyűjtve próbálja a szerző és segítőtársai megmenteni e két fajt. Az utóbbit a H.
pacalaensis alfajaként átsorolja Ostolaza. -¥ „Két új Sanseveria faj Malawiból" címmel
láthatjuk első leírását a S. burdetti-nek és a S. downsii-nak, B. Jüan Chahinian-tól,
amelyeket egyébként már széles körben elterjesztett a gyűjtők között. (Két csinos, vi
szonylag apró termetű fajról van kép és szó!) >- A folytatásban a Bradleya 18. szá
mát ismerteti a lap, amely folyóirat, mint bizonyára köztudott, pozsgásokkal foglalko
zó, teljességében tudományos (angliai kiadású) fórum. Ebből talán a legérdekesebb a
Gymnocactus mandragóra viszonyainak, jelieganalízisekkel történő „tisztázása", mi
szerint közelebb áll (csak e faj a nemzetségből a szerző szerint) a Scierocactusokhoz,
Echinomastusokhoz és a Pediocactusokhoz, mint a Turbinicarpusokhoz és egyéb
Gymnocactushoz -f J. Cox emlékezteti olvasóit mindarra a C. Pitcher általi tevé
kenységre, amellyel a hozzájárult az angol egyesület életéhez. Ő korábban e folyó
iratnak is szerkesztője volt. -f Télálló Pediocactusok és Echinocereusok tartásának
módjairól ad közre megfigyeléseket és tapasztalatokat a cseh M. Kurka (Négy tartási
csoportba különítette el e fajokat, a növekedési periódusukra, a gyökérérzékenysé
gükre és a csapadékigényükre tekintettel.) > Nagyon részletes cikkével M. Machado
ír a vékony szárú, cserjetermetű Euphorbia phosphorea-ról, amely a legnagyobb bra
zíliai kutyatejféle. Megvizsgálja a rokon fajokkal való viszonyát is e fajnak. ^
J.
Pilbeam a Mammillaria proliiéra - mint az egyik legszélesebb gyűjtői körben ismert faj
- rendszertani helyzetét vitatja meg, és az a véleménye a kubai alfajokról, hogy a faj
leírásakor ez volt az alaptípus (M. proliiéra subsp. prolifera).
>
Végezetül
„Rhytidocaulon Szaúd-Arábiában" címmel közli S. Collenette e nemzetség három
taxonjával találkozását és élőhelyi, valamint rendszertani, változékonysági konklúzió
it, több fényképfelvétellel is bizonyítva azt.

P a p p László
Debrecen

Ficzere Miklós
Kutyatejvirágúak: a változatosság bajnokai
Zusammenfassung:
.Der Autor beschreibt aründlích die
aulierordentliclien
anatomischen, lebensraumliciien,
Verbreitungs- undandere
Anwendungseigenscíiafíen
der Art Euphorbiales bzw. einige Kriterien ihrer Haltung und
Verwandschaftsbeziehungen,
die mutmallliche Herkunft des Namens mit
besonderer
Rücksicht auf die
Euforbiaceae-Familie.
Abstract: The author describes the remarkable morphological, habituai, spreading,
pharmacognosical,
therapeutical features and somé crlterla of their breeding, their famillar relation and the presumable origin of their names, with special regard to the fam
ily
Euphorbiaceae.

^ rásommal szeretném bemutatni a növényvilág azon taxonját amelynek köréből
a kaktuszgyűjtők is szívesen válogatnak növényeket, gyűjteményük
érdekesebbé, látványosabbá tételére. Rendszertanilag kitérek az Euphorbiák tágabb,
felmenő ági rokonsági körére, hogy a gyűjtők körében fogalmilag is elhatárolódjon a
kutyatejvirágúak, kutyatejfélék és kutyatejek közötti hasonlóság és különbség.
Akik a hazánkban előforduló kb. 28 kutyatejféléből néhányat ismernek, azok el sem
tudják képzelni, hogy milyen óriási változatosságban és számban fordulnak elő ezek
a növények az egész földkerekségen a sarkvidékek és hideg, magas hegységi terüle
tek kivételével.
A kétszikűek osztálya (Dicotyledonopsida) rózsaalkatúak alosztályának (Rosidae) egyik
rendje a kutyatejvirágúak rendje (Euphorbiales). Ebbe a növényrendbe jelenleg hét család
315 növénynemzetsége és az ezekbe tartozó közel nyolcezer növényfaj sorolható. A nagy
fajszámot alapul véve látatlanul elmondható, hogy az ide tartozó növények gazdasági je
lentősége is óriási, mivel mérgező-, gyógy-, dísz- és gyümölcstermő, kaucsukot és ehető,
gyökereket adó növények egyaránt megtalálhatóak. A rend általános jellemzői a követke
zők: Felső állású magház és benne kevés magkezdemény, csökevényes virágok, egysze
rű levelek. Az ide tartozó növények szára rendkívül változatos szeri^ezetű és felépítésű.
Ebből adódik, hogy van közöttük pámás növésű, alacsony, melynek mérete 20-30 cm, és
van 35 m magas is. Vannak fajok, amelyeknek szára gömbölyű, bordás és tövises. Ez
utóbbiakat a kaktuszoktól virágtalan állapotban alig lehet megkülönböztetni, mivel ezek is
pozsgás életmódúak és a kaktuszokhoz hasonló temnetűek. A virág felépítése is változa
tos. A legtöbb faj esetében a virágok virágzatot alkotnak, amelyek lehetnek fürt vagy füzér
alakúak, de kisebb gömb alakú is előfordul. A virág magányosan is állhat, lehet hónalji vi
rág. A virágok egyivamak, egy-, vagy kétlakiak. A megporzás jellemző fomnája az idegen
megporzás, amelyet különböző rovarok végeznek el. Ebben a színes fellevelek, nektánnirigyek és különböző függelékek segítik őket. A levelek egyszerűek, tagolatlanok. A levél
nyél két oldalán gyakran pálhalevél található. Többségük levele örökzöld, de kivételek ter
mészetesen akadnak, főleg a kutyatejfélék családjában. Az Euphorbiales rend egyik leg
nagyobb családja a puszpángfélék (Buxaceae) családja. Ide tartozik a mindenki által jói
ismert örökzöld buxus és a kiváló árnyéki gyeppótló növény a kövéri<e (Pachysandra)
fajok is, amelyek aránylag szárazságtűrők és tarackokkal terjednek.

1 újabban

33. kép Euphorbia symmetrica

"
Fotó: Nagy Imre

37. kép Euphorbia avasmontana

34. kép Euphorbia hedyotoides

Fotó: Nagy Imre

38. kép Euphorbia cooperi
Fotó: Nagy Imre

Fotó: Nagy Imre

39. kép Euphorbia sekukuniensis

40. kép Euphorbia piscidermis
Fotó: Nagy Imre

43. kép Euphorbia vigueri var. vigueri
Fotó: Nagy Imre

Fotó: Papp László

44. kép Euphorbia bongolavensis
Fotó: Nagy Imre
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Ez a növény szintén örökzöld. Érdekességként megemlítem a rend legkisebb család
ját, amely egyetlen fajt foglal magában, ez pedig a jojobafélék családja (Simmondsia
ceae) a jojobafával (Simmondsia chinensis). A jojobafa temriéséből értékes olajat saj
tolnak. A legnagyobb család azonban a kutyatejfélék (Euphorbiaceae) családja, amely
egyben a növényvilág egyik legnagyobb családja az ide tartozó 280 nemzetség kb.
7700 fajával, azaz elmondhatjuk, hogy az Euphorbiales rendbe sorolt, mintegy 8000
növényfaj 96 %-át ez a család foglalja magában. A család elterjedésének központja
Dél-Amerika, Afrika, Délkelet-Ázsia trópusi területeire esik, legősibb tagjai azonban
Ázsia trópusi területein találhatóak. A trópusi területeken élő fajokra jellemző, hogy a
virágok a törzsön vagy vastagabb ágakon fakadnak. Ezt a jelenséget kauliflóriának
nevezzük. Jellemző továbbá a csepegtető levélcsúcs. Sok faj azonban a párologtató
felület csökkentésével szárazsághoz alkalmazkodott, mint a vesszős cserjék eseté
ben, de ugyanez megvalósult víztároló szövet kialakulásával is. A családon belül mu
tatkozó nagy alakgazdagság következménye, hogy csak az egyivarú virágok, az egyvagy kétlakiság az, ami mindegyiknek sajátossága. Sziromlevél nagyon ritkán fordul
elő. Nagyon jellegzetes a magház kialakulása is, mert ez három termőlevélből nő öszsze, és így három rekesz alakul ki. Ebből a hámnas tagoltságból ered a rend régebbi
elnevezése, amely Tricoccae volt. Egy rekeszben 12 magkezdemény található, tehát a
magházban összesen 36 mag fejlődik ki. A magház, azaz a termés éréskor három
gömbölyű résztemnésre esik szét, leválva egy központi oszlopról, és ennek mentén
nyílnak fel. Az alábbi ábrán látható egy termésrekesz a magkezdeménnyel.
o: obturátor
n: nucellus
m: magkezdemény
Ki: külső integumentum*
Bi: belső integumentum
k: karunkula

Az Ephorbiaceae családba tartozó növények magján található a karunkula, amely egy
duzzadt, párnához hasonlítható képződmény. Ez azonban a külső magburok kidudorodása. Megtermékenyülés után a magburok a karunkulát kissé eltolja a hasoldal felé,
ahol az a magléc (placenta) és a köldök (hilum) között marad beszorulva. A karunkula
szerepet játszik a mag kiszórásában is, és a magnak köldökről történő leválásában.
Érdekes módon történik a megtermékenyítés is ebben a családban. A pollentömlő út
ját egy, a placentából (magléc) származó képlet, az obturátor határozza meg, azaz a
pollentömlő nem közvetlenül a mikropilén* hatol be a magkezdeményhez. Az
obturátor a pollentömlőt irányító, de egyben tápláló szövetegyüttes, és szoros kap
csolatban van a nucellussal, ami nem egyéb, mint a magkezdemény teste. A megter
mékenyítés fenti, különleges módját aporogámiának nevezzük.
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Sokak számára a kutyatej név azt is jelenti, hiogy ide olyan növények tartoznak, ame
lyek fehéres tejnedvet eresztenek, ha valamely részük megsérül. Hazánkban a köz
nyelv sokszor a pitypangot (Taraxacum officináié) - más néven pongyolapitypang
vagy gyennekláncfű - nevezi kutyatejnek, mivel ez is tejnedvet tartalmaz, de rend
szertanilag teljesen máshová tartozik'^'. Tejnedvet azonban csak a családba tartozó
növények kisebbik része tartalmaz. A tejedények kétfélék lehetnek. A kaucsukfa
(Hevea brasiliensis) esetében hosszíj, összefüggő tejcsövek alakulnak ki. Ezek folya
matos felépítésű csősorokból állanak, hasonlóan a vizet szállító tracheákhoz*. A tej
edény lehet magányos sejt is, amely csúcsnövekedéssel vagy elágazódással különö
sen nagyra fejlődhet. Régebben úgy gondolták, hogy a tejnedv az anyagcsere káros, a
növény által kiválasztott végtennékeit tartalmazza. Az újabb kutatások kiderítették,
hogy a tejedények az élénk anyagcsere-folyamatok színtere. A tejnedv tartalmazza az
elsődleges anyagcsere termékeit, mint a cukrok, fehérjék, aminosavak, szterinek stb.,
de a másodlagos anyagcsere* termékei is megtalálhatóak, mint a kaucsuk, gyanták,
szaponinok, mustárolaj glikozidok stb. A családban jellemző a diterpén gyanták,
polifenolok, alkaloidok, éterikus olajok szintézise és felhalmozódása. Sok faj magja
zsíros olajban gazdag, ezért ezek gazdasági jelentősége igen nagy. Ilyen fajok pl. a
ricinus (Ricinus communis), olajkencefa (Aleurites), a már említett jojobafa
(Simmondsia chinensis). Bármilyen furcsa is, de az óriási alak- és méretváltozatosság,
a nagy elterjedési terület arra utal, hogy a kutyatejfélék családja egy igen ősi rokonsá
gi köre a magasabb rendű növényeknek és valószínűleg már a kréta korban is létez
tek. A család felosztása sokszor változott az újabb kutatásoknak megfelelően. A leg
újabb felosztás szerint a kutyatejfélék négy nemzetségre bonthatók. Ebből énntettségünk okán megemlítem az Esula nemzetséget, amely kizárólag a magyarországi lágy
szárú kutyatejeket, míg az Euphorbia nemzetség a kaktusz alakú és pozsgás kutyate
jeket foglalják össze. Ezzel elérkeztünk a kutyatejfélék (Euphorbiaceae) családjának
kaktuszgyűjtők által legkedvesebb és legóhajtottabb nemzetségéhez, a kutyatejhez
(Euphorbia), amely több mint 1600 fajt foglal magában és sok közöttük a dísz-, gyógy-,
és gyomnövény. Igen sokféle kutyatej található Afrika déli részén lévő Dél-Afrikai
Köztársaság (korábban Rhodesia) Karroo (ejtsd.: karu) sivatagában. Az elnevezés
hottentotta nyelven száraz területet jelent. A Karroo sivatag két részből áll. A tenger
parthoz közelebbi terület a Kis-Karro, és az ettől északabbra található terület a NagyKarroo sivatag. A sivatag középső részében a csapadék igen kevés, alig éri el az évi
200 mm-t. Nyáron nagy a forróság, míg télen nem ritka a dér, de az éjszakai fagy sem.
A Karroo sivatag keleti területén sok Euphorbia faj őshonos, pl. E. coerulescens több
négyzetkilométeres területen szinte talajtakaróként fedi a talajt Jansenwille település
közelében. Itt gömb alakú E. fajok is találhatók, mint az E. obesa, E. globosa - ame
lyen a podáriumok* szórtan, spirálisan alakultak ki - az E. caput-medusae. A szarvas
kutyatej (E. garndicornis) 6-7 m magasra is megnő. Tanganyika, Kenya északi részén
fa alakú Euphorbiák élnek. Kelet-Afrikában honos kutyatej az E. acrusensis, E. abessynica, a kandelláber kutyatej ( E. candelabrum), az E. nyikae. Ez utóbbiak 15-18 m
magasra is megnőnek, és az E. abessynica feltűnően hasonlít az oszlopkaktuszokra
és Etiópiában tájképalkotó növény. Marokkó déli részén őshonos az E. echinus, míg
Indiában a sövénykutyatej ( E. lactea) és az E. tirucalli, ami Afrikában és más trópusi
vidéken is elterjedt, és a kunyhók köré sövénynek ültetik. Mexikóban található az az
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E. antisyphilitica, amely kb. 1 m magas, törzse karószerűen elágazik, és felületéről
viaszt gyűjtenek. Madagaszkáron tionos a krisztustövis (E. milii). Törzse vékony, víz
tároló szövete gyengén fejlett, murvalevelei igen szépen színeződnek. A nemzetség
nek sok tagja fás szárú. A Földközi-tenger vidékén elterjedt a tövises kutyatej (E.spinosa), amely alacsony, tövises párnát alkot. Az E. regis-jubae gyertyatartó alakú
félcserje és a Kanári-szigeteken, Azori szigeteken, valamint Madeirán találtiató. A fel
soroltak nagy része megdöbbentően hasonlít a kaktuszokhoz, attól abban különböz
nek, hogy tejnedvet tartalmaznak'^'. A pozsgás kutyatejek és a kaktuszok feltűnően
közös vonása a hasonló törzsi víztároló szövet, a külső bordázat, a bordázaton lévő
tövisek, a külső megjelenés szögletes, bizarr formája, a tövisek alakja. Az Euphorbiákon a tövisek a pálháknak vagy a virágzati ágaknak, azaz átalakult rövidhajtásoknak
felelnek meg. Közös jellegzetesség a levelek rövid élettartama és elcsökevényesedése. A felsoroltakban megmutatkozó hasonlóságot konvergenciának nevezzük, azaz a
törzsfejlődés során hasonló megjelenési forma alakul ki a hasonló környezeti feltételek
miatt az egymástól távoli rokonsági körökben.
A trópusi kutyatejek közül említésre méltó a Guatemalában és Mexikóban őshonos
mikulásvirág (E. pulcherrima syn.: Poinsettia pulcherrima), ami Észak-Amerikában, de
már nálunk is jellegzetes karácsonyi növény, mivel virágzása decemberre esik, és dí
sze a legtöbbször piros színű murvalevelek csoportja. A növény érdekessége, hogy
egyike azon igen kevés Euphorbiának, amit madarak poroznak be. Ennek oka, hogy a
bogas virágzaton egy nagy tölcsérszerű nektárium fejlődik ki, és az általa kiválasztott
bő nektár kb. 60 % cukortartalmával gazdag tápanyagforrást jelent a madarak számá
ra. A nektáriumban jelentős a szénhidrátok átalakítása, s itt jön létre a nektár végső
cukorösszetétele, amely nagy többségben fruktóz* és glukóz*, de ez a cukorössze
tétel az összes Euphorbia nektárjára igaz. Sokféle kutyatej megtalálható a mérsékelt
övben is. Ezek közül néhányat kiültetésre javasolok a pozsgás sziklakert környezeté
be, tekintettel szépségükre és különleges megjelenésükre. Ilyen a farkaskutyatej (E.
cyparissias), melynek levelei szárasak, tavasszal nyíló gömbölyű virágzatát aranysár
ga fellevelek díszítik, és vegetatív úton erősen szaporodik. Aki kertjében borsót ter
meszt, az ne ültesse, mivel a borsó rozsdagombájának (Uromyces pisi) gazdanövénye
és e betegség elterjesztésében fontos szerepet játszik. Ültethetjük továbbá a
színeváltó kutyatejet (E. polycroma syn. E. epithymoides), melynek magassága kb. 30
cm, és tavasszal nyíló virágát övező aranysárga fellevelek a nyárra narancsvörös szí
nűre változnak. A velencei kutyatej (E. venata syn.: E. characias subsp. wulfenii) ma
gassága 100-120 cm, és fellevelei kénsárga színűek nyáron. Az E. griffithii a Himalá
jában honos, melynek fellevelei égő narancspiros színűek. Igen szép növény az E.
myrsinites, elfekvő szárú örökzöld levelei a száron spirálisan állnak, kékeszöld színű
ek. Száraz, köves helyeken él Törökországban, Közép-Ázsiában, Kelet- és DélkeletEurópában. Az Euphorbiák között sok egyéves igen elterjedt gyom és lepusztult,
romtalajokon élő ún. rudeális növény is található. A hidegebb éghajlatú tájakon, így
hazánkban is él a napraforgó kutyatej (E.helioscopia), sáricutyatej (E. esula), a vézna
kutyatej (E. peplus) melyek kapás gyomok. Szintén egyéves a dísznövényként ter
mesztett amerikai gyopár, más néven jégvirág (E. marginata), amit fehér szegélyű
murvalevelei miatt ültetnek, és csokoriazítónak használják levágott szárait.
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Mint már említettem, minden Euphorbia sajátja, hogy tejnedvet tartalmaz, és ebben a
tejnedvben keményítőszemcsék úszkálnak. E keményítőszemcsék piskóta vagy pál
cika alakúak. A marokkói E. resinifera bevagdosott száraiból kiszivárgó tejnedv a leve
gőn megszilárdul, és ezt az anyagot nevezzük euphorbiagyantának (Euphorbii resina)
amelynek íze égetően csípős. Gyantát, euforbont, kaucsukot, Ca- és Na-sókat, alma
savat és keserűanyagokat tartalmaz. Szemölcsök ecsetelésére a gyógyászatban, va
lamint konzerváló festékek készítésére használják az iparban. A tejnedv - és ez majd
nem mindegyikre igaz - maró hatásán kívül hánytató és hashajtó tulajdonsággal is bír.
A farkas kutyatej (E. cyparissias syn.: Tithymalus cyparissias) levelét hashajtónak
használták porrebarbara néven. Ha a nálunk előforduló gyomnövényféle euphorbiákat
a tehén elfogyasztja, akkora teje piros lesz tőle. A liba, kacsa zöldtakamnányába bele
kerülve és elfogyasztva elpusztítja az állatot. Állítólag vakondűző hatású az E. lathyris
magyarul vakondfű, nagy vagy kerti sárfű, de szépen díszíti is a kertet. Tejnedve miatt
a halfogó kutyatejet (E. piscatoriaval) Madeirán és a Kanári-szigeteken a halak elbódítására használják. Brazília Bahia tartományában előforduló E. phosphorea átjárhatatlan sűrűséget alkot, és este a letörött ágából kibuggyanó tejnedv a kibuggyanás
pillanatában foszforeszkál, azaz világít. Afrikában halálos nyílmérget készítenek az E.
heptagona tejnedvéből.
A virágzatot tekintve a kutyatejek tűnnek ki leginkább abban, hogy a virágzat szélső
ségesen módosult. Az egyetlen temnőből álló termős virágot több, egyetlen porzóból
álló porzós virág veszi körül. Ezt övezi egy sziromlevelekhez hasonló levélkoszorú,
amely murvalevelekből áll. Az így felépülő virágutánzó virágzatot pszeudanthiumnak
(álvirágnak) nevezzük. Az evolúció során ez úgy alakult ki, hogy a szélmegporzáshoz
alkalmazkodva elvesztették virágtakarójukat, majd amikor megint olyan környezetbe
kerültek, ahol a rovarmegporzás lett hatásosabb, a megmaradt szervekből kialakult a
cyathium, az apró, csésze alakú bogas virágzat. Ebben a cyathium nevű képződ
ményben elég későn sikerült felismerni virágzat jellegét. Linné kétivarú virágnak vélte.
A cyathium alakja csészeszerű, felső peremén ülnek a néha színes nektáriumok,
amelyek alakja lehet korong, félhold, de lehetnek sziromszerű, rostos, ujjas függelé
kek. Az egyetlen temiős virág a cyathium fölé nyúlik ki, és kocsánya lefelé irányul. Ez
a tennős virág hamarabb érik be, mint ahogy a porzós virágokból a virágpor kihullana.
Az ilyen virágzatot proterogyn virágzatnak nevezzük. A cyathiumok általában tovább
szerveződnek, ernyoszerűen, vagy kettős, ill. többesbogas virágzatba. A megporzást
rovarok, néha legyek végzik el. A termés hirtelen felnyíló, háromkopácsú (háromrekeszű) tok. A magon található karunkulából a kutyatejeknél olajtartalmú képlet alakul ki,
az ún. elaioszóma, amely miatt a magvakat a hangyák terjesztik el. Ezt a jelenséget
myrmecochoriának nevezték el.
A leírtak alapján mindenki eldöntheti, hogy milyen típusú kutyatejfélét látna szívesen
környezetében, mint látványt meghatározó növényt. A kertbe, szabadföldbe ültetettek
különös gondozást nem igényelnek, talaj iránt közömbösek. A cserépben tartottak ta
laja általában legyen agyagos, vízáteresztő, humuszban, tápanyagban gazdag. A talaj
pH értéke jó, ha semleges vagy gyengén savas. A földkeveréket többéves komposzt
ból, agyagból és homokból - ami lehet folyami homok - készítsük el. Párás helyen,
sűrűn összerakott kutyatejeket a lisztharmat támadhatja meg. Ellene a szokásos sze
rekkel eredményesen lehet védekezni. Ugyanakkor létezik egy németül Schwarzer ví-
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rusnak, angolul Black death, azaz fekete halálnak nevezett megbetegedés, amikor a
növényen feketés, barnás foltok jelennek meg, és a növény rövidesen elpusztul. Elle
ne
hatékonyan - ismereteim szerint - védekezni nem tudunk.
A tágabb kitekintés okán megemlítem, hogy a kutyatejvirágúak (Euphorbiales) rendje
összekötő kapocs a mályvafélék (Malvales), a gólyaorrfélék (Geraniales) és a
sziromtalan rendek (bükkfafélék, csalánfélék) között.
Az Euphorbia elnevezés a szakirodalom szerint II. Juba mauritániai, más leírásban
madagaszkári király, udvari orvosának nevéből származik. II. Juba azonban sem mau
ritániai, sem madagaszkári király nem volt. Az időszámításba menjünk vissza a Kr.
előtti II. századig, amikor már létezett egy Mauretánia (figyelem: az eltérés csak egy e
betű) nevű ókori régió az Atlasz-hegységtől északra, Nyugat-és Közép-Algéria, ÉszakMarokkó területén. Lakói a mórok voltak. Mauretánia a 30. szélességi körtől északra,
Mauritánia pedig a 25. szélességi körtől délre terül el, köztük pedig a Szahara talál
ható. A Kr. előtti II. sz. végétől a Római Császárság vazallusai lettek a mauretániai
királyok, míg Kr. után 42 körül teljesen Rómához csatolták a királyságot. I. Juba
Numidia királyának fia volt II. Juba (született: Kr. előtt 50 körül és meghalt Kr. után 24
körül), és ötéves korában - apja halála után - fogolyként vitték végig Rómában Cae
sar diadalmenetében. Caesar azonban elrendelte, hogy II. Juba jó nevelést kapjon.
Oktáviánus, a későbbi Augustus császár annyira megkedvelte az okos és szerény II.
Jubát, hogy visszaadta neki apja, I. Juba numidiai királyságát, majd Kr. előtt 25-ben
Mauretánia királyává tette, amit haláláig kormányzott a császárság vazallusaként.
Augustus császár iránta való szeretete abban is megnyilvánult, hogy feleségül adta
hozzá Marcus Antonius és Cleopátra lányát, Cleopátra Selénát.
Ennyi történelmi kitekintés azt hiszem, nem volt felesleges ahhoz, hogy tisztázódjon II. Juba
személye, Mauretánia területe, és az a kor, amelyből az Euphorbia név - még ha legendaként
is - szánnazik. Aki a leírtakon túl tovább szeretne kutakodni az Euphorbia név eredetét illetően,
annakajánlom Müller Fragmenta historicomm Graecomm 3. Kötetét (Párizs, 1849.), amely II.
Juba mint görögül író történet- és földrajzíró munkáit foglalja össze.
(1) IVIás összetételű tejnedv, a kutyatejfélékkel nem rokon más növénycsaládokban is megjelenik pl. ha
rangvirágféléknél (Campanulaceae) (A szerk.)
(2) Szintén tejszerű nedvet tartalmaz a Cactaceae családból jó néhány Mammillaria faj. (A szerk.)
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Abstract: The author describes
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the

E nemzetséget kb. 175 faj képviseli, de ebből csupán mintegy 20 növény tartozik a
pozsgás életmódúak közé.
Trópusi területeken világszerte elterjedtek. Változatos megjelenésűek, „fomna" vá
lasztékuk a csalánszerű leveles fonnától a duzzadt törzsű fákig terjed, lassú és gyors
növekedésű, fényigényes és árnyéktűrö fajok egyaránt találhatók közöttük.
A pozsgás fajok nevelése különböző, vannak könnyen és nehezebben tarthatók. Egy a kö
zös, hogy télen minimálisan legalább 10 °C hőmérsékletet Igényelnek Közeli rokonságban áll
nak az Euphorbiákkal. (Az Euphorbiaceae családba tartoznak) Virágjuk is hasonló, az általában
hármasával álló virágokat színes csésze alakú murva (fellevelek) levelek övezik. Zöld termésük
borsó vagy mogyorónyi méretű.
A Jatropha podagrica

(49 sz. kép)

Különlegességét palack alakú megvastagodott törzse adja. Idővel fényes törzsű, elágazó ko
ronájú, alacsony cserjévé fejlődik. (Guatemalától Panamáig elterjedt.)
Napfényes helyen és megfelelő hőmérsékleten tartva gyorsan növekszik. Nyáron és ősszel
a hajtás csúcsokon hozza apró, vörös virágokból álló virágzatát.
E fajok téli hőmérsékleti minimuma 13 °C körüli.
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Ficzere Miklós
Varjúhájfajok mint a pozsgás sziklakert növényei
Zusammenfassung:
Der Autor fangt hiermit eine Artikelserie über die Besctireibung
in der gemaRigten Zone, lm kontinentalen Klíma haltbare, mit ásthetischem
Wert
verfügende Sedumen und mit der Charakteristik der Gattung an.

der

Abstract: The write ofthis article initiated a series on sedum species breeded
outdoor
under the continental climate in temperate zone and describes
the characteristics
of
this genus which plants have got aesthetic
values.

A

pozsgásnövények gyűjtői körében kissé mellőzött növények a varjúhájfajok, pedig a jól meg-,
választott fajokkal és fajtákkal a sziklakert igen hatásos elemei lehetnek. Szándékom szerint cikksorozat keretében - minél több fajt és fajtát szeretnék ismertetni, elsősorban azokat, amelyek télállóak és természetesen olyan fénykép közlésével, ami alkalmas vagy jórészt alkalmas ezen növé
nyek meghatározására, és bemutatja a növény szépségét is, ezzel segítve a gyűjtőket a választás
ban.
Bevezetőben ismerjük meg ezen növények általános jellemzőit. A varjúháj (Sedum) nemzetség a
varjúhájfélék (Crassulaceae) családjának fajokban leggazdagabb csoportja, kb. 500 faj tartozik ide,
ami természetesen nem mind télálló. A fajok az egész Földön elterjedtek, főleg a száraz területeket
hódították meg, de a sós talajú, sivatagos tájakat elkerülik Virágjuk kicsi, önmagában nem díszít, de
a sok apró virágok tömege már igen látványos. A virágok legtöbbször sugaras szimmetriájúak kétivanjak, és rendszerint öttagúak. A szirom- és a csészelevelek egymással hosszanti irányban külön
böző mértékben összenőttek, de általában szabadállásúak A termőleveleknek csak az alapja nő
össze egymással, de legtöbbször ezek is szabadon állnak Mirigyes pikkely található a termőlevelek
alapjánál, amit termölevélpikkelynek nevezünk. A termőlevelek sok magkezdeményt hoznak, ame
lyek a hasi varraton két sorban rendeződtek. A virágok bogas virágzatot alkotnak A termés tüsző, ill.
ttiszöcsokor. Jellemző a szirmok és termőlevelek azonos száma és az egyes porzókörökben a por
zók száma is azonos. A levelek pálhátlanok, a szárral együtt húsosak, azaz pozsgásak. A levélállás
ritkán örvös, a legtöbbször átellenes vagy szórt. Szaporításuk vegetatív módon igen könnyű, mert a
i^ört hajtásrészék, levelek járulékos gyökeret fejlesztenek. A szaporítás bármely évszakban lehetsé
ges emiatt, ha a föld nem fagyos. Az ide tartozó növények életereje igen figyelemreméltó. A húsos,
pozsgás levelekben kialakult víztároló szövet igen hosszú, száraz időszak átvészelését teszi lehető
vé. A tárolt víz mindig a friss, zsenge szövetek javára használódik el. így úgy tűnik, mintha a növény
az idősebb részeiből szárazság idején a fiatalabb részeibe menekítené magát A sejtnedvben nyál
ka* található, ami akadályozza a párolgást, de ezt csökkentik az általában besüllyedt sztómák
(gázcserenyílások), a levelek viaszos bevonata és a megvastagodott kutikula*. A sejtek fala igen ru
galmas, amely megmutatkozik abban, hogy a sejt térfogata nagymértékben csökkenhet zsugorodás
nélkül. Az asszimiláció, fotószintézis során nappal savak képződnek anélkül, hogy komolyabb meny*nyiségű széndioxid távozna el a zárt légzönyílások miatt. Éjszaka viszont nagyobb mennyiségű al"4>iasavat és izocitromsavat állítanak elő a lebontási folyamatokban, amihez sok oxigént használnak
ÍIbI. A képződött savak nappal széndioxidra bomlanak el, amelyet azonban azonnal asszimilálnak.
;\ehát ezeket az anyagokat nem veszítik el, mint általában ez más növényeknél szokásos. Fenti mo
rdon zárt gázcserenyllások mellett is végbemegy az asszimiláció, hasonlóan a kaktuszokhoz. A
?Sedumok gazdasági jelentősége nem nagy, de néhány faját étkezésre is felhasználnak, főleg a nyu
gati országokban. Sok faja található Mexikóban, Kelet-Ázsiában és a Himalájában. Közép-Európa
'arájában kb. 15 faja (alfaja, változata) található meg. A fenti ismertető után vegyük sorra a fajok be
mutatását.
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Sedum hispanicum Jusl.
(45 sz. kép)
Magyar név: spanyol varjúháj, deres varjúháj.
Termőhelye: A mediterrán vidékeken, az Al
pokban és Elő-Ázsiában fordul elő, de hazánk
ban is megtalálható az Északi-középhegy
ségben és a Balaton-felvidéken. Élőhelye válto
zatos mert árnyas, nyirkos helyen, de száraz,
napos, köves helyen is megél, de főleg savas
talajokon, szikla vagy homoki gyepekben.
Jellemzői: Levelei szórt állásúak hengeresek,
vagy kissé lapítottak, ép szélűek, csúcsuk tom
pa, de hegyes is lehet Színük kékes, szürkés
zöld, de vöröses bemosódás is lehetséges. A
növény általában egyéves, kb. 5 cm magas gye
pet alkot.
Virága: Június, július vagy augusztus hónapban
virágzik Virágzata bogernyő. A virágok kocsá
nya igen rövid, kb. 1 mm. A sziromlevelek fehé
rek, pirosas erezettel. A 12 porzószál vöröses
vagy feketés, virágzatában mirigyszőrős.
Termése: Hattagú tüszőcsokor
Változata a Sedum hispanicum var. buxmannii,
amely az alapfajtól abban különbözik hogy teljes
egészében szőrös.

Sedum dasyphyllum L.

(47 sz. kép)

T e r m ő h e l y e : D é l - és N y u g a t - E u r ó p á b a n
gyakori, napfényes, köves, sziklás helye
ken,
de kőfalakon
is
megtalálható,
igénytelen növény.
J e l l e m z ő i : Levelei átellenes állásúak,
picik, kissé domborúak, az alsók kerek
ded alakúak. Színük kékes, rózsaszín
b e m o s ó d á s s a l . Hajtásai gyengén t e r j e d 
nek, 3-5 cm magas, kompakt bokrocskát
alkotnak.
V i r á g a : 6-8 m m átmérőjűek, 5 tagúak, A
sziromlevelek színe f e h é r e s - r ó z s a s z í n ű ,
A virág közepén kör alakú, élénkebb p i 
ros színű gyűrű látható. A megszáradt
virág lila. Virágzása j ú n i u s t ó l augusztusig
tart, amikor a v i r á g o k t ö m e g e szinte az
egész növényt elborítják.
Folytatjuk

Sedum sexangulare L.

(46 sz. kép)

Syn.: S. boloniense Lois, S. mite Gilib.
Magyar név hatsoros varjúháj, olasz varjúháj,
bolonyai varjúháj.
Termőhelye: Közép-, DéK Délkelet-Európában terjedt
el, hazánkban is igen gyakori. Többnyire mésztartalmú,
mérsékelten humuszos, homok és köves talajon él.
Szinte mindenhol megtalálható: sziklákon, kavicson,
vasúti töltésen, háztetőkön, kőfalakon, ahol napsütést
kap, de a félámyékot is türi.
JellemzDi: levelei szálasak sűrtín, váltakozva helyez
kednek el a száron, de hatsoros elrendeződés figyelh^ő meg, s így innen kapta ánevezését Színűk zöld,
csúcsuk tompa, 0,3 mm hosszú függelék látható az
alapjukon. A növény 5-10 cm magas, nincsenek mirigyá. Egyik változata a bolonyai varjúháj (S,
sexangulare var boloniense), melynek levelei elszá
radva lehullanak és alakja sarkantyús.
Virága: Öttagúak 8-10 mm átmérőjűek színük sárga,
A virágok egy-egy szár végén emyöszeaíen helyez
kednek el, amit álemyös virágzatnak n»/ezünk A tíz
porzó két körben helyezkedik el, termölB/áeik száma
5, amelyek szabadok és felső állásúak Virágzása
júniustól augusztusig tart.
Temiése: Tüszötermés, ami kb. 2-6 mm hosszú.

Sedum sieboldii S w e e t .
(48 sz. kép)
Magyar név: októberke
Termőhelye: A faj Japán eredetű, A szára
zságot jól tűri. Inkább a kissé savas vagy eny
hén meszes, humuszosabb talajt kedveli. Jól
viseli a félárnyékos fekvést is.
Jellemzői: Levelei kerekdedek, ép szélűek és a
kékes színű szárakon hármasával örvösen állanak A
szárak 10-20, esetleg 25 cm hosszúak A levelek
színe szürkéskék és a levelek szélén kb, 1-2 mm
széles, piros színű szegély látható. Leveleit ősszel
lehullajtja, de a szár is elpusztul a tél folyamán. Ta
vasszal a tövénél hozza új hajtásait A telet jól bítják
hó alatt a legnagyobb hideg sem árt a növénynek
Virága: 8-10 mm átmérőjűek, sötét rózsaszí
nűek, melyek a hajtások végén nyílnak nagy
tömegben, ernyőszerü elrendeződésben, A
virágzás ideje általában október és innen kapta
magyar elnevezését,
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50. kép Tephrocactus articulatus var. papyracanthus
Fotó: Barna János

Fotó: Barna János

52. kép Tephrocactus platyacanthus
Fotó: Barna János

49. kép Jatropha podagrica

5 1 . kép Tephrocactus atroviridis

53. kép Austrocylindropuntia clavaroides
Fotó: Barna János

54. kép Corynopuntia invicta
Fotó: Barna János

Barna János

Kedvenc

medvetalpkaktuszaim

Zusammenfassung:
Der Verfasser skizziert seine eigenen Erfalirungen bezügiicii der
Haitung, der Cliarakterístik dieser Pflanzen und vor aiiem seiner Lieblinge, der in die
Opuntioideae untergattung gehörenden klein gewachsenen
Arten.
Abstract: The writer gives the board outlines of his experíences
breeding of these piants. He also wrítes about the characteristics
miniatűré cactus species belongíng to the Opuntioideae subfamily.

getting through the
of his most favorité

A

legtöbb gyűjtő nem szívesen tart medvetalpkaktuszokat, mert azok gyorsan növe
kedve nétiány év alatt kinövik a rendelkezésre álló tielyet. A nagy termetű fajokra ez
feltétlenül igaz, és a legtöbb faj nagy termetű. Akadnak azonban apró termetű képviselői is
az Opuntia-féléknek, amelyek érdekes töviseikkel és könnyű szaporíttiatóságukkal a gyűj
temények leghálásabb darabjai közé tartoznak. Ezek közül szeretnék bemutatni néhányat.
Nem tudományos igénnyel fogom leírni a fajokat, inkább a tapasztalataimat akarom meg
osztani. A csoport bonyolult és kevésbé ismert rendszertana a legtöbb gyűjtőt nem érdekli,
de nem is szükséges a növények szeretetéhez.
A nagyobb termetű fajok közül egyet emelek ki: az Opuntia basilarist. Ez az egyik
legszebb lapos szártagij medvetalpkaktusz. Változatos formái élnek az USA délnyu
gati államaiban. Általában tövistelen. A bőre a sötétzöldtől a hamvaskékig sokféle
színű lehet, jellegzetesen bársonyos tapintású. Virágai nagyok, rózsaszínűek (kivéve
a var. aurea változatot, amely sárgán nyílik, valamint ismert egy fehér virágú alakja
is). Általában maximum 50 cm magasra nő, inkább a talaj felszínén terjed. Tartása
üvegházban nehéz: rendkívül sok napsütést igényel, emellett cserépben tartva alig
fejlődik. Legjobb fólia alatt nevelni fűtés nélkül. Minden változata elviseli a téli hideget
fóliaborítással, sőt egyes északi változatai takarás nélkül, sziklakertben is nevelhetők.
A kisebb termetű medvetalpak közül több nemzetség is figyelmet érdemel, ismert és
kevésbé ismert növények egyaránt. Mivel könnyen szaporíthatok, a ritka fajok is
gyorsan elterjedhetnek.
A Tephrocactusok dél-amerikai magashegyi növények. Rendszerint alacsony párná
kat képeznek, sokszor erősen tövisesek. Sajnos a mi körülményeink közé kerülve na
gyon megváltoznak, de megfelelő tartással gyönyörű példányokat nevelhetünk.
Üvegházban is jól fejlődnek, egyetlen igényük a sok napsütés. Enélkül a töviseik nem
fejlődnek ki igazán. A talajra nem kényesek, de jó, ha eredeti élőhelyüknek megfele
lően törmelékes, ásványi anyagokban gazdag talajt kapnak. Tápanyagigényük mini
mális, átültetés és tápoldatozás nélkül szépen fejlődnek, egy cserépben akár 6-8 évig
is. Megfigyelésem szerint az ilyen, régóta ugyanabban a cserépben fejlődő példányok
hozzák a legszebb töviseket. Sok faj rossz tulajdonsága, hogy nagyon „törékeny", már
a legkisebb érintésre is lehullanak a szártagjaik. Emiatt idős, nagy növényeket ritkán
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látunk. A letört szártagok könnyen nneggyökeresednek. Mivel magashegyi növények,
jól bírják a hideg teleltetést, fagypont körüli hőmérsékleten még nem károsodnak. Egy
faj, a T. platyacanthus (=T.darwinii) kitelel nálam fűtetlenül, fólia alatt is. Virágot ritkán
hoznak, csak idős növényeknél számíthatunk rá. Nálam több változat hoz évente né
hány virágot, ezek halványsárgák.
Rengeteg faj tartozik a nemzetséghez, amelyek a fajokon belül is nagyon változato
sak, nem találni két egyforma példányt az eredeti élőhelyen sem. Ráadásul a tartási
körülmények is nagyon megváltoztathatják őket, így elég nehéz beazonosítani a nö
vényeinket. Irodalom is alig van róluk, talán ez a magyarázata, hogy a legtöbb pél
dány név nélkül található a gyűjteményekben. Ajánlott fajok:
T. articulatus var. papyracanthus: Teste kékesszürke. Széles, lapos, papírszerű tövi
sei vannak, melyek igazán a tűző napon tartott, több éves példányoknál teljesednek
ki. Több formája van, melyek a szártagok méretében és alakjában, valamint a tövisek
színében különböznek. A tövisek rendszerint felfelé állók.
(50 sz. kép)
T. articulatus var. polyacanthus (?): Erős, szögletes, enyhén hullámos tövisei a 15 cm
hosszúságot is elérhetik.
T. articulatus var. inermis: Tövistelen, de gyakran hoz néhány papírszerű tövist, amik
rövidesen lehullanak.
T.atroviridis: Szártagjai kicsik, sötétzöldek. Erős répagyökere van. Tövisei 1-2 cm
hosszúak, fehérek, erősek.
(51 sz. kép)
T. morricalii: Tövistelen, de minden areolában nagy csomókban állnak a vöröses
glochidák*.
T. platyacanthus: Teste barnás. Tövisei papírszerűek, rendszerint a növényre lapulók,
visszahajlók.

(52sz.kép)

Dél-Amerikából figyelmet érdemel egy különleges nemzetség, a Pterocactus. Tagjai
répagyökeres, a föld felett csak néhány vékony ágacskát nevelő növények. Sötétbar
na színű, kb. ujjnyi vastag puha, hengeres hajtásai serleszerű, törékeny töviseket
hordoznak. Nem feltűnő növények, annál érdekesebb a viráguk, ami 6-8 cm átmérőjű,
sötétsárga színű, bordó bibével. Nagyon hasonlít egyes Notocactusok virágára, de az
Opuntia-félékre jellemző virágszerkezet megkülönbözteti. A termés rendszerint újabb
virágot hoz, gyakran 3-4 termést találunk egymás után kifejlődve, sőt sarjakat is ne
vel, és dugványként le is gyökereztethető. A hideg teleltetést jól bírja, fűtés nélkül is
kitelel, fedett helyen, csapadéktól védve. Egyéb téren is igénytelen, bármilyen talaj
megfelelő a számára, és nem is különösebben fényigényes. Csak arra ügyeljünk,
hogy elegendően nagy cserepet kapjon, legalább 20 cm mélyet.
A fajok nagyon hasonlítanak egymásra. Nálam két faj, a P. tuberosus és a P. kunzeii
található meg.
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Az utolsó dél-amerikai fajt mindenki ismeri: az Austrocylindropuntia clavarioides, a
'négerkéz'. Ezt a legtöbben oltva tartják. Ekkor erős, magas termetű medvetalp
kaktusz alanyt használjunk, például Opuntia robusta szeletet. Én ezt a módszert nem
szeretem, mert nagyon megváltozik a növény formája. Oltva hatalmas teleppé fejlő
dik, ami lelóg az alanyról, míg saját gyökerén tartva, az élőhelyi példányokhoz ha
sonlóan, kis, néhány fejes növényt kapunk. Erős repanyökere van, ezt vegyük figye
lembe a cserép megválasztásánál. Jó vízáteresztő talajba ültessük, és mértéktartóan
öntözzük. Virágot idősebb korában hoz saját gyökerén és oltva is.
(53 sz. kép)
Észak-amerikai törpe termetű fajokból álló nemzetség a Corynopuntia, amit újabban
átsoroltak a Grusonia-k közé. Csak néhány fajból áll, amelyek alacsony, gyepképző
kaktuszok. Az USA délnyugati és Mexikó északi területein élnek, rendszerint sík vidé
ken. Minden fajnak látványos, erős tövisei vannak. Tartásuk megegyezik az Opuntia
basilaris-nál leírtakkal, vagyis átlagos üvegházi körülmények között, cserepekben ne
hezen nevelhető kaktuszok. Annál szebben fejlődnek szabadba kiültetve, télen fóliá
val borítva vagy fűtetlen üvegházban ládába ültetve. Ez alól egy faj kivétel: a
Corynopuntia invicta. Ez Mexikóban, a Kaliforniai félszigeten él, és nem viseli el a
nálunk előforduló téli hideget. Viszonzásul cserépben is szépen fejlődik az üvegház
ban. Jellemzően idős korára erősödik meg, egyre nagyobb szártagokat és egyre erő
sebb töviseket hoz. A többi fajnál ilyen megerősödést nem tapasztaltam, dugványról
szaporítva azonnal erős hajtásokat nevelnek. A nemzetség minden faja gyorsan fásodik, szártagjaik erősen csatlakoznak egymáshoz. Virágot egyes fajok már 2-3 éves
korukban hoznak, ezek nagyok, halványsárgák. Ritkán előfordul, hogy a termés egyik
areolája további virágot hoz. Jellemzőjük, hogy az idős szártagok rengeteg glochidát
növesztenek.
Ajánlott fajok:
C. invicta: Sötétzöld testű, erős lapított tövisekkel, melyek fiatalon élénkvörösek.
(54 sz. kép)

C. grahamii: Hosszúkás, bunkó alakú szártagjai vannak, hosszú, fehér tövisekkel.
Gyorsan fejlődik, könnyen virágzik.
(55 sz. kép)
G. parishii: Szártagjai vastagok. Tövisei erősek, lapítottak, fiatalon élénk narancssár
gák, később fehérek, sűrűn borítják a testét.
(56 sz. kép)
0. clavata: Erősen tövises, széles lapított hófehér tövisei sűrűn borítják. A
leghidegtürőbb faj, jó vízáteresztő talajban akár a szabadban is megkísérelhető a teleltetése.

(57sz.kép)

Ebből a rövid felsorolásból is látható, hogy sok medvetalpkaktusz alkalmas a gyűjte
mények gyarapítására. Szép és érdekes fajokat találunk köztük, melyek egy része
könnyen tartható. Sok változat tövisei egyedülállók a kaktuszok között. Legtöbbjük
gyorsan fejlődik és könnyen szaporítható. Érdemes beszerezni belőlük pár darabot
minden kaktuszkedvelőnek, kezdő és profi gyűjtő is talál magának kihívást jelentő
fajokat.
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ö n b e p o r z ó kaktuszok
Zusammenfassung:
Die Fortsetzung der Kaldeenscliule besciiaftígt siclt diesmal mit den
sell}stl>estaubenden Kaltíeen. Nacli der Klarung der Begriffe des Themas steiien wir durcft
einigen Beispielen dar, welclie Evoiutíonsvorteile und Nacirteile die Seil>stt)estaul>ung fiat Am
Ende des Artil<els werden einige Gattungen vorgesteilt derén Arten selbstbestöubend sind.
Abstract: Ttie second issue of cactus-sciiool
is about the autogamous cacti. Having discussed the term-system of this subject he shows somé examples of the evolutionai advantages and disadvantages of seif-pollination. After that he wrítes about somé genuses
somé of which include only autogamous species and somé of which include both
autogamous and allogamaus
species.

H

a még emlékeznek a kaktuszos-suli rovat előző és egyben bevezető gondolataira,
ott egy fontos (talán döntő) állomásnak tekintettem a magról történő szaporítás
igényét. A kezdő magvető általában barátoktól kap néhány közönségesebb pozsgás ma
got, amivel elbíbelődhet. Nem számíthatunk azonban mindig mások jóindulatára és
egyébként is érdekesebb, ha a magot mi „tudjuk produkálni" (persze ezt nyílván a növé
nyek végzik, mi csak besegíthetünk), és abból nevelünk szépséges növényeket. Kezdő
ként általában misztikusan hangzanak azok a nagy magkereskedő külföldi cégek, amelyek
romló pénzünknek köszönhetően egyre drágábbak számunkra. Nem is beszélve a többi
nehézségről, ami egy magrendelés kapcsán adódhat. Mindezeket figyelembe véve az a
legegyszerűbb, ha vásárolt növényeinket rábírjuk a „magfogásra". Itt jönnek az első nehé
zségek. Mit is kell csinálni, hogy magot tartalmazó temnést érleljenek növényeink. Az első
fogalom, amivel főleg gyakorlati szempontból tisztában kell lennünk, a megporzás. Megporzásnak azt a folyamatot nevezzük, amikor a virágpor a bibére kerül (ez csak a zárva
termőkre vonatkozik, amihez szinte az összes pozsgás növény tartozik). Láthatjuk tehát,
hogy a beporzás az még nem a megtennékenyülés, csak az ahhoz vezető út első elen
gedhetetlen állomása. A pollen (hétköznapi nevén virágpor) különböző utakon juthat a bi
bére, vagyis a magkezdemények közelébe. (Úgy gondolom, kedves olvasóim tisztában
vannak vele, hogy a virágnak mely része a bibe és mely része a virágport tartalmazó por
zó, ezért itt most nem írok róluk külön.)
Mesterséges megporzásnak nevezzük azt a folyamatot, amikor a bibére mi juttatjuk rá
valamilyen segítséggel a polleneket. Ez lehet egy csipesz, amivel a porzószálakat meg
fogjuk, majd kitépjük, és a bibére kenjük a kiszóródó polleneket. Csipesz helyett akár egy
fűszál is megteszi vagy éppen egy vattás fülpiszkáló. Ha a vattás megoldást választjuk,
úgy járhatunk el legegyszerűbben, ha a kinyílt virág porzóihoz érintjük a vatta felszínét, és
néhány csavaró mozdulatot végzünk, és ezt egy másik hasonlóképpen kinyílt virágon
megismételjük. A folyamat közben a vattaszálakon fennakadó pollenek szerencsés eset
ben a bibére kerülnek. A megponzásnál figyelnünk kell an-a, hogy a bibék és a porzók is
érettek legyenek a beporzásra. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a bibekaréjok (a bibe
egy, de leginkább több kisebb-nagyobb hosszúkás képződménye) nyitott állapotban legye
nek és a porzókból a pollen szabadon ki tudjon áramlani (szinte „füstöl"). Ha mindezt valaki
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egy növény egy virágán, illetve több virág között végigcsinálja, gyakran tapasztaltlatja,
hogy ez a méhecskeszerep neki nem megy. Nem sikerül a megtermékenyülés, vagyis a
pollenből kijutó hímivarsejtek nem jutnak el a magház női ivam sejtjeihez. A kudarc oka az
esetek nagy részében az, hogy a pozsgás növények zöme idegen megporzás segítségé
vel tud ivarosán szaporodni, vagyis önsteril. Az idegen megporzás feltétele azonban egy
másik magról kelt, azonos fajú (némileg eltérő genetikai adottságú) növény. Ahhoz tehát,
hogy „magfogásra" késztessem növényeimet, ugyanabból a fajból, szükség van legalább
még egy másik magról kelt egyedre (itt hangsúlyozni kell a másik magról kelt egyedet, hi
szen a vegetatív úton szaporított dugványok ivaros szaporodás szempontjából ugyanazon
a növénynek tekintendők). Az egyik növény virágának pollenje rá kell kerüljön a másik nö
vény virágának bibéjére vagy fordítva. Az esetek többségében azonban még egy egyed
nem is elegendő, mert csak szerencsés véletlennek köszönhetően fognak egyszen-e virá
gozni. Ha valaki biztosra akar menni, akkor annak minél nagyobb egyedszámot kell tarta
nia ugyanabból a fajból (általában 3-5 egyed elegendő szokott lenni). Egy kezdő azonban
an-a törekszik, hogy minél változatosabb növényanyagot tudjon összeállítani, minél kisebb
helyen és minél olcsóbban. Az lenne tehát a legjobb, ha olyanok lennének a növények,
hogy a virág saját virágporával is meg tudjon temriékenyülni, mert így egyetlen egyed elég
lenne egy fajbtól ahhoz, hogy magot tudjunk produkálni. Felmerül a kérdés, hogy vannak-e
i olyan növények, amelyek képesek saját virágpon-al is megtermékenyülni, ha vannak, me,.lyek ezek? A válasz természetesen, hogy vannak a pozsgások között is szép számmal
• úgynevezett önmegporzó (autogám) és természetesen egyben önmegtennékenyülő növényfajok. A megporzás legegyszerűbb esete ez, amikor a virág saját virágpora jut saját
'i bibéjére. Ez csak kétivam virágokon történhet (ott, ahol a bibe - ami a női ivart - és a pori zók - ami a hímivart jelöli - egy virágban található). Feltétele pedig az, hogy egy időben le' gyen érett állapotban a pollen és a bibe, illetve magkezdemény egyaránt.
Az önmegporzásnak (autogámia) két alapvető típusa lehetséges. Ritkább esetben a vi
rág ki sem nyílik és bimbó állapotban megtörténik a megtermékenyülés - ezt nevezzük
zárt önmegporzásnak (cleistogamia). A kaktuszvilágban is vannak ilyen növények, ők a
Frailea nemzetség szinte minden és a Cleistocactusok sok faja. Azonban még ezek a fajok
Is, a számukra kedvező körülmények között kinyitják virágaikat. Ebben az esetben is lehet
önmegporzás, amit már nyitott önmegporzásnak (chasmogamia) nevez a szakiroda
lom. Az önbeporzásra is képes kaktuszok nagy része az utóbbihoz tartozik.
Meg kell azonban jegyezni, hogy az önbeporzás a növények számára nem a legmegfe
lelőbb ivaros szaporodási mód. Jól bizonyítja ezt, ha összehasonlítunk egy önmegtermékenyült Mediolobivia (ma Rebutia) virág temriését egy idegen beporzás utáni terméssel. Az
Wegen megporzás után a magszám akár a 10-15 szerese is lehet az önmegporzással
nyert magszámnak, és a léha (csíra nélküli mag) magok aránya is jóval kedvezőbb az
előbbi esetben. (A Fraileaknál ugyanez tapasztalható, nagyon sokszor a fajazonos idegen
megporzás és megtennékenyülés esetén a magvak is nagyobb méretűek! Szerk.)
A legtöbb növény (nemcsak kaktusz) igyekszik az önbeporzást elkerülni. Ennek számos
esete lehetséges. Legegyszerűbb, ha a bibe és a porzók úgy helyezkednek el, hogy ne ér
hessenek egymáshoz. Általában azonban a bibén vannak olyan kémiai felismerő helyek,
ahol a saját virágport felismerik, és vegyi anyagokkal megakadályozzák a hímivarsejtek
bejutását a magkezdeményekhez. (Ezek összetett fehérjék, un. cukorfehérjék vagy
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glikoproteidek, itt egyszóval lektinek. Szerk.) Érdekes szélsőséges esetet lehet megfigyelni
a Notylia orchidea nemzetségbe tartozó egyik faj esetében, ahol egy virág bibéjére mérge
zőén hat saját pollenje, és ha mégis rákerül, a virág el is pusztulhat (nem a növény pusztul
el, csak az illető virág).
Felmerülhet a kérdés, mi okozza, hogy akár ugyanazon nemzetségen belül is találunk
önmegporzásra képes fajokat, még a fajok nagy része erre nem hajlandó. Ennek számos
fonológiai* és megporzásbiológiai vagy akár biogeográfiai* oka lehet. Úgy gondolom, nem
merülök bele ezek fejtegetésébe, csak két érdekes gondolati példát jegyzek meg. Köztu
domású, hogy a kaktuszok és más pozsgások is színpompás virágaikkal a rovarok figyel
mét kívánják felkelteni (és eredetileg nem a miénket), azaz kivétel nélkül rovarok vagy
másféle állatok közreműködését használják fel a megporzáshoz. Yucca-\í például a
yukkamoly közreműködésével termékenyülnek meg. Bizonyos esetekben előállhat azon
ban, hogy egyes területekről kipusztulnak ezek a molylepkék. Ez egyben azt is jelentené,
hogy a Yucca fajok sem tudnának tovább szaporodni, tehát bizonyos idő után a Yucca-k is
kipusztulnának. Ha azonban a Yucca egyedek között vannak olyanok, amelyek képesek
az önbeporzásra, akkor ezek fennmaradása biztosítja az adott területen a Yucca populáció
fennmaradását. Az önbeporzás tehát ebben esetben lehet evolúciós előny. Na igen, de
akkor hol a probléma, miért nem a jó a növényeknek, ha mindjárt minden egyed öntemiékenyüiő, hiszen akkor elkerülhetnék az ilyen problémákat? Az élővilág arra 'törekszik',
hogy minél változatosabb genetikai felépítése legyen az egyes egyedeknek egy-egy po
puláción belül. Ha minden egyed öntemnékenyüléssel szaporodna, nem lenne lehetőség a
genetikai állomány cseréjére és új kombinációk létrehozására, ami rövid távon az alkal
mazkodás, hosszú távon pedig az evolúció lelassulását, vagy ilyen fomnájú megszűntét
eredményezné. Az akadékoskodok most megkérdezhetik, hogy akkor mire jó mégis az
önmegporzás. Ha nagyon röviden akarok válaszolni, akkor azt kell mondjam, hogy időhú
zásra. Ha egy populációt így vagy úgy életben lehet tartani egy ideig, akkor lehetőség nyíl
lik, hogy a megváltozó körülményeknek köszönhetően esetleg újra megjelennek a molyok
vagy valamilyen más faj új beporzókat hoz magával és máris kész a keveredésre. A példa
egy kitalált példa, ilyen megfigyelésekről nem tudok, de elvileg a fent vázolt események
lejátszódhatnak. A pozsgás növények nagy részénél ugyanis nincs ilyen erős egymásra
utaltság egy rovarfaj és növénynemzetség között (legalábbis az esetek nagy részénél nem
ismert).
Egy másik inkább biogeográfiai jellegű példa. Képzeljünk el egy lakatlan szigetet, ahová új
növények és állatok telepednek meg. Az első növénymagok között vannak olyanok, ame
lyekből egyetlen csírázik ki az egész szigeten. Ha ez a növény nem képes önmegporzás
ra, elpusztulása után, maga a faj is kipusztul a szigetről. Ha képes rá, akkor egy életerős
(de azonos genetikai állományú) populációt hozhat létre, és várhatja, hogy hátha egy
ugyanolyan fajhoz tartozó növény magja ugyancsak kiköt azon a szigeten, ami után esély
nyílhat az idegen megporzásra (így a genetikai állomány rohamos megváltozására).[Az
„időhúzás" mellett nagyon fontos az ön- és az idegenbeporzás egymás melletti alternatív
fennmaradása, amely ha nem is olyan valószínűségű génkeveredést tesz lehetővé, mint
ha csak idegenbeporzás lenne, de mégis fenntartja azt. Továbbá megjegyzendő, hogy a
testi sejtekben is folyamatosan képződik genetikai változás, mutáció, csak nem olyan
gyorsan és mértékben. Az ivarsejtképződésnél ezek a változékonyságot fokozó jelenségek
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(rekombinációk) ugyanúgy folytatódnak és öntermékenyülés esetében is bizonyos határok
között léteznek.
E két ok miatt lehetnek életképesek az önbeporzó fajok populációi is, megfelelően nagy
. egyedszámban. Szerk.] Most nyílván mindenki elképzelt egy csendes-óceáni szigetet, de
ha jól belegondolunk, a szárazföldön is léteznek olyan szigetek amelyek az egyes növé
nyek vagy állatok számára jól körülhatárolt és át nem léphető akadályt jelentenek. Kép• zeljünk el pl. egy erdővel körülvett mészkősziklát, ahol már kaktuszok is előfordulhatnak
pl.: Mexikóban. Manapság igen népszerű Turbinicarpus nemzetségben kevés olyan fajt
találunk, amely hajlandó az önmegporzásra. Ezek egyike a 7. swobodae. Ez a faj, ha nem
is erdővel körülvett mészkősziklákon él, de mindenesetre olyan mészkősziklákon tenyé
szik, amelyről továbbterjedni nem képes. Az okát ugyan nem tudom, de nyílván valami
hasonló szigetprobléma. Ez(ek) a mészkőszikla(ák) a T. swobodae számára ugyanolyan
szigetek, mintha tenger venné őket körül. A populáció genetikai állománya minden való
színűség szerint nagyon egyhangú, de ezzel képes az adott helyen népesebb populációt
fenntartani. Ha ezer években gondolkozunk, akkor ez és a hozzá hasonló túlspecializált
. fajok halálra vannak ítélve. Ez nem feltétlenül kipusztulást jelent, lehet egy másik fajba
•ívaló beolvadást is. Ha elképzeljük pl. egy másik Turbinicarpus faj megjelenését a terüleiten, akkor előbtvutóbb hibridizáció léphet fel, ami megváltoztatva mindkét faj genetikai ál
lományát egy újat, akár teljesen más külső alakban is elütő felépítést hozhat létre. A T.
swobodae tehát most kivár (időhúzás), míg egy másik 7. swobodae populáció (ha van
egyáltalán ilyen) vagy egy más Turbinicarpus taxon meg nem jelenik, készen kimozdítani
öt az egyhangú holtpontról.
Egy kicsit talán túl messze kalandoztam a biológia rejtelmeiben (remélve, mindenki
Eámára érthető módon), úgyhogy ideje lenne rátérni azokra a fajokra és nemzetségekre,
amelyek miatt most a kedves olvasó valójában kíváncsi az írásomra.
: Már felmerült több latin név a fentiekben. Említettem két nemzetséget is, ahol szinte
^ i n d e n faj hajlandó az önmegporzásra.
I f RAILEA (genus)
? Biztosan önmegporzó fajokkal rendelkezik a Fraiiea-W nemzetsége. Dél-Amerikában
élő (Brazília, Umguay, Argentína, Bolívia) számos fajuk a kaktuszvilág igazi törpéi közé
tartozik. Az egyes fajaik Dél-Amerika nagy kiterjedésű füves vagy szavannaszerij tájain
messze terjednek. A nagy area-nak (elterjedési terület) köszönhetően rendkívüli a válto
zatosság egy-egy „fajon" belül, ami nagyon nehézzé teszi a rendszerezésüket. Sok Frailea
név van forgalomban, de ezek nagy része szinonim vagy nem érvényes név (nomen
nudum, illetve nomen invallidum). Ezért személyes véleményem szerint, aki el akar mé^Jyedni a Frailea nemzetség rejtelmeibe, annak szerencsésebb gyűjtőszámos növényeket
'ieszerezni, és nem pusztán a neveket gyűjteni.
A mindössze néhány cm-es kifejlett hajtásaik leginkább lapítottak vagy vékony oszloIposak, gyakran kis telepet képeznek. Színük általában a zöldtől a barnáig változik, szinte
íjninden ámyalatban. Virágaik a növény testéhez viszonyítva rendkívül nagyok, szinte minSjúig sárgák, esetleg piros közepűek és leginkább a Notocactus fajok virágaira emlékeztet
i t e k . Magjaik is viszonylag nagyok, fajra jellemző felépítésűek és az Astrophytum fajok
wnagjaira hasonlítanak. (Az Astrophytum nemzetséggel, a virág, a termés és a mag felépí-
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seben kinnutatható hasonlóság miatt egyes rendszerezök szerint, bármennyire is távoli az
elterjedési területük, rokonságot mutatnak. Szerk.) Fajaik híresek anról, hogy a ki nem nyílt
virágok is megtermékenyülnek (cleistogamia) és an^ól is, hogy a magok rendkívül rövid
ideig csíraképesek (néha csak 2-3 hónapig, de sokszor akár egy évig is). Vetésük nem
okoz különösebb problémát, de a mexikói növényekhez szokott magvető a megszokottól
erősebben ámyékoljon, és az öntözéssel sem bánjon olyan szigonian. Gondoljunk bele,
hogy több fajuk füvek között, sokszor bokrok alatt él és az esős évszakban jóval több csa
padékot kap, mint a félsivatagi vagy sziklagyep lakó kaktuszok. Érdemes őket az első teleltetés előtt egy kicsit jobban ellátni tápanyaggal, mert a kis magoncok könnyen kiszárad
nak, ha nem érik el a megfelelő testméretet vagy túl intenzív napsugárzás éri őket. Egyét)ként kis termetük ellenére hihetetlen gyorsan nőnek (egyéves komkban sokszor megelőzik
a nagy termetű kaktuszok magoncait). Általában a második évben már kihozzák az első
bimbóikat, amelyek csak optimális esetben nyílnak ki. (Az optimális körülmények általában
a virág kialakulása alatti nem magasabb, mint 28°C és nem alacsonyabb, mint 24°C napi
legmagasabb hőmérséklet, kb. 70%-nyi relatív levegő-páratartalom és intenzívebb meg
világítás. Szerit.) Ha kinyílnak, mindenképpen porozzunk, akár a saját virágpon-al is, mert
bővebb magtermést remélhetünk. Egyébként a termésenként! magszám csak ritkán ha
ladja meg a 20-at, legtöbbször 10 körül vagy az alatt mozog.
A Frailea nemzetség ma Magyarországon méltatlanul hanyagolt. Néhány fajhoz lehet
csak hozzájutni belföldön, és a gyűjtemények nagy részéből hiányzik. Annak ellenére így
van ez, hogy apró termetüknek köszönhetően kis területen is szép gyűjteményt lehet be
lőlük létrehozni, szaporításuk és tartásuk pedig egyáltalán nem nehéz. Több fajuk egyéb
ként rendkívül dekoratív tövisezettel rendelkezik. Sajnos monografikus összefoglaló iro
dalmuk még nincs, így a nevek százai között elég nehéz kiigazodni. Mindezeket figyelem
be véve, mindenki számára csak ajánlani tudom, főleg kezdőknek vagy hellyel alig rendel
kező gyűjtőtársaimnak.
(58 sz. kép)
BLOSSFELDIA
A nemzetség egyetlen faja (bár egyes rendszerezök szerint több faj vagy alfaj, illetve
változat létezik) an^ól híres, hogy ő a kaktuszvilág legkisebb temnetű tagja. Az egyes nö
vénytestek saját gyökéren alig érik el vagy el sem érik az egy cm-es átmérőt, magasságuk
pedig néhány milliméter Argentína és Bolívia magashegységeiben elterjedtek. Több né
ven forgalomban lévő fajaik valószínűleg csak helyi változatok, esetteg alfajok. Kultúrában
majdnem mindig oltva láthatjuk őket. Ilyenkor megnyúlnak, és abnormális módon nagy
telepet képeznek. A növények zöld színűek, virágaik kicsik, fehérek és külső segítséggel
önmegtemnékenyülök.
Érdekességük miatt egyetlen komolyabb gyűjteményből sem hiányozhatnának. Szapo
rításuk szinte csak oltással történik, így azokból a gyűjteményekből valószínűleg hiányozni
is fog, ahol az oltott növényeket kerülik. Magról kicsinysége és rendkívül lassú növekedése
miatt elég nehéz felnevelni, bár a saját gyökéren élő növények nem feltétlenül kényesek
(10-15 éves magról, saját gyökerükön, megfelelő talajon nevelt növények 8-13 mm átmé
rőjűek. Szerit.) Az oltványoknál an-a legyünk figyelmesek, hogy az alany lehetőleg ne me
legigényű legyen, mert a meleg teleltetés nem feltétlenül kedvező a Blossfeldia egyedek
nek.

(59sz.kép)

V I T A F L Ó R A 8 kaktuszok tápoldata
összetétel: 3 3 % N, 7,5'/« P 0 , 7 , 5 % K O+mikroelemek. Felhasználás: Különféle kaktuszok és pozsgás növények neveléséhez.
Biztosítja a növény fcjlödéséticz és dús virágzásához szükséges tápanyagokat. Adagolás: 2 liter öntözővízhez 6 ml (I kupak) tápoldal szükséges.
nyáron 10-14 naponta. Kerüljük a túladagolás!
Ciyárlja cs forgalmazza:

VITAFLÓRA Kfl., 8248 Nemesvámos, Pap I. u. 45. • Tel./fax: (88) 265-902
K c i l c s / c ( L ' k c l ballonos kiszerelésben kedvező áron kiszolgálunk.
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színes lézernyomta
TAS
ÉS FÉNYMÁSOLÁS
- Számítógépes szerkesztés, tervezés
- Fekete - fehér fénymásolás
- Spirálozás, hökötés
- Laminálás
- Nyomtatás
- Névjegykártya-készítés
- Kitú'zökészítés
Szkennelés

•

ILM'IU^SK I T T

- Dianagyítás

Cím: 4025 Debrecen, Simonffy u. 1/C (HALKÖZ)
Tel/fax: (52) 322-916
E-mail: reproexpress@matávnet.hu
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REBUTIA (genus)
Rebutia (nna ebbe a nemzetégbe tartoznak az Aylostera, Mediolobivia és Rebutia fajok).
Hazájuk Argentína és Bolívia. Legnagyobb választékban a két ország határvidékén te
nyésznek sziklás, száraz magashegyvkléki (úgynevezett xeromontan) kömyezetben. Több fajuk
felhatol az Andok 4000 m-es magassági zónájába. Törpekaktuszok ők is, általában az 5 cm-es
átmérőt sem érik el. A legtöbb faj a természetben magányosan fordul elő, legfeljebb az idős
példányok hoznak 2-3 sarjat. A kultúráktan azonban sokszor megváltoznak, testük megnő, és
rohamosan sarjadásnak indulnak. Ezt a túlzott saijképzést vissza lehet fogni kevesebb táp
anyag- és vízbevitellel. Testalkatuk, tövisezetük és virágaik rendkívül változatosak. Olyannyira
jellemző ez a változatosság, hogy több más-más néven szereplő képviselőik egymás szom
szédságában élnek és valószínűleg kereszteződnek is (bár itt a hibridizáció nem biztos, hogy jó
fogalom). Ezért az egykor érvényben lévő nevek egy részét ma már el sem fogadják, csupán
csak szinonimáknak tekinthetők. Az összevonások és átsorolások még továbbra is napirenden
szerepelnek (tár ezek nagy része szerény véleményem szerint teljesen felesleges. - Legutóbb
pékiául a Rebutia nemzetséget b»esorolták a Lobivia-k közé, a LobMa-kalL pedig az Echinopsis
nemzetségbe olvasztották - azt hiszem, ezzel átestek a ló túlsó oldalára).
A nemzetségen belül a Mediolobivia alnemzetség képviselői között találunk a legnagyobb
számtan önmegtermékenyülésre hajlamos fajokat. Meg kell jegyezni azonban, hogy a mag. szám ekkor jóval kisebb, mint idegen megporzás esetén. A fajok tartása rendkívül egyszeri],
kezdőknek is kiváló gyakorló növények. Kicsik, telepképzők, feltűnően színes és nagy virágaikat
nagy számban hozzák tavasszal, egy részük pedig magától is magot hoz. Azt hiszem, ennél
több indok nem is kell, hogy megszeressük őket.
Mindezek ellenére az általam ismert hazai gyűjteményekben csupán néhány jól ismert kép
viselőik találhatók, sokszor teljesen téves néven vagy név nélkül. Csupán néhány gyűjteményt
ismerek, ahol az igazán szép és értékes fajok is fellelhetők. Ezt a nemzetséget nemcsak a kez
dők figyelmébe szeretném ajánlani, hanem a többéves tapasztalatokkal rendelkező gyűjtőknek
is, mert higgyük el, hogy a Rebutia-k között is találunk olyan szép és ritka fajokat, mint az északI amerikai ritkaságok között. Egy kicsit ellentmondásosnak érzem, hogy a nemrég felfedezett ritf kaságokból {Turbinicarpus abnsoi, Azteklum hintonii, stb.) szinte minden nevesebb hazai gyűjtő
begyűjtött már néhány példányt, ugyanakkor még nem is hallott olyan kaktuszról, mint pl.: a
Rebutia torquata. Pedig a szépség és ritkaság terén semmivel sem kisebbek erényei, csak ép
pen nem a Turbinicarpus-okhoz tartozik. (60sz. kép)
NOTOCACTUS
^
Elterjedése és élőhelye szinte megegyezik a Fra/fea-knál leírtakkal. Közepes és kis
ttenmetű fajok tartoznak ide. A Fra/fea-khoz hasonlóan rendkívül variábilisak.
w
A nemzetség fajairól, taxonjairól, azok tartásairól, stb. mindent megtalál a kedves olvat'só a POZSGÁS-TÁR korábbi számaiban, Rácz László írásaiban. A publikációkban külön
ijelölve vannak az öntemriékenyülésre hajlamos fajok.
fMELOCACTUS
^ Kaktuszos-suli előző számában már jellemeztem a nemzetséget. Itt csupán annyit jelzek,
ftogy a fajok zöme öntemriékenyülő, és csak magról szaporítható. A magok több évig megtartják
WBndkívül jó csíraképességüket (8-10 év is lehet. Szerte.). Néha megfigyelhető, amint a ter-
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mésben már kicsíráznak a magok.
SETIECHINOPSIS
Egyetlen faja ismert a S. mirabilis. Argentínában élő faj érdekessége, hogy rendkívül hosszú
virágát éjszaka nyitja, ami illatos és csak egy fél napig „él". A növénytest maga nem feltűnő,
mondhatni nem túl dekoratív, mintha egy kicsit megnyúlt oszlop lenne. A feltűnően hosszú vi
rágcső valószínűleg beporzásspedalista rovamak köszönhetően alakult ki. (Nem valószínű,
hogy kolibrik poroznák be, hiszen ők nappal táplálkozó madarak. Sokkal valószínűbb, hogy egy
hosszú pödömyelvű lepke pl.: egy szenderfaj lehet, ami a beporzást végzi). Kultúrában nem
igazán szoktunk törődni a faj beporzásával, hiszen bőven hoz magot öntennékenyüléssel is.
CLEISTOCACTUS
Dél-Amerikában élő karcsú, elfekvő vagy felálló, leginkább tőben sarjadó oszlopkaktuszok
nemzetsége. Általában magashegységi környezetten, tűző napon vesznek fel igazán szép
tövisezetet. így kultúrában mi is a legnaposabb helyre tegyük. A legjobb, ha fólia alatt, legfeljebb
egyrétegű ámyékolót használva neveljük őket.
Mint latin nevük is mutatja, öntenmékenyülő fajok alkotta nemzetség. Egyetlen szépséghi
bájuk van, hogy általában 10-20 éves komkban virágoznak először.
A kaktuszvilág további nemzetségeiben is találunk 1-2 vagy kevés {Mammillaría, Eríocereus,
Echinofóssulocactus, Paródia, stb.) fajt, amely hajlamos az önbeporzásra, de ez jóval ritkábban
fordul elő, mint a fent bemutatottaknál. Anra sajnos nem tudtam vállalkozni, hogy az összes ön
megtennékenyülő kaktusz-, illetve pozsgásfajt összegyűjtsem. [Az önmegtennékenyülés jelen
sége néha önsteril fajok egyes egyedeinél is megtörténhet, egyedi sajátságként (pl.: genetikai
mutáció hatására) és ekkor spontán öntennékenyülésnek nevezzük. Előfordulhat azonban,
hogy távoli rokonságú fajok - ha a virágporon létrejön a bibe (lektinjei, felismerő cukorfehérjéO
hatására a pectináz enzimtennelés (sejtfalbontó enzim, ami a hím ivarsejtek eljutását segíti elő
a petesejtig és az ellenlábassejtig a megtermékenyülés érdekében) - pollenjei segítheti saját
hímivarsejtek bejutását. Erre kevés bizonyító példa van, mint ahogy a 2000/2. számban írtuk.
Szerié.] Ami az egyéb pozsgásokat illeti, náluk még ritkábban fordul elő ez a jelenség (pl.: varjúhájféléknél-Crassulaceae, porcsinféléknél-Portulaccaceae, stb., de a közkedvelt kristályvirágfé
lék családjában - Aizoaceae - nem ismerek önbeporzó fajokat). Egyébként az egyéb pozsgások
szaporítása sokszor sokkal egyszerijbb dugványokról, mint magról. Ha valaki mégis magról
akarja őket szaporítani, nincs más hátra, mint valamelyik magkereskedésből megrendelni a kí
vánt faj magjait.
Irodalom:
Haraszty Á. (1983): Növényszervezettan, növényélettan. Tankönyvkiadó, Budapest
John Pilbeam (1997): Rebutia. Cactus File Handbook, UK
Mészáros Z., Szabó D. (1971): Törpe kaktuszok. Mezőgazdasági kiadó, Budapest

Deli Tamás
biológus
Gyomaendröd

(fenofázis) vizsgálja és térképezi.
Ezenkívül vizsgálja a fenofázisok ki
fejlődését kiváltó ökológiai tényezőket.
Fenofázisok például a csírázás, kihajtás, szárba szökkenés, virágzás, ter
mésképzés stb.

cikkekben * -gal jelzett kifejezések,
almák, nevek szerepelnek a Pozsás kislexikonban.
Biogeográfia (görög): Az élőlények
jföldrajza, amely az élővilág földrajzi
isszefüggéseivel és azok törvényszeűségeivel foglalkozó tudomány-terüBt.

Csicsóka (Helianthus tuberosus):
\ fészkesvirágzatúak (Compositae,
^steraceae) családjának,
csövesirágúak (Tubuliflorae) alcsaládjába
jftozó, észak-amerikai eredetű évelő
övény. Akár 2-2,5 m magas szára,
jjásdad vagy lándzsás levele, ameek szőrrel fedettek, és hegyes sárga
yelves virágokkal szegélyezett, (azt
gyesek sziromnak vélhetnék) vi;onylag kis fészke van. Föld alatti
Von ággumói vannak, amelyek
itők, s amelyekről a növény újra>jt. E gumói miatt termesztik, hiszen
ennük inulin nevű, kettős cukor van,
mely fmktózból áll, és a cukorbeteek is fogyaszthatják. Szereti a laza,
gzepesen tápdús talajokat.
s Fenológia (görög): Az ökológia
feztudománya, amely a növények
gyedfejlődésében (ontogenezis) álilában periodikusan bekövetkező,
linőségileg különböző
szakaszait

Fruktóz (latin): Gyümölcscukor az
egyik legjelentősebb egyszerű cukor
(monoszacharid)), az ún. ketohexózokhoz tartozik. Szabad formában igen
elterjedt a növény- és állatvilágban.
Sok fruktóz van a gyümölcsökben,
mézben. Alkotó része a répacukornak
és az inulinnak (csicsóka* kettőscuk
ra). Fontos anyagcsere
kiinduló
anyag- és energiaforrás.
Glukóz: (latin): Szőlőcukor a másik
legfontosabb monoszacharid. Szőlő
ben, más növényi részekben található.
A keményítőnek és a cellulóznak al
kotórésze, ezek polimerizátumja (sok
szorozódása). A mások fontos anyag
csere kiinduló alapanyag és energiafonrás.
Harasztok (Reridophyta: görög): El
ső, valódi gyökeres és száras növények,
amelyeknek korai képviselői már a felső
szilurban és az alsó devonban (a Föld
ókorának szakaszai) megjelentek. A
hajtásuk villás v. oldal-elágazású dúsan
leveles. Levelük bőrszöveti megvastagodással (kutikula) és gázcserenyíllással
ellátott. Jól fejlett szállító szövetekkel
(edénynyalábokkal) rendelkeznek. Virágtalanok,
spórával
szaporodnak,
amely spórából előtelep alakul ki az
ivarszervekkel. A női ivarszerben történt
megtennékenyülés után fejlődik ki a nö
vény.
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VÍZ és páraigényesek, ámyékkedvelők
többségben. Hazánkban a korpafüvek,
a csipkeharasztok, a zsurlók és a páfrá
nyok képviselik, e növénytörzset.
Integumentum (lat. és gör.): A mag
kezdemény testét (nucellus) betakaró
burok, amely gyorsabban
nő mint a
magkezdemény teste. Általában egyvagy kétrétegű. Legtöbb zárvatermő
növénynél kétrétegű, de leggyakrabban
a fortszírmú kétszikűeknél egy, az
egyszíkűeknél és szabadszirmú kétszi
kűeknél
kétrétegű.
(A
külsőt i.
extemumnak, a belsőt i. intemumnak
nevezzük.) A maghéj (testa) az
integumentumból alakul ki.
Kulikula: (cutikula:latin). A növénye
ket borító bőrszövetrendszer (epider
misz) sejtjeinek külső falán kialakuló
kutinréteg. E kutinréteg zsírszerű ve
gyületekből felépülő, ellenálló anyag. A
növények földfeletti részén jelentős,
mivel csökkenti a növények párolgását,
védi bizonyos hatásoktól (fény, hő stb.)
őket.
Másodlagos anyagcsere (secundaer metabolismus: latin): Az elsődle
ges anyagcseretermékekből
(szén
hidrátok, fehérjék, zsírok,) az anyagcse
rében létrejövő vegyületek, amelyek jó
része elengedhetetlen a növényi (és
állati) élet szempontjából, de egyesek
mellékterméknek vagyis felhasználhatatlannak tűnhetnek. Ilyen másodlagos
növényi
vegyületek
például
a
terpenoidok, fenolok, alkaloidok, növé
nyi hormonok, a nukleinsavak bázisai,
porfirinek (a klorofillok része), a koenzimek, a lignin stb.

Pozsgás kislexikon

Mikropile (mikropyle: gör.): vagy csi
rakapu, a magkezdeményt (testét) be-i
takaró burok (integumentum = magkez-:
deményburok) által szabadon hagyott,
be nem fedett rész, szűk csatomaszenj
nyílás. A virágpor vegetatív sejtje által
enzimatikusan kialakított tömlő (járat) és
benne az ivarsejtek, ezen keresztül
hatolnak be a magkezdemény testébe.
Nyálka: Növényeknél és egyes mik
roorganizmusoknál kiválasztódó anyag,
amely általában összetett szénhidrát
(poliszacharid), vagy szén-hidrátfehérje
(összetett fehérje = glikoproteid). Meg
található a sejtfalban, nyálkajáratokban,
és a sejtnedvben. Vízraktározást (pozs
gások) megtapadást, védelmet (mag
vak, termések, algák) szolgálják, de
felhasználható tápanyagok is lehetnek.
Podarium (latin): a hajtáson lévő ki
emelkedés vagy domb amin a rügy, a
kaktuszoknál (és egyéb pozsgásoknál)
tövis-rijgypáma (areola) található. A
bordák kiemelkedései és a szemölcsök
(mamilla) is egy sajátos podariumnak
tekinthetők.
Trachea (görög): vagy vízszállító
cső, a szállító szövetekkel un. Szállí
tóedénynyalábokkal rendelkező (a ha
rasztok és azoknál fejlettebb) növények
fatestének (xilém) része, amely a többi
xilémelemmel talajoldatokat szállít. A
tracheák egymás fölé helyezkedő, rövi
debb-hosszabb tracheatagokból épül
nek fel, és alkotnak néha kilyukadt ha
rántfalakkal megszakadt csőrendszert.
Ez a szállító elem a harasztok egy ré
szében és a zárvatermő növényekben
található meg.
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•
Megvételre keresem: Borhidi
Attila: Kubában térképeztünk.
Bp. Gondolat Kiadó, 1974.
Továbbá egyéb kaktuszokkal
foglalkozó szakirodalmat gyűj
tök. Vétel és csere céljából ke
resek partnereket! Herczeg
István 4200 Hajdúszoboszló,
Kösialja u. 22. sz.
8 06-52-.^60 9.^9
•
Megvételre keresek
Blo.ssfeldia növényeket. F a 
jonként 2-2 db-ot vásárolnék
Krapomperger Károly 4405
i Nyíregyháza Margaretta u.
I 17/a a (42) 492-028
•
Cserére ajánlom a következő
! magokai
és
növényeket.
Talinum, notalensis Bowiea
nobilis magot, vagy növényt.
Cedrostis afrikaina növényt.
Cissus tuberosa, Plectranthus
emestii növényt.
Cserébe, észak- és, dél-ameri• kai, afrikai, madagaszkári gu
mós, kuudexes növényt vagy
magot kérek. Epresi László
IKomárom 2900 Barcsa u. 6. B
; 06-34- 340-025
•
Egyesületünk tervezett
könyvkiadásaihoz
Melocactus és
Gymnocalycium fajok, jó
minőségű fotóit kérjük a ti.szí telt gyűjtőtársaktól, a szerI
kesztőség címére.
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KAKTUSZ.
rtiJTÖK KÖZHASZNÚ EGYE)LETE vííria azon adontányozó,
gítökész tagjait, és szimpatizins
űjtötársak jelentkezését, akik
ígadományaikkal
tiímogatni
|ák folyóiratunk színes nyomta
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tását. A felajánlások lehetnek kaktaszmagok, afrikai és egyéb, más
pozsgásmagvak. Az adományokat a
szerkesztőség címére köszönettel
várjxik.
Egyestiletünk magfelelőse:

Szani

károly

Cím.: 4032 Debrecen Lehel u. 10
SZ.XIV/114SZ.

S

06-52-439-479
•
Elfogadható áron keressük:
Csili Kaktuszkedvelő Szakkör
Tájékoztatóját 1966-1979 Bp.
Haidú-Bihari Kaktuszkedvelők
Tájékuztatóját 1971-72, 1975-76.
Debrecen.
Kaktusz-Vüágot 1971-1979. Bp.
Debrecen.
Kakteen und andere Sukkulentoi-t 1949-1971, Stuttgart
Ajánlatokat
a
szerkesztőség
címére kérjük

•
Felkíníílom megvéteke kb. 4000
szem ALOE VARIEGATA magot,
1 Ft/szem áron.
Papp Sándor 5400 MEZ(Í)TT'JR
X X n . u. 8 sz. S (30) 294-2542
•

Egyesületünk kiadásában
megjelent a 2001 évi fali
naptár.
Mérete (297 X 420 mm).
Ára 650+ 150 Ft
postaköltség.
Megrendeléseket a készlet
erejéig tudunk teljesíteni.
Befizetéseket
2001 január 12-ig fogadha
tunk el, mivel a nyomdá
nak 15-ig el kell számol
nunk.
•
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Reklámlehetőségeket biztosí
tunk
Áraink példányszámonként:
Fekete-fehér:
12,5x17,5 cm = 7 000 Ft
12,5x8,5 cm = 3 500 Ft
Színes:
12,5x17,5 cm = 10 000 Ft
12,5x8,5 cm = 5 000 Ft.
•
Keresek-kínálok rovatban
Tisztelt olvasóinknak
biztosítunk
gyűitői tevékenységükhöz kisebb
hirdetési lehetőséget, közlendőik
közreadását. Minden megkezdett
10. sor 200 Ft.

•

Egyesületünk kiadásá
ban megjelenik,

A MELOCACTUS
NEMZfiTSÉe
Monográfiája.
A könyv szerzője
ÚJEÉTI

ENDRE

Várható terjedelme:
180-200 oldal.
Formátuma B5
(165 X 235 mm),
keménykötésben.
Az általános részek és a
fajok leírásán kívül kb. 120
fotó segíti a gyűjtőket a
határozásban.
Kiadás várható időpontja:
2001 április-május hó.
Gyűjtőtársaink és olvasóink
előjegyezhetik szerkesztősé
günk címén.
Ára 3000 Ft önköltségi áron,
+ csomagolási- és postakölt
ség.
A könyv tervezett címlapja
folyóiratunk hátsó-belső
borítólapján látható.
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Tisztelt olvasóink! Folyóiratunk elözö (2000/3 számában) a hátsó borítón egy
rejtvénysorozatot indítottunk el. Kérdésünk volt, hogy a 38-41 sz. képen látható
kaktuszvirágok, mely fajhoz tartoznak. A megfejtést (helyszűke miatt) a 2 0 0 1 / 1 .
számban tudjuk közölni, a növény teljes színes fotójával együtt.
A szerkesztőség.
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