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Papp László 

Szerkesztői üzenet 
Újabb kiállítás küszöbén 

Zusammenfassunp: Der Chefradekteur und Vereinprasident fasst kun den Inhalt dieser Nummer 
zusammen, dann schreibt er über die Möglichkeiten der diesjahrigen traditionellen Veranslaltung, iiber die 
Pflanzen- und Fotoausstellung, Uber die Vortrage, die dort gehalten werden und über den Felsgarten, der aus 
dicsem Anlass einzuweihen ist. 

Abstract: The president editor-in-chief writes about the possibilities ofthe present traditional festival for 
alive plants andphotos made on them , he writes about lectures, the succulent rock garden which will inaugu-
rate soon and he says about wall calendar issued by that time. He refers to the content of Journal, too. 

Pár héttel később jelenik meg második számunk, egy pár újabb (Kelet-Ázsia ezen 
részéről vajmi keveset olvashatunk pozsgásokkal foglalkozó folyóiratokban!) kü

lönleges és a régebbieket folytató cikkekkel és rovatokkal, de nem restségünk, hanem 
tőlünk független okok miatt kellett keveset csúsznunk ígért időnkhöz képest. Viszont bizo
nyosan időben eljut minden kedves tagtársunkhoz, hogy elvigye az előzetes felhívás utáni 
újabb kérést - „formáljuk meg együtt az augusztusi kiállítást" - s részletes programot 
tartalmazó, végleges meghívókat. Bízunk benne, hogy a tavalyi kiállításunkat túlszárnyal
hatjuk, mint a kiállítók számát, mint a programok sokrétűségét tekintve. Amit már most 
leírhatunk, a bejelentkezett kiállítók száma jelentősen meghaladja az elmúlt évit. A pozs
gás élőnövény-kiállítás mellett, a tavalyi képanyagot jelentősen bővítve - most már talán 
így fogalmazhatunk - kép ill. fotókiállításunk is lesz. Erre az időpontra sikerül kiadnunk, a 
most főleg a pozsgásokkal és az őket körülvevő tájak fotóial illusztrált, 2002-es új falinap
tárunkat. (Bővebben e folyóiratszámban olvashatunk róla). 

A tervezett előadásaink és előadóink, azt hisszük, hasonló értékkel kecsegtetnek 
minket, mint előző törekvéseink. 

Szeretnénk bemutatni ezen idő alatt az Állat és Növénykertbe megálmodott növény
ház engedélyes terv alaprajzát és látványtervét. 

Vélhetően, az e rendezvényben nem elsőrangú, de semmiképpen nem elhanyagol
ható vásár is bővebb lehet a kettőezer évinél, s remélhetőleg az időjárás is a kellemeseb
bik oldalát fogja mutatni. 

Reméljük, hogy ünnepi kiállításunk alkalmat ad a debreceni Állat és Növénykertben 
általunk kialakított és betelepített pozsgássziklakert felavatására is. Mindezek csak lehe
tőségek egy, itt már többször átélt, régi tradíció újraélesztéséhez, a debreceni nagy kiállí
tások eléréséhez. 

Énre a mindnyájuknak - hisszük azt, hogy az ország összes pozsgásgyűjtőjének -
fontos alkalomra várunk szeretettel mindenkit, kívánva addig is a nyárban jó kaktuszo-
zást, a kiállítást segítőknek sok lelki és testi erőt a megvalósításhoz ! 

Üdvözlettel: 

Papp László 
A DKKE elnöke-föszer1<esztő 



Deli Tamás 

Utazás az Orosz Távol-Keletre 

Zusammenfassuna: Der Biologe war 1993 auf der Sahalin-Insel. Neben den vielen, sehr interessanten 
Lebewesen stiefS er nur auf eine Sukkulentenart. Darüber und über seine Erlebnisse wahren dder Reise wird 
hier berichtet. 

Abstract: The biologist author travelled to the Vssuri Taiga and to the Island Sahalin in 1993. He found 
only one succulent species among several interesting living creatures there. He reports on this plánt and 
relates his experience. 

Sokat töprengtem azon, hogy az Usszuri-tajgán és Szahalin szigetén 
történt utazásunkról beszámoljak-e itt a Pozsgástárban. Ennek oka az, 

hogy ezeken a területeken nem igazán jellemzőek a pozsgás növények. Sok ér
dekes élményt és benyomást szereztünk azonban a másfél hónapos kis expedí
ciónk során, amik esetleg másokat is érdekelhetnek. 

Miért pont oda? Igazából egy jól sikerült mongóliai utazáson voltunk túl és 
célunk Kirgizia volt. Csakhogy a 90-es évek elején egyre zűrzavarosabbá váltak a 
közép-ázsiai volt orosz tagköztársaságok, ráadásul megfelelő tökével sem ren
delkeztünk, így maradt Oroszország, s a felvázolt lehetőségek közül számunkra 
az Orosz Távol-Kelet vált a legvonzóbbá. 1993 nyarán keresztül utazva 11 időzó
nán 1 órás késéssel érkeztünk meg Vlagyivosztokba az általunk már jól ismert 
Transzíbériai vasútvonal végállomására. Az idő eltolódás legmulatságosabb 
eseménye nekünk az volt, amikor a délután 13 órakor feladott táviratunkat szüle
ink még aznap délelőtt 11 órakor megkapták. Vlagyivosztokban nem akartunk 
sokat időzni. Az ottani egyetem botanikai részlegével felvettük a kapcsolatot és 
másnap már az egyetem kutatóbázisán a Japán-tenger partján mászkáltunk. 
Ezen a részen az erdőket már kiirtották és ligetes, magassásos növényzet ural
kodott. Közvetlenül a tengerparton találtunk egy tözegmohalápot, ahol a mi sze
meinknek szokatlan rendkívül érdekes növényeket figyelhettünk meg. A nem 
mindennapi orchidea (Habenaria radiata) (1 sz. kép.) mellett a kék virágú Lobelia 
rotundifolia (2 sz. kép) a narancs piros kakukkszegfüfaj Lychnis wilfordii [2 sz. kép) és 
a sárga virágú szibériai hamuvirág {Ligularia* sibirica) kelet szibériai testvérfaja 
voltak a legfeltűnőbbek. Ha az ember jobban lehajolt, gyakran lehetett találkozni a 
rovaremésztő* kereklevelű harmatfűvel {Drosera rotundifolia) (4 sz. kép) a tőzeg
moha párnáin. Nem messze ettől a helytől az út egy domboldalba vágódott be, 
ahol kavicsos-palás kőzettörmelék között utunk egyetlen pozsgás növényével az 
Orostachiys* malacophyllus (5 sz. kép, címlapfotó) itteni (vagy a valószínűleg vele 
megegyező O. iwarenge-nak ) alfajával találkoztunk. Sajnos mindössze két tele
pet találtunk és egyik sem virágzott akkor. 

Az észak-koreai határ felé egy nemzeti parkban is jártunk, ahol már előfordul az 
usszuri tajga királya a usszuri tigris (Panthera tigris longipilis). 
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Ennek a nagymacskának az igazán híres élőhelye jóval északabbra, 
Usszurijszk város közelében lévő Usszuri-tajga Nemzeti Parkban van. A tajga név itt 
megtévesztő. Valójában egy rendkívül fajgazdag kevert lombú erdő jellemző ezen a 
részen, és a lombhullató fák vannak túlsúlyban (Ez az ún. dél-szibériai kevert lombú 
tajga. Szerk.). A nemzeti parkban eltöltött néhány nap alatt tigrissel nem, de annál több 
kígyófajjal találkoztunk. A legszínpompásabb élőlények akkor a lepkék és a madarak 
voltak. A nálunk is ismert színjátszó lepkék {Apatura spp.) és más tarkalepkék 
{Melittidaé) mellett itt már trópusi eredetű pillangókkal {Papilionidae), (6 sz. kép) sőt mada
rakkal is lehetett találkozni, amelyek messze a déli tropikus területekről vándorolnak ide 
minden évben tavasszal. Az alapfauna és flóra összetétele nagyon hasonlít a mi erde-
inkben megszokotthoz, csakhogy az Usszuri-tajgában a már említett trópusi elemek 
mellett az északi fenyves-tajga délre húzódó fajaival együtt jóval gazdagabb élővilág 
alakult ki, mint Európa hasonló mérsékelt övi területein. Ennek a jégkorokig visszamenő 
fauna-, és flóratörténeti okai vannak. (Ennek az élőlényföldrajzi sajátságnak, flóra- és 
faunaelem - keveredésnek másik oka és lehetősége a tengerlehülés mérséklő mivolta! 
Szerk.) Néhány napos kutatómunka után a Kurill -, szigetek egyikére, Kunasirra sze
rettünk volna eljutni, de egy túlbuzgó hivatalnok ezen tervünket keresztülhúzta. így jött a 
pótterv, Szahalin-sziget. 

Az Usszuri tajgához képest a legfőbb változás a növényzetben a lombos fafa
jok fokozatos eltűnése volt. Nem sokkal megérkezésünk után már némi segítséggel a 
sziget legmagasabb csúcsát mászhattuk meg, ahonnan pazar panoráma tárult elénk a 
szigeten végighúzódó lánchegységek láttán. Mindössze 1700 m-en már igazi tundra
vegetáció fogadott minket áfonyákkal {Vaccinium), törpefűzzel {Salixpoláris 7), és ha
vasi gyopárral {Leontopodium leontopodioides.). Szahalin szigetén alkalmunk volt be
pillantást nyerni egy nyivhi közösség életébe. Ez a nép leginkább a kamcsatkai népek
kel van rokonságban, de a földrajzi közelségnek köszönhetően a rendkívül érdekes 
ajnu népcsoporttal is mutat némi hasonlóságot (az ajnuk valamikor Szahalin-sziget déli 
részén és japán északi szigetein éltek, ma már csak ez utóbbi helyen lehet velük talál
kozni). Az ősi sámánisztikus hitvilágukat még hűen őrzik, bár sámánjaik már nem na
gyon vannak. Fő foglalkozásuk eredetileg a halászat és vadászat volt. ATim folyónál (a 
sziget legnagyobb folyója) éppen a lazacívás után voltunk, és lehetőségünk volt kipró
bálni ősi halászszokásaikat is. Rendkívüli barátkozó hajlamuknak köszönhetően ízelítőt 
kaphattunk népművészetükből és hitvilágukból. Igy tudtuk meg, hogy a falu iskoláját, 
ahová minket is elszállásoltak, jó szellemek lakhelyére építették, ezért nem érhet min
ket semmi baj. 

Valószínűleg a jó szellemek hazáig elkísértek, hiszen 10 napos fárasztó vona
tozás során semmi baj sem történt velünk, és másfél hónap után szerencsésen megér
keztünk haza. 
Az expedíció tagjai voltak: Magyari Enikő, Mihalkó Zita, Seres László, Kovács József és 
Deli Tamás. 

Deli Tamás 
Gyomaendrőd 
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6. kép Egy különleges pillangó féle (Papilionidae) Fotó: Deli Tamás 



Horváth László 

Könyvismertetés 

Rowley, G.D.: Caudiciform & pachycaul succulents (Kandiciform és rövid törzsű 
pozsgások) 
Kiadta: Strawberry Press, Mill Valley, California 1987. Újra nyomtatva 1994. 282 
oldal, 473 többségében színes képpel, keménykötésben ára: $ 90 
ISBN 0-912647-03-5. 

Ebben a színes mesterműben - melyet Rowley Hermann Jacobson emlékének 
ajánl - közelebbi ismeretséget köthetünk palackos testű és rövid pozsgás törzsű 
illetve a vastag bőrű pozsgás növények nemzetségeivel. Bár mint írtam, 1987-
ben jelent meg először, de a nagy érdeklődés miatt hamar elfogyott, így 1994-ben 
újra nyomták. Napjainkban, azt hiszem, elmondható, hogy ez lassan ismét esedé
kes lesz, hisz nem sok maradhatott már belőle. Biztos vagyok benne, hogy aki 
nem pozsgásgyűjtő, de szereti a könyveket, az is szerzett be magának - ha meg
engedhette - ebből a szemet gyönyörködtető kiadványból. A caudexes* növény-
mint a pozsgás életmód egy sajátos formája - (az Euphorbiák mellett) a 
szukkulens világ talán legváltozatosabb csoportját képviselik. Ez a mű lapozgatá
sa közben, a csodálatos élöhelyi és üvegházi felvételeken azonnal szembetűnő. A 
könyv maga ugyan szokatlan méretű, 26x25 cm, viszont a benne fellelhető egész 
oldalas fotók alapján ez feltétlenül előnyére válik. 

A szerző 16 fejezeten keresztül tárgyalja és írja le a pozsgások, e rendkívüli válto
zatosságot mutató csoportját a törpe növényektől az óriás baobab fáig. Gyűjtök 
számára kiváló azonosításhoz, és meghatározó a termesztés és szaporítás 
szempontjához is. 

Összességében elmondható, hogy esztétikai élvezetet nyújtó, értékes, és ami a 
fő, könnyen használható művet vehet a kézbe az olvasó. 
Csak ajánlani tudom minden hazai palackos testű növényeket gyűjtőnek, de 
azoknak is, akik „csak" szeretik a növényeket és a szép könyveket, és erre ál
dozni is tudnak. 

Horváth László 
Debrecen 



Deli Tamás 

Kaktuszos suli 4. 

Mi az a „pozsgás" ? II. 

Zusammenfassuna: lm zweiten Teil Uber Sukkuíenten wird derer Verbreitung und Lebensort besprochen. 

Abstract: It is the continuation of his writing began earlier. Now he reviews the distrWution and the habitaí 
of succulents. 

ivei a szerkesztőség „kaktuszos-suli" rovatához nem érkeztek újabb kérdé
sek, ezért most én választottam témát. Valójában az előző írásomat kívánom 

folytatni, vagyis a pozsgásokról szólok továbbra is. A pozsgásvilágról, hol és 
hogyan élnek, milyen feltételeket kell teremteni tartásukhoz. Sokan sokféle
képpen írtak már, mégis úgy gondolom, nem eleget (van néhány színvonalas 
magyar nyelvű könyv). Természetesen nem ezt a hiányt akarom most itt pó
tolni, csupán néhány növényföldrajzi sajátosságot kívánok tisztázni. Sajnos 
személyes élményeim nincsenek gazdag pozsgás élőhelyekről, de a Góbi
sivatagban látottak és számos könyv tényanyaga elég élénken él bennem 
ahhoz, hogy ne legyen gond a pozsgásokról írni. Hol és hogyan élnek ezek a 
növények, erről már általánosságban volt szó, előző cikkünkben. Arról azon
ban nagyon kevés, hogy milyen nemzetségekkel hol lehet találkozni a világ
ban és, hogy hol vannak azok a helyek, amelyek különösen gazdagok pozs
gás növényekben. 

Érthető módon először arról a kontinensről kell szólni, ahol a legkevesebb a 
pozsgás fajok száma. Ha az Antarktisztól eltekintünk, ez a kontinens nem más 
mint Európa, amely elsősorban a mérsékelt övben, viszonylag csapadékosabb 
földi felszínen helyezkedik el, így sivatagos és félsivatagos élőhelyek hiá
nyoznak. A pozsgás növények itt az edafikus okok* miatt száraz sziklás, 
esetleg homokos, ill. sós, sziksós területekre szorulnak. Az európai pozsgások 
zöme a Sedum, Sempervivum és Javibarba (7 sz. kép) nemzetségekbe tar
toznak. Sztyeppterületeken így nálunk is előfordulhatnak más többnyire nem 
feltűnő fajok, illetve nemzetségek (Sueda, Limonium, Salsola, Salicornia stb.), 
amelyek főleg a szikesek növényei. A nátrium-karbonátos és -szulfátos talajok 
főleg ozmotikus okok miatt a növények zöme számára igazi sivatagot jelente
nek. A szikes növények (halofiton)* világa átvezet minket egy sokkal gazda
gabb pozsgásflórába, ami Közép és Belső-Ázsiában tenyészik. Ezek a mérsé
kelt övi sivatagi növények az európai emberek többsége számára teljesen 
ismeretlenek, igaz, fajaik egyáltalán nem feltűnőek és nem nevezhetők deko
ratívnak sem. 
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Ennek megfelelően senki nem próbálkozott - néhány kivételtől eltekintve pl.: 
Orostachys (8 sz. kép). Rosularia, stb. - a tartásukkal. Az ázsiai sivatagok jelentős 
kiterjedésüek, amihez képest a pozsgásvilág még mindig elég szegényesnek 
nevezhető. Talán változatosabb és fajgazdagabb pozsgásvilágot Belső-Indiában 
lehet találni (lásd korábbi Pozsgástár). 

7. I<ép Jovibarba. sobolifera (Füzér várhegy) 8. I<ép Orostachys spinosus (Mongólia) 
Fotó: Papp László Fotó: Deli Tamás 

Ausztrália óriási kiterjedésű sivataga ellenére - Ázsiához hasonlóan -
igen szegényes szukkulens flórával rendelkezik, amelyek nagy része teljesen 
ismeretlen számunkra. 

Annál ismertebb Afrika (különösen Dél-Afrika) és Amerika pozsgásvilága. 
Amerika - óriási kiterjedésének megfelelően - rendkívül gazdag pozsgásflórát produ
kált. A kaktuszok mellett az Agavaceae, Liliaceae, Crassulaceae, Euphorbiaceae, 
Portulacaceae, stb. család számos nemzetsége és faja él. Ha fajgazdagsági centru
mokat (divatos szóval diverzitási góc) akarunk kijelölni, akkor mindenekelőtt Mexikó 
és az USA déli államainak sivatagi, félsivatagi és xeromontán élőhelyeit kell megem
líteni. A déli kontinensen hasonlóan gazdag, óriási kiterjedésű területeket lehet találni 
az Andok belső magas fennsíkjain, a Csendes-óceán keskeny parti sávjában. 
Tudatosan a végére hagytam a pozsgáskedvelök aranybányájának nevezhető 
kontinenst Afrikát. Ha Afnka nagyobb kiterjedésű szárazabb tájegységeit elemez
zük, akkor feltűnik, hogy a legkiterjedtebb sivatagi régió, a Szahara rendkívül 
szegény pozsgásflórával jellemezhető Az ezzel éhntkező Etióp magasföld és a dél-
arábiai részek már jóval híresebb szukkulens élőhelyek, ahol elsősorban a se-
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lyemkorofélék {Asciepiadaceaé) kedvelői találhatnak igazi csemegéket (pl.: Pseudolithops 
spp, stb.). Hasonlóan különleges flórát találhatnak azok akik, eljutnak néhány közeli szi
getre (Sokotra, Kanári-szigetek). Dél felé haladva, az Egyenlítő közelében legfeljebb a 
szavannákon találhatunk néhány pozsgásfajt (pl.: Sansavieria nemzetség fajai). Elérve 
azonban a gyémánt, és aranybányáiról híres dél-afrikai (Dél-Afrikai Köztársaság, 
Namíbia, Madagaszkár szigete) régiót, a világ leggazdagabb pozsgásflóráját ismerhetjük 
meg. Viszonylag kis kiterjedése mellett legalább annyi pozsgás növényfajjal (több, mint 
10000 faj) büszkélkedhet, mint az amerikai kontinens egésze. Csak az Aizoaceae (11 sz. 
kép) család itt élő fajainak száma megközelíti az összes kaktuszfajok számát. Majdnem 
minden növénycsaládnak - amihez tartoznak pozsgás fajok - itt fajgazdagsági góca van. 
Az Euphorbiaceae, AIoaceae, Asciepiadaceaé, (12 sz kép) Crassulaceae (9 sz kép) 
Portulacaceae, stb. családok legkülönlegesebb fajai, nemzetségei élnek itt (pl.: Euphorbia 
obesa, Gasteria armstrongii, Haworthia maughanii fajok, Tríchocaulon, Brachystelma, 
Adromiscus (10 sz kép) Avonia nemzetségek fajait). Mi az oka vajon ennek a nagyfokú 
gazdagságnak? Hogyan lehetséges, hogy Földünk egyik legszárazabb területén a 
Namib-sivatag déli részén nem lehet lépni anélkül, hogy rá ne taposnánk 1-2 növényre? 
Ezekre a kérdésekre nagyon nehéz válaszokat adni. Valószínűleg igen ősi nagyobb ki
terjedésű sivatagi gócok voltak már itt a jégkorszakok előtt is. A jégkorszakok nem vé
geztek olyan nagy pusztítást és átalakítást, mint az északi kontinensen, ahol pl.: a Szaha
ra korábban jóval kisebb kiterjedésű volt. 

Van azonban egy klimatikus különlegessége is az atlantikus partvidéknek. Ez 
pedig a hideg Benguela tenger áramlása. Ez nemcsak a szárazság okozója, de en
nek köszönhetően jelentős hőmérsékletkülőnbségek alakulnak ki nappalok és éjsza
kák között. Ez rendkívül erős köd- és harmatképződéshez vezet, mivel a tenger felől 
párásabb levegő érkezik. Ez a köd, illetve harmat nagyon sok élőlény számára lehe
tőséget ad a vízfelvételre (szinte mindennap), a lehűlés pedig kedvez a túlzott páro
logtatás elkerülésének. A ködfelhők több völgyön keresztül hosszan benyúlnak a 
szárazföld belső részei felé, más völgyek azonban jóval szárazabbak maradnak. 
Ehhez a változatos mikro- és mezo-klimatikus sajátságokhoz hozzájönnek a legalább 
olyan változatos kőzettani és geomorfológiai viszonyok. Mindezek kombinációja már 
olyan fokú környezeti változatosságot eredményez, amely kedvezett és kedvez a 
fajképzödésnek. PL: Knervsiakte kvarcmedencéiben alakultak ki az Argyroderma és 
Oophytum fajok. Ehhez hasonló élőhelyeken, de a Kis-Karroo vidékén jött létre a 
Gibbaeum nemzetség (konvergens fejlődés). Szintén talajtani okoknak köszönhetően 
jött létre a Lithops salicola faj, amelynek latin neve is elárulja, hogy sós medencék 
növénye. A Lithops fajok közül a zöld színűek általában kvarctalajokon, a barna szí
nűek pedig gránit alapközeten fejlődtek ki. 

A dél-afrikai pozsgások megtartásának a kulcsa mégsem a megfelelő talaj kivá
lasztása, hanem a korábban említett napi vízigény olyan formában történő kielégítése, 
hogy közben a növények győkérnyaki* régiója a locsolás után pár órával megszáradjon. 
Hogy ezt hogyan lehet a legjobban elérni, erői lesz szó következő számunkban. 

Folytítjuk. 

Deli Tamás 
Gyomaendrőd 
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Egyesületünk 2001II. félévi proaramia 

Szeptember 29: Papp László: Korfu és csodálatos flórája 

Október 27.: Nagy Imre Euphorbiákról ill. Élménybeszámoló az Ausztrál útról. 

November 24.: Libnár Antal: Amerikai utunkról. 

December 15.: Évzáró összejövetel. Az évben végzett munka megbeszélése, 
2002 év terveinek egyeztetése. 

Összejövetelek helye: Nagyerdei Kultúrpark 
A kezdések időpontja: 15,00 óra. 

2001 Augusztus 18-20-i kaktusz és egyéb pozsgás növények 
kiállítása és vására 

Egyesületünk és a Nagyerdei Kultúrpark Kht. tisztelettel meghívja Önt és család
ját, a kaktusz - és egyéb pozsgás növény kiállítására, valamint vásárára. 

Helye: Debrecen, Ady Endre u. 1 sz. (Vidámpark) 

A kiállítást ünnepélyesen megnyitja augusztus 18-án 11 órakor 
Prof. Dr. Borbély György a Debreceni Egyetem TTK dékánja, 

a Növénytani Tanszék vezetője, majd köszönti 
Dr. Nemes Lajos (KLTE Botanikus kertjének nyugalmazott vezetője) 

A kiállítás kísérő rendezvényeként augusztus 18-án 16 órai kezdettel 
Helmut Nagi és Harald PerndI (Ausztria) tartanak előadást 

Az Echinofossulocactus nemzetég címmel, majd 

Harald PerndI Perui úti élmények cmü beszámolójára kerül sor. 

A kiállítás megtekinthető augusztus 18-án 11-18 óráig 
augusztus 19-20-án 9-19 óráig. 



Külföldi gyűjtemények: 

Gonda István 
Látogatás Urbán Sándornál 

Zusammenfassunq: Por Verfasser maclUe einen liesiich bei dem in der Slowakei bekannten 
Kakleensammler und Facbautor. wo er seine bedeutende Sammlunf; hctracbten durfte und einiges iiber die 
Yom Ilerrn L'rbán verwendete Wurzeldesinfízierung mit Warmebeliandlung erzjahll bekommen hat. 

Abstract: The author of this ariicle reviews his visit at the famous Hungárián cvpert 's and cactus collector 's 
home in Slovakia who has showed his collection and said about his special nicthod ( „rool ferlilization" by 
heat). 

E l •löször 1975-ben A CSILI 
íKaktuszkedvelö Szakkör 

által szervezett, Csehszlovákiá
ban és NDK-ban tett kaktuszos 
kirándulásról hazatérőben talál
koztam Urbán Sándorral. Cso
portunk egy kis időre megállt 
Oroszkan (Pohr. Ruskov), ahol 
ö él. A neve már ismerős volt 
mint a CROVNE TRENE (Bű
vös tövisek) cimű könyv szer
zőjéé, és az akkori magyar 
kaktuszos újságokban rendsze
resen jelentek meg írásai is. 
Ezután a látogatás után hosszú 
szünet következett, míg 1991-
ben elkezdődött a levelezésünk 
és barátságunk. Többször sze
rettem volna meglátogatni, de 
mindig közbejött valami. Végül 
2000 nyarán olyan lehetőségem 
adódott, amit nem hagyhattam 
ki. Mészáros Zoltán felhívott te
lefonon, és megkérdezte: volna-
e kedved meglátogatni Urbán 
Sándort? Azonnal igent mond
tam. Az érkezésünkről sem si
került értesítést küldeni, így 
meglepetésszerű volt a látoga
tásunk. A meglepetésen túlesve 
az üvegházban folytattuk a né
zelődést. (13sz. kép) 

A növényház egy garázs tetejére épült, és egy külső lépcsőn lehet feljutni hozzá. 

13. kép Urbán Sándor szeretett növényei között 
Fotó: Dr. Mészáros Zoltán 
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Először egy kis előtérbe léptünk be, ahol a fehérre meszelt falat a látogatóba 
jött barátok, kaktuszosok aláírásai díszítették. A mienk is odakerült rövidesen. 
Belépve az üvegházba, legelőször a rend és a növények gondozottsága tünt 
fel Itt csak tavasztól őszig vannak a kaktuszok, a telet a lakásba töltik. 

Nagy munka az éven
kénti kétszeri költözteté
sük, ezért a túl nagy nö
vények hiányoznak a 
kollekcióból. A kaktuszok 
nem a szokásos talajban 
tenyésznek, hanem ba
zalt, tégla és samott tör
melék keverékében. A 
tápanyag-utánpótlás táp
oldattal történik. Nagy 
előnye ennek a mód
szernek, hogy a keverék 
JÓI fertőtleníthető. Ta
vasszal minden beültetett 
növényt gyökérnyakig 
45-48 "C vízbe merít. 
Ez a fürdő 10-15 percig 
tart. Ezalatt az idő alatt 
elpusztulnak a kártevők 
és kórokozók. Nagyon 
kell ügyelni a víz hőmér
sékletére, hogy a kívánt 
hőfok alá ne menjen, 
mert akkor hatástalan, ha 
pedig túlmelegszik, káro
sítja a növényt. Hátránya 
lehet ennek a módszer
nek, hogy egy nagyobb 
gyűjtemény megmozga-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ tása tetemes időt venne 
^ . ^ - ' ^ ' igénybe. Szerencsés vi-

i T Í * t • - J ^ l szont, hogy nincs szük-
14. kép A gyűjtemény fóleg Mammlláriakból álló része ség vegyszeres talajfer-

Fotó: Urbán Sándor tötlenítésre 

Sajnos a fő virágzási idényt lekéstük, de az elszáradt virágmaradványok is 
jelezték a bőséges virágzást. Feltűnő volt egy Mammillaria proliiéra telep, 
amelynek egy része eristata formájú volt, s egy Echinopsis eyriesii is eristata 
alakot kezdett felvenni néhány évvel ezelőtt. (15 sz. kep). Sajnos az idő elsza
ladt, bár szívesen maradtunk volna még, de menni kellett. 
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17. kép Virágzó Mammillariák Fotó: Gonda István 

Sándor bátyám jóvoltából több szép növénnyel gazdagodott a gyűjteményem, köztük 
egy szép Hertrichocereus beneckei-vel. Remélem, nálam is megnő 3 méter magasra, 
úgy, mint nála. 

Esztergomnál komppal mentünk át, és visszafelé is ott szándékoztunk hazajönni. A 
határállomásra érve a komp pénztáránál jutott eszünkbe, hogy nincs szlovák koronánk, 
a pénzváltó pedig már bezárt. A szlovák határőr kérdésemre: „aki nem tud jegyet venni 
annak úszva kell-e átmenni?", nevetve válaszolta: „Próbálja meg inkább a hídon!!" (A 
hídnak csak a két vége van meg Esztergom és Párkány kőzött.). De azután közölte: a 
kompon forintért lehet jegyet venni. 

Ezúton is szeretném megköszönni Sándor bátyámnak a szíves vendéglátást, és sok 
erőt, egészségét kívánok neki a további években. 

Gonda István 
Mezőtúr 



Papp László 

Folyóiratszemle 
British Cactus & Succulent Journal 2001/1 

Ez évi első számát a brit folyóirat egy érdekes, tudományos értékű cikkével 
>kezdi F. Fontnak & P. Picca-nak, akik a brit egyesület (BCSS) által létrehozott 

védelmi alapítvány keretében nézték meg Lobivia walteri és a Trichocereus 
smrzianus földrajzi és védelmi helyzetét. Az írást sok eredeti termőhelyi és az itt 
élö más kaktuszfajokat is bemutató fénykép illusztrálja, -f R. Zahra még 1999 
márciusában bemutatta az általa leírt Pierrebraunia új nemzetséget e folyóirat
ban, most a genus új faját, amelyet nemrég fedezett fel és írt le vázolja nekünk, 
Pierre Braun fotói által is. -f A Cissus nemzetség szárszukkulens fajait láthatjuk 
L. Newton által eredeti termőhelyükön, amelyek Kenyában élnek, így a C. 
guadrangularis-ról, a C. adeyana-ról, a C. phymatocarpa-ról, a C. cactiformis-ról, 
a C. albiporca-ról és a C. sylvicola-ról olvashatunk. 4- A Gasteria batesiana hely
zetét újra veszélyezteti egy gát építése, amely művelet megváltoztatja az ottani 
pozsgás flóra sokféleségét (diverzitás). Ezt helyezi reflektorfénybe a kutatásai 
által feltett kérdéseken keresztül N. R. Grouch és G. F. Smith. (A völgy, amely 
számos pozsgás, szárazságtűrő növényfaj egyedüli élőhelye, víz alá kerülne.) -f 
„A védelemről", a „Néhány kérdés", az „Egyesületi hírek" állandó rovatok után a 
könyvespolc rovatában I. Brener „A világ Haworthiai", valamint H.F. Glen és D.S. 
Hardy „AIoeceae: Aloe (első kötet)" című müvét mutatják be. ^ „Ki volt Arthur 
Boarder" címmel írtak röviden róla. Ö nevezetes „rendíthetetlen egyénisége volt a 
brit pozsgás hobbynak, sokat téve az egyesületükért, -f A. Lambie részletezi 
Dél-Afrikában, a növényeknek azt a sokféleségét (diverzitás) amely itt alakult ki, 
megbirkózván a környezeti feltételek széles skálájával, győzedelmeskedve a 
fajok elfoglalják a milliónyi ökológiai nichet,* kihasználva a klimatikus és talajtani 
sajátságokat. Ennek a folyamatnak (evolúció) számos áldozata lesz, de az élve 
maradottak a legszebb pozsgások közé tartoznak! (Például: Adromischus 
marianiae, Aloe melanacantha stb.) ••• Gordon Rowley folytatja sorozatát a télálló 
szukkulensekröl, megmagyarázván a biológiai jelenségeket, a fagyás és felolva
dás esetében, ennek evolúciós okait is firtatja, valamint hőmérsékleti és fajpél
dákkal is kiegészíti írását, -f A nemzetkőzi termesztésre javasolt szukkulens (ISI) 
sorozatban most a Sulcorebutia purpurea v. minor, a S. tiraquensis v. 
electracantha, a Peniocereus tepalcatepecanus, a Rhipsalis baccifera, a 
Sinocrassula indica, az Opuntia parryi v. serpentina és a Sarcostemma insigne 
fajokat ajánlják, -f L. Russo néhány nem általános madagaszkári pozsgás nö
vény termesztését mutatja be, így pl. Erythrophysopsis aesculina, Laportea 
perrieri, Tetradenia cordata stb. -f Az utolsó oldalakon A.J.S. Mcmillan leírja, 
hogyan lehet elérni kicsiny üvegházban, hogy a Selenicereusok tárolható méret
ben virágozzanak. 

Papp László 
Debrecen 



Kalocsai Antal 

Kaktuszos élet Új-Zélandon 

Zusammenfassunp: Der auf Neuseeland lebende Autor mit ungarischer Herkunft macht kurz die biologis-
chen Eigentümlichkeiten des Insellandes, die klimatischen Ortbeschaffenheiten bekannt, schreibt iiber einige 
Sukkuíenten und stellt die Gartenkultur auf der Insel bzw. das Lében, Ausstellungen und örtliche 
Möglichkeiten der einheimischen Kakteensammler vor. 

Abstract: The author originated from Hungary reviews the biological characteristics, climatic circumstances, 
the endemic and naturalized succulents of this insular coontry. He informs us what is their horticulture, life, 
the exhibition of cacti like and under what conditions they keep their cacti. 

Uj-Zé land a déli féltekén fekszik a 35.-től a 45. szélességi fokig a Csendes-
óceán és a Tasman tenger kőzött. Két nagyobb és sok apróbb szigetből áll. 
A legközelebbi szárazföld az 1200 km-re fekvő Ausztrál ia. A szigetek föld
rajzi elzártsága során különleges növény- és állatvilág fejlődött ki. Az emlős 
állatok majdnem teljes hiánya miatt, az ő üres ökológiai helyüket (n iche)* a 
madarak népesítették be. Sok madár elveszítette a repülési képességét, 
és így talaj lakók lettek. Ilyen például a k iw i * , takahe* , kakapo* , weka és a 
kétszáz éve kihalt, a föld egyik legnagyobb volt madara, a moa. Más kü
lönlegességgel is dicsekedhet IJj-Zéland. A dinoszauroszok egyedüli le
származott ja itt é l , a tautara vagy hidasgyík, ami első látásra egy jó l meg
termett gyíkhoz hasonló. A weta nevü rovar egy másik bennszülött furcsa
ság, hatalmas szöcskének néz ki. A növényvilág hasonlóképpen érdekes. 
Új-Zélandot az ember betelepülése előtt főleg erdő borította. Két típusú 
erdő jel lemző most az országra, szubtropikus jel legű a széleslevelű nyitva
termő erdők az egyik típusú erdőtársulás a rimu, kauri, rata fákkal. A másik 
típusú erdő a magasabb régiókban a déli bükkerdők. A déli szigeten ha
talmas hegység húzódik gyönyörű alpesi f lórával, itt az alacsonyabb régi
ókban a tussok nevű fűféle uralja a tájat. Érdemes megemlíteni azokat az 
apróbb szigeteket, amelyek a két fő szigettől távolabb esnek, de közigaz
gatásilag még Új-Zélandhoz tartoznak. Ezek az egészen különleges nö
vény- és állatvi lággal bíró szubantarktikus szigetek, mint az Auckland, 
Snares és Antipodes szigetcsoportok. 
Új-Zéland éghajlata óceáni, szubtropikus, ami kiegyenlített hőmérsékletet 
jelent. Az extrém esetektől eltekintve a téli minimum 0-5 C-fok, a nyári 22-
27 C-fok. Kaktuszos nyelvre lefordítva ez azt jelent i : itt télen nem kell az 
üvegházat fűteni. Az ország éghajlati változatosságára jel lemző, hogy Új-
Zéland legnagyobb városa Auckland, ami a tenger mellett fekszik, télen csak 
egy-két éjszaka fagyos az óceán hőmérséklet-kiegyenlítő hatása miatt 
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addig a tengerlöl mindössze 150 km távolságra fekvő Rotoruában télen kb. 25-30 
a fagyos éjszakák száma. A ország nagy kiterjedése miatt az északi és a déli or
szágrésznek teljesen más az éghajlata. Az északi országrészen télen az átlag
hőmérséklet 17 C-fok körüli, míg délen Invercargillban ugyanennyi, de nyáron, (a 
déli féltekén a nap északról süt, így ez a melegebb országrész). A páratartalom 
télen magas, ami a legnagyobb probléma a kaktuszok és más szukkulens növé
nyek téli teleltetésével. 

A napfényes órák száma magas, és átlagosan háromszor több eső esik, mint Magyaror
szágon (közel 2000 mm). 

Az új-zélandi 
bennszülött szukkulens 
növényvilág nem sok 
növénnyel képviselteti 
magát. Legelterjedtebb 
közülük a kristályvi
rágfélék családjába 
tartozó Disphyma 
australe, (18 sz. kép), 
maori nevén 
„horokaka". 

Közönséges 
tengerparti növény, 
néhol 2 méteres átmé
rőjű telepeket alkot. A 
homokdűnéken és a 
sziklás tengerparton 
egyaránt megtalálható. 
Újabban telepítik is, a 
tengerparti futóhomok 
megkötésére. 

Sok korábban 
importált és kertekben 
gondozott szukkulens 
faj él itt elvadulva, mint 
például: Agavé, Aloe, 
Sedum, Opuntia, 
Aizoaceae Crassula 
stb. Megközelítőleg 60 
pozsgás faj él elvadul
va elhagyott tanyákon, 
kertekben, régi par
kokban, temetőkben. 

(19sz.kép) 
18. kép Disphyma australe 

Fotó: Kalocsai Antal 
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Gontjozásra és figyelemre azonban más, nem szukkulens fajok is érdemesek és 
szerintem kellő gondozással Magyarországon is sikerrel tarthatók, mint különle
gességek, így a sokféle alpesi növény, az igen dekoratív fűfélék, a Hebe fajok 
széles választéka, páfrányfélék és a fák közül is szerintem sok tartható, vagy ér
demes megpróbálkozni a termesztésükkel. A honos fákat itt tartják cserépben, 
bonsai alakban kedvtelésből. Miért ne lehetne ezt Magyarországon is csinálni? 
Például ajánlhatom a kowhai (Sophora microphylla), kakabeak (Clianthus 
puniceus) és az aprólevelü dekoratív Coprosma fajokat. 

Új-Zéland kertkultúrája 
igen magas. Az új-
zélandiak - a kiwik -
büszkék e különleges nö
vényvilágra. Ismerik és 
óvják ezt a világon egye
dülálló flórát és faunát. A 
helyi bennszülött nö
vényfajokat szívesen ülte
tik kertjükbe, nagyon nép
szerűek a szépen terve
zett őshonos növényekkel 
beültetett kertek. Az em
berek sok szeretettel 
ápolják azokat és nem 
csak a sajátjukat, de fele
lősséget éreznek tágabb 
környezetük iránt is. Igy a 
közterületek is rendezet
tek, szépek és ápoltak 
A magas kertészeti 
igényt kiváló kertészeti 
árudák is kiszolgálják, 
ahol a legszélesebb vá
lasztékot kínálják a 
gyümölcsfáktól, benn
szülött füvektől kezdve a 
fákig. Rengeteg 
szukkulens növényt is 
kínálnak, az AIoek, 
Pachypodiomok, 
Lithopsok sem ritkasá
gok. A különböző kert
barát- és növénykedvelö 
klubok, mint a rózsa, az 
orchidea, az alpesi, stb. 

19. kép Elvadult AIoek Rangitoto szigetéről p^,^. ^^,3, nagyon népszerűek 
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Nem kivétel ez alól a kaktusz- és szukkulenskedvelök klubja sem 

Legnagyobb kaktuszklub az aucklandi, közel 300 taggal dicsekedhet. 
Havonta egy klubnapjuk van, amikor előadásokat tartanak, fajhatározásról 
és problémás növényekről esik szó. Persze nagyon népszerű az eladó nö
vények asztala. Ide mindenki elhozhatja fölösleges növényeit, magoncait, 
magjait A klub árul kedvezményes cserepeket, kaktuszföldet, műtrágyát, 
a kereskedelemben nem kapható kemikáliákat és szuvenírokat. 
Itt lehetőség van egymással beszélgetni, tapasztalatot és információt cse
rélni. A klub évente kétszer-háromszor szervez kirándulást gyűjtemények 
látogatására. Évente kaktusz- és szukkulensnövény kiál l í tási és vásárt is 
tart. Egy a kiállítás minden évben verseny, a közbeeső évben bemutató 
jellegű a nagyközönség számára Ez egy igazi nagy show, talán a legna
g y o b b a déli fél tekén, közel 1000 növény kerül kiállításra. (20 sz kép) 

20. kép Az Aucklandi Kaktusz és Pozsgás Klub 2000 novemberi kiállítása és versenye 
Fotó: Kalocsai Antal 

Az Új-Zélandi Kaktusz- és Szukkuleskedvelök Társasága minden évben tart 
közgyűlést és találkozót. Ez az egyik legnagyobb esemény az itteni kaktu
szos életben. Hosszú hétvégére szokták meghívni az országban található 
szukkulensklubokat, minden évben más és más helyszínre, ahol a helyiek 
szervezik a programot, előadásokat, gyűjteménylátogatást. Az ilyen ese
ményre nevesebb előadókat hívnak meg, mint Steven Hammer, Rudolf 
Schulz. Ez az esemény egyben kiváló alkalom régi ismerősökkel találkozni 



90 DEBRECENI POZSGÁSTÁR Kaktuszos élet Új-Zélandon 

és Új érdeklődőket megismerni, tapasztalatot és növényeket cserélni. 
A gyűjtemények nagyon gazdagok, de nem feltétlenül jel lemző, tiogy 

a kaktuszok dominálnak bennük. A más szukkulens növények is nagy 
számban vannak képviselve, mint Euphorbiák, caudiciform növények, 
AIoek, Agavek stb. Nem ritkaság, fiogy egy gyűjtőnél, kaktuszkedvelönél 
igen jelentős Bromelia, Begonia, Orcfiidea vagy másfajta gyűjteményt is 
lefiet látni, amely nem kifejezetten szukkulens növény. Egy pár gyűjteményt 
azzal a céllal hozták létre, hogy magkereskedési üzletet kezdjenek. Sajnos, 
ezek a tervek nem válhattak valóra hosszú távon. 

Mindenesetre e-
zek a gyűjtemé
nyek még így is, 
ma is lenyű-
gözőek. (Pl. Stan 
Benbow gyűjte
ménye közel 
Aucklandhoz.) 

(21 sz. kép) 

Az éghajlati 
adottságok miatt 
nagyon jól fejlőd
nek például a 
Mammillariák, 
Lobiviák, Gymno-
calyciumok. A 
Rebutiák szinte 
gombamódra 
szaporodnak az 
üvegházakban, 
nagyon könnyű a 
tartásuk, szapo
rításuk. Különö
sen jól fejlödnek 
(itt Aucklandban) 
a Pachypodiu-
mok, Adeniumok 
és más caudi
ciform növények 
is. A könnyű tart
hatóság miatt 
alig lehet látni 
oltott növényt. 21. kép Stan Benbow gyűjteményének egy részlete 

Fotó: Kalocsai Antal 
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(Kari & Nancy Johnson gyűjteménye; 22 sz. kép) 

22. kép Kari és Nancy Johnson gyűjtemény 
Fotó: Kalocsai Antal 

A problémás növények közé tartoznak azok a fajok, amelyeknek szigorú téli 
pihenőidejük van. így szinte teljesen hiányoznak a télálló kaktuszok Azok, 
amelyek találhatók, nem fejlödnek jól, alig vagy nem virágoznak. Az enyhe, 
nedves, magas páratartalmú tél miatt a nehezebben tartható növények közé 
tartoznak a Coryphanthák, Escobariák. A különböző Stapeliák, Carrallumák 
tartása is elég problémás. Viszont az előbb emiitett hidegebb és szárazabb 
levegőjű Rotoruában az előbb emiitett növények gyönyörűen fej lődnek. 

A növények beszerzése korábban, úgy 15-20 évvel ezelőtt főleg im
portált növényekre korlátozódott, főleg az USA-ból, Angliából és a termé
szetes élőhelyeikről A növények beszerzése természetvédelmi okokból na
gyon megnehezült, nem csak az exportáló országokban, de itt is. Az itteni 
mezőgazdasági és környezetvédelmi hivatal védeni akarja Új-Zéland 
unikalis növényvilágát, ellenőrzi az újonnan importált növényfajok beillesz
kedését az új környezetbe. Mi, amatör kaktuszkedvelők magot importálunk 
az országba, leginkább az USA-ból, Angliából, Németországból és Dél-
Afrikából Sajnos az előbb említett okok miatt a magimport is egyre nehe
zebb, bürokratikusabb. 

Az utóbbi években rendkívül megnőtt az érdeklődés a szukkulens növények iránt a nagy
közönség részéről is. 
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Könnyű, aránylag 
igénytelen tartásuk miatt az 
emberek szívesen építenek 
pozsgáskertet. így elég 
gyakori és örömteli látvány 
a magánkertekben, közte
rületeken nagyszerű 
AIoekat, Yuccakat látni. 
(23sz.kép) 

Visszaemlékezve 
sok évvel ezelőtti ma
gyarországi kaktuszos 
tapasztalataimra, azt kell 
mondanom, itt Új-
Zélandon éghajlati té
nyezők miatt, sokkal 
könnyebben tudok meg
birkózni az ottani kénye
sebb ítélt fajok tartásával. 

Azt is el kell is
merni, hogy ugyan Ma
gyarországon kevesebb 
növényt lehet tartani 
aránylag egyszerűen, 
gondolok főleg a téli te-
leltetésre, de egyes nö
vények ott sokkal szeb
bek, egészségesebbek. 

23. kép Pozsgás kert Aucklanüboi 
Fotó: Kalocsai Antal 

Itt a cikk végén szeretném felhívni a figyelmet az aucklandi klub kiváló hon
lapjára is, ami a:http://www.aucklandcactus.orq.nz/ cím alatt található. Az aki érez 
elég bátorságot, hogy új-zélandi növényeket tartson, annak ajánlani tudom Doug & 
Vivi Rowland magkereskedését Angliából. Én is szívesen állok rendelkezésére 
minden érdeklődőnek az antal@pl.net e-mail címen. 

Antal Kalocsai 
Új-Zéland 

http://www.aucklandcactus.orq.nz/
mailto:antal@pl.net


Ficzere Miklós 

Varjúhájfajok mint a pozsgás sziklakert növényei 3. rész 

Zusammenfassuna: Der Autor fdngt hiermit eine Artikelserie iiber die Beschreibung der in der 
gemafiigten Zone, im kontinentalen Klima haltbare, mit asthetischem Wert verfügende Sedumen und mit der 
Charakteristik der Gattung an. 

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

Sedum hybridum L. (47 sz. kép) 
Magyar név: Szibériai varjúliáj. 
Termőhelye: Ázsia szibériai részéről származó igénytelen növény, amely 
talajban nem válogat. Napfénykedvelő, szárazságot jól bírja. Á vándorló 
árnyékot is elviseli. Tudományos neve megtévesztő, mert nem hibrid szár
mazású, hanem, mint említettem, Szibériában honos törpe termetű félcserje. 
Jellemzői: 10-15 cm magas, levél nélküli száraival gyepesen terjed. Ezek a 
szárak alul oltásodnak, legyökereznek. Felálló hajtások levelesek és tömött 
szőnyeget képeznek. Levelei húsosak, laposak, fürészes fogasak és lándzsa 
alakúak, áttelelők, nem hullanak le ősszel, mint a többi varjúhájfajnál. Igen jó 
sziklakerti növény, de talajtakarónak, szegélynövényzetnek is kiváló. Szikla
kertben fő színadója a nyárelői virágzásnak. Tőosztással vagy dugványo
zással könnyen szaporítható. 
Virága: Május végétől június végég virágzik. A virágok robbanásszerű gyor
sasággal elborítják, melyek aranysárgák és sátorozó bolyernyőben nyílnak. 
Az elszáradt virágszárakat távolítsuk el. A virágszár mélybordó színű. 

Sedum lydium B o i s s 
(48 Sz. kép) 

Termőhelye: Kis-Ázsiából származó évelő növény. Jó vízelvezetésű, köze
pesen termékeny, köves talajt igényel és szereti a napos fekvést. 
Jellemzői: 5-10 cm magas örökzöld évelő. Hajtásai legyökereznek és sző
nyeget képeznek. Levelei pozsgásak, hengeresek 5-6 mm hosszúságúak, 
szélességük kb. 1 mm. Színük zöld, de lehet piros is, levelek törózsában 
állnak. Ritka növény. 
Térigénye 20 cm. Szárasságot, napsütést jól tűri. 
Virága: Júliusban nyílnak, csillag alakú 2,5 cm átmérőjű virágai végálló la
pos virágzatban, színük fehér. 
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Sedum spectabile Boreau (49 sz. kép) 
Syn: Hylotelephium spectabile 
Magyar név: Pompás varjúháj 

Termőhelye: Japánból és Közép-Kínából származó évelő növény. Napos 
fekvést, termékeny, jó vízelvezetésű talajt igényel. Ennek a talajnak egész 
nyáron, főleg a virágzás idején elegendő legyen a nedvességtartalma. A 
felesleges vízre azonban érzékeny. Szegélynövénynek igen jól alkalmazha
tó. 
Jellemzői: Bokrosodó, felálló szárú, lapos levelű faj. 30-40 cm magasra 
megnövő. 
Vastag győktőrzse van, melynek tavaszi szétosztásával könnyen szaporít
ható, 2-4 éves korában a legszebb. Levelei a szárban átellenesek vagy hár
mas őrvőkben állnak. Alakjuk ellipszis, tojásdad, színük szürkészöld, de 
lehet világoszöld is, pozsgásak. Ősszel lehullanak és a szárak is elhallnak. 
Virágai: Kicsi, csillag alakúak. Színük rózsaszín. Tömött álernyőben nyílnak, 
a leveles szár végében szeptember, október hónapban. Virágzata vonzza a 
lepkéket és a hártyaszárnyú rovarokat*. Virágzása kedvező körülmények 
között több hétig is tarthat. Kertészetileg az egyik legértékesebb Sedum faj 
mivel széles körűen alkalmazható jó tűrőképessége miatt. Ültethetjük szikla
kertbe, szegélynövénynek vagy évelőágyba, de tűző napsütésnek kitett ab
lakládában is megállja helyét. Falak árnyékát is jól bírja. 
A kertészeti termesztésben több fajtáját is művelik. Ezek a fajták általában 
virágszínben térnek el egymástól. 

Elterjedt kerti fajta: a 

Sedum spectabile, „ Brillant" (50 sz. kép) 

Ennek a fajtának a virágszíne sötét rózsaszín. Kárminvörös a „Meteor", a 
„Carmin", és sötétvörös a „Septembergent" nevü fajta. 

Ficzere Miklós 
Debrecen 

oki. kertészmérnök 



Rácz László 

A Notocactus nemzetségről 9. 

( A természetes taxonok és cultivarok részletes leírása 8.) 

Zusammenfassuna: Der Autor setz seine Artikelserie ohne nach Vollstandigkeit strebend mit der 
detaillierten Darlegung der Notocactus-Arten, der darunter stehenden taxonomischen Einheiten und 
Cultivaren fort. 

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

Az előzőekben befejeződött a Notocactus alnemzetseg fajainak leírása. 
Következnek a rokon alnemzetségek, mindjárt a legnagyobb és egyben 
talán a legnehezebben ismertethető, a Wigginsia alnemzetseg. 

A nehézséget nem a fajok száma jelenti, hanem az, hogy a felfedezések és ez
zel együtt az első leírások egy része még a XIX. Században, illetve a XX. század 
első harmadában készültek. Ezek általában négy - öt mondatból álltak, gyakorla
tilag semmilyen fontos, egy faj jó meghatározását segítő, lényeges adatot nem 
tartalmaztak. Az élőhely adataival sem megyünk semmire, mert kimerült abban, 
hogy „Uruguay", „Dél - Brazília", „Argentína", esetleg annyival kiegészítve, hogy 
„déli, keleti vagy nyugati része". Ezeket a hiányosságokat az elmúlt két évtized
ben az élőhelyek megkeresésével, „újrafelfedezéssel", pontos és egyben sza
bályos leírások közlésével megpróbálták pótolni. Az új leírások publikálásával 
együtt rendszerezési kísérletek is történtek, és szinte minden Noto.- szakértő 
készített valamilyen fajcsoportosítást, besorolást a saját elgondolása alapján. Az 
eredmény annyi, hogy ahány szakirodalmi mü, vagy növény és maglista megje
lenik, annyiféle besorolást találunk. Még bonyolítja a helyzetet, hogy az eredeti
leg Wigginsia (Malacocarpus) nemzetségbe leírt egyes fajok névvégződése a 
Notocactusok közé történő átsoroláskor megváltozik, pl.: Wigginsia (nőnemű 
szó) erinacea = Notocactus (hímnemű szó)erinaceus. továbbá az egyező fajne
veknél az átsoroltak egy „neo" előtagot kaptak. Ember legyen ám a talpán, aki 
ezek között elsőre eligazodik! 

A részletes ismertetésnél talán a legkevésbé bonyolult és legáltalánosabban 
használt módszert alkalmazom: megtartom a Notocactusokhoz átsoroláskor 
létrejött fajneveket minden összevonás, csoportosítás és rendszertani besorolás 
nélkül. Csak az általánosan elfogadott és alkalmazott „változatokat" tartom meg, 
hiszen a beszerzéseknél is általában ezekkel a nevekkel találkozhatunk. A saját 
véleményemmel ez a módszer messze nem egyezik, de egy teljes és rész-
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letes rendszertani ismertetés nélkül, amire meg nem vállalkozom, jobb módszert 
nem találtam. 

Nem divatos és nem is látványos fajcsoport, így a hazai gyűjteményekből, 2-3 faj 
kivételével szinte teljesen hiányoznak. Tapasztalatból mondhatom, a beszerzé
sük nehéz, csak elvétve lehet specialistáknál hozzájutni a szaporító anyaghoz. 

Az alább bemutatott összes faj jellegzetessége, hogy a termés a növények csú
csán található sűrű vagy kevésbé sűrű gyapjúfilcben rejtve fejlődik. Innen csak 
az érés időszakában emelkedik ki. A termések húsosak, és csak sokára szárad
nak meg. Ha nem vesszük le a növényekről, száradás után akár 4-5 évig is raj
tuk maradnak. Az ilyen „öreg" termésből szedett magok akár 90%-a is csiraké
pes lehet. 

Wigginsia alnemzetseg 

N. beltranii / Fric et Freisch. et Schuetz 1975 / Schaefer 1980 
Teste lapított gömb alakú, világoszöld színű, 15-18 cm átmérővel és 12 
cm magassággal. A 15-17 db bordája magas, éles szélű és kissé hullá
mos. Az areolái kicsik, fiatalon fehér filccel bőven borítottak, idősen csu
paszok. A 7-8 fehéres peremtövise 1,5-2,5 cm hosszú, sugáralakban áll
nak, az alsó három erösebb és szúrós. Egyetlen középtövise egyenes, 
eléri a 2,5-3 cm-t. 
A virág aranysárga, 4 cm széles és magas, a porzók kanárisárgák a bibe 
vörös. A termés az éréskor a fehérgyapjúból emelkedik ki, halvány ró
zsaszín. A magok 1 mm nagyok, szürkésfeketék. 
Élőhely: Uruguay: Piriapolis, Sierra del Toro. 

N. bezrucii / Fric 1922 / Schaefer 1980 
Lapított gömb alakú, 13-14 cm átmérőjű, sötétzöld színű. A 12-13 db 
borda éles, mely a fehérfilces areoláknál kiszélesedik. A három lefelé 
mutató peremtövise erős, a testhez simuló, a két felfelé mutató alig ész
revehető, vékony hajszerű, színezetük világos szaruszín. Középtövise 
nincs. 

Virága 4 cm átmérőjű és magasságú, világossárga, a porzószál porzó és 
a bibeszál színben megegyezik a virággal, a bibe barnáspiros. A termés 
a csúcsi krémes-fehér filcrétegböl fejlődik, világos rózsaszín, a mag 1 
mm nagy, fekete. 
Élőhely: Uruguay, széltében elterjedt. 
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N. calvescens Gerloff et Nilson 1994 
Magányosan fejlődő, lapított gömb alakij, csíjcsa fehérfilces. Az egyenes 
lefutásij 13-16 db bordája széles, lapos. A 3-5 rövid peremtövise fehér, 
középtövise nincs. 
A virág közepesen nagy, 3-4 cm, színe fehér, vörös torokkal. A porzó
szál, portok és a bibeszál világossárga, a bibe vörös. A termés fehér, a 
magok 1 mm nagyok, feketék. 
Élőhely: Brazília és Argentína határán, mindkét oldalon. 

Brazília: Rio Grandé do Sul, Bárra do Quarai. 
Argentína: Entre Rios. 

N. congregatus Prestle 
Fiatalon magányos, idősebb korában, tőben sarjadó, sárgászöld színű, 
10-12 cm magas és átmérőjű. A csúcsa erősen fehér filces. A 18-22 db 
bordája egyenes lefutású. A 10-12 db peremtövise 5-7 mm hosszú, vilá
gos sárgás vagy szűrkés sárgás színű, a 6 db középtővise erösebb, fel
meredő, a csúcsuk mindig sötétebb. 
A virág 2 cm magas és 3 cm átmérőjű, fémesen csillogó, halványsárga 
színű, a torok kárminvörös. A bibe világosvörös, a portok okkersárga. A 
termés fehér, a magvak 1 mm nagyok, feketék, barna köldöktájjal. 
Élőhely: Uruguay: Maldonado. 

N. corynoides / Ott. Et Pfeiff. 1837 / Krainz 1966 
Magányosan fejlődő, sötétzöld színű, fiatalon gömb alakú, idős korban 
hengeressé fejlődik, akár 25-30 cm átmérővel és 40 cm magassággal. A 
13-16 db bordája széles és alacsony. A kicsi areolák fehér filcesek, a 
7-12 db, peremtövise sárgás, a lefelé mutatók erösebbek, kb. 2 cm 
hosszúak, egy erösebb középtövise, mely sokszor hiányzik, felmeredő, 
csak mintegy 1,5 cm hosszú. 
A virág 5 cm átmérőjű, kanárisárga. A porzószál, a portok és a bibeszál 
világossárga, a bibe kárminvörös. A termés a csúcsot állandóan takaró, 
sokszor 2 cm vastag filcrétegböl fejlődik, színe piszkosvőrős. A magok 
0,8 mm nagyok, feketék, világos köldőktájjal. 
Élőhely: Dél-Brazília, Uruguay, Argentína. 

N. erinaceus / Haworth 1819/ Krainz 1966 (43 sz. kép) 
Magányosan fejlődő, sötétzöld színű, 15 cm magasággal és átmérővel. 
A 15-20 db bordája enyhén csavart, de sokszor egyenes lefutású. A csú
csa csak enyhén fehér filces. A 6-8 peremtövise sugarasan szétálló, ár-
szerű, szürkés színű, 1 cm hosszú. A néha kifejlődő 1 db középtövise 
erösebb, töve barnás, vége feketés. 
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A virága 4 cm magas, 4,5 cm átmérőjű, világos citromsárga színű. A szi
romlevelek nyijjtott lántjzsa alakijak, a virág teljes kinyílásakor vissza-
hajlanak a test felé. A porzószál és porzó citromsárga, a bibeszál meg
egyezik a szirmok színével, a bibe vérvörös, egy kis barnás árnyalattal, 
mindig a porzók fölé emelkedik. Önporzó, a termés dús, világosbarna, 2 
cm hiosszú, selymes gyapjúba rejtett. A megjelenő érett termések hosz-
szúkásak, rózsaszínűek, csupaszok, hiúsosak. A magok 0,8 mm nagyok, 
feketék, sötétszürke köldöktájjal. 
Élőhely: Argentína, 

Brazília: Rio Grandé do Sul, 
Uruguay. 

A hazai gyűjteményekben legelterjedtebb faj, bár sokszor hibrideket tartanak 
ezen a néven. 

N. fricii / Arech. 1905 / Krainz 1966 
Magányosan fejlődő, lapított gömb alakú, világoszöld színű, 4 cm ma
gassággal és 6 cm átmérővel. A csúcs piszkosfehér filccel dúsan borí
tott. A 20 db bordája alacsony, egyenes lefutású, az éleik kissé hullá
mosak. A 6-7 db. peremtővise egyenlőtlen hosszúságú, visszahajlanak a 
testre, színük szürkésfehér, középtövise csak ritkán fejlődik. 
A virág 3 cm magas és átmérőjű, kanárisárga. A bibe sötétvörös, a port
ok aranysárga. A termés intenzív rózsaszín, a magok 1 mm nagyok, fe
keték, szürke köldőktájjal. 
Élőhely: Uruguay déli területe. 

N. kovarikii / Fric et Berger 1929 / Krainz 1966 (44 sz. kép) 
Teste lapított gömb alakú, sötétzöld színű, 12-14 cm magassággal és 
átmérővel, a csúcs csak kissé fehér gyapjas. A 16 db egyenes lefutású 
bordája, keskeny, éles. A 10 db vörösesbarna peremtövise 1 cm hosszú, 
az 1 db középtövise erösebb, felmeredő, a vége feketés. 
A virága 3 cm magas, 3 cm átmérőjű. A szirmok, a porzószálak és a 
porzók színben megegyeznek, citromsárgák. A bibeszál halvány citrom
sárga, a bibe vérvörös, a legmagasabb porzók szintje alatt marad. 
Önsteril, termése sötétbarna gyapjúba rejtett, innen kiemelkedve rózsa
színű. A magok 1 mm nagyok, feketék, sötétszürke köldöktájjal. 
Élőhely: Uruguay: Maldonado tartomány. 

N. langsdorfii / Lehmann 1826 / Krainz 1966 
Nyújtott gömb alakú, ólomszürke színű, 8 cm átmérővel és 10 cm magassággal, 
csúcsa sűrű fehér gyapjas. A 15-24 db bordája keskeny, 



A Notocactus nemzetségről 9. DEBRECENI POZSGÁSTÁR 99 

egyenes lefutásij. A 6-10 db peremtövise 1 cm liosszú, a 4 db l<özéptö-
vise 2,5 cm hosszú, testtől elálló, mind merev és szaruszínű. 
A virág 3,5 cm magas és átmérőjű, citromsárga színű, a torok vérvörös. 
A bibeszál és a porzók halványsárgák, a bibe vörösesbarna. A termés 
éretten is zöld, a magok 1 mm nagyok, mattfeketék, szürke köldöktájjal. 
Élőhely: Brazília: Guaiba. 

f. eddiwarasii Gerloff 1994 
A középtővisei erősebbek, a lefelé mutató 4 cm hosszú. 
Élőhely: Brazília; Santana da Boa Vista. 

f. prolifer / Ritter 1979 / Gerloff 1993 
Teste levélzöld, csak 12-15 bordás. Tövisei sárgásbarnák vagy barnák, 
sötétebb csúccsal, 6-9 db peremtövise 1-1,5 cm, az 1 ritkán több kö
zéptővise 2 cm hosszú. 
A virág 3 cm nagy, vörös torokkal, a bibe sötétvörös, a magok 0,8 mm 
nagyok, feketék. 
Élőhely: Brazília: Bagé. 

V. leprosomus / Ritter 1979 / Hofacker 1993 
Teste világoszöld, a bordák csak 4-5 mm szélesek, a 8-10 db peremtö
vise fehéres, középtövise sokszor nincs. 
Élőhely: Brazília; Rio Grandé do Sul, Portó Alegre. 

V. longispinus / Ritter 1979 / Gerloff 1993 
A perem és kőzéptövisek hosszabbak és erősebbek, mint a típusnál, 
színük világos vagy sötétbarna, fekete heggyel. 
A virág 4,5 cm nagy, kénsárga színű, vörös torokkal. 
Élőhely: Brazília, Lavras. 

N. leucocarpus / Arech. 1905 / Schaefer 1979 
Teste gömb alakú, hamvas szürkészöld színű, 10-12 cm átmérővel és 
magassággal. A csúcs csak kissé fehérfilces, halványsárgás árnyalattal. 
A 18-20 db bordája széles, egyenes lefutású. A perem- és középtövise
ket nem lehet megkülönböztetni, mind kuszán szétálló, feltűnően sárgák, 
1 cm hosszúak. 

A virág 3,5 cm átmérőjű és magasságú, színe aranysárga. A porzók ka
nárisárgák, a bibe sötétvörös. A termés fehér, mintegy 3 cm hosszúra 
nyúlik. A magok 1 mm nagyok, mattfeketék, szürke köldőktájjal. 
Élőhely: Uruguay. 
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N. macrocanthus / Arech. 1905 / Schaefer 
Világoszöld színű, nyújtott gömb alakú, 25 cm magassággal és kb. 20 
cm szélességgel. A 12-14 db széles bordája egyenes lefutású. A 7-8 db 
peremtövise feltűnően erős, vastag, sárgák vagy szaruszínűek, a három 
legerősebb elérheti a 4 cm-t is. Középtövise általában nincs, ha kifejlő
dik, 4 cm hosszú. Minden tövise a test felé hajlik. 
Virága 4-5 cm magas és átmérőjű, halovány sárga színű. A porzók és a 
bibeszál kénsárga, a bibe feketésvörös. A termés rózsaszín, magok 1 
mm nagyok, mattfeketék, szürke köldöktájjal. 
Élőhely: Uruguay: Rivera tartomány. 

N. macrogonus / Arech. 1905 / Schaefer 
Lapított gömb alakú, színe sötétzöld, 14 cm magassággal és 20 cm át
mérővel. A 12-21 db bordája egyenes lefutású, kb. 2 cm széles és 2 cm 
magas. A 9 db peremtővis világos szaruszínű, a három alsó a legerő
sebb, kb. 2 cm hosszú, középtövise nincs. 
A virág tölcsér alakú, 5 cm magas és széles, színe halványsárga, a bibe 
élénkvörös. Termés rózsaszínű, a magok 1 mm nagyok, mattfeketék. 
Élőhely: Uruguay. 

N. neoarachavaletai / Schum. et Speg. 1905 / Havlicek 1989 
Gömb alakú, fénylő sötétzöld színű, 8-10 cm átmérővel és magasággal. 
A csúcsát csak kevés fehér gyapjú borítja. A 15-21 db dudoros borda 
egyenes lefutású. Az 5-9 db világos, szürkés peremtövise szétálló, az 
alja vöröses, a csúcsa fekete, 10-15 mm hosszú. Az 1-4 középtővise, 
egyenes, erős, csúcsa világosbarna, 15-20 mm hosszú. 
A virág 3 cm magas és 4 cm széles, fénylő aranysárga. A porzószál, a 
portok és a bibeszál kénsárga, a bibe vörös. A termés fehér, a magvak 1 
mm nagyok, mattfeketék, szürkésbarna köldöktájjal. 
Élőhely: Uruguay: Maldonado, Lavallaja, Rocha és Caneioes 

tartományok. 

V. maldonadensis / Herter 1930 / Havlicek 1994 
A típustól a hosszabb perem- és középtöviseivel tér el, az utóbbiak a 4 
cm-t is elérhetik. A virága kisebb 3 cm, színe kanárisárga. A magok ap
róbbak, 0,8 mm nagyok. 
Élőhely: Uruguay, Maldonado tartomány. 

A típustól eltérően teljesen önsteril. 
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N. neohorstii / Ritter 1979 / TIneunissen 1981 
Nyújtott gömb alakú, levélzöld színű, 6 cm átmérővel és 9 cm magas
sággal. A csúcsát vastag fehér filcréteg borítja. A 15-18 db bordája ala
csony, széles, egyenes lefutású, az areolái még idősebb korban is fehér 
filcesek. A 14-24 db peremtövise 3-7 mm hosszú, fehér, sötétebb vé
gekkel. Az 1-3 db középtövise erösebb, 1-3 cm hosszú, az alsók fehé
rek, a felsők sötétbarnák vagy feketék, a fiatal példányokon hiányozhat
nak. 
A virág 3 cm széles és 4 cm magas, sárga. A porzószál alul vöröses, 
felül sárga, a portok sárga. A bibeszál sárga, a bibe vörösesbarna. A 
termés zöldtől a vörös színűig változhat, a magok 1 mm nagyok, fényes 
feketék, szürke köldöktájjal. 
Élőhely: Brazília: Rio Grandé do Sul, Camagua, Guaritas. 

Az öntözővíz adagolásával vigyázzunk, mert a túlöntözés könnyen a pusztulásu
kat okozza. 

V. juvenaliformis / Ritter 1979 / Gerloff 1993 
5-8 cm széles és magas, az areolái még a típusnál is filcesebbek, a nö
vény felső részét szinte betakarja a sok fehér gyapjú. A 15-25 db pe
remtövis fényes fehér. Az 1-3 db középtövis 1-2 cm hosszú, fehér. 
A virág 2,5 cm magas és széles. A porzószál, a portok, a bibeszál sár
ga, a bibe barnásvörös. A termés általában fehér, a mag mattfekete. 
Élőhely: Brazília: Rio Grandé do Sul, Gazapava. 

V. prestlei Gerloff 1995 
A 14-26 db peremtővise 3-7 mm hosszú, csak az areola alsó részén fej
lődik, felülről mindig hiányzik. Az 1-2 db középtövise testtől elálló, erős, 3 
cm hosszú, sötét csúccsal. 
A virág 3 cm nagy sárga, a bibe feketés-vörös. 
Élőhely: Brazília: Rio Grandé do Sul, Arroio del Velhaco. 

N. pauciareolatus / Arech. 1905/Krainz 
Lapított gömb alakú, sötétzöld színű, 15 cm átmérőjű, csúcsa piszkosfehér 
gyapjúval borított. 15-21 db borda széles, alacsony, egyenes lefutású. Min
den bordán csak két fehér filces areola található. A 4 db szaru színű perem-
tövisből 3 lefelé, 1 pedig felfelé mutat, középtővise nincs. 
A virág tölcsér alakú, 3,5 cm magas és 4 cm széles, aranysárga színű. A 
porzószál, a portok és a bibeszál sárga, a bibe világos lilásvörős. A ter
més halvány rózsaszín, a magok 1 mm nagyok, mattfeketék, világos 
barnás köldöktájjal. 
Élőhely: Uruguay: Piriapolis. 
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N. pulvinatus van Vliet 1970 
Levélzöld színű, fiatalon a teste gömb alakiJ, 15 cm átmérővel. A virág
zási méretet elérve, erősen sarjadó, így 50 cm átmérőjű csoportot is ké
pezhet. A csíjcs fehér gyapjúval és tövisekkel fedett. A 14-24 db éles 
borda egyenes lefutású. A 7-15 db, 2,5 cm hosszú peremtövise merev, 
szúrós, egyenes, később a test felé ívelődik, fiatalon aranysárgák, majd 
halványbarnák. Az 1 db középtövise 2,5 cm hosszú, fiatalon felmeredő, 
később lefelé hajlik, aranysárga, vége barnás. 
A virág tölcsér alakú, 4 cm magas és 4,5 cm átmérőjű, citromsárga szí
nű. A virágcső világos gyapjúval sűrűn borított. A porzószál és a portok 
citromsárga, a bibeszál világossárga, a bibe piros. A termés halvány ró
zsaszín vagy világoszöld, a magok 1 mm nagyok feketék, szürke köl
döktájjal. 
Élőhely: Uruguay: Cerro Longo, Melo környéke. 
Szereti a sok napfényt, a tövisei csak itt lesznek a leírt méretűek, ár
nyékban rövidebbek, és kevesebbet is virágzik. 

N. riosusannensis Prestle 
Levélzöld színű, 8-10 cm széles és 6-8 cm magas, csúcsán kevés 
barnásfehér filccel. A 16-18 db borda egyenes lefutású. A kerek areolái 
barnás filcesek, később megszürkülnek. A 9 db peremtövise szimmetri
kus elhelyezkedésű, 4 balra, 4 jobbra, egy pedig lefelé mutat, hosszuk 7-
8 mm, színük barnás. A 4 db középtővis erösebb, világos vörösesbarna 
színű, felmeredő, hosszuk 8-10 mm. 
Virág 2 cm magas és 3,5 cm széles, fémesen csillogó aranysárga. A vi
rágcső szürke gyapjúval és barna sertével borított. A porzószál arany
sárga, a portok világos okker, a bibeszál fehéres-sárga, a bibe rózsa
szín. A termés fehér, a magok feketék. 
Élőhely: Brazília: Rio Grandé do Sul, St. Gatarina, Rio Susanna. 

N. rubricostatus / Fric et Fleischer et Schuetz 1975 / Schaefer 1979 
Sötétzöld színű, lapított gömb alakú, 15 cm átmérővel és 10 cm magas
sággal, a csúcson kevés fehér filccel. A 15 borda egyenes lefutású, alul 
2 cm széles, felül éles és itt mindig vörös. Az 5-7 db peremtövisből az al
sók három 1 cm hosszú, a felsők vékonyak, rövidek, színük világos sza
ruszín. A ritkán fejlődő 1 középtövise rövid, hajlott, a vége sötétebb. 
A virág tölcsér alakú, 4 cm nagy, citromsárga. A porzók sárgák, a bibe
szál fehéres, a bibe barnásvörös. A termés halvány rózsaszín, a magok 
1 mm nagyok, mattfeketék, barnás köldöktájjal. 

(45 sz. kép) 
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Élőhely: Uruguay: Saito tartomány, Sierra de las Animas. 
A hozzá külsőre hasonló fajoktól megkülönbözteti az állandóan vörös bordáéi 
(rubricostatus = vörös bordájú). Ezt a tulajdonságát erős árnyékolásnál is meg
tartja. 

N. schaeferianus / Ábrahám et Theunissen 1988 / Havlicek 1989 
Növényteste magányos, 12 cm széles és 3 cm magas, lapított gömb 
alakú, fényes kékeszöld színű, az erős napsütés hatására vörösesre 
színeződik, a csúcsa kissé fehér gyapjas. Fiatal korban 8-10 bordás, 
melyek az areoláknál kiszélesednek, a bordák közötti választóvonal hul
lámos, később a bordaszám 16-18 - ra emelkedik. A fiatal areolákból 7 
halvány sárgásfehér 5-6 mm hosszú tövis fejlődik, később ez a szám 3-
ra csökken. Középtövise nincs. 
A virág 3,5 cm nagy, citromsárga színű. A virágcső fehér gyapjúval és 
barna sörtékkel borított. A porzó és portok sárga, bibeszál fehér, bibe vö
rösesbarna. A termés vörös, a magok 1 mm nagyok, fényes feketék. 
Élőhely: Uruguay: Montevideó. 

N. sellowii / Link et Ottó 1827 / Theunissen 1981 (46 sz. kép) 
Lapított gömb vagy gömb alakú, 15-25 cm széles és magas, sötétzöld 
színű, csúcsa vastag fehér gyapjúval fedett. A 10-18 bordája egyenes 
lefutású, alul 2 cm széles és 2 cm magas. 
Az 5-9 peremtövise 1,5 cm hosszú, a három legerősebb 2,5 cm hosszú
ságot is elérheti, színűk halvány szaruszín. Egy középtövise erösebb, de 
csak 1,5 cm hosszú. 
A virág 3 cm magas és 5 cm széles, citromsárga, intenzív vörös torok
kal. A porzó- és bibeszál kénsárga, a bibe bíborszínű. A termés rózsa
szín, a magok feketék, barna köldöktájjal. 
Élőhely: Uruguay, Brazília: Rio Grandé do Sul. 

Egyes példányok idős korukra rövid oszlop alakúra is megnőnek, akár a 40 cm 
magasságot is elérhetik. 

N. sessiliflorus / Hook 1837 / Krainz 1966 
Teste lapított gömb alakú, sötét vagy szürkészöld színű, 18-22 cm átmé
rővel. A kb. 30 bordája éles, az areoláknál megvastagodó, s általában 
egyenes lefutású. A 4-5 db fehéres vagy szaru színű peremtövise 2 cm 
hosszú. Középtövise általában nincs, ha kifejlődik ívesen felmeredő, he
gye sötétbarna. 
Virága 2 cm átmérőjű és magasságú, kanárisárga színű. Bibe világos-
vörös. Termése halvány rózsaszín, magok 0,8 mm nagyok, sötétszür
kék, világos köldöktájjal. 
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Élőhely: Észak-Argentína: Sierra Lihuel Calel, Sierra de Tandil, Sierra de 
la Ventana. 

V. martinii / Lab. et Rümp 1898 / Krainz 1966 
Csak 12-16 bordájij, levélzöld színű. Peremtővisei száma 3-5, középtö
vise nincs. Virága 2 cm széles és magas. 
Élőhely: Uruguay. 

N. stegmannii / Backb. / Krainz 
Teste lapított gömb alakú, szürkészöld színű, 10-14 cm átmérővel. Csú
csa piszkosfehér filccel borított. A 15-17 bordája csavarodott lefutású. A 
8-9 db peremtövis vékony, görbültek, rövidek, az alsók a hosszabbak 
(kb. 1 cm), színük sárgásszürke sötétebb heggyel, középtővise általában 
nincs. 
Virága 1,5 cm széles és magas, nem nyílik szélesre, szirmok kanárisárgák. 
Élőhely: Argentína: Sierra Lihuel Calel. 

A szakértők szerint megegyezik a N. sessiliflorussal. Élőhelye, virágszerkezete is 
azonos vele, csak testméretben, bordaszámban és tövisszámban mutatkozik 
eltérés. 

N. tephracanthus / Link et Ottó 1827 / Krainz 1966 
Lapított gömb alakú, szürkészöld színű, 12 cm magassággal és 15 cm 
átmérővel, a csúcsa sűrű fehérfilccel borított A 16-18 bordája egyenes 
lefutású. Az 5-7 db peremtövis 1,5 cm hosszú, de 3 db általában eléri a 
2,5 cm hosszúságot, színük fehéres-sárgás szürke. Az 1 db középtővise 
2 cm hosszú, felmeredő. 
A virága 4,5 cm magas és átmérőjű, tölcsér alakú. Szirmok lándzsa ala
kúak, a színűk kanárisárga. A porzószál, a porzó kénsárga, a bibeszál 
világos citromsárga, a bibe vérvörös, a bibeágak zártak, egy kis gömböt 
alkotnak. A termés sárgásfehér szőrökbe rejtett, 4 cm hosszúra nyúlik, 
halvány téglavörös, rendkívül sokáig húsos. A magok 1 mm nagyok, fe
keték, széles szürke köldökkel. 
Élőhely: Uruguay, Brazília: Rio Grandé do Sul, 

Argentína: uruguayi határvidékétől a Rio Negro folyóig. 

Szereti a napsütötte helyet. A tövisei csak itt fejlödnek a leírt méretűre, árnyék
ban lényegesen rövidebbek, akár felényiek lesznek a színük megtartása mellett. 
A szokásosnál sűrűbben öntözzük, mert a talajának teljes kiszáradásakor a haj
szálgyökerei elpusztulnak, és csak lassan pótolja. Az élőhelyén évenként több 
mint 1000 mm csapadékot kap szinte egyenletes eloszlásban. Száraz periódus, 
mint egy hat hétre korlátozódik. Több hazai gyűjteményben megtalálható. 
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N. tetracanthus n. n. / Lemaire 1838 / Gerloff 1991 
Magányosan fejlődő, olajzöld színű, lapított gömb alakú 6 cm magas
sággal és 12 cm szélességgel. A csúcsán csak kevés fehéres gyapjú 
fejlődik. A 3 db erős szürkésfehér tövise 5-15 mm hosszú, középtővise 
nincs. 
A virág 4 cm magas és 5 cm széles, sárga, a szirmok végei lekerekítet
tek. A bibe sötétvörös, a termés fehér, a magok 1 mm nagyok, feketék. 
Élőhely: Uruguay: Nuevo Berlin. 

N. turbjnatus / Arech. 1905 / Krainz 1966 
Sötétzöld színű, teste lapos, 3 cm magasággal és 7 cm szélességgel. 
Szinte a talajba húzódik, s a test répagyökérbe megy át. A 18-20 db ala
csony széles bordája kissé csavart lefutású. Az 5-9 db peremtövise 
egyenlőtlen hosszúságú, 5-8 mm, színük világos szürke. Az 1 db kö
zéptövisejelentéktelen, nagyon rövid 3-4 mm. 
Virága 3 cm magas és széles, színe sárga. A bibe sötétbordó, szinte fe
ketés. A termés halvány rózsaszín, a magok 0,8 mm nagyok, feketék, 
világos köldőktájjal. 
Élőhely: Uruguay. 

Erősen hasonlít a N. schaeferianus-ra, talán meg is egyezik azzal. 

N. vorwerkianus / Werd. 1931 / Krainz 1966 
Teste félgömb alakú, 5 cm magassággal és 8-9 cm átmérővel, színe 
élénkzőld, napsütésben hamvas bevonatot kap. A csúcsa szürkés fehé
res gyapjúval fedett. 20 db bordája enyhén csavarodott lefutású, a bor
dák élei kissé hullámosak. 5-6 db peremtővise 1 cm hosszú, piszkos 
sárgásfehér. Az esetleg kifejlődő 1 db középtővis színe és hossza meg
egyezik a peremtövisekkel, csak erösebb annál. Fiatalon felmeredő, idő
sen a test felé hajló. 
A virága 2-2,5 cm nagy citromsárga, a bibe sötétlila. A termés rózsaszín, 
a tövénél lilás árnyalattal. Magja 1 mm nagy, fekete, finom szemölcsök
kel. 
Élőhely: Kolumbia, Bogotától északra, Sogamoso mellett, kb.1000 m-től 

2600 m magasságig a legelökön. 
Meleg 10 °C körüli teleltetést igényel, egy kevés öntözéssel kiegészítve. 

Szinte állandóan nedvesen kell tartani a talaját, mert az elszáradt 
gyökerek helyett csak nehezen hoz újat. 

Rácz László 
Debrecen 



Gonda István 

Mi lesz veled, Lophophora williamsii ? 

Zusammenfassuna: Der Verfasser macht auf Grund der aktuellen Studien die Gefahrdung dieser Art 
bekannt, die sich wegen der Ansprüchen der Konfession "Native American Church", der Unersattlichkeit der 
Sammler und wegen der illegalen Sammeln entfaltete. 

Abstract: To his mind this species have became dangered. It is owing to the illegal collection and the 
insatiability of collectors who do this activity on behalf of the sect called Native Americam Church. 

merika őslakói kb. 6000 éve ismerik és használják ezt a növényt mint gyógy
szert, de vallási szertartásaikon is jelentős szerepe volt. Első tudományos le

írása 1845-ben történt, ekkor Lemaire az Echinocactus nemzetségbe sorolta. Később 
fíümp/er 1886-ban az Anhalonium nevet adta neki. Utóbb kiderült, hogy Lemaire ezt a 
nevet már felhasználta 1839-ben az általa leírt Ariocarpusoknál. A nevekben beálló 
zavar tisztázásának céljával Coulter 1894-ben a Lophophora nemzetség nevet vá
lasztotta a számukra, de ezzel nem oldódott meg a néwita. Karsten 7ő95-ben a virá
gaik alapján a Mammilláriákhoz sorolta őket. [A Lophophora williamsii-t az 1960-as 
években több Mammillaria és Turbinicarpus fajjal keresztezték, a kísérlet leírását P. 
Schmidt\eUe közzé a Cactus and Succulent Journal (1969). évf. 6. szám 265. oldalán. 
A cikk címe: Hybridization of Lophophora williamsii.] 
Kari Schumann után Brittan és Rose, majd Alwin Berger Lophophora néven ismét 
önálló genusként írta le. 

Ezután a kis történelem után foglalkozzunk egy kicsit a Lophophorák külsejével: 
Közepes nagyságú, puhatestű, tövistelen gömbkaktuszok. A fiatal növények areolái 
majdnem csupaszok, öregebb korban jellegzetes gyapjútincs jelenik meg rajtuk. Egyes 
fajaik (változataik, formáik) magányosan nőnek, de vannak közöttük, melyek jól sarja-
dzanak. Gyökérzetük erős karógyőkér, bordáik szélesek, gömbölydedek, bőrük színe a 
sárgászöldtől a kékeszöldig változik. Virágaik viszonylag aprók, fehérek, rózsaszínesek 
vagy sárgák. Sejtnedvük tizenháromféle föalkaloidát tartalmaz, ebből a mescalint egy 
mexikói gombából is előállítják, ennek a tévedésnek az az oka, hogy a fiatal 
Lophophora nagyon hasonl/t a gombára. Termésük bunkó alakú, rózsaszínes vagy 
sárgás, kevés magol tartalmaz, amelyek színe mattfekete, állítólag csiraképességüket 
30-40 évig megtartják, sajnos nincs adatom an-ól, hogy ezt az állítást valaki ellenőrizte 
volna. 

Egyes leírások eltúlozzák a Lophophora populációk nagyságát, illetve kicsinységet. 
A valóságban a populációk elég nagy egyedszámúak. (Egyelőre!) 

Amíg csak az őslakosok használták vallási ceremóniákon vagy gyógyszeri<ént, nem 
volt komoly gond. Az őslakosoktól azonban átvették a népszerű nevén peyote-nak 
ismert növény fogyasztásának szokásait a Native American Church tagjai. [E feleke
zetnek egyébként sok indián tagja is van. (Szerk.)] Napjainkban ez okozza azt az egyre 
súlyosabb problémát, mely a peyote létét veszélyezteti. 
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A térképvázlatot szemügyre véve jól láttiató, hogy a Mexikó-Texas határ ketté
osztja az élőhelyet, a nagyobb rész Mexikó területére esik. 

[U koehresii 
[4] fricii 

A peyote előfordul NY-Texas-ban is a Big Benő Nemzeti Park környékén is, de 
legkiterjedtebb lelőhelye a PECOS folyó torkolatánál, Bronswille mellett van. Ezen a 
területen folyik az a tevékenység amely komoly veszélyt jelent a peyote számára. A 
Native American Church USA-ban és Kanadában működő csoportjai évente 5-10 millió 
!! peyote fejet igényelnek, ezzel szemben kereskedelmi forgalomban Csak ! kb. 2 
millió fej kerül. Igen, legális kereskedelemről van szó. A poyote gyűjtése Taxasban nem 
illegális. Az ezzel hivatásszerűen foglalkozó személyek az úgynevezett a peyotero-k a 
Texas Department of Public Safety és a Drug Enforcement Administration által kiadott 
engedélyekkel végzik a munkájukat. Az engedélyekért meghatározott összeget kell 
fizetniük és nyilvántartást kell vezetniük a begyűjtött és eladott darabszámról. 
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Bérleti díjat fizetnek a rancfi tulajdonosoknak is, amiért engedik a földjeikről a 
poyote begyűjtését. A díj függ a terület nagyságától és a növények mennyiségétől. 

A begyütés a kővetkező módon történik: a kifejlett, kb. 5 cm átmérőjű növényt a talaj 
szinten egy éles machetával vagy rövid nyelű lapáttal elmetszik, az erős gyökérzet így 
a talajban marad és gyorsan regenerálódni kezd, egy vagy több sarjat nevel. Ezek kb. 
5 év alatt ismét „aratható" méretűek lesznek. A begyűjtött fejeket 10 napig szárítják, 
utána eladásra kerülnek. Egy-egy hivatásos peyotero 200-300 ezer fejet gyűjt be 
évente. Jellemző adat, hogy egy 25 acre-s (kb. 10 ha) területről, ha sűrű a populáció, 
30 ezer fejet tud begyűjteni egy 5 tagú csapat kb. 5 óra alatt. Az igazi veszélyt nem ők 
jelentik, mert jó gazda módjára ügyelnek arra, hogy ne vigyék túlzásba a begyűjtést, 
ezzel veszélyeztetve a következő évek termését és jövedelmét. A fö gondot az illegális 
begyűjtés és a mezőgazdasági hasznosítás okozza. Sokan a saját szakállukra végez
nek gyűjtést, és ehhez nem kérik a földtulajdonosok engedélyét, azok viszont nem 
szeretik 
ha idegenek kóborolnak a földjeiken. Emiatt sokszor még a hivatásos gyűjtőktől is 
megtagadják az engedélyt. A ranch tulajdonosok mikor bővítik a legelőket, legelőszőr is 
kiszántják, kiboronálják az őshonos növényzetet, és fűvel vetik be a „megtisztított' te
rületet. E miatt jelentős populációk semmisülnek meg. 

Ezért egyre nagyobb terhelés alá kerülnek azok a populációk melyek legálisan hoz
záférhetőek. Ideális esetben legalább 5 év kell, mire a leszüretelt növények ismét rege
nerálódnak. Egyre nehezebb kivárni ezt az időt, emiatt egyre kisebb növények kerülnek 
a kereskedelembe, egyre magasabb áron. 

1966-ban ezer fej ára 15 dollár volt, 1981-ben 80 dollár, a kilencvenes évekre ez az 
ár megduplázódott. 

Hogyan lehetne megakadályozni a peyote gyors eltűnését ? Tökételes megoldás 
talán nem is létezik. Érdemes lenne, a talaj előkészítés előtt begyűjteni őket és áttele
pítve megmenteni. Az ideális az lenne ha a Naf/Ve American Ctiurcli tagjai lemonda
nának a peyote fogyasztásáról, és így nagy esélye volna a Texasban élő populációk 
megmaradásának.(\/agy maga termesztené meg a saját szükségletét! Szerk.) Ha 
Texasból előbb-utóbb kifogy a peyote, akkor sorra kerülnek nagy valószínűséggel a 
mexikói élőhelyek is (legálisan vagy illegálisan) (Már sorra kerültek. Szerk.) és akkor 
időszerű lesz a kérdés: Mi lesz veled, Lophophora williamsii ? 
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26. kép Lophophora. (williamsii var.) diffusa Potó: Papp László 
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27. kép Lophophora. williamsii var. 
(fa.) grandiflora Fotó; Papp László 

29. kép Lophophora williamsii fa. pluricostata 
Fotó: Papp László 

Mi lesz veled, Lophophora williamsii ' 

28. kép Lophophora. (williamsii var.) fricii 
Fotó: Papp László 

30. kép Lophophora. williamsii fa. jourdaniana 
Fotó: Papp László 
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Biztosilja a növény fejlődéséhez és dús virágzásához szükséges lápanyagokal. Adagolás: 2 liter önlözövizhcz 6 ml (I kupak) tápoldat szükséges, 
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VITAFLÓRA Kft., 8248 Nemesvámos, Pap L u. 45. • Tel./fax: (88) 265-902 
Kertészeteket ballonos kiszerelésben kedvező áron kiszolgálunk. 



Epresi László 

Növényritkaságok 2. Ficuspaimeri 

Zusammenfassuna: Der Verfasser slelll eine neue Art vor, die auch als Bonsai eziehbar ist und die man 
im (ilashaus (auf 15 Grad) gut durchwintern lassen kann. 

Abstract: The writer of this article introduces a new species with caudex which plánt can be grown as a 
bonsai and it can be wintered well on green house without beating (on lyC-on). 

Ficus nemzetség általában úgy ismert, hogy trópusi fák és liánok nagy cso-
kportja. Néhány faj azonban tipikusan megvastagodott szárával vagy gyökeré
vel alkalmas a pozsgás gyűjteménybe. Legismertebb fajok ebből a csoportból 

a F. palmeri, F. petiolaris f\/lexikóból. Ezek egymáshoz nagyon hasonló és közeli 
fajok, melyek köves, sziklás helyen nőnek a természetben. Gyökereik a sziklák 
repedéseiben tekeregnek, és fokozatosan vastagodnak hihetetlen méretekre és 
alakúra. 
Utazók leírják, hogy a szá
raz utakat hogyan teszik 
tőnkre a gyökereik. 
A gyűjteményben a kifeje
zetten megvastagodott 
gyökeret és törzset képező 
Ficusokból különleges 
bonsait nevelhetünk. A tör
zset „barátságos" méretűre 
metszűk és neveljük. Az 
így nyert hajtásokat, szár
részeket sikeresen gyöke
reztethetjük. 
A vegetatív szaporításon 
kívül importmagból is sza
poríthatok. 
Nyáron sok vizet és mele
get kívánnak. Téli pihe
néskor leveleiket lehullajt
ják. Teleltethetők szobá
ban, üvegházban 15 C 
hőmérséklet mellett. 

Irodalom: 
Július Matis 1998: 
Pestujeme sukulenty 
(Bratislava) 

31. kép Ficus palmeri Foto; Epresi László 

Epresi László 
Komárom 







, p O Z S G Á s . 

A cikkekben * -gal jelzett kifejezé
sek, fogalmak, nevek szerepelnek a 
Pozsgás kislexikonban. 

Caudexes növény: Tágabb értelemben 
tőlevélrózsát vagy ágrendszert fiordozó 
rövid szártagú, földfeletti, lágy vagy 
megfásodó hajtás (ez is lehet pozsgás). 

Edafikus okok: A talaj sajátságai a ben
ne lévő élővilág, a víztani tulajdonságai 
és a klimatikus jellemzők által, ezek ré
vén kialakult komplex tulajdonságok 
következményei, amelyek hatással van
nak a növényzetre és a bennük helyet 
foglaló növényfajokra. 

Fauna: Kisebb vagy nagyobb területeken 
élő állatfajok vagy bizonyos rendszertani 
csoport fajainak az összessége. Erdő, 
kontinens faunája, ill. halak, madarak stb. 
faunája. 

Gyökérnyak: A fögyökérnek a gyökér
fejhez (a hajtás és gyökér átmeneti része 
V. a főgyökér legfelső a szik alatti szárhoz 
kapcsolódó része) csatlakozó felső része 
(ha vékonyabb mint a győkértest). 

Halofiton (gör): A sótürö növények azon 
sajátosságai, hogy sós talajokon meg 
tudnak élni. Sótartalmuk magas, igénylik 
- legtöbbször - az ilyen talajt és a szí
vóerejük a talaj eredő vízpotenciálja miatt 
magas. Tengerpartokon, szikes pusztá
kon, sós sivatagokban élnek. 

Szárasságtűrők (a relatív szárasság miatt 
is) és gyakran szukkulens felépítésűek. 

Hártyásszárnyúak: (Hymenoptera) Az 
ízeltlábúak (Artropoda) törzsének, a rova
rok (Insecta) osztályának egyik rendje. A 
hangyák, a darazsak, és a méhek tartoz
nak ide, két pár hártyás szárnyukról ne
vezték el őket (a hangyák többsége és az 
apróbb darazsak szárnytalanok). A ma 
ismert fajainak száma jóval több mint 300 
000. A teljes fajszám kb. 1 millióra be
csülhető. Az egész állatvilág legfajgaz-
dagabb rendje. 

Hilum (latin): Köldök (kőldökfolt), a köl
dökzsinór odanövési helye a magon. 
Általában a maghéjtól eltérő színű. Na
gyon gyakran nemzetségre vagy fajra 
jellemző alakú, színű és felületű. 

Kakapo: (maori szó) v. bagolypapa
gáj.(Strigops habroptilus). Új-Zélandon 
élő mohazöld színű 60 cm magas papa
gájfaj, amely éjszaka aktív, szemei vi
szonylag kicsik előre néznek és bagoly-
szerű fátyol veszi őket körül. Hegyi er
dőkben él, fészkét a fagyökerek között 
kialakult odvakba üregekbe rakja. Főleg 
gyümölcsökkel, nektárral magvakkal, 
gyökerekkel táplálkozik. Repülni alig tud, 
legtöbbször gyalogosan keresi táplálékát, 
csak néha siklik le alkalmatos magasla
tokból. Az európai ember és háziállatai 
ezt a fajt is végveszélybe sodorták. Ma 
fokozottan védett (Washingtoni Egyez
mény I. kategóriás), s az erőteljes véde
lem talán megmentheti. 

. Kivi: (maori) A kivialkatúak rend
jébe, a kivifélék (Apterygdae) csa
ládjába tartozó, három tyúknagysá
gú, szörszerű tollruhát viselő, hosz-
szú, hengeres csőrrel rendelkező 
madárfaj, amely Új - Zélandon él. 

(Folytatás a 121. oldalon) 



Tar Sándor 

Bemutatkozó 

Zusammenfassuna: Der Autor erzdhlt in diesem Artikel, wie er Kakteensammler wurde, und wie seine 
Sammlung zustande gekommen ist. 

Abstract: The author telis how he has became cactus collector and how his present collection was förmed 

gyűjtés egy ősi emberi tevékenység, mely az ősidőkben a megélhetés egy 
része volt. Később az emberi faj fejlődésével jelentősége csökkenni kezdett 
míg végül csupán kisebb csoportok számára jelentett elfoglaltságot, mely 

sokszor szenvedéllyé alakult át. A szenvedélyt a környezet befolyásolja, függetle
nül attól, hogy milyen szenvedélyről van szó. Kialakulásában közrejátszik az em
beri tudat és tudatlanság egyaránt, attól függően, hogy milyen szenvedéllyel állunk 
szemben. A gyűjtési szenvedély, modernebb angol kifejezéssel „hobby" fö jellem
zője, hogy kiveszi az egyént a napi problémák sokaságából, egy kis, némileg zárt 
világot teremtvén maga köré, ahol a gondok mindig megoldásra találnak. 

A kaktuszok iránti gyűjtési szenvedélyemet elsősorban feleségemnek köszön
hetem, aki felébresztette bennem ezen növények iránti érdeklődést kb. 15 évvel 
ezelőtt. Házasságkötésünk után együtt indultunk kaktuszokat keresni a szatmári 
piacokon és virágüzletekben, teljesen sikertelenül, ami talán még inkább ösztön
zött mindkettőnket a további keresésre. Sok kutatás után az első növényeket egy 
volt kertészetből vásároltuk meg. ö t vagy hat növényt, melyek a virágasztalok 
alatt sínylődtek. Köztük volt két szép Mammillaria prolifera, amelyeket később egy 
nagyobb dobozba ősszeültettem, és pár év után látványos nagy telepet alkottak. A 
közős szerzemények után énrám hárult az új növények beszerzésének feladata, 
ami nem is bizonyult olyan könnyű dolognak. 

Végül is sikerült egy igazi kaktuszgyűjtőre találni, Steib Károly személyében, aki 
eleinte nagyon hidegen és elzárkózva fogadott, de végül, talán kitartásomnak 
köszönhetően, sikerült vele összebarátkozni. Első látogatásomkor, egy őszi na
pon, az udvarára sem sikerült bejutnom, nagyon finoman és rafináltan elutasított 
azzal az indokkal, hogy a tél folyamán a növények pihennek, ha vásárolni akarok, 
térjek vissza tavasszal. Nem sok elméleti ismeretem volt még a kaktuszok neve
léséről, ezért egy kissé sértőnek találtam az indoklását, de elhatároztam, hogy 
tavasszal azért is újra felkeresem. A tavaszi első látogatás sokkalta eredménye
sebb lett, ami akkor előttem volt teljesen lenyűgözött. Az volt az első gyűjtemény 
amit láthattam, mint az első szerelem emléke örökre bennem maradt, és össze
hasonlítás alapja lett a következő években látott más gyűjteményekhez. Az első 
látogatást követte a második, harmadik és a következő hónapokban fizetésnapon 
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az első utam mindig Steib úrhoz vezetett. Ennek köszönhetően kezdett kialakulni 
egy kis gyűjtemény, és sikerült elméleti ismeretekre is szert tenni. A következő év 
elején Steib úr kiköltözött Németországba, ezáltal a kapcsolat és növénybeszer
zési forrás megszűnt. 

Később sikerült még pár szatmári gyűjtőre ráakadni, és a közreműködésükkel 
az ország más vidékeiről is gyűjtőkkel megismerkedni. Az ismeretségi kör bővülé
sével sok tapasztalatot átvehettem, és idővel kipróbáltam mindazt, amit másoknál 
láttam. Az ismeretségi kör kialakulásában fontos szerepet játszott és játszik az 
egyesületi élet. 

A gyűjteményem ve
gyes, ami a növények 
beszerzési lehetőségé
nek köszönhető és a má
soknál meg-ismert gyűj
tési stílusnak. Nyáron az 
erkélyen tartom a növé
nyek egy részét és egy 
fóliasátorban, a nagyobb 
méretű Cereusokat pedig 
szabadfölben a kertben. 
A kiültetett növényeket 
télen, száraz kamrában 
föld nélkül tárolom, a 
cserepeseket a tőmbház 
szárítójában. A szűkös 
hely nem engedi a gyűj
temény bővítését, pedig 
a csábítás néha elég 
nagy. Nem vagyok híve 
az oltásoknak, noha is
merem az eljárás előnye
it. Az a véleményem, 
hogy a növényeket ter
mészetes körülmények
hez hasonló feltételek 
között kell nevelni. 

32. kép Tar Sándor növényei a kertben 
Fotó: Tar Sándor 

Tar Sándor 
SzatiTiámémeti 

Románia 



Horváth ImszIó 

MAGYAR KAKTUSZGYŰJTŐK 

Zusammenfassunp: Der Verfasser slelll einen der bekannlesten Sammler vor, nach dessen F.nahlung er 
die Stationcn des Lebens eines Kakleensammlers skizzierl. 

Abstract: The author introduces one ofthe most famous cactus collectors in Hungary who collects cacti for 
a very long time. We can get to know the iinportant 'stations' ofhis cactus collector's life relying iipon his 
teliing. 

TKTemrég Debrecen legrégibb kaktuszgyüjtöjéhez, Romhányi Tivadarhoz láto-
IM' gattam el. Immár negyven éve gyűjti és szaporítja a szukkulens növényeket, 

melyek töredékét a mellékelt képeken is látni lehet. A gyűjtemény nagy részét 
Gymnocalycium-ok alkotják, de találhatók még nagy számban Mammillariák, 
Echonofossulocactusok Sulcorebutiák, régebben pedig Paródiák és chiliéi növények is. 

Az elsö 
kaktuszt a deb
receni zsibogó-
ban, azaz a helyi 
vásárban sze
rezte be i g e i 
tjen. Ez - vagy 
inkább ezek - 3 
darab Echinopsis 
volt. Utána vette 
meg az elsö 
szakkönyvet, 
melyet Szűcs 
Lajos írt, és 
amely nagy se
gítséget nyújtott 
a gyűjtés elkez
déséhez. Eleinte 
a piacon besze
rezhető mago
kat vetette, a 
gyűjtemény 
gyarapításához 

pedig Szabó János néhai gyüjtötársunkkal összeállva utazgattak az ország különböző 
részeibe, így például Edelénybe, Gyulára, Dunaharasztiba. Az utóbbi helyen nem szíve
sen fogadtak kis tételben vásárló embereket, de mivel már odaértek Debrecenből, mire a 
helyiek felkeltek, ez meggyőzte az ottaniakat, hogy igencsak elszánt gyűjtőkkel van dol
guk. Ezért csak nekik megengedték, hogy válogassanak, amit akarnak. 

33. kép Romhányi Tivadar üvegháza mellett 
Fotó: Hon/áth László 
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35. kép Idős Ariocarpusok és Notocactusok 36. kép Echinofossulocactusok 
Fotó: Horváth László Fotó: Horváth László 
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Kezdetben az előszobában tatlotta a növényeket, majd fóliaházat csinált, 
és végül következett az üvegházépítés. Ma egy 7 m X 3,5 m - es üvegháza és 
egy ugyanekkora fóliája van. 

Romhányi Tiva
dar kedvelt alanyai a 
különböző klorofilt tar
talmazó és zöld szin
test nélküli kaktuszok 
oltásához az Echi-
nopsisok és a nem 
sarjadzó Trichocere-
usok. 

Ültetéshez bolt
ban kapható Florasca B 
földet, apró szemű só
dert és folyami homokot 
használ 2:1:2 arányban. 
Ehhez az igen jó vízát
eresztő talajhoz nem 
tesz semmiféle szerves 
trágyát. A növények 
gyökereit félig vissza
vágja ültetés előtt, és 
t>eszáradás után helyezi 
talajba őket. 

Vegyszerezni a 
növények kihordásakor 
- mivel nem fűthető az 
üvegház - szokott, 
aztán havonta egy al
kalommal, de gondo
san kerülve a kánikulai 
időszakot. 

Összességében 
elmondható, hogy 
Magyarország egyik 
legszebb Gymnogyüjteménye Romhányi Tivadaré és a többi növénye is elisme
résre méltó. Ezt több kiállításon való részvétele is bizonyítja. Kívánok neki az 
egyesület és a magam nevében jó egészséget és további sok szép kaktuszos 
élményt! 

37. kép Magoncok, a további elfoglaltság zálogai 
Fotó: Hon/áth László 

Horváth László 
Debrecen 
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Ligularia (latin): A fiamuvirágok 
nemzetsége, amely a fészkesvi-
rágúak (Compositae vagy 
Asteraceae) családjába tartozik. 
Viszonylag kis fa jszámú, a Pireneu
soktól Szibériáig elterjedt. Nálunk a 
valószínűleg jégkorszaki , védett ma
radványfaj, a L. sibirica élt Bátorli
geten és környéken, amit visszate
lepítettek. Jellemző rájuk a több 
fészkű összetett virágzat, amely 
legtöbbször sárga színű. 

Niche (francia; fülke, fészek): Az 
ökoszisztémának mint ökológiai 
környezetnek valamely térdarabja, 
amelyet egy adott populáció funkci
onálisan elfoglal. A hangsúly nem az 
elfoglalt téren (élőhely), hanem a 
funkción, az ökoszisztémában le
zajló anyag- és energiaforgalomban 
betöltött sajátos szerepében van. 

Orostachys: A varjúhájfélék 
(Crassulaceae) családjának főleg 
Kelet-Ázsiára jel lemző nemzetsége, 
amelyek a kövirózsákhoz (Semper
vivum, Jovibarba) hasonlóan 
levélszukkulensek. Virágzatukban 
nem csak a virágzati tengely csúcsán 
vannak virágok bogernyöt képezve, ha
nem a tengely alsóbb részétől is, füzér 
virágzatot alkotva. Általában mérsékelt 
éghajlatú területeken tarthatók. 

Rovaremésztő: Rovarfogó növé
nyek a Sarracaniales rend három 
családjának [Sarraceniaceae, kan-
csókafélek (Nepenthaceae) har-
matfüfélek (Droseraceae)] fajait 
foglalja magába, amelyekre je l lem
ző a speciál is, levéleredetü rovar
fogó szerv, a lágyszárúság, a su
garas v i rágszimmetr ia, az öttagú 
virág és a felsőál lású toktermés. 
Általában lápokban, mocsarakban 
vagy olyan élőhelyen élnek, ahol 
kevés vagy nehezen hozzáférhető
ek a nitrogén vegyületek, amelye
ket ízelt lábúakból pótolnak. Ro
varfogó készülékeik vagy csapdák, 
vagy összecsukódva vagy mirigy-
szőreikkel ragadják meg áldozatai
kat. Fehérjeemésztö enzimekkel 
rendelkeznek. 

Takahe: Új-zélandi bennszülött ma
ori elnevezése a guvatfélék 
(Rallidae) családjába tartozó 
Notornis manteli latin nevű, új-
zélandon élő, a mai guvatok közül 
legnagyobb testméretű madárnak. 
Tömzsi feketés-kékes színű, magas 
piros csörű kb. fél méteres madár, 
rőpképtelen, mellcsonti taraja már 
eltűnt, viszont jól fut. Magashegysé
gi hosszú füves mocsarakban él, 
ezekkel a fűfajokkal táplálkozik. Az 
európai ember és a háziállatai va
lamint az általa gerjesztett bozóttü-
zek a XIX. sz. végére majdnem ki
irtották a fajt, amelyet 1948 egy el
hagyott völgyben újra felfedeztek 
rendkívül kicsi egyedszámban. Az 
azóta tartó szívós védelem eredmé
nye, hogy mára több százas létszá
mával talán megmenekül a kipusz
tulástól. E következetes védelem 
azóta is a természetvédelem egyik 
jelképévé vált. 



Molnár Imre 

Kaktuszkiállítás Orosházán 

Zusammenfassuna: Der Autor berichtet über die in der provinziellen Stadt organisierte Ausstellung, die 
mit einem besonderen Erfoíg schloss. 

Abstract: The author reports on the exhibition organized in this provintial town and on the program which 
was very succesful. It was due to pariicipants. 

Az orosházi Dísznövényklub május 25 -27-ig hirdette meg a kaktusz és egyéb pozsgásnö-
vények kiállítását és vásárát, amit a Petőfi Művelődési Központban rendeztek meg. 

A fenti intézmény és Dísznövényklub közösen szervezte meg a kiállítást, amely az 
emeleten, - mintegy 120 m^-es teremben került kialakításra. A vásár pedig a kiállítási 
terem előtti folyósón, a galérián lett elhelyezve, mely lehetőséget teremtett a gyűjtők
nek ahhoz, hogy a kiállított anyagaikra is odafigyelhessenek, így magát az értékesítést 
sem kellett gazdátlanul hagyni. Ha volt valamelyik nézőnek kérdése a bemutatott nö
vényekkel kapcsolatosan - és ez nem volt ritka a gyűjtő tudott megfelelő tájékoztatással 
szolgálni. 

A szervezők minden kiállító részére értékes könyvet és egy agyagkerámiát ajándékoz
tak. A helybeliek számára Csáky Maronyák József festő képeit és munkásságát be
mutató, míg a többiek Orosházát leíró könyvet kaptak. 

Kiállításon összesen 17 gyűjtő mutatkozott be, ebből 8 orosházi, továbbá 9 más város
ból érkezett gyűjtő állította ki növényeit. Képviseltette magát:: Debrecen, Gyoma
endrőd, Hódmezővásárhely, Mezőtúr, Szeged, Szeged - Kiskundorozsma. 

A kiállított növények igényes, természetes díszítő anyagokból készített dekorációival, 
több mint 24 m^ felületet foglaltak el, amit szakképzett dekoratőr készített. Jó érzés volt 
látni azokat a képeket, amelyekkel az egyesületünk hozzá tudott járulni a díszítéshez. 
Orosháza szerény megítélésem szerint elsö helyezett lenne, ha a kaktuszos élet és a 
gyűjtök számában párhuzamot vonnánk a város lakosainak arányával. 

A látogatottság is a jó szervezést tükrözte. A déli órákban volt egy kis szünet - érthetően 
- de mind három nap kis híján telt házról beszélhettünk, amit az is bizonyít, hogy fizető 
vendég kb. ezer fö volt. Elsö nap folyamatosan érkeztek a diákcsoportok, ha jól figyel
tem meg, 9 -10 csoport követte egymást. A második napon a szakmai látogatók voltak 
a legtöbben, közel és távoli városokból, így szinte az egész nap ennek jegyében telt el. 
Vasárnap a gyermeknap tiszteletére minden gyermek díjmentesen látogathatta a kiál
lítást, s ennek eredményeként lelkes csacsogásuktól volt hangos a terem. A látogatók 
számára izgalmas volt a naponta megrendezett tombolasorsolás, melyen átlagosan 14-
15 növény és egyéb ajándék került kisorsolásra. 
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38. kép Részlet a kiállításról Fotó: ifj. Gábor Sándor 

A l<iállítást szervező Mű
velődési Központ veze
tője és a klub tagjai min
dent elkövettek a jó han
gulat és színvonal érde
kében. 
A képek csak betekintést 
sejtetnek a kiállítás han
gulatába, de nem adják 
vissza a valót, a családi
as hangulatot. így kö
szönöm meg, hogy jelen 
lehettem. 
Érdemes volt vállalni az 
utazást és a részvételt a 
kiállítás teljes időtarta
mára, melynek jutalma
ként szép élménnyel és 
tapasztalatokkal lettem 
gazdagabb. 

Molnár Imre 
Debrecen 39. kép A kiállítás egy sajátos kompozíciója 

Fotó: ifj. Gábor Sándor 



Epresi László 

Kaktuszos suli ! 

Zusammenfassunp: Der Verfasser probierte die Wurzelbildung der grünen Friichle aus wahrend die 
Friicbte das Phanomen der Topophysik zeiglen. 

Abstract: Ile has tried to make green fruit evolve roots and has applied it as a shoot-cutting. The fruit 
showed the phenomenon of topophysis during this procedure. 

Olvastam kedves Barna János gyüjtötár-
sam cikkét „Kedvenc medvetalp-kaktuszaim" 
címmel, melyben említést tesz a medvetalp
kaktuszok (Opuntiák) magházának, pontosabban 
termésének íjjra virágzásáról, ezt megerősítés
képpen szeretném igazolni. 

Mivel e növénynemzetség egyedei könnyebben 
szaporíthatok hajtásdugványozásról, mint magról, 
ezért inkább a gyökereztetéshez folyamodunk álta
lában a magvetés helyett. 

Az Opuntiák könnyű gyökérképződésében a 
termés sem kivétel. Ehhez azonban azt kell elemi 
(kivámi), hogy a termés elérje a kifejlett legna
gyobb állapotot, de még a zöld, éretlen helyzeté
ben le kell választani az anyanövényröl, majd -
hajtásokhoz hasonlóan - pihentetni a sebfelületet 
beszáradásáig, a másodlagos bőrszövet kialaku
lásáig. Ezt kővetően helyezzük a győkereztetésre 
előkészített edénybe, és biztosítsuk számára az 
optimális környezetet. 

40. kép Bimbót és újabb hajtást fejlesztő 
Opuntia termések Fotó: Epresi László 

Ha minden jól alakul, az így letett termés az adott év folyamán meggyökeresedik, és ha a kö
rülmények kedvezőek, 

|f- " ismét virágzani fog. 
Általában a virágzás 
után mint az anyatö 
szártagot fog nevelni, 
és így szaporítja gyűj
teményünk darabjait. 
A fotón bemutatott 
növények, a leválasz
tás utáni tenyészidö-
•szakban hozták virá
gaikat és hajtásaikat. 
Sok sikert kívánok a 
kísérletezéshez. 

41. kép A legyökeresedett termések továbbfejlődésük következő 
stádiumában Fotó: Epresi László 

Epresi IMSZIÓ 
Komárom 



Buglyó Péter 

Folyóiratszemle - KuaS 2000/10-12. 

2000/10. 

J M. Sotomayor M. del C. és munkatársai a Pelecyptiora 
«>asseliformis mexikói (San Luis Potosi) élötielyeit vizsgálták 

meg. Tanulmányuk legfontosabb megállapítása, hogy a faj kevésbé ve
szélyeztetett, mint az a köztudatban élt. így a sokmil l iósra becsíjlt egyed
számú fajt a CITES II. függelékébe javasolják átsorolni a mostani szigo
rúbb l-ból. > W. Niestradt rövid írásában a Rathbunia sonorensist ismerte
ti, megemlítve, hogy az elsö termesztésben virágzó példányt Izsákon látta 
Farkas János gyűj teményében. > A hideg feleltetés során szerzett ta
pasztalatait foglalja össze R. Schmied. A szerző azt találta, hogy számos 
faj esetén a kb. 5 °C-on való téli tartás kifejezetten előnyösen befolyásolta 
a következő évi virágzást. > A gyűjtésre érdemes pozsgások közül D. 
Herbel az Obregonia denegriit, a Lithops pseudotruncatel lát és a 
Lepismium monacanthumot ismerteti és il lusztrálja szép fotókkal. W. 
Rischer beszámolójában a mexikói Barranca del Gobre (Réz kanyon) vidé
kén tett utazásáról tudósít. Számos pompás fotó mutatja be a vadregényes 
táj jel legzetes kaktuszait: Echinocereus, Mammillaria és Coryphantha fajo
kat, -f A közelmúltban elhunyt W. Rauh, valamit R.D. Mangeisdorff dolgo
zata egy új madagaszkári Aloe faj, az A. ankaranensis spec. nov. leírását 
tartalmazza, -f Gyűjteményekben alig található szépvirágú és hamvasfehér 
levelű Kalanchoe pumiláról ír J . Ettelt. 

2000/11. 

K Gilmer és H.-P. Thomas érdekes írását találjuk a Puna 
«(Austrocyl indropuntia) clavarioides morfológiájáról a novem

beri szám elején. Munkájukból az is kiderül, hogy az argentínai faj nagy
méretű gyökérgumója eltérően fejlődik az élőhelyen és termesztésben, -f 
Egy Hylocereus undatus alanyból és a ráoltott Gymnocalycium friedrichii 
forma rubraból kifejlődött különös, szöveti korcsról (kimera) mutat be fény
képet és ismertetést W. Niemeier. A Kínából származó egyedülál ló példány 
érdekessége, hogy a torz növekedésű, inkább alanyszerü részen is a ne
mesre jel lemző virágok képződtek, -f P. J . Braun a közelmúltban leírt 
Orthophytum eddie-estevesiit mutatja be a KuaS olvasóinak is. A Brazília 
Minas Gerais tartományában honos új szukkulens bromélia kvarczúzalékos 
talajon él. -f „Több mint 80 peremtövis areolánként" mottóval olvashatjuk 
H. Wittner munkáját egy Mammillaria gracilis változatról. 
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A szerkesztőség kiegészítése szerint egy nagyon l iasonló változat már 
évek óta forgalomban van 'Buenavista' néven, -f A taxonómiai rovatban a 
néhai W. Rauh, valamint R. Gerold tollából találjuk az Aloe 
capmanambatoensis spec. nov. leírását, -f Igazán nagyszerű fotókkal il
lusztrálja munkáját W. E. Iliért, aki a Kis-Antil lák szukkulenstájaira kalau
zol. 4- D. Herbel a Mammillaria duweit, az Aloe pegleraet, a Rhipsalis 
f loccosa subsp. pulvinigerat, a Turbinicarpus schmiedickeanust, az 
Echeveria runyoniit és az Espostoa blossfeldiorumot ajánlja a f igyelmünk
be, leírásukat egy-egy szép fotóval is kiegészítve. 4 A novemberi szám 
végén még két ámpolnanővényről , a Schlumbergera opuntioidesrő,l vala
mint a Disocactus (Aporocactus) f lagell i formisról olvashatunk L. 
Rennemann, illetve J. Lautner jóvoltából. 

2000/12. 

Igen alapos munkájában R. Seídelt az afrikai baobab, Adansonia ta
xonómiáját, elterjedését, ökológiai jelentőségét, kormeghatározásának le
hetőségét és veszélyeztetettségét ismerteti, -f R. Kiesl ing, W. Rausch és 
O. Ferrari egy új Gymnocalycium faj , a G. kroenleinii leírását publikálják, -f 
G. R. W. Frank, W. Metorn és E. Scherer az Echinocereus lindsayi ne
gyedszázados történetét foglalja össze. A gyönyörű tövisű és magról köny-
nyen szaporítható faj ma már eléggé elterjedt a gyűj teményekben, így a 
baja californiai élőhelyek populációi remélhetőleg ezután sem kerülnek ve
szélybe. >- A Bemutatjuk rovatban olvashatjuk A. Hofacker munkáját a Dél-
Brazíl iában honos és nehezen tartható Paródia (Notocactus) fuscaról. 4- U. 
Thiemer-Sachse baja californiai út i-beszámolója található még a decemberi 
számban. > Három pompás fotó és ugyanennyi gyűjtésre érdemes pozs
gás D. Herbeltől: Ariocarpus f issuratus, Tylecodon buchhoizianus és 
Weberbauerocereus rauhii. -f A. B. Doweld a Leuchtenbergia nemzetség 
rendszertani besorolásáról közöl egy rövid tanulmányt, számos elektron
mikroszkópos magfénykép-felvétel lel i l lusztrálva. Eredményei nem támo
gatják a Leuchtenbergia és a Ferocactus nemzetségek szoros rokonságát. 
A Leuchtenbergia legközelebbi rokonainak a Neolloydia és Obregonia 
nemzetség tekinthetők. > Rendellenes, több bibeszált tartalmazó 
Mammil lar ia, Paródia és Tacitus nemzetségben fajok virágairól ír és közöl 
fotókat R. Schade. 

Dr. Buglyó Péter 
Debrecen 



Ficzere Miklós 

Könyvismertetés 

Sorin Victor Copácescu: Cactusii monografie (Kaktusz monográfia). 
Ceres Kiadó, Románia, Bukarest, 2001, ISBN 973-40-0479-4 

Az emiitett mü nem régiten került kezembe és 
áttanulmányozását követően elmondhatom, hogy 
mind tartalmilag, mind minőségileg olyan átfogó, 
kaktuszokkal foglalkozó enciklopédikus könyv 
látott napvilágot Romániában, amely hasonló 
vállalkozású a Közép-Kelet európai szakiroda
lomban ismereteim szerint még nem jelent meg. 
A vállalkozás nagyságára jellemző, hogy 696 
oldalon 239 kaktusznemzetséget ismertet és 
ezen belül 4482 fajt és változatot ír le részletesen. 
Külön erénye a könyvnek az, hogy a 220 fekete
fehér fotó mellett 1184 ! színes képen mutatja be 
a tárgyalt fajokat és változatokat. A színes fotók 
nagy része minőségileg kiváló, kisebb része az, 
ami kifogásolható, de gondoljunk bele: egy ilyen 
hatalmas vállalkozás esetén mennyire valósitható 
meg az, hogy a titka, nem egyszer monotipikus, 
kis területen előforduló fajokról kiváló minőségű 
képet készíthessünk, ha lehet, éppen virágzás
kor? A taxonok főldnajzi előfordulását, elterjedé
sét, ezen területek tematikus viszonyait több 
térképen követhetjük nyomon. 
A könyv részletesen ismerteti a kaktuszok törté
netét, felfedezésük folyamatát és azokat a kak
tuszkedvelő kutatókat, akik ezen növények felfe
dezésében, megismerésében és rendszerezé
sétjen múlhatatlan érdemeket szerezlek. Külön 
fejezet tárgyalja a kaktuszok morfológiáját, életta
nát és kőmyezeti igényeit. 144 rajzon szemlél-
he^ük a nemzetségekre jellemző virágtipusokat 
és 27 rajzon a terméstípusokat. Táblázatból 
megláthatjuk, hogy a nemzetségek, ill. néhány 
kiemelt faj melyik hónapban virágzik megfelelő 
tartási körülmények között. Kimerítő ismereteket 
kapunk a kaktuszok genetikájáról, termesztési 
technológiáiról, szaporításuk különböző lehető
ségeiről, és megismeriTe^ük a kaktuszok rend
szertanát. Itt említem, hogy a szerző külön tárgyal 
olyan nemzetségeket, amelyeket összevontak. 
Ezt azonban nem tartom hibának, mert vannak 
botanikusok, gyűjtők stb. akik 
elfogadják az összevonásokat és vannak, akik 
nem 

nem. A nemzetségeket, fajokat és változatokat 
több mint 450 oldalon tárgyalja a szerző. Külön 
könyvjelzőn találhatók a rövidítések, így olvasás 
közben nem kell a rövidítések jelentése után la
pozgatnunk. A nemzetség elnevezés alatt megta
lálható az ís, hogy az adott nemzetségbe hány faj 
és változat tartozik, majd a nemzetség ismertetése 
után a szinonim elnevezések is olvashatóak. A 
könyv végén 48 fotót találhatunk klorofill defektu
sok, monsztrozikus és eristata növekedési rendel-
lenességü növényekről. 
A könyvet minden, kaktuszokkal foglalkozó 
gyűjtötársamnak ajánlom megvételre, mert a 
román nyelv tudása nélkül is nagyon jól 
megértietö a könyv tartalma, köszönhetően 
a sok képnek, rajznak, táblázatnak stb. 

Ficzere Miklós 
Debrecen 



Epresi László 

Növényritkaságok: Dorsteniák (Moraceae) 

Zusammenfassunp: Der Aiilor stelll einige Anen aus der Gattung Dorstenia mit caudex vor und schreibt 
iiber ihre Ansprüche. 

Abstract: The writer of this article introduces genus of Dorstenia with caudex and the needs of these 
plants. 

Az eperfafelék (Moraceae) családjának két ismert és gyűjteményekben eléggé 
elterjedt nemzetsége van, a Dorstenia és Ficus. Szukkulens fajok. A Dorstenia 
nemzetségből főleg Afrikából és az Arab-félszigetről származókat ismerjük A 
Dorstenia foetida és a Dorstenia crispa ezek alacsony bokrok egyenes pozsgás 
ágakkal. Vegetációs időszakban különös lándzsaszerü leveleket, melyek szélei 
hullámosak, fejlesztenek, nevelnek. Levelekkel együtt hozzák ki a szokatlan alakú 
virágaikat. Ezek úgy nevezett „cenantia", melyek kerületein húsos kemény „csücs
kök" vannak. így hasonlít a gyermekrajzok napocskájához. A cenantia ágyból 
lassan kipotyognak az érett magok, melyek akár a növény mellett is képesek 
azonnal kicsírázni. A Dorsteniák között még akadnak egyenlőre elérhetetlen fajok 
is, Közülük egyik a Dorstenia gigás, ritkaság, és csak a Sokotra-szigeten található. 
Megvastagodott palackszerü törzsével elsö látásra valamely Pachypodium-ra 

hasonlít. Hasonló növésű, 
de sűrűbb ágazatú külön
legesség a Dorstenia 
gypsophila Szomáliából. A 
Dorsteniák nyáron több vi
zet és félárnyékot igényel
nek, a magvaik közül azok 
csíráznak a legjobban, 
melyek az anyanővény kö
zelében esnek a talajra. Az 
általunk vetett magvak ne
hezebben kelnek? Télen a 
Dorsteniák eldobják leve
leiket, ekkor az öntözést 
szüneteltetni kell. Telelte-
tésük kb. 15 °C- on ideális. 

42. kép Dorstenia foetida 
Fotó: Epresi László 

Epresi IMSZIÓ 

Komárom Irodalom: Július Matis: Pestujeme sukulenty 



Papp László 

A Thelocactusokról I . 
Bevezetés: A nemzetség és a rendszerezésének története 

Zusammenfassuna: Der Botaniker-AiUor versucht die iiber die Geschichte, die biologische 
Eigentümlichkeiten, die Verbreüung und den Lebensort, bzw. über die Lebensweise und die Ansprüche dieser 
Gattung aufzufindbare Informationen zusammenzufassen. 

Abstract: Introduction: The history of the Thelocactus genus and üs classification 
The botanist author tries to summarize the knowledge on the history, classification, anatomical and 
physiological feature, life, habüat, distribution and the needs of these plants. He will also give these 
information at all the species classified into this genus. 

Afent i nemzetség sokak számára az egyik leglátványosabb, legkülönlegesebb 
virággal megáldott, „tipikus" kaktuszmegjelenésü, ugyanakkor különleges fajokat 
magában foglaló, jellegzetes és szépségük folytán kedves genus, amely még 
ráadásul viszonylag kicsiny fajszámú és mai rendszerében is jól átlátható. 

A Thelocactus nemzetségnevet Britton és Rose alkotta meg 1922-ben a 
Torrey Botanikai Klub folyóiratában (Bulletin of the Torrey Club), leírva azt, még
pedig 49. szám 251. oldalán, amelyet kiegészítettek híres klasszikus munkájuk
ban, a The Cactaceae-nek negyedik kötetében 1923-ban. 

Ók e nemzetséget a saját rendszerükön belül, a Cereae tribus, 
Coryphanthanae altribusában helyezték el. 

A subtribus tagjai a következöek az ö beosztásuk szerint. 
1, Ancistrocactus. 8, Escobaria 
2, Thelocactus 9, Bartschella 
3, Neolloydia 10, Pelecyphora 
4, Mamillopsis 11, Phellosperma 
5, Cochemiea 12, Dolichothele 
6, Coryphantha 13, Solisia 
7, Neobesseya 14, Neomammillaria 

(A mai rendszerekben a 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14 nemzetségek, a Mammillaria 
jelentős fajszámú Mammillariagenushoz tartoznak, ezek a nevek alnemzetseg 
megjelölésére maradtak csak meg.) 

A többiek közül csak a 2., 3., 6., és a 10. nemzetség nevek élnek, különö
sebb összevonások nélkül a modern rendszerekben, az utókorra szállván. 

A Thelocactus név, az erőteljes, néha vaskos szemölcs, vagy dudorszerü ki
emelkedésekre utal, amelyek a bordájukat tagolják, görög eredetű és csecsbim
bót, emlőt jelent. Britton és Rose munkájukban végül is ezen jelleg alapján sorol
ják e subtribusba a Thelocactusokat, amelyek akkor ismert fajai korábban az 
Echinocactus nemzetségbe soroltattak. 
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Érezhető a besorolás némi ellentmondása, hiszen itt a nemzetségek többsége 
mammillaroid, s bár a Thalocactusoknal, a virág nem közvetlenül a tövises 
areolából fejlődik, hanem attól kissé távolabb (1-2 mm-rel), de semmiképpen nem 
a dudor oldalán lévő barázdából, s még kevésbé a hónalji (axillaris) területből. (Az 
is biztos, hogy amit a felsorolt tizenegy genus határozókulcsában írnak a nemzet
ségükről, mi szerint: az ovarium többé-kevésbé pikkelyes, a viráguk harang alakú, 
rövid csövei, tövisek nem horgasak, dudoraikon nincs mély barázda, termésük 
pikkelyes, teljességében a mai napig igaz és jól elkülöníti a 13 egyéb, felsorolt 
nemzetségtől.) 

A nemzetség leírásánál azok jellemzését a következőképpen fogalmazzák 
meg. „E kaktuszok közepes méretűek, gömb alakúak vagy néha nyomottak; tövi
sesek, gyakran sűrű tövisruházatuk van; a bordáik száma kevés alacsonyak vagy 
laposak, határozatlanul vagy erőteljesen, választódnak el, gyakran spirális lefutá-
súak és dudorokra osztottak, a virágzó dudoraik többé-kevésbé barázdáltak felül 
(a dudor elején); a virágaik a növény csúcsa körül fejlődnek ki a legfiatalabb du-
dorokból, jóval nagyobbak, mint a subtribus többi nemzetségéé, harang alakúak, 
nappal nyílók; az ovariumon általában kevés pikkely van, axilláik csupaszak; ter
mésük ismereteink szerint szárazak, megéréskor egy alapi nyílással rendelkez
nek, magvaik feketék, finoman dudorosak, és egy méretes alapi hilummal* ellá
tottak." 

Britton és Rose akkor az alábbi tizenkét fajt sorolta az általuk létrehozott nem
zetségbe. 

1. / T . hexaedrophorus (Lemaire, 1839), ezt jelölték meg típusfajnak. 
2. / T . rinconensis (Poselger), 1855) 
3. / T . lophothele (Salm-Dyck, 1850.) 
4. / T . phymatothele (Poselger, 1855) 
5. / T . buekii (Klein, 1859) 
6. / T . leucacanthus (Zuccarini, 1837) 
7. / T . nidulans (QuehI, 1911) 
8. / T . fossulatus (Scheidweiler, 1841) 
9. / T . tulensis (Poselger, 1853) 

10. / T . Iloydii (Britton et Rose, 1923) 
11. / T . bicolor (Galeotti, 1848) 
12. / T . pottsii (Salm - Dyck, 1850) 

[A leírók (auktor) zárójelben lévő neve után akkor - kivéve a T.lloydiit - Britton 
és Rose neve íródott, ma viszont már Andersen 1987-ben megint revíziós mun
kájában csak az 1, 2, 6, és 11, faj maradt meg önállónak, a többit besorolta válto
zatként az 1987-ig felfedezett fajokhoz.] 

Backeberg híres, nagy művében, a Die Cactaceae 5 és 6 kötetében tizenkét 
fajt és ezenkívül nyolc varietast ismertet, így: 

1. / T. hexaedrophorus és var. fossulatus 
2. / T . heterochromus -\Neber, 1896, amelyet Britton és Rose a T. pottsii 

szinonimájának emleget 
3. / T . rinconensis 
4. / T . lophothele 
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57 T. phymatothelos 
6. / T . bueckii (Backeberg elírása a ,c' betű 
7. / T . tulensis 
8. / T . nidulans 
9. / T . krainzianus (Oehme, 1940) 

10. / T . Iloydii 
11. / T . bicolor, var. pottsii, var. bolansis (Rünge in. Schuman, 1898), var. 

tricolor (Schumann, 1898), és a var. texensis (Backeberg, 1962) 
12. / T . wagnerianus (Berger, 1929) 
13. / T . hastifer (Werdermannet Nödeker, 1931) 
14. / T . flavidispinus (Backeberg, 1951) 
15. / T . schwarzii (Backeberg, 1950) 
16. / T . leucacanthus, var. schmollii (Werdemann, 1939) var. 

sanchezmejoradai (Megran, 1958) és a var. porrectus (Lemaire, 
1938, Britton és Rose szerint szinonim a T. leucacanthus-szal) 

17. / T . ehrenbergii (Pfeiffer, 1938, ez is szinonim Britton és Rose szerint 
a T. leucacanthus-szal) 

Buxbaum (1971) megjelent, kiegészített rendszerében a Cacteae tribus vona
lához tartozik nemzetségünk. Ebbe a vonalba tartoznak még a következő genu
sok. 

1, Scierocactus, 
2, Pediocactus, 
3, Utahia, 
4, Coloradoa, 
5, Ancistrocactus, 
6, Hamatocactus, 
7, Oehmea, 
8, Cumarinia, 
9, Echinomastus, 

10, Neolloydia, 
11, Rapicactus, 
12, Mamilloydia, 

(A modern rendszerekben már csak 1., 2., 5., 9., 10. nemzetségek maradtak 
önállóak, a többit összevonták, ill. más nemzetségbe sorolták. 

Haage W.(1981) nagy volumenű müvében (Kakteen von A bis Z) 23 fajt ír le tel
jességében, de nem akar állást foglalni a Thelocactusoknak a Gymnocactus 
nemzetséggel felismerhető rokonsága miatt a felsorolásban így több, utóbbi ge
nusba tartozó fajt is megemlít. 

Folytatjuk. 

Papp László 
Debrecen 
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JHTejfegeAr 
• 

Megvételre keresem: Borhidi 
Attila: Kubában térképeztünk. 

Bp. Gondolat Kiadó, 1974. 
könyvét továbbá egyéb kaktu
szokkal foglalkozó szakirodal

mat gyűjtök. Vétel és csere 
céljából 

keresek partnereket! 
Herczeg István 

4200 Hajdíjszoboszló, 
Kösialja u. 22. sz. 
a 06-52-360 939 

• 
Megvételre keresek 

Blassfeldia növényeket. 
Fajonként 2-2 példányt 

vásárolnék 
Krapomperger Károly 4405 
Nyíregyháza Margaretta u. 
17/a 9 (42) 492-028 

• 
Gyűjtötársaink részére 

keresünk cserepeket ké
szítő vállalkozót, aki kerek 
vagy szögletes cserepet 
gyárt, 3, 5, cm méretben. 
Információt a szerkesztő

ség címére kérjük 
megküldeni. 

• 
Cserére ajánlom a következő 
magokat és növényeket. 
Talinum natalensis, Bowiea 
volibilis magot, vagy növényt. 
Kedrostis africaina növényt. 
Cissus tuberosa, Plectranthus 
emestii növényt. 
Cserébe, észak- és dél-ameri
kai, afrikai, madagaszkái, 
gumós, kaudexes növényt 
vagy magot kérek. 

Epresi László 
Komárom 2900 Barcza u. 

6. a 06-34- 340-025 

• 
Egyesületünk várja azon adomá
nyozó, segítőkész tagjait és 
szimpatizáns gyűjtőtársak Jelent
kezését, akik magadományaikkal 
támogatni tudják folyóiratunk 
színes nyomtatását. A felajánlá
sok lehetnek kaktuszmagok, 
afrikai és egyéb, más pozsgás-
magvak. Az adományokat a 
szerkesztőség címére köszönettel 
várjuk. 

Egvesületünk magfelelőse: 
Szani Károly 

Cím.: 4032 Debrecen 
Lehel u. 10 sz. X I V / l l l sz. 

S 06-.52-439-479 
• 

Elfogadható áron keressük.: 
Csili Kaktuszkedvelő Szakkör 
Tájékoztatóját 1966-1979 Bp. 
Hajdú-Bihari Kaktuszkedve-
lök Tájékoztatóját 1971-72, 
1975-76. Debrecen. 
Kaktusz-VUágot 1971-1979. 
Bp. Debrecen. 
Kakteen und andere 
Sukkulenten-t 1949-1971, 
Stuttgart. 
Ajánlatokat a szerkesztőség 
címére kérjük. 

• 
Egyesületünk ez év
ben is kiadta a 2002. 

évi fal inaptárát. 
Készítésénél igyekeztünk 

gyűjtőtársaink és vásárlóink 
javaslatait figyelembe venni. 
Az augusztus 18-20-i kiállítá

son és vásáron már kapható, s 
ezt követően megrendelhető. 
A falinaptár címlapja folyó
iratunk 113 oldalán látható. 

Ára: 1 000 Ft 
Postázás esetén + csoma

golási és postaköltség. 

• 
Reklámlelietőségeket biáosítunk 
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-kinálok rovat

ban 
Tisztelt olvasóinknak biztosí
tunk gyűjtői tevékenységükhöz 
kisebb hirdetési lehetőséget, 
közlendőik közreadását. Min
den megkezdett 10. sor 200 Ft. 

• 
Egyesületünk kiadásában 

megjelenik 

AMELOCACTUS 
NEMZETSÉG 
monográriája. 

A könyv szerzője 
Ü J R É T I 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 időpont
ja: 

2001 november hó. 
Gyűjtőtársaink és olva

sóink előjegyezhetik szer
kesztőségünk címén. 

Ára 3000 Ft önköltségi 
áron, 

+ csomagolási és postakölt
ség. 






