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Papp László 

Szerkesztői üzenet 

Együtt akarni! 

Zusammenfassuna: Der Chefredakteur schreibt űber die Kraft der Zusammenarbeit, mit der die 
Geselischaft eine erfolgreiche Aussteliung organisiert, einen Wandkalender für 2002 publiziert, 
einen Steingarten eingeweiht und auch die Zeitschrift publiziert hat. 

Abstract: The editor-in-chief author writes about the power of our common activity which has 
resulted in several things: the successful exhibition of cacti, the publication of wall calendar of 
2002, the inauguration of succulent rock garden and the edition of latest issue. 

Ujabb negyed év telt el, újabb eredményekkel és nehézségekkel, ugyanúgy ahogy az élet más 
részein Is haladunk lépve előre és meg-megbotolva. Szeretett és gondozott növényeink sorsa is ez, 
hiába a legodaadóbb ápolás, mégis lesznek egyedek amelyek elpusztulnak, ha másért nem, mert az 
ő koruk is véges. Az élet elválaszthatatlan része a halál, amelyen új élet sarjad. Újabb hitre sarkallva 
azt aki ezt érzékeli! 

Egyesületünk kezdő kis csapata egyre nő, akiket egyben tart a szellemi, erkölcsi és tárgyi 
produkció, amely úgy jó, ha ettől a kezdettől kezdve, egyre több csatlakozónak is terméke lehet. 
Vajon ezt akarjuk-e mindnyájan ? Biztosan, s ha ezt nagyon akarjuk, tettel és segítséggel, 
akkor túl lehetünk az időre készség -egyébként jogos - kívánalmán, a kétes hírű napi sajtóvá 
degradálás vágyán, akkor beláthatjuk, hogy mi is tehetünk annak érdekében, hogy ne késsen 
lapunk megjelenése, s továbbra is érték lehessen, s folyóiratként vegyék számba itthon és 
máshol. 

Eredmény az is, hogy augusztusban szép sikerrel zártuk második, országos kiállításunkat, 
többen akartuk a megszokottnál, s ez meglátszott minden részletében. Azt hiszem ezt nem 
csak én látom így, köszönet érte mindenkinek aki velem, velünk akarta és csinálta is. Igazán 
részévé váltunk a debreceni és országos ünneplésnek, vendégeink többsége is ezzel az ér
zéssel telt el, miközben a karneváli hangulat is hatott rájuk. Nem magszokott akarás eredménye 
volt a fali naptár megjelenése is, egy páran akartuk, s legfőképp Horváth László barátunk, ezt is 
sokan köszönhetjük meg ! 

Többen akartuk, hogy összejöveteli helyünkön, a debreceni Állat-és Növénykertben pozs
gás sziklakert épüljön és az általunk adományozott növényekből élő kertté váljék, de leginkább 
Ficzere Miklós barátunk, neki is minden elismerésünk! 

Szeptember 28-án eltemettük legidősebb gyűjtőtársunkat Romhányi Tivadart, 29-én szikla
kertet avattunk, az ő emlékére, az ő növényeivel is, mert erre az életben való hitre valószínűleg 
Ö Tivadar bácsi kért volna leginkább minket. Az élet nem állhatott meg, mert akartuk. 

A többi kiadásaink (könyvek) sem állhatna meg, mert megint csak néhányan ezt akarjuk, ha 
szerényebben is mint terveztük, talán csak rövidebb angol bevezetővel, de meg fog jelenni! 
Ebben biztos vagyok, ha érzem, hogy sokan akarjuk és segítjük tetteinkkel e céljainkat! 

Ezért kértek Benneteket, kik olvassátok és akarjátok a Debreceni Pozsgástárat, tegyetek 
érte, legyetek Ti is alkotói, szellemi kincseiteket, tapasztalataitokat osszátok meg mindnyájunk
kal ! 

Köszönet érte mindegyikötöknek! 

Papp László 
A DKKE elnöke-főszerkesztő 



Schroeder Nóra és Michael 

Élménybeszámoló - Gran Canaria 2001 január 

Buenos días, senoras y senores ! Bienvenido! 

Zusammenfassuna: Bericht űber eine Reise nacti Gran Canaria. Neben vielen interessanten 
Aspeliten zu Land und Leuten sowie zum Lebensstil der Canarios und Touristen wird 
ausfuhriich über die zahlreichen endemischen Pflanzen wie Euphorbien und Aeonien berichtet 
und eine Kakteenzuchtanlage sowie der "Járdín Botánico" - einer der berühmtesten 
spaníschen Botanischen Garten - vorgest elit. 

Abstract: Authors relate the their experíences gained ín the Canaríes introducing succulents, 
endemic Euphorbia species, the Aeoniums, the botanical garden, cacti and they say about 
tourism here. 

Egy utolsó pillanatban megvalósult utazással mégiscsak beszorítottunk egy 
kis nyarat a télbe, s két hétre elrepültíjnk Gran Canariára. Itthon (mármint Né
metországban) éppen fagypont körüli időjárás volt, így a repülőt - talán a meg
nyugtatásunkra is - a felszállás előtt még fagyállóval lefújták. Odafenn végül is 
mínusz 54 fok volt, nem igaz? Vicces télikabátban megérkezni a szigetre, ahol kb. 
plusz 24 fok meleg volt. 

Busszal vittek a szálláshelyünkre, az első élményünk a tájról lehangoló, csak 
kopár köves föld, sok civilizációs szemét, hatalmas melegháznak nevezhető tá
kolmányok, ahol nő a turisták paradicsoma, banánja stb. (Nehogy már ne kapják 
meg azt a luxust, amit már otthon megszoktak!) Ezek az embermagasságú mű
anyag fóliasátrak, többször foltozva, botokkal megtámogatva, főleg a szél miatt, 
mert az egykettőre kiszárítaná a talajt. A szigeten van ugyan néhány nagy víztá
roló ill. duzzasztó, de most mind üres volt, mert már hosszabb idő óta nem esett 
eső. így az összes vízszükségletet a tengervíz bepárlásával nyerik. A hozzá 
szükséges energia egy részét pedig a szél szolgáltatja, sok helyen a parton fo
rognak a szélgenerátorok*. Ahol valami növény nő, biztosan mesterségesen lo
csolják. A szállás nagyon jó volt, egy kis bungaló, fürdőszobával, hálószobával, 
nappalival, konyhával. Kétméteres hibiszkuszsövény kerítette el a kis teraszt a 
szomszédtól. A lefolyókat azonban mindig be kellett használat után dugni, feljö
hetnek bogarak - mondták. A félpanziós ellátás nagyon bőséges volt, este - reg
gel az ember dugig ehette magát, természetesen német ízlésnek megfelelő éte
lekkel. Érdekes módon alig volt a kínálatban marhahús. Mintha hallottak volna 
már a BSE-ről. 

Az első napokban próbáltunk a helyi tömegközlekedéssel megbarátkozni. Ha 
azonban egy busz megtelt, jó spanyol lazasággal a sofőr a többi megállóban már 
meg sem állt, így bizonytalanná vált az időt beosztani, s a buszmegállóban 
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nem a legszebb napozni. 
A buszok a keskeny és palánk nélküli hegyi utakon végigdöngetnek, legfel

jebb a kanyarokban dudálnak - s közben az egész utat elfoglalják. Néha úgy 
éreztük, hogy az egyik kerék már nincs is az úton .... 

Ezért néhány nap után mégis csak béreltünk egy kis autót - bár volt egy-két 
kis szépséghibája, (a jobb tükör össze volt törve, a bal ajtó zsanérja beteg volt, s 
néhány horpadás jelezte, hogy használták) de jól futott egész idő alatt. 

Természeti csoda folytán a sziget a sok turista nyomása alatt nem süllyedt 
még el (állítólag a Kanári szigetekre egy évben 6 millió turista ömlik). Ha az is
mertetöknek hinni lehet, a turisták legtöbbje ott esik rá a törölközőjére, ahol a 
repülőtéri busz kirakta, s két hétig ott napozik. Jobb is így, mert ha elözönlének a 
hegyi utakat, nagy baj lenne! 

így aztán az egész szigetet nyugodtan bejártuk (alig maradt be nem jelölt út 
a térképünkön) s a végén már meg is szoktuk a meredek kis hegyi utakat. A szi
get déli része száraz, a vegetáció* ennek megfelelő, sok helyen nő a tipikus 
kandelaberkutyatej (Euphorbia canariensis), (címlap fotó) Senecio kleinii, Opuntiak, 
különböző Aeoniumfajok, kígyószisz (Echium sp.) mely éppen virágzott, az agavé 
(Agavé americana) mint a gaz, sokszor egész hegyoldalakat beborít, a Juba ki
rály féle kutyatej (Euphorbia regis-jubae), mely szintén virágba borult és egész 
hegyoldalak sárgállottak tőle. A völgyekben különböző pálmafélék honosak, főleg 
a kanári datolyapálma (Phoenix canariensis), mely azonban nem terem ehető 
termést, ellentétben a szigeteken meghonosított banánfával és mandulafával, 
melyek bőségesen teremnek. Ottlétünkkor éppen teljes virágban pompáztak a 
mandulafák. A magasabb helyeken sok a levendulabokor is. A völgyekben és az 
út mentén egy Afrikából származó tüskés kórószerü növény (Launaea 
arborescens) s Opuntia a legjellemzőbb, melyet szintén behurcoltak valamikor, s 
azóta nem lehet kiirtani. (2 sz. kép) Már Dél-Afrikában is hallottuk, hogy az Opuntia 
nem a legszerencsésebb jövevény volt, mert vízigénye az ott honos növényeknél 
nagyobb, s kiszorítja azokat. Persze jó keresetet biztosított egy időben az 
Opuntián élő Cochenille-tetü tenyésztése. Nem tudom, tudják-e a nők, hogy pl. a 
rúzs piros színanyagát ebből állították elő? 
A sziget északi részén a hegyoldalakon a több pára miatt kanári fenyő (Pinus 
canariensis) honos, sajnos a babérfaerdőböl már csak alig van, s a behozott eukalip
tuszfák gyorsabban nőnek. Nagyon szép volt a mindenütt virágzó cinerária (Senecio 
cruentus). A szigetet a barrancok - mély völgyek - sugárirányban tagolják s a nyugati 
oldalon meredek sziklaként végződnek a tengerparton. Az utak így az egyik hegyol
dalon felkígyóznak s a másik oldalon ugyanígy le. Sok a vadnyúl, ezeket vadásszák is 
- a boltban megnyúzva a fejükkel együtt lehet kapni, nehogy a turista azt higgye, 
macskáról van szó - melyből az egész szigeten szintén rengeteg van. A Beisel féle 
kaktuszkertészet (egy németországi kaktuszkertészet tulajdona) San Nicolásnál - a 
Cactualdea park - bár nagy területen van, s érdekes, ahogy a kaktuszok úgy vannak 
kivetve, (3 sz. kép) mint pl. Magyarországon a kukorica, de kissé gondozatlannak tünt -
a belépő pedig borsos. Körülnézni itt is lehet, sőt ingyen lehetett a helyi borokat meg
kóstolni, de ha egy turistacsoporttal megy az ember oda, nem ússza meg a folk
lór előadást sem, van azonban étterme sőt még kis 
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giccsboltja is. Növényeket is lehet vásárolni jó drágán. 
Nem volt azonban belépő a botanikus kertbe (Jardin Botánico) Las 

Palmastól kicsit délre, mely hatalmas területen nagyon rendezett és változa
tos. A kertet 1952-ben alapította a svéd botanikus Sventenius. A Kanári szi
getek ill. az ún. Makronéziai szigetek endemikus bennszülött növényzetét itt 
egy helyen lehet megismerni. Jelentős a szukkulens gyűjteménye is. Rendkí
vül sok az Aeoniumfaj: Ae. balsamiferum, Ae. rubrolineatum, Ae. deorum, Ae. 
subplanum, Ae. nobile (La Pálma szigeten endemikus), (69 sz. kép) Ae. 
hierrensis és még estig lehetne sorolni őket. Külön csoportokba, különálló 
kertrészletekbe rendezve az Euphorbiák: E. handiensis (4 sz. kép) (szigorúan 
védett endemikus növény Fuerteventurarol), E. pseudocactus, E. bravoana, 
E. lignosa, E. candelabrum, E. xylophylloides, E. echinus, E. neriifolia, E. 
aphylla (70 sz. kép) stb., egyik szebb, mint a másik. Aztán az agavék (köztük 
egy gyönyörű Aloe suzanne (Madagaszkár), (6 sz. kép) áloék és sárkányfák 
(Dracaena draco) (7 sz. kép) szép példányai, valamint a Teneriffáról származó 
Corepegia dichotoma! (5 sz. kép) A Jardin Botánicóban két és félnapot is töl
töttünk, de mindent még így sem láttunk! 

Közelben hatalmas beomlott kráter is van, a Caldera de Bandama. Teror 
egy helyes kis régi város, jellegzetes házakkal s faerkélyekkel, nagy temp
lommal, mely a sziget vallási központja. Vasárnap mentek a spanyol családok 
szépen kiöltözve az istentiszteletre s utána a vásárba, mely igen színes volt. 
Sok helyi nyalánkságot, péksüteményt, vásárfiát, szentképeket árultak és sok 
az afrikai árus is. Legszebb kilátás a Roque Nubloról és a Cruz de Tejedéről 
volt a sziget közepén - 1700 m magas, s róla át lehet látni Teneriffára a 
szomszéd szigetre, s annak magas hegycsúcsára, amelyen még hó is van, 
(Pico del Teide, 3718 m-rel a legmagasabb spanyol hegy) a felhőkből kikan
dikálva. (1 sz. kép) Egyszer még egy hegyi főldútra is eltévedtünk - visszafor
dulni már nem lehetett, csak előre kb. 7 km! Csoda, hogy a kis autó kibírta az 
utat, amire a hegyi kecskéken és néhány különc gyalogos turistán kívül más 
nem tévedt. 

A tengerparton mindig érős szél fújt, nem is lehet észrevenni ezért a nap 
erejét. Végig kb. 24 C fok volt és szikrázó napsütés. A tenger 18 fokos és 
sós, az úszómedence melegebb, de klóros! Kevés a homokos part, főleg 
csak Maspalomasnál, a déli csücsökben, ahol viszont szép nagy, sárga ho
mokdűnék vannak. Itt utolsó nap a cikk szerzője megmentette egy kábítósze
res életét. Igaz, a hapsi ráfogta a kését, de erre az utolsó 2000 pesetát ö ön
ként neki adta s vehetett magának újra egy löketet. Állítólag sok a kábítósze
res, de az orosz és román maffia is jelen van a szigeten. Éppen ezért a leg
több szállodának saját biztonsági őre van, csak az ott lakók mehetnek be, s 
éjjel is őrzik a szálláshelyet (a legtöbb turista egyébként éjjel szórakozni 
megy, s hajnalban ittasan haza...) 
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Ez a nagy turizmus mellékterméke. A hivatalos nyelv a spanyol, ezt pró
báltuk tanulni is, mert tetszik. A szállodai övezetben főleg németet lehet 
hallani, de sok a skandináv, holland és angol turista is. Magyar szót is hal
lottunk néha. 

Az igazi turistacsemegéket, mint tevegelés, szamárral való fénykép, 
pólóing Gran Canaria felirattal, folklórnak nevezett rendezvények, termé
szetesen kihagytuk most is. Safari túrára sem mentünk, de láttuk visszatér
ni a jeepkaravánt a teljesen leporolodott boldog turistákkal. Mindenütt most 
is szörnyű tempóban építkeznek, a szigetlakók ma már szinte csak a turiz
musból élnek. Szörnyű nézni ezeket az ún. ágy-várakat, ahova aztán el
szállásolják a sok fehér pólóinges, forrónadrágos, egy kiló arannyal feldí
szített, főleg öreg turistákat, hogy azok aztán feketére égve mehessenek 
haza, ügyet se vetve a sziget botanika szépségeire. 

Szóval: hasta la vista! 

7, kép Sárkányfa-liget (Dracaena draco) a Jardin Botánicóban 
Fotó: Schroeder Nóra és Michael 

Schroeder Nóra és Michael 
Németország 

mdschroeder@mTix.de 

mailto:mdschroeder@mTix.de
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Ficzere Miklós 

Varjúhájfajok mint a pozsgás sziklakert növényei 

Zusammenfassuna: Der Autor fángt fiiermit eine Artikelserie über die Beschreibung der 
in der gemáBigten Zone, im kontinentalen Klíma haítbare, mit ásthetischem Wert 
verfügende Sedumen und mit der Cfiarakterístík der Gattung an. 

Abstract: T/ie wríte of this article ínítíated a seríes on sedum species breeded outdoor 
under the contínental cíimate ín temperate zone and descríbes the characterístics of this 
genus which plants have got aesthetíc values. 

Sedum alboroseum Bak. 
Magyar név: nincs. 
Termőhely: Kelet-Ázsiai származású, homokos, köves sziklás talajokon él. 
Jellemzői: megjelenésében a pompás varjúhájhoz (Sedum spectabile) hasonlít. 
Kertészeti termesztésben nem nagyon megtalálható faj. Bokros megjelenésű 
évelő. Szára 30-60 cm magas, amely nem ágazik el. Levelei hossza 6-7 cm, 
szélességük 3-4 cm, alakjuk fordi'tott tojásdad. A levelek színe kékes-zöld. Vi
rágzás után a szár elhal, de ilyenkor már megjelennek a következő évi hajtások 
a növény tövénél. Sziklakertben jól alkalmazható változata a Sedum 
alboroseum var. medivariegatum amely az alapfajtól abban tér el, hogy a leve
lek színe széleitől befelé haladva egyre erőteljesebben kifehéredik. így ez tulaj
donképpen egy tarka levelű változata. 
Virágok: Szeptemberben jelennek meg tömör, bogernyőben, melynek színe ró
zsaszínű vagy zöldesfehér.(42 sz. kép) 

Sedum spurium Marsek 
Magyar név: kaukázusi varjúháj 
Termőhelye: a nevéből is következtethetjük, hogy a Kaukázusban honos faj, 
ahol sziklás, törmelékes talaj, jobb vízellátottságú. Félárnyékos helyeken él. Ma 
már sokfelé előfordul Európában is, ahol sokfelé a termesztésbői kivadult. 
Jellemzői: magassága kb. 10-15 cm, elfekvő, szárai legyökeresednek és gye
pesen terjedő tövű. Télálló hajtásai szőnyeget képeznek. Ezen tulajdonsága mi
att pázsitpótlónak is használt kedvelt sziklakerti növény. Kertekben, temetőkben 
gyakran találkozhatunk vele, szegélynövénynek, de sírokra is ültetik. Sziklás 
termőhelyeken könnyen kivadul. A napos félárnyékos fekvést kedveli, talajban 
nem válogat. Elültetést követően kb. 5-6 évig díszít. Töosztással, dugványo
zással könnyen szaporítható. Levelei tojásdadok, a száron rozetta szerűen áll
nak. A levél éle pillás, felső része fogas vagy csipkés. Színe vöröses-barnás. 
Több kerti változatát is kinemesítették (kiválogatták), melyek egymástól főleg 
virágszínben különböznek. Ilyen a „Purpurteppich" melynek virága sötétkármin 
(43 sz.kép.), sötétrózsaszín, a 'Splenden', fehér a, Sedum Superbum' 
Virágok: július, augusztusban nyíló virágai bogernyőben állanak. Az egyes vi
rágok csillag alakúak. 
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Sedum reflexum L. 
Magyar név: nincs. 
Termőhelye: Európai faj amely Európában szinte mindenütt előfordul, de 
igazi hazája elsősorban Kelet-Európa, Észak-Európa (Skandinávia). Napos , 
sziklás helyek növénye. Nyugat-és Közép-Európában sokfelé ültetik kertek
be, de temetőkben is találkozhatunk vele. Gyakran elvadul. 
Jellemzői: a növény magassága 15-20 cm. Levelei mélyzöld színűek, hosz-
szúságuk 10-15 mm, szélességük 1-2 mm, alakjuk hengeres. Végük kihe
gyezett. A levelek áttelelnek. A szár idővel hajlamos az elfásodásra. Gyepe
sen terjed és sekélyen gyökeresedik a talajban. A hajtáscsúcsokból sokfelé 
levest vagy salátát készítenek. Érdekes változata a Sedum reflexum L. var. 
cr istatum* Praeg, melynek szárai taréjszerűen kiszélesednek, azaz elszala-
gosodnak ami vélhetően egy fejlődési rendellenesség következménye. Az 
ilyen taréjszerű hajtások azonban normális megjelenésű hajtásokat is hoz
hatnak, de ez fordítva is igaz. Ezt a változatot láthatjuk a (44 sz. képen) 
A fentiektől színében tér el a Sedum reflexum L. subsp. glaucum (Lej) Jansen. 
Ennek levelei fehér-szürkések. Korábban ezt a növényt rendszertanilag válto
zatként (varietas) sorolták be. 
Virágok: mindegyik taxon július-augusztusban hozza virágait sárga boger-
nyöben. 

Sedum album L. 
Magyar neve: Fehér varjúháj. 
Termőhelye: földrajzilag nagy kiterjedésű területen található, így hazája 
Nyugat-Ázsia, Észak-Afrika, és Európa dombvidékei az alhavasi övig. Elő
fordul kavicsos háztetőkön, száraz lejtökön, falakon, töltéseken, sziklagye
pekben, kiálló sziklaszirteken. Gyakori meszes talajokon, tápanyag igénye 
kicsi. Kedveli a száraz köves, sziklás helyeket. Magyarországon is őshonos. 
Jellemzői: 5 -20 cm magas pázsitpótló növény, lomblevelei 5-15 mm hosz-
szúak, nyeletlenek, tojásdad alakúak. A levelek is legyökeresednek. Színük 
piros, zöld vagy halványsárga. A levelek szórtan helyezkednek el a szára
kon. A szár elfekszik és sekélyen legyökeresedik. Az elfekvő szárakon a le
velek sűrűbben állnak mint a virágzó szárakon. Néhány kertészeti fajtát is 
kinemesítettek mint pl. a télen bronzvörösre színeződő és tömötten gyepes 
növésű 'Coral Carpet', a halvány sárgászöld színű, rózsaszín virágú 'Muraié' 
(45 sz. kép). Sziklakertekben ez utóbbival fokozhatjuk a színek hatását. 

Virágok: júniustól szeptemberig nyílnak, sokvirágú, bogernyöben. A virág 
rovarmegporzású. A sziromlevelek alja gyakran pirosas színezetű az alap
fajnál. 

Ficzere Miklós 
Oki. kertészmérnök 

Debrecen 



D e l i Tamás 

Kaktuszos suli 5. 

Az afrikai pozsgások ideális ültető közegei 

Zusammenfassuna: Der Autor der Artikelserie empfielt mehrerlei Gesteine als Pflanzmittel, die 
„die Bodenverháltnisse" der originalen Lebensráume nachahmen. Er erwáhnt auch die Weise 
und die Perioden der Begiessung 

Abstract: The writer of this seríes of artícies offers several types of rock for planting which 
média imitate the soiis förmed in the originál habitat. 

A pozsgásokról szóló cikksorozat egy gyakorlati szempontból is jelentős témával 
folytatjuk. A legutóbbi számban egy olyan jelenségre hívtuk fel a figyelmet, amelynek 
megoldása bizonyos nehézségekbe ütközik. 

Dél-Afrika atlantikus partvidékének tágabb környékén, főleg a vegetációs időszakban 
jelentős , szinte minden napos köd és harmatképződés tapasztalható. Ez a nedvesség 
az itt élő pozsgások számára létfontosságú. A víz azonban főleg a talaj felső rétegében 
már a kora délelőtti órákban elillan, ami megakadályozza a gyökérnyaki régió állandó 
nedvesedését. Ezeknek a növényeknek tehát a magról történő felnevelésének és 
megtartásának az alapja, hogy olyan ültető közeget keressünk, amelynek segítségével 
valamilyen szinten utánozzuk az állandó vízbevitel melletti gyors kiszáradást. A ha
zánkban széles körben elterjedt szerves alapanyagú talajok erre nem alkalmasak. A 
nedvességet sokáig megtartják, lehetővé téve a gombák és a baktériumok gyors el
szaporodását. Sokan idegenkednek a szerves anyag nélküli talajoktól hiszen azokat 
tápoldatozni kell és ez sokak szemében a növények „felfújását" jelenti. Pedig ez ko
rántsem így van. Mint ahogy Helmuth NagI osztrák Echinofossulocactus szakértő elő
adásából is kiderült, a kaktuszok nagy része olyan talajokon él, ahol nagyon alacsony a 
humusztartalom. Ezek szerint a „föld nélküli" talajok sokkal közelebb állnak a termé
szetes közegükhöz, mint a mi általunk használt virágföld alapú talajok. Ez fokozottan 
érvényes a dél-afrikai pozsgások nagy részére. Lassan két éve, hogy Agócs György 
barátommal Németországban jártunk és ellátogattunk Uve Bayer birodalmába, a 
Gono's Paradise pozsgáskertészetbe. A látottak és halottak megdöbbentőek voltak és 
nagyon sok tekintetben ellentmondtak a nálunk „beválf, pontosabban használt eljárá
soknak. Például a magyar nyelvű szakkönyvek óva intenek a hűvös időben történő 
locsolástól. Ez igaz a kaktuszokra, de nem igaz a dél-afrikai pozsgásokra. Amikor Uve 
Bayer-nél novemberben jártunk csepergős kb 10-13 °C-os hőmérséklet volt nappal.(8 
sz. kép) Ugyanekkor arról faggattuk, milyen idő volt Dél-Afrikában ottjártakor, csak any-
nyit mondott, „pont olyan, mint amilyen most itt kint van". 

Ezen felbuzdulva télen elkezdtem locsolni a kristályvirágféléimet (Aizoaceae) és a 
Crassulákat. Az első örömteli esemény a Pleiospilos nellii virágzása volt, ami nálam 
még sohasem virágzott. Szinte egész télen keresztül virított a Titanopsis calcarea. 
Január elején elvetett L/frtopso/f nagyszerűen csíráztak 5-10 °C-on és szépen fejlődtek. 
Abban az évben januárban egész hónapban köd volt és állandóan fagyott odakinn, 
úgyhogy az üvegház nem melegedett 10 0 fölé. 
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Számunkra leghihetetlenebb azonban a közúzalékban történő tartásmód volt. 
A talaj 1-4 mm-es lavalit (magyarul lávakő, ami egy barnás színű lukacsos vulkáni 
kőzet) és bims (magyarul riolittufa) keverékébői állott. Mindkét kőzetet a németor
szági gyűjtők széltében-hosszában használják és árulják. A tápanyag utánpótlást 
évi 5 alkalommal történő tápoldatozással oldja meg. Általában két naponta lo
csolja őket, főleg a Conophytumokat. Télen hideg borult időben a növényház hő
mérsékletét 30 C-ra emeli és kinyitja a szelözőket. Ez lehetővé teszi a kőzetfel
szín gyors leszáradását és a felesleges pára eltávozását. Érdekes, hogy a nyáron 
nyugalomban lévő Conophytumokat állandóan locsolja, mert egyébként túl nagy 
lenne a kiszáradás miatti pusztulás. Ezt a kiszáradást én is tapasztaltam legelső 
„Cono" vetésemnél. Ez a módszer tehát elég jól utánozza a természetes vízház
tartási viszonyokat. (io, i i sz. képek) 

A módszer lényege a megfelelő kőzúzalék kiválasztása. Porózus, vizet könnyen 
felvevő, de mészmentes, lehetőleg savanyú kémhatású kőzetet kell beszerezni. Ez, 
mint hazai viszonylatban kiderült, nem is olyan egyszerű. Németországból hazaérve 
rögtön nyomozásba kezdtünk. Az elég hamar megtudtuk, hogy lavalitot itthon, elfogad
ható áron nem lehet beszerezni. Ekkor jött az ötlet, hogy a macskaalomnak használt 
zeolitot* kellene kipróbálni. Néhány hónapos kísérletezés során azt figyeltük meg, 
hogy ez a kőzet porlad, majd nedvesség hatására összecementálódik és sok növény 
számára ez nem volt megfelelő. Nagyjából ugyanolyan pusztulást tapasztaltunk, mint 
normál talajkeverék esetén. A kísérletezés ideje alatt egy helyi terményboltban egy 
fehér lukacsos kőzetre lettem figyelmes. Azonnal vettem belőle egy 50 kg-os zsákkal. 
A zúzalék, amit pincemurva néven árultak elég nagy szemcséjű volt, kb. 1-1,5 cm-es. 

Geológusok szerint ez egy olyan riolittufa, aminek zárványaiban (lukacsaiban) zeolit 
ásványok vannak. Mindez azt jelenti, hogy ez egy mészmentes savanyú kőzet, aminek 
jelentős mikroelem és kálium tartalma van. Egy normál, 6 cm magas ládába 2 éves 
L/f/7opso/faf tűzdeltem ki. A murva nagy szemcséje és a heti egyszeri locsolás ellenére 
a Lithopsok egész nyáron át kemények maradtak és az őszi átültetés során rendkívül 
jó győkérzetet tapasztaltam és egyetlen növény sem pusztult el. Argyroderma nemzet
ségbe tartozó néhány egyed volt normál földkeverékben és ebben a kőzetben is. A 
gyökerek közötti különbség a magáért beszélt. A földkeverékben lévő gyökérzet csu
pán igen vékony hajszálgyökerekből állt, ami rendesen le is szakadozott a föld leszórá-
sa során. A nagy méretű közúzalékban 8 hónapja nevelt Argyrodermák jóval vasta
gabb erős barázdás gyökérzetet növesztettek (ez igaz volt a Lithopsok esetében is). 
(12,13,14,15 sz. képek) 

Már csak egyetlen probléma volt a zúzalék nagy szemcsemérete. Sikerült azon
ban beszerezni a kívánt 1-4mm-es méretűt. Ezután már semmi sem állt a további 
kísérletezés útjába. Kaktuszoknál is kipróbáltam és meglepően jó eredményeket ta
pasztaltam. Rendkívül gyorsan beindult a gyökérképződés, olyan magoncaimnál, mint 
az Echinocereus nivosus, Echinocereus rigidissimus v. rubispinus vagy Notocactus 
rutilans. stb. Korábban az általam használt ültető közegben az Epithelanthák 
tövisezetén sokszor barnás-vasas elszíneződést tapasztaltam. Amikor az említett kő
zet és mészközúzalék keverékébe ültettem őket az elszíneződés két öntözés után 
eltűnt és a növekedést is sokkal kedvezőbbnek láttam 
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9. kép Conophytum gratum. A kőzet felületén algásodás látható 
Fotó: Dell Tamás 
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12. kép Lithops otzeniana 13. kép Lithops dinteri 
Fotó: Deli Tamás Fotó: Deli Tamás 

14. kép Lithops bromfieldii subsp. mennellii 15. kép Lithopsok nagy szemcséjű riolittufában 
Fotó: Deli Tamás Fotó; Deli Tamás 
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A bizodalmam odáig fajult, tiogy néhány hónapos magoncokat is ennek a kőzet-
keveréknek mosott sóderral való elegyébe tűzdeltem. Sajnos csak később vettem 
észre, hogy a megszokott öntözés kevésnek bizonyult, így néhány magonc kiszá
radt. 

Visszatérve a dél-afrikai szukkulensek nevelésére, néhány kiküszöbölendő 
jelenségre kell felhívnom a figyelmet. A szemcseméreten a továbbiakban újra 
érdemes lesz változtatni, mert a túl sok 1-2 mm-es zúzalék képes összecemen-
tálódni, ami nem biztos, hogy szerencsés. Van azonban egy ennél jóval nagyobb 
probléma, ami sokszor megkeseríti a gyűjtök, főleg a magvetéssel is foglalkozók 
életét, ez nem más, mint az algásodás.(9 sz. kép) Nemcsak esztétikai szempontból 
kerülendő, hanem főleg a magoncok esetében kedvezőtlenül befolyásolhatja a 
fejlődést és sokszor pusztuláshoz is vezet. Steven Hammer a Conophytum mo
nográfiájában, a vetésnél sötét közetet és minél sűrűbb vetést ajánl. Nála az vált 
be a legjobban, hogy egy 7x7 cm-es cserépbe, 4 különféle faj 1-1 adagját vetette 
el, igy kb. 100-150 magoncra számíthatott. Igyekezzünk minél tovább algamente
sen tartani a vetést, pl. fokozottabb sterilitással és elszeparálással. Az algásodás 
egyébként úgy tűnik elkerülhetetlen. Conophytumokat, de más érdekesebb dél
afrikai növényt most ősz elején kiraktam fedetlen helyre, hogy a reggeli harmatot 
megkapják. Néhány napon belül már elszínezték az algák a kőzetfelszínt. Érdekes 
és egyben elgondolkoztató, hogy egy nagyobb eső után betéve az üvegházba, az 
algásodás mintha megszűnt volna. Az Uve Bayer-nál készült képeken is kivehető, 
hogy az ő gyűjteménye is jelentősen beszokott algásodni. Az algásodás elkerülé
sére, pontosabban mérséklésére ő azt ajánlotta, hogy minél többször, alaposan 
öntözzük és egyben mossuk le a felszínt. Ez a módszer megfelel a megfigyeltek-
nek, vagyis, hogy egy kiadós eső lemosta az algaréteget. Ezt a lemosós mód
szert, főleg télen nem biztos, hogy mindenki elég gyakorissággal alkalmazhatja. 
Leginkább azért, mert a hazai gyűjtők nagy része nem teheti meg a 30 °C-ot biz
tosító fűtést és szellőztetést a téli zord időszakban. Nem beszélve arról, hogy pl. a 
Conophytumokat leginkább kaktuszgyűjtő gyűjteményeiben találunk, ahol száraz 
teleltetést igénylő kaktuszok nem biztos, hogy jó néven veszik a gyakori öntözé
sek miatti magas páratartalmat. 

Természetesen ezt a gondolatsort lehetne tovább fokozni, más gondokat is 
megemlíteni, vitatkozni a tápoldatokról, stb., de magyar gyüjtőtársaink találékony
ságára bízom, ki hogyan akarja, tudja leküzdeni a problémákat. Remélem ez a 
cikk gondolatébresztő volt, de leginkább azt remélem, hogy tőbb sikertelen, illetve 
kevésbé sikeres próbálkozás után, egy olyan alapötlettel szolgáltam, ami hazai 
viszonylatban eddig tudtommal ismeretlen volt. Hozzá teszem, hogy a módszert 
nem én találtam ki, de igyekeztem ezt hazai viszonyokhoz adaptálni. A kísérlete
zés továbbra is folyamatban van. Pl. épp a kézirat megírása során csináltam egy 
nagyobb vetést, ami egyenlőre kedvezőnek mutatkozik 

Folytatjuk. 

Deli Tamás 
Gyomaendröd 



Papp László 

Egy kedves nagybányai vendégfogadásról 

Zusammenfassuna: Der Autor sctirebt über seine Eriebnisse in Bezun auf die tiiesige 
Kaítíeennausstellung, die Stadt und willlfommenen Empfang. 

Abstract: Ttie autfior tal<es down tiis personal experíence about ttie exhibition of cacti 
organized here, about the town and kind hospitality. 

Idei kiállításunk alkalmából újra megerősítették kedves meghívásukat romániai gyűj
tőtársaink, az ő kiállításukra. Nagybányára. Ez alkalommal, hárman tudtunk elutazni 
szeptember 14.-én, eleget téve az invitálásnak. Molnár Imre, feleségem Pappné Czappán 
Marianna és én. Igénybe véve a Nagybányaiak segítőkészségét, viszonylag hamar elju
tottunk a kiállítás színhelyére amely most nem a Történeti Múzeumban volt, mint tavaly, 
hanem a régi főtér egy patináns épületében a Rákóczi ház első emeletének két termé
ben. Itt fogadott bennünket őszinte kedvességgel i^abb Lőrincz István és Nevezi János. 
Az üdvözlések utáni jó hangulatban jártuk végig a mintegy tizenöt gyűjtő legszebb növé
nyeiből összeállított, igazán jeles kiállítást, ahol megnézhettük a helyi legfiatalabb, tíz éves 
kis gyűjtő szárnypróbálgatásait, a több évtizedes múlttal rendelkező gyűjtők ékességeivel 
együtt. így néhai Vida Géza egykori híres gyűjteményének tekintélyt parancsoló kaktu
szai, - amellyel egyben adóznak az ismert művész gyűjtőtárs emlékének, - mellet két 
vendéglátónk dédelgetett pozsgásai voltak feltűnőek, de emlegethetnénk, a teljesség 
igénye nélkül Polyák László, Bíró Károly, Korda Árpád, Savu Mircea nagyszerű növényeit 
is, amelyek jól mutattak a hófehér történelmi falak között. Jó érzés volt, hogy viszonozni 
tudtuk az ott élő gyüjtőtársak kezdeményezését és mi is ki tudtunk állítani egy pár nö
vényt, az egyesületünk közös növényeiből és a képeink egy részével - ha kis mértékben 
- de részesei lehettünk e szép és nívós kiállításnak. (16 és 17 sz. képek) 
A gyönyörködések és a hozzájuk fűződő beszélgetések után és közepette elsétáltunk 
Nagybánya egyik legrégibb épületéhez, ami a hajdani Szent István templom része volt, a 
Szent István toronyhoz, s kávéval és üdítővel való frissítés után megmásztuk. E segesvári 
vártoronyhoz némileg hasonló látványos építményből tekinthettük be a verőfényes nap
sütésben fürdő várost és csodálatos hegyekkel övezett környezetét, amelyért itt kialakult 
és élt a messze földön híres nagybányai képzőművészeti iskola. (Természetesen és 
sajnos innen láthattuk azokat az emberi tevékenységek termékeit is, amelyek olyan sok 
város képét ronthatják el, ugyanis Nagybánya a XIX. század óta ipari település is!) Ven
déglátóink újabb meglepetéseként és jóvoltából meglátogathattuk a már emlegetett kép
zőművészek alkotásainak legteljesebb gyűjteményét a Képzőművészeti Múzeumban 
(Megyei Múzeum). Most értettük meg igazán miért is gyakorolt olyan nagy hatást az itteni 
alkotó kör a XX. századi európai képzőművészetre. Számomra felejthetetlen élmény volt. 
Látogatásunk rövid idejének újabb állomása a világhírű nagybányai Ásvány és Kőzet 
Múzeum volt, attól az elkápráztató látványtól aminél szebbet csak az „élőkben" rejtett el a 
Teremtő. E gyűjtemény méltán híres a nagyvilágban a sok páratlan méretű és gyakran 
ritka ásvány és kőzet darabjai révén, - úgy éreztük magunkat mintha egy láthatatlan ha
talmas kéz által készített végtelen ékszerdobozban lettünk volna. Késő délután még 
megnéztük ifjabb Lőrinc István „birodalmát", a Városi Múzeum kaktuszgyűjteményét, ahol 
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látványos szaporítási eredményeknek lehettünk szemtanúi. Ittlétünk utolsó felvonásaként 
a város közelében lévő természetes vizekből nyert, hegyi tározóhoz gurultunk fel autónk
kal. Itt megcsillant előttünk a környék gazdag flórájának néhány, még virágzó faja és a 
páfrányok sokasága is sajátos hangulatot adott a vízpartján lévő borvizü kút vizének 
megkóstolásához. Megköszönvén a szíves vendéglátást és kalauzolást búcsúztunk el és 
vettük utunkat - útba esvén - Szatmárnémeti felé, ahol a román egyesület elnökéhez, 
Savu Mircea úrékhoz tértünk be néhány percre, el nem menvén anélkül, hogy meg ne 
néznénk az ö gyűjteményét is. Bár ők nagy, lakásfejújító munkák közepette voltak, mégis 
közvetlen kedvességükkel feledtetni tudták alkalmatlanságunkat és ajándék bor nélkül 
nem engedtek el minket. Az estébe nyúló kirándulásunk után csak azt mondhatom, er
délyi román és magyar barátaink, köszönjük szépen nektek e emlékezetes napot I 

Fotó: Papp László 

Papp László 
Debrecen 
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Kalocsai Antal 

A Little-Karoo különlegessége: a Gibbaeum 

Zusammenfassunq: Der Artikel stellt sein Genus, seine Verbreitung, seinen Lebensraum seine 
Propagation dar. 

Abstract: The writing introduce tfiis genus, its spread, habitat and its propagation 

Egyik kedvenc növényem az üvegházban a kristályvirág-félékhez (Mesembryant-
hemaceae) tartozó különlegesség, furcsa kövér féloldalas leveleivel, tél végi, kora tavaszi 
virágzásával ami egy kis életet visz a téli, alvó üvegházba. Különlegesség abban a tekin
tetben is, hogy elterjedési területe rendkívül korlátozott a többi Mesemb fajjal összeha
sonlítva. Ez a szukkulens nemzetség - a Gibbeaum - Dél-Afrikában a Little Karoo terü
letén található, egy mindössze 50 km szélességű sávban 200 km hosszban. Ezen a 
területen él, egy kivételével az összes 17 Gibbaeum faj,amelyet ma e genusben species
ként elfogadunk. Élőhelye hegyes-völgyes fehér kvarc kömezök, ahol a hosszan tartó 
szárazságok igen gyakoriak. A csekély csapadék inkább télen, tél vége felé hull. Aktív 
növekedése is erre az időszakra esik. Az éves csapadék a Little-Karoo területen min
dössze csak 100-700 mm évente. Alakja is különleges: a levélpárból az egyik levél min
dig nagyobb, erre az aszimmetriára utal latin neve is (Gibba = púpos, domború) utal. A 
növény kicsi, nem nő nagyobbra 20 cm átmérőjű telepnél, szára rövid. Leveleinek színe 
függ a tartási körülményektől is. Tápanyagokban szegényebb földben és erős napsütés
ben a levél elveszti zöld színű jelleget. A legjobb példa erre a jelenségre a Gibbaeum 
album. Ha kissé stressznek tesszük ki a növényt finom szőr takar. A Gibbaeum-ok virága 
a fehértől a mély liláig terjed minden változatban, de sohasem sárga. Tél végén, kora 
tavasszal virágzik. Termése 6-9 részre osztott. Gibbaeum mint növény név 1821-tői 
létezik, Haworth angol botanikus nevezett el így növényeket amit Dél-Afrikából küldtek 
neki. Érdekesség, hogy egy évszázaddal később 1922-ben N. E. Brown a Kew 
Botanikuskert botanikusa ismerte fel hivatalosan, hogy a Gibbaeum a Mesemb.-es csa
ládjába tartozik. Az ő rendszerük volt érvényben az ötvenes évekig, amikor G. C. Nel dél
afrikai botanikus élőhelyen tanulmányozva ezeket a növényeket és 17 fajt írt le újra. Máig 
az ő rendszere van érvényben. G. C. Nel szerint a Muiria hortenseae a Gibbaeum-ok 
közé tartozik. Tartása aránylag egyszerű, mert nem nagyon érzékeny a túlöntözésre. 
Napos helyet kíván és a téli időszakban 7-12 °C a megfelelő hőmérséklet teleltetéshez. 
A rövid nyári pihenő időszakban figyelni kell a növényt és óvatosabban locsolni. Földje 
lehet tulajdonképpen akánni, ami jó vízáteresztő médium. Szaporítása legkönnyebben 
magról történik. En a nyár közepén vetem a magot. Amikor borsó nagyságú a magonc 
akkor csinálom az első átültetést. A második évben egyes növények már virágoznak. 

(18sz. kép) 

Szakirodalom: 
G.C. Nel: (1953) The Gibbaeum Handbook 
Smith, G.F. et.al. (1998) Mesembs of the word 

Kalocsai Antal 
NEW ZEALAND 



Szabó Gábor 
Bemutatkozunk 

Zusammenfassuna: Der ungariscfie Sammler aus Síebenbűrgen beschreíbt seinen Lebensweg 
und das, wie er mit dem Kakteensammein begann, wie seine heutigen Umstande und seine 
Pflanzen sind 

Abstract: The Hungárián cactus collector líving in Trasylvania writes down his path of life how he began 
collecting cacti, what are the circumstances of keeping ffiese plants like vow and what their cacti üke 

1936 dec, 24,-én születtem Aradon. 1945-től 1970-ig Kolozsváron laktam, itt végez
tem elemi és középiskoláimat. (11. osztály elvégzése után érettségiztem). A katonaság 
után 1969-ben egyik napról a másikra édesapám addig önálló fényképész, akivel együtt 
dolgoztam én is, „kérte" a szövetkezetbe való felvételét. Én elmentem anyagmozgató 
munkásnak egy raktárba (ide is csak Ü-jeggyel jutottam be. (Ü=ismerős). Esti tanfolyamo
kon tiárom év alatt építészeti műszaki rajzoló, majd tectinikusi végzetséget szereztem, ez 
feltétel volt ahhoz, hogy beiratkozhassak az egyetemi felvételi vizsgára. 1964-ben beju
tottam a kolozsvári Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karának esti tagozatára (6-év). 

1970-ben megszereztem a Statikus tervező építész mérnöki diplomát. 1970-júliusától 
a brassói Városi Tervező Intézetnél dolgoztam 1997-es nyugdíjazásomig, egy 9-éves 
kitérővel mikor a mezőgazdaságban és az iparban néztem szét. (Ekkor voltak a leginten
zívebb város és falu rombolási kampányok. Az én házamon is egy utca kellett volna át
haladjon. Nem akartam még véletlenül sem a saját házam megsemmisítési tervét meg
csinálni. Szerencsére nem jutott el hozzám az urbanizáció jótevése, nem bontották le a 
házunkat. 

Most is dolgozom, egyéni tervezési engedélyem van. 
Jelenleg SACELE városban lakom. (Magyar neve még nincs, most intézik a névadást 

NÉGYFALU-nak akarják keresztelni.) Sácele a valamikori Földvári szász birtokos hét 
falujának az első négy összenövéséből jött létre. Bácsfalu, Tükrös, Csernátfalu, Hosszú
falu ezek egy fő országút mellett vannak. A másik három teljesen különálló falvak: Tat
rang, Pürkerec, Zajon. 

A lakásom kb. 680 m tengerszint fölötti magasságban helyezkedik el. Légvonalban 10 
km-re van az 1844 m magas Nagykő-havas (Piatra Mare), 26 km-re az 1956 m magas 
Csukás-havas (Giucas), és 20 km-re 2507 m magas Buceci Omul (Ember) csúcs van. A 
tél októberben kezdődik és a tavasz május 25-ike, az utolsó fagyosszent után merészke
dik vidékünkre. 1994 október 6-án éjjel 2 óráig hordtam a növényeket a kaktuszházba. Az 
utolsókon már megálltak a hópelyhek. 1997. május 8-án pedig 50 cm-es hó volt az udvar
ban. Télen mindig van egy 2-3 hetes időszak, mikor a hőmérséklet - 30-35 ° C - ig süllyed. 
2000 szept. 25-én dér volt. Aug. 26-án 1000 m-től felfelé mindent hó borított. A kaktusz
házból látszó hegytető kb. 800 m magas. (19 sz. kép) 

Ez a vidék egyáltalán nem kaktuszgyűjtö paradicsom. Nagyon sokat kínlódtam és 
állandóan kínlódom a kaktusz kártevők ellen, sajnos mindig a gyengébb oldalon állok. 
Mégis sikerült egy elég szép, egészséges gyűjteményt felnevelnem. Mikor egyes növé
nyem virágzik pótol minden fáradságért. 

1986-ban kezdtem gyűjteni és most kb. 2000 egyedem van. (20 sz. kép) 
1964-óta foglalkozom a kaktuszgyűjtéssel, de kétszer teljesen tönkre ment a gyűjte

ményem, 1970 után mikor én Brassóba kerültem, és a növények Kolozsváron maradtak, 
majd 1976 körül míg nem volt rendes teleltetési lehetőségem. Ekkor mindent abba hagy
tam, míg házat nem vettem, amit rendbe kellett tenni, és meg kellett építeni a padláson a 
kaktuszházat. 
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25 éves viszontagsá
gos gyűjtésnek is megvolt 
a tiaszna, olyan tapasz
talatokra tettem szert, 
amire nincs mindenkinek 
lehietösége, és ma már a 
nem kimondottan kak-
tuszgyüjtésre alkalmas vi
déken könnyedén boldo
gulok a növények felne
velésével. 

Például augusztus 15. 
után van egy kéthetes 
esős időszak, mikor az 
udvarban a hőmérséklet + 
20 °C-ra csőkken, állandó 
bő eső mellett. 

19. kép A nyári kilátás a kaktuszházamból Nagykő-havas utolsó nyúlványaira 
(kb. 800 m tengerszint feletti magasság.) Fotó: Szabó Gábor 

20. kép Feleségem Mária és én a kaktuszok nyári polca előtt 

Tisztelettel: Szabó Gábor 
Salece (Románia) 
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Papp László 

Emlékezés Romhányi Tivadarra 

Zusammenfassunq: Der Autor widmet dem {(ürlicti gestorbenen Ehrenmitgiled des Vereins, 
der eine gropartige Sammlung besass, einen Nachruf. 

Abstract: The author calls the honory member of this society who had a grandiose collection and who 
has died recently. 

A z elmúlt héten, 2001. szeptember 28.-án, életének hetvenhatodik évében kísértük 
utolsó útjára Romhányi Tivadart, kedves barátunkat, jószívű gyűjtötársunkat, egyesüle
tünk tiszteletbeli tagját. A legidősebb debreceni gyűjtőt búcsúztattuk, aki pedagógusi hi
vatásában sem ismerte a lehetetlent, pályájának nagy részét)en összevont kis iskolában 
a feleségével együtt tanított. Megszállott pedagógusságát mi sem bizonyítja fényeseb)-
ben, mint a beszélgetéseinkben oly gyakran feltűnt, e nehéz, de boldog korszaka életé
nek. A tanítás mellett a család együttléte és szeretete volt a legfontosabb neki, a négy 
gyennekének a nevelése, később a boldogulása. Korábbi ottléteimkor mindig jó hatással 
volt rám felesége és az ő egyénisége, amellyel oly nagyszertJen egészítették ki egymást. 
Ezért volt Tivadar bácsi számára drámai elveszíteni társát, legfőbb támaszát. Kettőjük
nek együtt és külőn-külőn is adottságuk és érdemük volt a természetnek, a növényeknek 
és az állatoknak a nagy szeretete, ez is összefűzte őket és ez is hatott munkájukra. Soha 
sem felejtem el - mert a pozsgások gyűjtése és tartása mellett a díszmadár tartás és az 
akvarizálás is összekötötte barátaival - ahogy elmesélte, hogyan oldotta meg egy ha
talmas traktor belső gumit felfújva az akváriumok levegőztetését. Kertjük, a városba köl
tözésük után, tele volt szebbnél szebb és különlegesebbnél különlegesebb növényekkel, 
hangos volt a volierben tartott madaraktól. A hatvanas évek elejétől kezdett kaktuszokat 
gyűjteni, s a rá jellemző legjobb értelmű elszántsággal néhány évtized alatt az ország 
egyik legértékesebb gyűjteményét teremtette meg, amelynek a legteljesebb nemzetsége 
a Gymnocalyciumoké volt. A pályájából és a nagy családosságátrál eredő szerény anya
gi lehetősége csupán abban nyilvánult meg, hogy növényeit telente fűtés híján üveghá
zából verandájukra hordta be. Növényein e körülmény soha nem látszódott, azok a kör
nyék legterjedelmesebbjei és legszebbjei voltak. Szép gyűjteménye ellenére példamutató 
szerénységgel fogadta látogatóit. Ha mi i^abbak, akik csak tanulhattunk tőle, megkér
deztük mivel tartozunk az ajándékba kapott növényekért, elpirulva válaszolta „én nem 
látom, hogy valami is hiányozna a gyűjteményemből, biztosan ti sem, a semmiért nem 
lehet fizetni, de a jó szót elfogadom!" Feleségének elvesztése után gyengült meg egés
zsége, de hitét az életben az utolsó pillanatáig sem veszítette el, ebben legfőbb támasza 
leánya volt, akit hasonló növényszeretettel áldott meg a Teremtő. Utolsó beszélgeté
sünkkor és bízott abban, hogy leáldozó ereje visszatérhet, legalább annyira, hogy hosz-
szabb ideig tud kaktuszai között lenni. Ez már nem lehetett így de jó emlékkel és hálával 
gondolunk Rád. Ezt a hitet, jóindulatot és természetért élést szerettük Benned! Isten 
veled öreg barátunk, Tivadar bátyánk, eredj őseid nyomdokán az Úr békéjével! {21 sz. 
kép) 

Papp László 
D.K.K.E. elnöke. 



Papp László 
Folyóiratszemle 

British Cactus & Succulent Journal 2001/2 

Címlapján szép Gymnocalycium stenopleurumot bemutató képpel kezd a brit folyóirat 
második száma. • Ennek a fotónak különleges folytatását láthatjuk az elsö cikk oldalain 
E. Harristól, aki elmeséli a Dél-Afrikában, Richtersveldben pozsgáskutatással eltöltött 
időszakát. (Az írást nagyszerű, főleg kristályvirágféléket, és azok élőhelyét bemutató 
felvételek díszítik).* „Echinocereusok vadászata Rio Grandétól a Big Bendig" címmel 
folytatja második résszel sorozatát. P. Berresford, aki most beszámol texasi útjáról, ahol a 
fenti nemzetség tagjait nézte meg eredeti élőhelyén, lencsevégre kapva azokat. • Dél
afrikai szukkulens kerteket bemutató sorozatát kezdi el G. Smith, aki egyben megtekin
tésre ajánlja az Obesa Kertet, Graff-Reinetben, amely a Nagy Karooban helyezkedik el. A 
klimatikus jellemzés után szemtanúvá tesz minket a szerző az itt exotikusnak számító 
amerikai pozsgások tartásáról is. • „Pozsgás növények portréinak galériája" címmel, 
nagyszerű fotóval mutatja be D. Neville a Notocactus uebelmannianust, a Turbinicarpus 
pseudomacrochele-t, a Huernia pillausi-t és a Hanworthia lockwoodii-t.* A következő 
írásban R. Stephenson elénk tárja és képekkel szemlélteti a Sempen/ivum tectorum 
változatait, a rokonsági viszonyok fejtegetésében azt sugalmazza, hogy a „lecke, amelyet 
megtanultunk a legutolsó felállított, számtalan, nélkülözhető névről a Sempervivumoknál, 
alkalmazható bizonyos magashegyi kaktuszokra, amelyek hasonló változékonyságot 
mutatnak egyik populációból a másikba." A cikk tipikus, kevésbé tipikus és hibrid példá
nyokat is ismertet különböző magasságokból, érzékeltetve a változékonyságot és a hibri
dizáció jelentőségét. • Az egyesületi hírlevél rovatban többek között megemlékeznek E. 
.F. Andersonról, aki március 29-én hunyt el, miután kiadta élete főművét „ A kaktuszok 
családja" címmel. Andersen - mint Hunt is írja - világhírű kaktuszbotanikus volt, több 
kaktusznemzetség feldolgozója (Ariocarpus, Lophophora, Thelocactus) és etnobotanikus 
is. Nagy müvét minden nagyobb pozsgás folyóirat ajánlja és közzéteszi, így a B.C.S.J. is 
G. Rowley tollából. • Másik érdekes és jeles műről is olvashatunk R. Mottram recenziójá
ban, W. Barthlott-tól és D. Hunt-tól „Magváltozékonyság a Cactaceae család, Cactoideae 
alcsaládjában" címmel.* „Marokkó kutatásában: Aeonium arboreum" című írásában B. 
Jonkers arról számol be, hogy a fenti fajt az első század óta kultiválják, mégis ritkán lát
ható az eredeti élőhelyén. Az érdekes cikk több más növényt is bemutat, és elemzi a 
különbségeket az itt élő és a kanári szigeti alfajok között, valamint rámutat az A. 
arboreum emberi környezeti hatásokra való érzékenységére is. • J. Pilbeam „Cristatak 
és tövis furcsaságok" című művében érzékelteti a kakastaréj formájú kaktuszok kiválo-
gatódását és néhány tövisbeli eltérést, redukciót, amelyek szokatlan módon jönnek lét
re.* Ugyancsak J. Pilbeam számol be a Mammillaria supertexta élőhelyéről, amely 
alapján leírhatja, hogy M. lanata egy középtövis nélküli M supertexta, vagyis az utóbbi 
szinonimájának tekinthető.* Az utolsó publikációban J. Hughes Echeveria cultivarok 
(cv.=fajta) szülöfajait kutatja a jellegeik alapján, bemutatva azokat a folyóirat olvasóinak. 

Papp László 
Debrecen 



ÍIorváth IMSZIÓ 

MAGYAR KAKTUSZGYŰJTŐK 

Zusammenfassuna: Per Vcrfasxer swlll cinen der belianntesten Sammler vor. nacli dessen Erziiltlun); er 
die Stationen des Lebens eines Kakíeensammlers skizziert. 

Abstract: The author introduces one ofthe most famous cactus collectors in flungary H-ho collects cacti for 
a ven,' long time. We can get to know the iinportani 'stations' ofhis cactus collector's life relying iipon his 
tclling. 

Nyár végén Augusztinyi Béla gyűjtötársunkat látogattam meg Edelényben, aki 
szintén a nagy öregek közé tartozik, hiszen immár 4 1 éve gyűjt kaktuszt. (23 sz kep) 

Elsö növénye egy 
Mammillaria gracilis volt. 
A továbbiakat Gál Józsi 
bácsitól Gyálligetröl, illetve 
Schummel Rezsőtől - aki 
eleinte Miskolcon élt, csak 
később kapott dunaújvá
rosi állást - szerezte be. 
Később a lehetőségek 
bővülésével külföldről is 
rendelt magokat, így a 
két Németországból, 
Angliából majd az USA-
ból Vegyes gyűjteménye 
van, amit főként nagyvirá
gú Mammillariak, Ario-
carpusok és zöld színtest 
nélküli növények cso
portjai alkotnak a 21 m^-
es üvegházban. Kaktu
szai legnagyobb részét 
magról szaporította. Hit
vallása szennt: „Amit az 
ember maga nevel az 
mindig szebb számára, 
mint a készen vásárolt 
növény." (24 sz. kép) 

Magvetéshez tiszta 
perlitet használ, amit alul
ról szívat fel, kétszer 
évente pedig Voldünger-
rel tápoldatoz. 

23. kép Augusztinyi Béla növényei között 
Fotó; Horvátti László 
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A magokat Kálium hiipemiangánnal' 
fertötleniti. A kikelt magoncokból néhá
nyat érdemesnek tart Pereskiopsis-ra fel
oltani, mivel azok így gyorsabban növe
kednek. A második évben átoltja őket 
tartós alanyra. Ezzel a módszerrel vi
szonylag hamar jut magtennö növény
hez, ezáltal saját maghoz. Egy íjjabban 
használt gyökereztetési technikája pedig 
a következőképen történik: elvágja a 
Pereskiopsis alanyt 6 - 7 cm-rel a nemes 
alatt, majd ezt a levágott részt vízben le
gyökerezteti. Ezután lesüllyesztve elülteti 
úgy, hogy a nemes rész épphogy csak 
érintse a talaj felszínét. Egy-két év alatt 
az is jól gyökeret ver. Elmondása szerint 
szemölcsöket is sikeresen gyökereztet -
például IVlammillaria plumosa-ét - még
pedig oly módon, hogy annak sebfelületi 
részét talajba helyezés előtt gipszbe 
mártja. Rothadás kizárva! 

24. kép A klorofillhianyos kaktuszainak gyűjteménye 
Fotó: Horváth Laszlo 

25. kép A szép gyűjtemény egy részlete, Ariocarpu-
sok, Ancistrocactusok, etc. Fotó: Horváth László 

Egy másik ötlet. A kitüzdelt magoncok tál-
cáját)a alulra szivacsot tesz, erre jön a pertit réteg 
a növényekkel A tálca közepén 3-4 cm átmérőjű 
csődarab van elhelyezve, ami közvetlenül a szi
vacson áll. Ezen a nyíláson keresztül öntöz és 
tápoldatoz. A növények gyökerei ugyan belenő
hetnek a szivacstö, de ez Béla bácsi szerint nem 
gond, hiszen átültetésnél amúgy is sérül a gyö
kérzet. Amire figyelni kell az az, hogy az alulról 
szívatás miatt a talajfelszín kérgesedhet. 

Öntözővíznek legszívesebben esővizet 
használ. Ha ez nincs, akkor a pH 7,2 csapvizet 
oxálsawai pH 6,5-re savanyítja. 

Talajként a 60 % perlit, 20% tőzeg, és 20 % 
komposzt (amit saját maga készít) keverékre es
küszik. 

A növényvédelmet egyszerűen oldja 
meg: gombaölő szerre állítása szerint nincs 
szüksége. Állati kártevők ellen pedig kétszer 
évente Bi 58-al permetez. 

Téliesítéskor az üveOlgház oldalára kör
ben 5 cm vastag hungarocellt és rá fóliaréteget 
húz és mindezt duplán. Ilyenkor csak felülről jön 
a fény. (25 sz. kép) 
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26. kép A gyűjteménnyel majdnem egyidős Ariocarpusok csoportja 
Fotó: Horvátti l^sz ló 

A régi időkre emlékezvén elmondta, tiogy 1956-os múltja miatt sokszor zaklatta öt a 
politikai rendőrség. Egyik alkalommal az egyik „látogató" ráförmedt: Miért gyűjt kaktuszt, 
tiisz azok kapitalista növények? (sic!) Szerencséjére Mészáros Zoltán akkoriban Kubában 
dolgozott és tartották a kapcsolatot. így kisvártatva fényképes bizonyítékot varázsolt elő, 
miszerint kommunista kaktuszok is vannak! Erre a kedélyek megnyugodtak. 

Végül a fiatalabb generációknak tanácsként: felhiívta a figyelmet a magvetés fontos
ságára. Inkább kevesebbet, de jó állapotú növényeket tartsunk és türelem, türelem mert a 
kifiizlalt növény nem virágzik! (26 sz. kép) 

Növényszeretetét szép kertje is bizonyítja amely engem is minden látogatásomkor 
csodálatra késztet. (22 sz. kép) 

Kívánok további sok szép kaktuszos élményt, jó egészséget Augusztinyi Bélának és 
köszönet a jó ötletekért és tanácsokért! 

Horvát l i László 
Debrecen 
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27. kép Tíielocactus btcotor var bicolor és virága oldaliul az ovariunxxi 28. kép Thelocactus setispinus termése 
és a vitágcsovon lévő jellegzetes pikkelyekkel 1 ^ : ftipp László Fotó: Papp László 

29. kép Thelocactus bicolor var. bicolor .íO. kep Thelocactus bicolor var flavidispinus 
Fotó: Papp Laszlo Fotó: Papp Laszlo 



Papp László 

A Thelocactusokról I I . 
Zusammenfassunp: Der Botaniker-Autor versuchl die Uber die Gescliichíe, die biologisciie 
Eigeníiimiictikeüen, die Verbreitung und den lebensort, bzw. iiber die Lebensweise und die Anspriiclie dieser 
Gattung aufzufindbare Informationen zusaminenzufassen. 

Abstract: Introduction: The Itistory ofthe Tlielocactus genus and its classification 
The botanist author tries to summarize the knowledge on the history, classification, anatomical and 
physiological feature, life, habitat, distribution and the needs of these plants. He will also give these 
Information at all the species classified into this genus 

Haage ugyanezen könyvében Backeberghez képest a következő eltérése
ket adta meg, a véleménye szerinti szinonimákkal együtt: 

T. hexaedroptiorus 
var. decipiens. Berg. 
var. droegeanus (K. Sch.) Berg 

T. tiorripilus (Lem.1838) Kiad. Syn. Gymnocactus h. (Lem.) Backbg., syn T. 
goldii H. Bravó 

T. knuthianus (Böd) H. Bravó syn. Neolloydia knathiana (Böd 1930) Knut 
T. bicolor 

var. schottii (Engelm.) Davis (32 sz. kép) 
var. wagnerianus (Berg.) Krainz (33 sz. kép) (H.Krainz átsorolta, joggal) 

T.conothelos (Reg.et Klein) Knuth (Backeberg a Gymnocactusoktioz sorolta 
korábban.) 
var. argenteus Glass et Foster 1972 (E rendszertani lépésről alább szó

lunk.) 
var. aurantiacus Glass et Fosfer 1972 (Lásd az előző varietas!) 

T. gielsdorfianus (Werd.) Werd. (Backeberg a Gymnocactus nemzetségbe so
rolta át.) 

T. mandragóra (Friő) Buxb. et Oehme (Bakeberg átsorolta, teljes jogossággal 
a Gymnocactus genusba.) 

T. roseana (Böd.) Berg. (Ezt szintén, kétségtelen jogossággal átsorolta 
Backeberg az Escobaria nemzetségbe.) 

T. saueri (Böd.) Berg. Syn. Neolloydia saueri (Böd.) Knuth. (Backeberg ezt is a 
Gymnocactus nemzetségbe sorolt, eddigi ismereteink szennt joggal.) 

T. saussieri (Web.) Berg. (35 sz. kép) Backeberg szerint (1951) puszta névről 
(nomen nudum) van szó, tartalom nélkül. Haage utal rá, hogy közel áll a 
T. conothelos-hoz, de nagyobb és sötétebb színű. 

T. subterraneus Backbg. E fajt maga Backeberg sorolta át a Gymnocactus 
nemzetségbe, amikor észrevette az erőteljesebb rokonságát az utóbbi 
genus-szal.) Meg kell jegyeznünk, hogy Haage óvatossága néhol túlzott -
ezért léteznek más nemzetségeknél is tudatosan vagy tévedésből több 
nemzetségbe sorolt fajok - így pl. a T. wagnerianus-t feleslegesen újra 
leírta, holott már egyszer elfogadta a T. bicolor változataként! 
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T. ysabelae K. Schige. (Backeberg ezt a fajt is, jó meglátással, átsorolta a 
Gymnocactus nemzetséghez. 

Mindezt pár évvel megelőzve, 1977-ben Glass és Foster (a Cactus and Succulent 
Journal US-ben) bemutatták a nemzetséget, azon apropóból, hogy a nemzetség 
tagjai felbukkantak a Chihuahua sivatagban, részletes megfontolással arra a kö
vetkeztetésre jutottak, hogy az ezen a területen kívül elterjedt fajok, a T. hastifer,a 
T. schwarzii és a T. leucacanthus, vagyis szigorúan a sivatag (félsivatag) határán 
kívül élnek. Felismerték azt, hogy a fenti három fajon kívül hét faj és hét varietas 
azok, amelyek a nevezett sivatagban tenyésznek, 
így a : 

1. T. hexaedrophorus 
2. T. bueckii 
3. T. conothele var. aurantiacus (Glass et Foster 1972) var. argenteus (Glass et Foster, 

1972) és a var. macdowellii (Rebut ex QuehI, 1894) (E. taxont Britton és Rose, valamint 
Backeberg egy Echinomastus fajnak tekintette.) 

4. T. rinconensis, avr. nidulansm var. phymatothele, 
5. T.heterochromus, 
6. T. tulensis, 
7. T. bicolor, var. fladispinus, var. bolansis 

1978-ban E. F. Andersen és M.F. Ralston közzétettek egy tanulmányt a 
Thelocactus nemzetségről (CSJUS), amelyben erőteljes hangsúlyt adtak annak, 
hogy idesorolják a Gymnocactus nemzetségét is. Ezt az elgondolást később ön
maga Andersen megdöntötte és a Gymnocactus fajokat a Neolloydia genusba 
sorolta (Bradleya 4:1-28. „A Neollydia nemzetség felülvizsgálata" címmel). 
Anderson figyelme újra Thelocactusok felé fordult és 1987-ben a Bradleya-ban 
(5:49-76) újra elemzi a nemzetséget („A Thelocactus nemzetség revíziója „ cím
mel). E felülvizsgálatban felhasznált minden modern biológiai vizsgálati, techno
lógiai lehetőséget, legfőképpen a pásztázó elektronmikroszkópot, amelynek se
gítségével különleges alapossággal tárta fel a virágpor, a mag felület és a bőr
szövet szabad szemmel nem látható alaki és felépítésben részleteit. Ennek alap
ján különböző, új rendszertani megállapításokat tehetett a nemzetségről, amelyek 
közül a legmegdöbbentőbb az volt az amatőrök számára, hogy a Hamatocactus 
setispinust is a Thelocactusokhoz sorolta. [Ezt a fajcsoportot ill. nemzetséget 
(Hamatocactus) később N. Taylor a Ferocactusokba vonta, (a T. bicolorral, T. 
leucacanthus-szal és a T.heterochromus-szal együtt) amely rokonságból a H. 
setispinus végül kihagyta)] 
Mindenképpen megemlítendő, hogy mialatt Anderson jó okkal a H. setispinust a 
Thelocactus nemzetségbe helyezte, láthatóan erőteljesebb eltéréseket mutat az 
összes Thelocactustól mint hasonlóságokat, oly részletekben mint a horgas tövi
sek, a vörös torkú sárga virág és a piros termés (28 sz. kép), ami az alapjánál nem 
nyílik fel. Anderson következtetéseinek eredménye az alábbi tizenegy faj és to
vábbi hét varietas: 

1. T. setispinus (40 és 41 sz. kép) 
2. T. bicolor (29 sz. kép), var. flavidispinus (30 sz. kép), var. schwarzii (31 sz. kép) 
3. T. leucacanthus 
4. T. macdowellii (37 sz. kép) 
5. T. tulensis var. bueckii, var. matudae 
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6. T. hastifer 
7. T. conothelos (34 sz. kép), var. argenteus, var aurantiacus 
8. T. lausseri 
9. T. heterochromus 

10. T hexaedrophorus (36 sz. kép), var. Iloydii 
11. T. rinconensis (38 és 39 sz. kép) 

„Éreznünk kell néha - mint J. Pilbeam írja - kategorizálni a természet részeinek 
szakaszait, amelyek még a fejlődés stádiumában vannak, s amelyek néha nin
csenek összhangban fejlődésükről alkotott fogalmainkkal, tőbb kérdőjelet adnak, 
mint amennyire számítunk. 
A taxonómia* úgy tűnik, nekem egyenlő egy nehéz mozaik-kirakós játék próbájá
val, a homályban a megoldások nem kis számával a hiányzó daraboknak. Ezért 
nekünk nagyobb megértéssel kellene talán lennünk a taxonómusokkal, szemben, 
de a gyakran érzékelt egyetértés hiánya miatt közöttük, nehéz magukat is vonzó
vá tenni, más körökben." 
Mindennek ellenére Anderson igazán a legtökéletesebb megoldását adta ennek a 
nemzetségnek a rendszerezésében, és szerencsésen kevésbé ütközik a gyűjtők 
többségének a véleményével széles e világban. 
Ezért használta Pilbeam a monográfiájában, és használjuk mi is, Anderson mun
káját, kiegészítve az újabban felfedezett taxonokkal. 

Anderson újra definiálta a Thelocactus nemzetséget a következőképpen.: 

Hajtásuk (szár) magányos vagy sarjadzik, lapított gömb, gömb, megnyúlt hen
geres, az oszlopos formáig, 2-20 cm átmérőjű és 3-25 cm magas. A bordáik 
határozottak vagy nem jól kivehetők, 7-20 számúak, függőlegesek vagy spirá
lisak. Szemölcseik vannak és nagyon kihangsúlyozottak, egy faj kivételével, 
lekerekítetten kúposak. 

Areoláik kerektől a hosszúkásig, néha egy részükön barázda alakul ki, fehértől 
a sárgás szörzettel, a szemölcsök csúcsán ülve, extraflorális nektáriumokkal 
vagy anélkül. Töviseik nagy változékonyságot mutatnak, nulla és harminc kö
zött váltakoznak. Középtöviseik általában vannak (1-5), 5-60 mm hosszig, 
legtöbbször felemelkednek, egyenesek vagy egy horgasak. Szé l - vagy mel
léktöviseik száma 0-25, 3 -35(60)mm hosszúak, általában sugár irányban (ol
dalra) állnak, egyenesek, leggyakrabban hegyesek, ár alakúak. 

Virágaik a csúcs közelében képződnek a fiatal aerolákon (szemölcsökön), 
változatos és változékony színűek, 2-8 cm átmérőjűek. Ováriumuk* a külső 
felületükön pikkelyekkel fedett. (27 sz. képjTerméseik zöldek a fénylő vörösig és 
legtöbbször éréskor megszáradnak, alapjukon nyílnak fel, kivéve egy fajt, pik
kelyesek gömbölyűek vagy hosszúkásak, az elszáradt virágtakaró levelek raj
tuk maradnak. Magvaik feketék, körte alakúak, érdes felületűek (szemölcsö-
sek) vagy mozaikosak (sokszögletű kiemelkedésekkel), nagy alapi hilummal, 
1-2,3 mm hosszúak, 1,5-1,7 mm átmérőjűek. 
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A Thelocactusok - mint írtam - Buxbaum szerint a Thelocactinae subtribus, 
Thelocactus vonalához tartoznak, amelyben lévő nemzetségeket, mint rokon 
taxonokat, felsoroltam. Ezen belül a legközelebbi rokonságot a Neolloydia, 
Echinomastus [egyes rendszerzök szerint (Bensőn) ez utóbbiak is a 
Neolloydiakhoz tartoznak], Scierocactus (beleértve a Coloradoa nemzetséget), 
Ancistrocactus (beleértve a Glandulicactus nemzetséget), Pediocactus (beleértve 
a Navajoa, Toumeya, Utahia nemzetségeket) és- a Turbinicarpus (beleértve 
subgenusként a Gymnocactus nemzetséget) nemzetség mutat. Buxbaum és a 
későbbi rendszerezök a nemzetségek virág és termésfelépítése, elhelyezkedése, 
a termés felnyilása és száradása, a magvak alaktani jellemzői és felülete, az 
areolák és a közelükben lévő virágán kívüli nektáriumok (mirigyek) helye és szer
kezete, a tővösek jellege alapján rokonította őket. Némi eltérés mutatható ki a 
Turbinicarpus és Pediocactus nemzetségeknél, így az előbbinél jellemző az ová-
rium pikkelytelensége (ez egy leegyszerűsödés eredménye) és a porzók érintésre 
való bibérehajlása (tigmonastia), amelyek miatt többek között a Gymnocactusokat 
is beleolvasztották a Turbinicarpus nemzetségbe. Magvaik is kissé eltérnek a 
többi rokon genustól. A Pediocactusoknál előfordul a spontán őnbeporzás - loká
lisan, kis populációkban élő törpe kaktuszokra jellemzően - amellett itt nagyon 
kicsik, vagy majdnem hiányoznak a magház pikkelyei, kivéve a Toumeya és 
Navajoa alnemzetségeket. A Neolloydiaknak szintén pikkelytelen az ováriumok, 
aminek következtében önálló nemzetségbe sorolhatók. Ellentétben az 
Echinomastusokkal, amelyek valószínűleg később különültek el, tőbb időperió
dusban a Thelocactus ősöktől. Jól látható magház pikkelyeik vannak, hasonló 
virág szerkezettel, ráadásul az areoláris szörzetböl is tapadhat a termésre, amely 
a Pediocactusokhoz hasonlóan oldalt reped fel. (véleményem szerint a termések 
oldalt felnyílás magasságának csak akkor van jelentőségeken, rendszertani és 
evolúciós szempontból, ha a felreepedéskor a termés húsos és nem az elszára-
dás későbbi stádiumában van.) Ilyen módon az Echinomastusok termése sokkal 
jobban hasonlít a Thelocactusokéra. Az Ancistrocactusok, a hozzájuk sorolt 
Glandulicactusokkal, számos hasonlóságot mutatnak a Thelocactusokhoz a virág 
és a termés felépítésében. A termés felnyílásában, valamint a virágon kívüli 
nektáriumaik feltűnő fejlettségében térnek el a tárgyalt nemzetségünktől, és ha
sonlítanak ezekben jobban a Ferocactusokra. (A Thelocactusoknál is van ilyen 
mirigy, de működése gyakran háttérbe szorul). 

Alaktanilag - a virág, a termés, az areola felépítésében - az egyik legnagyobb 
hasonlóságot a Scierocactusokkal mutatnak, de ez utóbbiak magfelépítése job
ban hasonlít a Pediocactusokéra. Mindebből arra következtethetünk, hogy a fel
sorolt rokonsági kör valós, de a faj és nemzetség keletkezés útjai - például a 
jégkorszak hatásai miatt is - rendkívül bonyolultak. A következő részben ezt az 
utat, az emlegetett rokonsági viszonyokat és a Thelocactus nemzetség határozó 
kulcsát vázoljuk fel. 

Folytatjuk 

Papp L á s z l ó 
Debrecen 
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44. kép Sedum reflexum „Cristatum" 45. kép Sedum album „Muraié" 
(a hHegede Kertészel engedélyével) FotÓ: BÚS Csaba (a Hegede Kertészet engedélyével) FotÓ: BÚS Csaba 



Kádár I. Csaba 

Internet - kaktuszos szemmel 1. 

Zusammenfassuna: Der Kurze Artikel gigt praktiscfie Ratscfiláge über die im Internet zir 
Verfügung stetienden Stichwörter im Tliema der Kakteen und über die Methode itirer Suche. 

Abstract: This short writing gives practical advice (for you) how to look for websites on cacti 
and says the words they help you to find Information on this subject. 

Több cikk is megjelent már Internetes témakörben a kaktuszos sajtóban, de 
mivel az Internet egy folyamatosan változó világ, gondolom egy folyamatos cikk
sorozat sokat segíthet mindazoknak, akik az Interneten is szeretnének információt 
gyűjteni kaktuszos területen. 

Miért van létjogosultsága ennek a sorozatnak? Először is, mivel egyre több kaktusz és 
egyéb pozsgásnövényeket gyűjtő rendelkezik Internet hozzáféréssel, így egyre növek
szik azoknak a száma akik nem kevés időt töltenek el a számítógép előtt, hogy az 
áhított információkhoz hozzájuthassanak. Ennek az időnek a lerövidítésében remélem 
segít majd ez a sorozat. Egyes részek lehet, hogy ismétlésként hangzanak, akik ezt 
annak tartják azoktól elnézést kérek. 

Milyen lehetőségeket kínál az Internet? 

• Levelezőlistákat - széleskörű eszmecsere lehetőségeket. 
• Vitafórumok - szakosodott eszmecsere lehetőségeket. 
• Kaktuszgyűjtők saját készítésű oldalai, általuk hasznosnak tartott in

formációikkal - ismereteket szerezhetünk a kaktuszgyüjtőről, a saját ta
pasztalatairól és nem utolsó sorban egy saját készítésű, monográfia jelle
gű tájékoztatást kaphatunk. 

• Szakmai szervezetek hivatalos honlapjai - a szakmai szervezetekkel 
kapcsolatos kérdéseket találhatjuk meg. 

• Botanikus kertek hivatalos honlapjai 
• Kereskedő cégek honlapjai - akár növények, magok, könyvek beszer

zésével kapcsolatos információkat kaphatunk. 
• Stb., stb., 

Szerencsére az utóbbi időben egyre több ismeretet lehet találni az Interneten ma
gyar nyelven is, de ha valaki angol nyelvismerettel rendelkezik, ö sokkal több le
hetőséggel áll előtte, mert sajnos itt is az a nyelv vált az uralkodó nyelvvé. Néme
tül is nagyon sok honlap jelenik meg, és természetesen már a legtöbb ország 
szakmai szervezetei és gyűjtői saját nyelvükön adnak hírt tevékenységeikről, de 
majdnem mindenhol megjelenik az angol rövidített formája is a közlendőknek. 
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Két témát szeretnék felvetni ebben a cikkben, az egyik a levelező listák, a másik 
pedig a Notocactus sorozatot támogatandó internetes érdekességeket. 

Magyar nyelvű levelezőlisták: 

KAKTUSZ - az első magyar nyelvű kaktuszos levelezőlista, mely most új tielyen műkö
dik. Jelenleg a levelezőlistára a feliratkozottak száma megfialadja a 100-at. 

Feliratkozás: kaktusz-request@fossil.szif.hiu címre küldve egy 
s u b s c r i b e Üzenetet, vagy a 
hittp://fossil.szif.hu/mailman/listinfo/kaktusz Inter
net címen online feliratkozás 

Üzenetek küldése: kaktusz@fossil.szif.iiu címre 

KAKTUSZOK - Vajda Pál gondozásában működő levelezőlista, jelenleg 15 feliratkozott van 
a listán 

Feliratkozás: subscribe@kaktuszok.Ix.hiu címre küldve egy 
üzenetet, vagy a 
http://kaktuszok.lx.riu Internet címen online fel
iratkozás 

Üzenetek küldése: list@kaktuszok.lx.hu címre 

Angol nyelvű levelezőlisták: 

CACTI_ETC - a legnagyobb kaktuszos levelezőlista, jelenleg a feliratkozottak száma 
1924. 

Feliratkozás: listproc@opus.labs.agilent.com címre küldve egy 
s u b s c r i b e c a c t i _ e t c NEV 
Üzenetet 

HARDYCACTI_ET télálló kaktuszokkal foglalkozó levelező lista. Jelenleg a 
feliratkozottak száma 364. 

Feliratkozás: listproc@opus.labs.agilent.com címre küldve egy 
s u b s c r i b e h a r d y c a c t i _ e t c NEV 
Üzenetet 

NOTOCACTUS NEMZETSÉGGEL FOGLALKOZÓ HONLAPOK. 

Aki már az interneten böngészett és kaktuszos témákban szeretett volna informá
ciókat szerezni, az óhatatlanul a magyar oldalaknál az MKOE hivatalos honlapját 
a http://www.c3.hu/~mkoe címen megtalálta, illetve az angol nyelvű kaktuszos ki-

mailto:kaktusz-request@fossil.szif.hiu
mailto:kaktusz@fossil.szif.iiu
mailto:subscribe@kaktuszok.Ix.hiu
http://kaktuszok.lx.riu
mailto:list@kaktuszok.lx.hu
mailto:listproc@opus.labs.agilent.com
mailto:listproc@opus.labs.agilent.com
http://www.c3.hu/~mkoe
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indulópontnak számító „The cactus and succulent plánt mail" 
http://www.cactus-mall.com címen található honlapjáról kereshetett tovább. 

Kimondottan Notocactus nemzetséggel elég kevés honlap foglalkozik. Elöljáróban 
a német INTERNOTO hivatalos honlapját említeném mely elérési címe: 
http://www.internoto.de Létezik angol oldala is, de a német oldalak részleteseb
bek. Nagyon szép és azonosításra is alkalmas fotógyűjteményt tartalmaz ez a 
honlap (Internoto színvonalú), de sajnos nem mindegyik leírt növény képe talál
ható meg. 

A német nyelvterületről különösen ajánlanám a http://www.nananet.de/doehren-
wuelfel/seiten/internot/setacei/index.html Internet címen található a Setacei szek
ció teljesen lexikon formájú leírását. Lementhető az egész könyvtárstruktúra ami 
maga a Setacei-Lexikon is egyben, tömörített zip állományban (service lap, 
downioad oldal - 6,9 Mb), így a későbbiekben csak a merevlemezünkről kell fut
tatnunk a böngészőt, ha ezen területen szeretnénk jobban elmélyedni. Gyűjtő
számokból az AH, DV, FR, FS, Gf, H, HR, HU, KH, KK, Kr.V., LB, MR, PR, R, RH, 
S, Schl., WR és WRA találhatunk teljes listát. 

Az oldal lexikon jellege alapján a 
növények különböző életciklusban 
is bemutatásra kerülnek, legtöbb 
esetben a Notocactus-ra jellemző 
mag alakja is megtalálható. Külön 
érdekesség, hogy a Setacei szek
ció növényeire jellemző lelőhely 
térképét is megadják. A térképen 
kiválasztva egy területet, az ott 
található Setacei növények felso
rolását is megadja a lexikon, míg 
ugyanide a kiválasztott növényen 
keresztül is eljuthatunk (képen pl. 
a N. concinnus var. aceguensis 
esetén kapott oldal látható). 

Angol nyelvterületről megemlíteném Mark Faint honlapját, címe: 
http://www.mfaint.demon.co.uk/cactus/ ahol a Notocactus nemzetségről részletes 
anyagokat találhatunk, de ugyancsak a Turbinicarpus nemzetségről is bő tájé
koztatást kapunk. 

Folyt. köv. 

Kádár Csaba 
Győr 

http://www.cactus-mall.com
http://www.internoto.de
http://www.nananet.de/doehren-
http://www.mfaint.demon.co.uk/cactus/


Herczeg István 

„Két" kiállítás képel 
Zusammenfassuna: Hier kann eín Berictit über die Foto-und Kakteenausstellung des Vereins 
von 2001 und über die mit diesen verbundenen Veranstaltungen und den ausgegbenen 
Wandkaiander von 2002 geiesen werden. 

Abstract: You can read a report on tlie extiibition of cacti and tfieir photos wfiich was 
organized by our society in 2001. He reviews ttie supporting programes and waii caiendar 
of2002, 

Debrecenben 2001. augusztus 18-20-ig, a Nagyerdei Kultúrpar1< területén második alkalommal 
került megrendezésre a Debreceni Kaktuszgyűjtők Egyesületének kaktusz és egyéb pozsgás nö
vény kiállítása. Talán nem baj, ha a kiállítás kapcsán elemezzük a tapasztalatokat, összevetjük a 
tavalyival annak reményében, hogy az elkövetkező kiállítást még sikeresebben tudjuk megszervezni. 
A kiállítást Bott)ély György professzor nyitotta meg. Megnyitójában a Cactacea családdal kapcsola
tosan elhangzott bár, mindenki felismeri a kaktuszokat, a természetben előforduló fajok változatos
sága és alkalmazkodóképessége számtalan szemet gyönyörködtető alakot eredményez, melyeknek 
tudása nagy tapasztalatot kíván meg. 
Ezt követően Nemes Lajos köszöntötte a résztvevőket. Elmondta, hogy a kezdetekben még politikai 
szempontok is nehezítették a kaktuszozást. A Debreceni Kaktuszkört alapító 10 gyűjtő közül ma már 
csak ketten vannak az élők között. Papp László megköszönte a részvételt és a rendezésben való 
segítséget és átadta a kiállítóknak egyesületünk szerény kis ajándékát. 
Aki látta az idei és tavalyi kiállítást, az maga is képet alkothat a kettő közötti különbségről. A fotók 
talán visszaadnak valamit róla. 
A számok a következőképpen alakultak. 

2000 évben 2001 évben 
Kiállított felület 22 m^ 39 m^ 
Kiállított képek száma 30 db 46 db 
Kiállító 20 fő 30 fő 
Árusító 6 fő 10 fő 
Látogatók 250 fő 970 fő 
Egyesületi bruttó árbevétel 56.800 Ft 155.000 Ft 
Külföldi vendég 2 fő 11 fő 

A számok viszont érdekes tanulságok és következtetések levonására adnak lehetőséget. Azonos 
tények eltérő értelmezést is eredményezhetnek. Én így látom. 
Kezd beémi az a sok munka, melyet az egyesület tagjai végeznek. 
A kedvező időjárás (ez az egy nem rajtunk múlott) lehetővé tette, hogy sokan válasszák program
ként a kiállítás megtekintését. 
A kiállítók és a kiállított felület növekedése ön/endetes, hiszen a látogatók sokkal több 
növényben gyönyörködhettek. A kiállítás növényanyaga több szakember szennt nagyon 
színvonalas, de dekorációját emelni szükséges mert bár mindenki a növények miatt jött, de 
a növényasztalokat nem ártana egységesen burkolni, ezzel is növelve az esztétikai él
ményt. 
Az árusítók nagyobb száma és az árusított növények sokfélesége a tavalyinál tőbb látogató számára 
adott lehetőséget, hogy különleges ritkaságokat szerezhessenek be. Mindenki talált magának 
megfelelő növényt, a „közönségestől" a különlegesig, hiszen a kiállított növények közül is több cserélt 
gazdát, a végén. 
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A kultúrpar1< épületének tanácstermében Helmut NagI, az Ectiinofossulocadus nemzetségről, Harald 
Pemdl Peruban szerzett élményeiről tartott szenzációs, diavetítéssel szinesitett előadást. Mindket
ten többszőr jártak Amerikában, így NagI úr több mint 25-ször. 
A tavalyihoz hasonlóan közös vacsorán volt lehetőség beszélgetni és újabb ismeretségeket kötni. A 
magyar vendégeken ki'vül a román és osztrák vendégeknek is sikerült a közös hangot megtalálni. 
Ebben bizonyára szerepe volt a román barátaink által ki'nált pálinkának is. 
Külföldi vendégeink megtekintettek néhány debreceni magángyűjteményt, és az egyetemi kaktusz-
gyűjtemény mellett a virágkameváli felvonulást, ami elmondásuk szerint felejthetetlen élményt jelen
tett számukra. 
Örömünkre szolgált, hogy a vendégeink és az állatkert látogatói az egyesület által készített télálló 
kaktuszokkal betelepített sziklakertben győnyőri<ődhettek. 
Mig tavaly a falinaptár tervét volt módunk bemutatni, az idén a korábbinál szebb kivitelű 2002-es 
naptárt már meg is vásárolhatták az érdeklődök. 
Sajnáljuk, hogy a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete által meghirdetett és több helyen 
már bemutatott fotó kiállítás anyaga nem jutott el hozzánk, - annak ellenére hogy ezt előre jelezték, -
- amely biztos, hogy jelentősen emelte volna kiállításunk színvonalát. 
A jövőt is próbáltuk vázolni, amikor bemutatásra került annak a kaktuszháznak a látványterve, amit 
az elkövetkező időben jó lenne megvalósítani. 
Az elkövetkező kiállitások csak akkor lehetnek sikeresek, ha sikerül még több gyűjtőt t)evonni a 
kiállítás letxinyolitásában való közreműködésre. Akinek bármilyen észrevétele van a hogyan 
továbbal kapcsolatosan, kérem jelezze. Ezúton is köszönet mindenkinek, aki önzetlenül tett, és 
hozzájárult a kiállítás sikeréhez. Bátran elmondhatjuk a 2001-évi kaktuszkiálli'tás nagyon sikeres volt. 
(46 - 56 sz. fotók) 

Herczeg István 
Hajdúszoboszló 

46. kép Ez évi kiállításunk megnyitó vendégei porf. Dr. Borbély György Dr Nemes Lajos, 
Nóvák János Fotó: Somogyi József 
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47. kép A vacsora egy jókedvű pillanata 
Fotó: Somogyi József 

48. kép Libnár Antal (Cegléd) nagyszerű gyűjteményéből részlet 
Fotó: Somogyi József 
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49. kép Gonda István (Mezőtúr) hires növényei- 50. kép Papp István különleges pozsgásai 
bői néhány Fotó: Somogyi József Fotó: Somogyi József 

51. kép Mammillaria mainae Szunyogh Menyhért 52. kép Virágzó Coryphantfia elephantidens Papp 
(Nyíregyháza) gyújteményétiőlFotó; Somogyi József István (Szeged) gyűjteményéből Fotó: Somogyi József 
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55. kép Romániai gyüjtőtársaink kis bemutató kollek- 56. kép Hon/áth László legimpozánsabb 
ciója Szatmárnémetiből Fotó: Somogyi József növényeiből néhány Fotó: Somogyi Jozset 



Buglyó Péter 

Folyóiratszemle - KuaS 2001/1-3. 

2001/1. 

A januári szám elején D. Schnabel utibeszámolóját találjuk a 
dél-afrikai Karoo-Desert National Botanical Garden (Karoo-sivatagi 
Nemzeti Botanikus Kert) f lórájáról. A 154 hektáros kertben több mint 
4200 féle virágos növényfaj található, túlnyomó többségük pozsgás. 
Külön említésre érdemes a Kert Aloe, Crassula, Euphorbia, Lithops 
és Conophytum gyűjteménye, -f D. Herbel válogatásában az alábbi 
pozsgásokról találunk egy-egy szép fotót és rövid ismertetést: 
Turbinicarpus beguinii, Echeveria shaviana, Mammillaria 
longimamma, Astrophytum capricorne, Aloe erinacea és Espostoa 
senilis. ^ A Sulcorebutiak különleges vegetatív szaporítási lehető
ségéről olvashatjuk W. Gertel írását. A szerző beszámol a nemzet
ség répagyökerű fajainak azon képességéről, hogy gyökérdarabból 
is képesek új növények fejlődni, -f M. Lange a gyűjteményekben rit
kán található Neowerdermannia vorwerkii-t mutatja be. Érdekes írá
sából az is kiderül, hogy ez a faj megfőzve, a burgonyához hasonló
an ehető, -f Gyönyörű fotókkal illusztrált munkájában E. Lutz a 
Mojave sivatagbeli Laké Mead környékének kaktuszait mutatja be. 
Rövid írásukban S. és K. Breckwoldt Mexikó vörös csillagait, a 
Pachycereus pecten-aboriginum felrepedt, különleges terméseit 
mutatják be az olvasóknak, míg A. Anaya írása a mexikói Opuntia 
bradtianat tárja elénk, -f Januári számot S. Jalowynak a gyökér-
nematódákkal kapcsolatos tapasztalatai zárják. 

2001/2. 

A dél-afrikai Lampranthus nemzetséget mutatja be C. Klak 
pompás fotókat is felvonultató munkájában, -f Az intenzív vörös vi
rágú Gymnocalycium nigriareolatum f. carmineumról találja az olva
só F. StrigI rövid dolgozatát, -f A gyűjteményekben kevéssé megta
lálható Echinopsis (Lobivia) ferox történetét, morfológiáját, a beso
rolása körüli félreértéseket és tartásának legfontosabb tudnivalóit 
összegzi J. Ettelt. >• D. Herbel rovatában ezúttal a Mammillaria 
deherdtiana subsp. dodsoniit, az Euphorbia cylindrifoliat és az 
Echinocereus subinermist ismerheti meg az olvasó egy-egy szép fel
vétel és rövid szöveges bemutatás alapján, Az egyesület 
Echinocereus Szakcsoportjának közleményeként olvashatjuk M. 
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Lange munkáját az Echinocereus santaritensisröL ••• Egy igazán 
szép növényről, a Gesneriaceae családba tartozó Sinningia 
leucotricharól találjuk K. Gilmer Írását. Ez a palackszerü pozsgás 
ezüstösen csillogó leveleket és cső alakú vörös virágokat hoz ta
vasszal, majd a száraz és hűvös téli időszakban visszahúzódik. A 
Pediocactus simpsonii jól működő mimikrijéről ir R. Blümihuber, aki 
a dél-utahi Bryce és Zion kanyonok közötti területeken talált mégis 
rá ezekre a pompás növényekre. -•- Hogyan lehet kaktuszokat és 
orchideákat együtt nevelni az üvegházban? Erre a kérdésre is vá
laszt kapunk W. Niestradt jóvoltából. ••• A februári számot két külön
leges Ferocactus gracilis élőhelyi fotó zárja, amelyek azt bizonyít
ják, hogy milyen extrém helyeken is képes a növényi élet gyökeret 
verni. 

2001/3. 

taxonómiai rovatban - szenzációként - egy új kaktusz 
nemzetség és új faj, a Yavia cryptocarpa R. Kiesling & Piltz kerül 
bemutatásra. Az új monotipikus nemzetséget, amelyet Argentína 
bolíviai határvidékén 3700 méteres magasságban találtak, rejtett 
termései jel lemzik, amelyek több hónapig a növénybe behúzódva 
fejlödnek. A Frailea illetve Blossfeldiana nemzetségekhez hasonló 
küllemű új faj valószínűleg a Neowerdermanniákkal van szorosabb 
rokonságban. ^ D. Herbel hat újabb pozsgást ajánl írásban és kép
ben a gyűjtőknek: Ortegocactus macdougall i i . Agavé americana var. 
marginata, Mammillaria laui subsp. dasyacantha, Mammillaria 
zephyranthoides, Trichodiadema densum és Cleistocactus ritteri. ••• 
Egy másik taxonómiai tárgyú cikben a közelmúltban elhunyt W. Rauh 
munkája olvasható az Aloe leandrii vegetatív szaporodásáról, -f T. 
Bollinger érdekes írásában Mongólia szukkulenseit mutatja be. Az 
ott honos Orostachys, Sedum és Zygophyllum fajok természetesen 
nálunk is télállóak. ••• Az Opuntia erinacea élőhelyén, az USA-beli 
Death Valley-ben járt D. Wede és G. Lauchs. Utiélményeiket és a 
fenti fajjal kapcsolatos megfigyeléseiket osztják meg az olvasóval. 
-••"Botanikai kincseskamrában" címmel találjuk még W. van Heek és 
W. Strecker munkáját a brazíliai Grao Mogul területről. A szerzők a 
honos Micranthocereus, Discocactus, Opuntia és Pilosocereus fajo
kat is bemutatják. 

Dr. Buglyó Péter 
Debrecen 
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Papp László: 
Könyvismertetés 

Zusammenfassuna: Nadelbáume um die Erde tierum Der Artil(el stellt ein schönes Bucti von 
grosser Bedeutung dar. Buch stellt 330 Arten unter den bejannten Gymnospermen mit ihrer 
Klassifikation, Verbrwitung, Ökologie usw. Dar. Űber mehrere, con den Autoren beschriebene 
Arten kann der ungarise leser ert hier lesen. 

Abstract: This Writing reports a nice book with great importance. It introduces 330 species 
from the known gymnosperms, (classification, spread, ecology, etc.) It is the first occasion 
ihat you can read about soma species written down by these authors. 

Debreczy, Zs. - Rácz, I . Fenyők a Föld körüL 
Dendrológiai Alapítvány. Budapest, 2000. 
ISBN 9630058987. 552 oldalon 1110 színes fényképfelvétel több színes ábrával 
és grafikonnal és számos térképpel illusztrálva. (Ára 7990 Ft) 

Fent jelzett megjelenési évfiez viszonyítva pár liónappal később és már ez évben 
jelent meg a nagyszerű, bár nem pozsgásokkal foglalkozó alkotás. E jeles mű 
(melynek első szerzője egyesületünk tiszteletbeli tagja), írói hosszú és kitartó ku
tató munkájuk egyik eredményeként arra vállalkoztak, hogy színes fotókkal illuszt
rált képes album formájában megismertessék, ma a Földön tudományosan leírt 
nyitvatermő növény mintegy egyharmadát és a mérsékelt égövieknek több mint 
felét, 333 fajt. Természetesen a könyv nem csak fenyőket tartalmaz - ez csupán a 
cím tömör, figyelemfelkeltövé tétele érdekében fogalmazták így - hanem nyitva
termő növénynemzetségek nagy többségét, ciprusok, borókák, cédrusok, jege
nyefenyők, vörösfenyök, „erdeifenyők", tiszafák, áltiszafák, kőtiszafák, álciprusok, 
tuják, stb.) Mint írtam, a pozsgás életforma nem jellemző a nyitvatermőkre, mégis 
fontosnak látom felhívni a figyelmet a nyitvatermő növények törzsére, már csak 
azért is, hiszen az evolúcióban a különleges tűrőképességüknél és gyakran gyen
ge versenyképességüknél (kompetíció) fogva, nem ritkán olyan szélsőséges élő
helyekre szorultak ki, mint a pozsgások, ily módon tőbb területen együtt is megta
lálhatjuk őket. A két szerző, mint kutató 1970-ben kezdte meg a természetmeg-
örökítő kép és adatgyűjtő munkáját, amelynek célja a „világ változatos és drámai
an csökkenő természetes növénytakarójának megörökítése, annak gyűjteményes 
ill. nyomtatásos közzététele". Ennek egyik lehetősége volt a Dandrológiai Atlasz 
összeállítása, amely a program folytatásaként 1988-ban a Harvard Egyetem Ar
nold Arborétumában, majd 1991-tői az USA Nemzetkőzi Dandrológiai Kutatóinté
zetében (IDRI), valamint 1994-től a Magyar Természettudományi Múzeum Nö
vénytára és az amerikai Intézet együttműködése révén formálódott. A korábbi 
gyűjtő útjaik nyomán, 1991 és 1998 között, az északi és a déli mérsékelt égövön 
és határos területein expedícióik által dokumentálták a fás flórát. Ezen több köte
tesre tervezett nagy mű fenyő köteteinek előkészítése során készült színes felvé
teleikből állították össze a most ismertetett könyvet. Főbb részei a következők; 
„Előszó" és „Köszönet nyilvánítás" után angolul is megtaláljuk e részeket, majd a 
„Bevezető"-ben „A fenyők vonzás körében" alrész a fenyők iránti vonzódás okait 
méltatja, a felfedezésük és az új felfedezések sorát idézik. „A védtelen fenyők" 
című alrész a nyitvatermők - véleményem szerint a pozsgásokhoz hasonlóan -
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egyre gyakrabban tragikus helyzetét ecseteli. Az „Ismerjük e a fenyőket" alfejezet
ben a fenyők változatosságáról, felépítésük variabilitásáról, a nemzetségek faj
gazdagságáról írnak. „A környezet és az alaki bélyegek" -ben a modifikáció*, a 
természetes szelekció* a kompetíció*, az adaptáció* fenyőkre vonatkoztatott 
jelenségeiről olvashatunk. „A paradicsomi környezet" e változékonyság a környe
zettől való „hajlamáról" ad példát. A „Faj-e a faj?" című alrész a faj fogalmat, a faj 
összevonást - „faj faragást", a mikró - és makróevolúciót (annak filozofikus meg
közelítését is), a faj alatti és fölötti rendszertani egységeket tárgyalja. Az „Egy kis 
fenyő alaktan" szervezettani ismeretekkel bővíti a mieinket, részletezve ebben a 
nyitvatermők még nem valódi termésének ill. magjainak különleges felépítését. „A 
fenyők elterjedése" alfejezet - Debreczy Zsolttól több előző müve alapján meg
szokott alapossággal és részletességgel - az alaktani bélyegek és az elterjedés 
kapcsolatáról, a klíma övekről szól. A „Magyar növénynevek, földrajzi nevek, 
rendszertani értékeléssel" záródik a bevezető. (Ehhez még jegyzetek, klíma diag
ramok, földtörténeti táblázatok és ábrák járulnak kiegészítésképpen.) 
A „Földrajzi áttekintés" című részben a legfontosabb földrajzi területeknek „rövid" 
térképes bemutatásával, valamint az ott élő fajok felsorolásával folytatódnak az 
oldalak. (Bizonyos fajokban, vagy géncentrumokban* gazdag területeket még 
jobban részleteznek.) A „Rendszertani áttekintő" fejezetben a nyitvatermő osztá
lyokat, családokat és nemzetségeket jellemzik, vázolják elterjedésükkel egyetem
ben. A könyv legterjedelmesebb részében („A fajok bemutatása") Európa, Kis-
Ázsia, Észak-Afrika, Ázsia szárazföldi területeinek, majd ezután Tajvan, Japán, 
Észak-, Közép-és Dél-Amerika déli részének, legvégül Új-Zéland és Ausztrália 
nyitvatermőit mutatják be alfabetikus sorrendben. „Ez a gyakorlatias megközelítés 
- mint írják - a fajok termőhely szerinti megismerését és a termőhelyek közős 
vonásainak, a természet harmóniájának érvényesülését jelenti". Ez a rész számos 
érdekes adatot is közöl a fajokról, személyes tapasztalataik által. (így az általuk 
felfedezett új fajokról is.) 
A kötetet a részletesen kidolgozott „Jegyzetek", „A fenyők törzse, kérge" rész ké
pes oldalai, az ábécé sorrendbe szedett sokoldalú „Szakkifejezések" rész, majd a 
„Névmutató", amely kiegészül az auktorokkal* ellátott nyitvatermő latin név listával 
is, s legvégül a témához szorosan kapcsolódó irodalom jegyzék zárja. Terjedelmi 
okok miatt nem törekedhetett teljességre a szerző páros, de szakmai szempont
ból is magyar nyelven az eddigi legteljesebb írást nyújtják át nekünk, nagyszerű
ségét fokozva a saját egyéniségük, lelkük sajátságait is interpretálják az objekti
vitás elérhető keretein belül, úgy, hogy közben az általuk is felfedezett és leírt 
világot és fajokat is bemutatják, nagy-nagy szeretettel. Utolsó mondatként az 
ajánlás már el is maradhatna, én mégis ezt teszem, minden nyitott szellemű és 
lelkű gyűjtőtársamhoz szólva. Olvassátok olyan szívvel, mint ahogy írták nekünk, 
hogy megismerjük a körülöttünk és pozsgásainkhoz közel és együtt élő flóra, fe
nyőkből álló, csodálatos részét is ! 

Papp László 
Debrecen 



Epresi László 
Látogatóban Szlovákiai barátainknál 

Zusammenfassunp: Der Autor erwweckt wiedwr seinen Besucfi, den er die xctiköne 
Aussteiiung des Saguaro Vereins besiictitigend im Spáttfrütiling in der SIwakei, in Komarno 
gemacht hat. 

Abstract: The writer recalls his visit to Komarno in Slovakia in Iate spring. He saw the nice 
exhibition of Cactus Society called Saguaro 

2001 májusában 23-25.-ig rendezte a szlovákiai Komárnóban, az Érsekújvári 
(Novézámki) székhelyű „Saguaro" kaktuszos klub, az ez évi kiállítását. 

Mivel nem sokkal több, mint két kilométerre volt tőlem, csak a határ másik 
oldalán, így természetes, hogy meglátogattam őket. A fogadtatás örömteli és ba
ráti volt, mivel már az ismeretségünk régebbi. 

A növényanyag amit kiállítottak csodálatos volt, szinte mind idős, egészsé
ges, zömmel virágzó növényből állott. 

A művelődési ház előtti téren, ahol a kiállítást rendezik hatalmas tábla hir
dette az alkalmat. 

A szervezés is tökéletes lehetett, mert egymás után érkeztek a látogatók, 
főleg iskolás csoportok váltották egymást. 

Öröm volt nézni, ahogy a fiatal látogatók gyönyörködtek a szép kiállított nö
vényekben, és vásárolták a szemrevaló és ritka, fiatalabb növényekben. 

Az eladásra szánt növényeket 20-
25-30 koronába kerültek, és voltak 
szép, értékes növények tombolán is. 
Belépő nem volt, csak önkéntes 
adományt lehetett egy kisdobozba 
tenni. 
A másik belépő ami a gyűjtök szá
mának szaporítása volt, szép 
számmal fagyott. 
Több órát töltöttem velük és sokat 
beszélhettünk szeretett hobbinkról, e 
csodálatos növényekről. Tőbb fotót 
készítettem a kiállításról és szeret
ném bemutatni a „DEBRECENI 
POZSGÁSTÁR"- ban, kedves gyüj-
tötársaimnak is. (57-60 sz. képek) 

A csoport képen balról-jobbra: Ta
más Kovar, Fábián László, Dániel 
Mikula, Klotton Gábor látható. 

Epresi László 
Komárom 
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58. kép „Saguaro" Klub néhány lelkes tagja 
Fotó: Epresi László 

59. kép Kiállítás egy szép Echinocereus csoportja 
Fotó: Epresi László 

60. kép Termetes Mammillariak a bemutatóból I 
Fotó: Epresi László \ 



Buglyó Péter 

Könyvismertetés 

Franziska és Richárd Wolf: Alsó-Kalifornia és a környező szigetek. Ter
mészetismereti utazás az egyik utolsó paradicsomban. (Baja-California 
und seine Inseln. Naturkundliche Reise durch einige der letzten Paradiese), 
Sulz/Wienerwald (Österreich) - Homburg/Saar (Deutschland), 1999, Ke
ménykötésben, 424 oldal, 1153 színes kép, ISBN 3-926573-10-4, ATS 1395 
(kb. 27000 Ft). 

Richárd és Franziska Wolf számos mexikói útjának egyfajta össze
foglalásaként egyedülálló könyvet írt a mexikói Alsó-Kalifornia félsziget és a 
környező szigetek kaktuszflórájáról. Valószínűleg egyetlen más kaktuszos 
élőhely sem került még ilyen részletes bemutatásra, ám aki már járt ott, az 
megerősítheti, hogy az ottani kivételes szukkulensflóra megérdemel egy 
ilyen kiállítású munkát. 

A 424 számozott oldalt tartalmazó, A4-es formátumú munka fő ré
szében a szerzők 46 fejezetre tagolva ismertetik a félsziget egyes területeit 
valamint a környező kisebb-nagyobb szigeteket. Minden fejezet tartalmazza 
az adott terület sematikus térképét. 

Ezek a kis térképek azonban nem igazán jelentenek segítséget a já
ratlan olvasó számára, mert hiányzik róluk a teljes félsziget kontúrja. Annál 
élvezetesebb a bőséges képanyag, - sokszor pompás, egész oldalas ké
pekben gyönyörködhet az olvasó - amelyet hosszabb vagy rövidebb szöve
ges rész foglal egységbe. 

Érthető okok miatt a szerzők a pozsgások, elsősorban a kaktuszok 
bemutatására koncentrálnak. Az ismertetések részletesek, a kívülálló is 
alapos képet kaphat a vidék honos szukkulenseiről. A képanyag túlnyomó
részt kiváló minőségű és külön említendő erény az egyes kaktuszfajok ter
mészetes változékonyságát szemléltető, gyakran egymás mellett szereplő 
pompás, élőhelyi, gyakran közeli fotók sokasága. A szerzők a honos 
Echinocereus, Ferocactus és más nemzetségek mellett elsősorban a 
Mammillaria nemzetségnek a teljesség igényével való bemutatására töre
kedtek és elmondható, hogy munkájuk igen alapos. 

A könyv Függelékében az Alsó-Kalifornia félsziget térségében honos 
32 ismert Mammillaria faj leírása található, majd néhány színes táblán az 
azonosításukat megkönnyítő magfotókat adják közre a szerzők. A müvet 
növénynév mutató és irodalomjegyzék zárja. 

A több mint ezer színes képpel illusztrált, kivételes kiállítású könyv joggal 
számíthat minden kaktuszkedvelő élénk érdeklődésére, amelyet csak a bor
sos ár fog lehűteni. 

Dr. Buglyó Péter 
Debrecen 



Papp László; 
Könyvismertetés 

Di Martino, L . (szerk.): Echinocereus (special issue) 
(Ez a mü az olasz egyesület, melynek a neve Nemzetközi Egyesület (Intemational 
Society), negyedévente megjelenő, „Cactus & Co." című folyóiratának, könyv 
alakú különkiadása.) Milánó, 1998. (No. 3. Vol. 2. 1998) 114 oldal, közel 400 szí
nes fényképfelvétellel. Az ára: 40.000.- líra 

Kissé háttérbe szorította a később megjelent Blum és szerzőtársai által írt 
Echinocereus monográfia a Di Martino szerkesztette képes albumot, amely az olasz 
egyesület negyedévente megjelenő folyóiratának (Cactus & Co.) különkiadása volt. Meg 
kell jegyeznünk, hogy információs anyagában nem versenyezhet az előbbi, nagy német 
és angol nyelven megjelent művel, de nem is ez a célja a szerzőknek. Ök egy különö
sebb kritikát nem alkalmazó, ugyanakkor az újabb rendszerezési törekvéseket figyelem
be vevő (még Blumék korábbi írásaikat is méltányoló) képes könyvet szerettek volna írni 
és összeállítani, oly módon, hogy az alfabetikusán felsorolt fajnevek mellé írták az aukto
rokat, az első publikáció helyét és dátumát, alá az elterjedési területét (a felfedezőjének 
nevével és a felfedezés évszámával), valamint az érvényes és érvénytelen szinonimáit, 
auktoraikkal, leírásuk idejével és helyével. Ezenkívül megjegyzéseket tesznek, utalva a 
legjelentősebb szerző vagy rendszerező álláspontjára, a hovatartozását illetően. A névsor 
kiterjed az összes fellelhető érvényes vagy érvénytelen névre, természetesen jelölve azt, 
amelyekhez igyekeztek összegyűjteni jól határozott, virágzó növényeket ábrázoló, több
ségében nagyszerű, sokszor eredeti élőhelyi fényképfelvételeket. Szerencsés ez a 114 
oldalas mü nyelvhasználata szempontjából is, hiszen ismerve az olasz nyelv szűkebb 
ismeretét a világon, a leíró fejezeteket angol nyelven is interpretálja*, s a részletes rész a 
fajfelsorolástól - amelyről már írtam - szintén angol nyelvű. E nem jelentéktelen könyv a 
következő részekre tagolódik: Lino Di Martino előszava után, Di Martino és L. Gavazzi 
fejezete: „Megjegyzések a tartásukról" címmel. („Talaj keverékek", „Hőmérsékleti szük
ségletük," „Fényigényük", „Öntözés és tápanyag igényük", „Virágzásuk", „Tartóedényeik", 
„Károkozóik" alfejezetekre tagolódik). Majd B. R. Beaston angol szerző fejezetei: „A 
magtól a sikerhez (ivaréréshez) rövidebb életciklussal" (itt a vetési és az oltási módszere
ket - főleg Peirekiopsisra - részletezi), „Kórtan" (e részben a Helmithosporium 
cactivorummal* foglalkozik), „Néhány megfigyelés", „Echinocereus hibridekről". T. L. 
Coriaett írta meg az „Echinocereus Index" (fajjegyzéket), ez a már részletezett főfejezet: 
„Bevezető", „Ajánlás a használathoz", „Képes album felépítése" alrészekre oszlik). Az 
eddig felfedezett új fajokkal egészül ki e fejezet, a „Pótlás" című részben. Legvégül a 
herbáriumi* és egyéb rövidítésekkel, a rendkívül részletes „Irodalomjegyzékkel", a „Ké
pek (ki és hol készítette) jegyzékével", valamint le nem írt forma (vagy varietas) ismerte
tésével és egy virág-változékonyság képgyűjteménnyel záródik e mű. Utóbbiakkal e 
nemzetség fajainak egyedi variabilitását is igyekeznek bizonyítani. Mindent összevetve 
azt mondhatjuk, hogy céljának megfelelő, nagyszerű képes albumot vehet kezébe az 
olvasó, a fajok, alfajok és változatok többségének meghatározásához alkalmas, különle
gesen szép fényképfelvételekkel, s a tökéletes nyomdatechnikai kivitel erényeivel, méltán 
lehet könyvgyűjteményünk becses és viszonylag olcsó darabja. 

Papp László 
Debrecen 



Horváth László 

Az Agavé filifera Salm-Dyck virágzásáról 

Zusammenfassunq: Der Autor sctireibt über die in seinem eigenen Garten, in Debrecen 
biütiende Agavé filifera. 

Abstract: Ttie author writes about the flowering of A. filifera in his own garden in Debrecen 

Az Agavé filifera* Mexikóban őshonos, 65-70 cm átmérőjű de
koratív növény. Levelei 3-^ cm szélesek, 25-30 cm hosszúak és fehér 
vonalakkal, rostokkal dís^í'ettek. Kőnül-belül 3 m-es virágszárat hoz 
idősebb (35-40 év) korában. Virágai zöldes-sárgák. 

A saját legnagyo':b növényemet évek óta a sziklakertemben 
tartom tavasztól őszig. Nyáron mikor a legnagyobb meleg van a közeli 
fák lombozata miatt er y|-ie félámyékot is kap. Ezt láthatóan kifejezetten 
díjazza. A kánikulai v.jgy ahhoz közeli időszakban szereti a rendszeres 
öntözést. Kora tavar szal és késő ősszel, ha sok nedvességet kapna, 
vagy a talaj nem '/jrine jó vizáteresztő képességű, akár a növény 
pusztulásához is Vr.7athetne. Ilyenkor nedves körülmények között nem 
tud ellenállni a baM .-riumoknak és gombáknak. Enyhe fagyot kint sza
badon tartva is elviselne a már nem fiatal egyed. Ezt én eddig - 6 °C -
ig mertem mefjkfxd^áztatni. Ha ettől komolyabb hideg várható, akkor 
kiásom a sziklakertből és azzal a kis földlabdával, ami rajta marad egy 
nagy cserépbe szabadon t)eállítva elhelyezem az üvegházamban, 
hely hfján a,: asztal alá. Elég spártai módszer elismerem, de tanúsít
hatom, hO'.;y így kb. 5 hónapig egyetlen csepp víz nélkül szépen átte
lel. 

Tülán az agyonpátyolgatás hiánya miatt is, idén nyáron úgy 
döntött hogy virágozni fog. (61-65 sz l<épek) Előbb kinőtt egy 3 m-es 
nagyjn erős, gyerekkar vastagságú virágszár. Aztán ezen fejlődtek ki 
a binbók végig. Az aléó régióból indult a virágzás egy jó arasznyi da
rab jn, majd egyre feljebb és feljebb haladt, de mindig csak viszonylag 
kis részen voltak nyíló virágok. Ahogy nyíltak ezen szakasz felső ré
szén a bimt)ók, úgy száradtak el az alsón a virágok. 

Három hétig tartott mig teljesen elnyiltak. A rovarvilág különtxjzö 
képviselői (hangyák, zengölegyek, méhek, stb.) szorgalmasan láto-
• attak és jó néhány termés kötött. Hogy mennyire lesznek csiraképe-
,ek a magok az még a jövő titka. 

A központi növény valószínűleg elpusztul, de még nem vagyok biztos 
benne, hogy sarjadzik vagy pedig elágazik, mint a szintén kinttertott és 
virágzott A. stricta. 
Óriási élmény volt végig követni ezt a csodát nem csak nekem, 
hanem sok járó-kelőnek is, aki megfordult en^efelé. Remélem *' 
sikerült néhány használható adalékkal szolgálnom ezeknek a 
nem mindennapi növényeknek a tartásához! ;. 
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62. kép Agavé filifera bimbós virágszára 63. kép Agavé filifera a virágzás folyamatában 
Fotó: Horvátti László Fotó: Horváth László 

64. kép Agavé filifera teljes virágzásban 65. kép Agavé filifera kötött és érlelődő magtokjai 
Fotó: Horváth László (termések) Fotó: Horváth László 



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

keli. A nevét a taxon neve után rövi
dítve tüntetik fel. 

Cristata: (latin) olyan fejlődési rend
ellenesség, amikor a fiajtáscsúcsi 
osztódó szövet (tenyészökúp) a kör
körös fejlődése helyett ellaposodik 
vagy elszalagosodik, így a hajtás is 
lapos tarajszerüvé válik (erre utal a 
latin neve), mivel a növekedés egyes 
irányokban intenzívebben zajlik le. 
Lehetséges oka pl. genetikai változás. 

Géncentrum: (angol-latin) olyan 
földrajzi egység, ahol valamely élő
lény csoport kialakulása feltételez
hető, az ottani ősi rokon fajok, vagy a 
kövületek alapján. Ezt a szót először 
az alkalmazott növénytan használta 
a termesztett növények kialakulásá
nál. 

Emergencia: (latin) edénynyalábos 
növények testfelszínéből kiemelkedő 
többsejtű képződmény, amely nem
csak bőrszöveti eredetű sejteket, ha
nem más eredetüeket (alap, szilárdító, 
szállító szöveteket) is tartalmaz. Kiala
kulásuk és funkciójuk szerint csoporto
sítva lehetnek: szemölcsemergenciák 
(dudorok formájában emelkednek ki pl. 
Aizoaceae fajok bőrszövetén, kaktusz 
virágok belső leplének alján.) Tüske, 
horog emergenciák merev, fásodott 
felületi képletek, amelyben dominál a 
bőrszöveti eredet. (Nem tévesztendő 
össze a tövissel, amely szerv eredetű, 
így a kaktuszoké levélalapi módosu
lás.) Mirigyemergenciák, váladékot 
termelnek, pl. a harmatfüvek tentá-
kulumai, amelyek ragadós váladékot 
választanak ki a rovarok elfogására, de 
a virágon kívüli nektáriumok szemöl
csei is idesorolhatók, pl. Hamato-

Adaptáció: (latin: alkalmazkodás) 
Nem evolúciós értelemben az élőlé
nyeknek az a tulajdonsága, hogy 
környezetükhöz, bizonyos szélső 
értékeken belül alkalmazkodnak, 
vagyis a környezeti hatást életfolya
mataikon követni tudják, azok módo
sult működésével. Evolúciós érte
lemben, a genetikai, öröklődésben 
folyamatos változások, a szelekció 
révén képessé tehetik egy adott élő
lény populációját, a környezeti válto
zások dacára is a további életre, 
vagyis a fennmaradásra. 

Algásodás: Természetes vagy 
mesterséges vizekben, valamint 
nedves szilárd felszíneken, főleg zöld 
algafajok (de más algák is) elszapo
rodása, a közegben (víz) ill. a felüle
teken lévő tápanyagok (foszfor- és 
nitrogénvegyületek) miatt. Az algák 
szaporító képleteit a légáramlatok 
szállítják, így algamentes vi'zben is, 
ha szabadon hagyjuk, belekerülvén 
elszaporodhatnak ezek az alacsony
rendű növények. 

Auktor: (latin: szerző) az élőlények 
rendszerezésében az a személy, aki 
valamely rendszertani kategóriát 
(taxont) - p l . : fajt - elsőnek ír le vagy 
annak rangját, ill. fogalmi tartalmát, a 
nevezéktan szabályai szerint átérté-
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cactus-Ferocactus rokonsági körben, 
amelyek nektárt választanak ki az 
areolák mellett. 

Etnobotanikus: (görög-latin) a bota
nikának a néprajzi vonatkozásaival 
foglalkozó kutató, aki - mint a néprajz 
és a botanikai határtudományát mű
velő - vizsgálja, hogy a különböző 
kultúrák milyen hasznossági, nép-
szokásbeli, kultikus kapcsolatban 
állnak az őket körülvevő növényvi
lággal. Egyben arra is kíváncsi, hogy 
emberi népcsoportok mit tudnak a 
növényekről, esetleg a kultúrába 
vevésükkel mivé alakították őket. 

Fenésedés: A Gloeosporidium 
opuntiae okozta gombabetegség, 
amely kaktuszok szártagján élősköd
ve narancsosbarna vagy barna folto
kat hoz létre, s mely később 
besüllyed. Nagyterületű, elhalt szö
veteket képeznek, amelyek, ha el
uralkodnak, a növény pusztulását 
okozhatják, legtöbbször a nyugalmi 
időszakukban. Érzékeny nemzetsé
gek, pl.:Echinocactus, Myrtyllocactus, 
Astrophytum stb. (Orthociddal, 6%-os 
bordói lével viszonylag hatásosan 
védekezhetünk ellene.) 

Filifera: (latin) szálhordozót jelent, 
több növény tudományos nevében 
megtaláljuk a szót, így a Yucca nem-
zettségen belül is (pl. fi lamentosa) 
általában a levélről (vagy más szerv) 
leváló bőr vagy más szövet eredetű 
szálszerü képlet, amely sokáig jel
lemzően az adott szerven marad. 

Fusarium: a konídiumos (a gombafo
nal oldalágán vagy csúcsán megjelenő 
vékony falu ivartalan szaporítósejt) 

gombák nagy fajszámú nemzetsége, 
amelyre jellemző, hogy az egy-két 
sejtű mikrokonidiumok és a soksejtű 
kifli alakban görbült makrokonidiumok 
speciális spóratartóban keletkeznek. 
Többségük kórokozó, növénypatogén, 
hervadást, szártőrothadást, gyümölcs
romlást okoz. Kaktuszokon és egyéb 
pozsgásokon leggyakrabban a F. 
oxysporum specializált formái (var. 
vagy fa.) károsítják, edénynyaláb bar-
nulást és hajtáselhalást okozva, néha 
a bőrszöveten is megjelennek tünetei. 

Helminthosporium cactivorum: a 
kaktuszfélék családjának fajainál 
előforduló ún. nedves szártörotha-
dás. Főleg a fertőzött - leg
gyakrabban fiatal - növény gyökér
nyakánál sötét színű rothadás jele
nik meg, amely ha a teljes tövet 
uralja, a növény kidőlését okozza, 
majd pusztulását. Megelőzéssel 
(talajfertőtlenítés), szellőztetéssel, 
fertőzött növények eltávolításával 
i l l .permetezéssel (Chinoin Fundasol) 
védekezhetünk ellene. 

Herbárium: ( latin: növénygyűjte
mény) préselve szárított, vagy más 
módon tartósított, elhalt növények 
gyűjteménye. Létrehozásának oka 
rendszertani, földrajzi , társulástani 
tudományos dokumentáció, oktatás 
és szemléltetés. Ideális a préselést 
terepen elvégezni és a gyűjtés 
eredményeit jegyzőkönyvbe felje
gyezni. A laboratóriumi feldolgozás 
(preparálás), majd a tudományos 
feldolgozás követi . A herbáriumi lap 
fontos része a cédulája, amely a faj 
nevét, (család nevét), a gyűjtés 
földrajzi helyét, a növényzet nevét, 
amiben gyűjtötték, a gyűjtő nevét, s 
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a gyűjtés dátumát tartalmazza. 

Interpretál: (latin) értelmez, magya
ráz, alkotást közvetít, szöveget, sze
repet, zenemüvet egyéni felfogásban, 
értelmezésben, hozzáértőén, művé
szien előad. 

Kálium permanganát: (hipermangán, 
kálium-hipermanganát, KMn04) Sötét 
ibolyaszínű, kristályos só, amely víz
ben jól oldódva bordóslila színű olda
tot ad. Erőteljes oxidálószer savanyú 
és semleges közegben. (Lúgos kö
zegben kisebb az oxidáló ereje.) Oxi
dáló hatása miatt használják az anali
tikai kémiában, élő szövetek rögzítő
jeként a mikroszövettechnikában, 
továbbá 0,01 %-os oldatát fertőtlení
tőszerként. 

Klón (vagy sarjnemzedék): egyetlen 
egyedből ivartalan úton származó 

(vagy előállított) genetikailag egységes 
utódok összessége, vagyis egy egyed 
sokszorosítása. Az utód egyedek na
gyon sokáig egyöntetűek lehetnek, 
csupán a természetes génváltozások 
(mutáció) módosíthatják őket. E jelen
ség alacsonyabb fejlettségű élőlények
nél (pl. gombák) természetesen, míg 
magasabb fejlettségűeknél mestersé
gesen jöhet létre (mesterséges szelek
ció, fajtakialakítás). 

Kompetíció: (latin: versengés, ver
seny) élőlények populációjának olyan 
(biotikus) egymásra hatása, amelynek 
révén akadályozzák egymást a sike
rességben (növekedés, szaporodás, 
terjedés) és a korlátozott mértékben 
jelenlévő életfeltételek (tápanyag, fény, 
víz stb.) megszerzésében. E jelenség 

egy fajhoz tartozó egyedek között is 
lezajlik. 

Kvarc: a szilícium-dioxidnak (SÍO2) 
olvadékából, ill. oldatából 870°C alatt 
kristályosodó két változata, amely a 
kristályosodás rendszerében tér el. 
Nem hasad, törése egyenetlen, az 
üveget karcolja, üvegfényü, színtelen, 
de idegen anyagok különböző színűre 
festik. Vegyszerekkel szemben ellen
álló, nagy hőmérsékletváltozásokat 
elvisel. Egyike a legelterjedtebb ás
ványnak, a földkéreg 12%-át alkotja. 
Számos változatából sok féldrágakő
ként ismert. 

MKSZKE: Magyar Kaktusz és Szukku
lens Kedvelők Egyesülete. 1959-ben 
megalakult TIT (Tudományos Isme
retterjesztő Társulat) budapesti Nö-
vénykedvelő Szakkörének egy un. 
„Kaktuszcsoportja", amelyből 1962-63-
ban kifejlődött a Csili Pesterzsébeti 
Vasas Művelődési Központ Kaktusz
kedvelők szakköre. Ennek 1966-tól 
1986-ig „Csili Kaktuszkedvelö Szakkör 
Tájékoztató" című folyóirata jelent 
meg. Majd 1986-ban, a Csili Szakköre 
a Magyar Kaktusz-és Szukkelens-
kedvelők Egyesületévé alakult át, ek
kor adták ki új címmel a Tájékoztató 
jogutódját a „TÖVISEK" című folyóira
tot, negyedévi gyakorisággal és színes 
képekkel. Ez az egyesület a kilencve
nes évek közepén megegyezés kere
tében összeolvadt a MKOE-vel. 

Modifikáció: (latin: módosulás) A kör
nyezeti tényezők azon hatása, amely 
valamely egyedre hatva, megváltoz
tatja az egyed további fejlődésének 
menetét, de nincs hatással az öröklés
re. (PL: Hegyvidéken egy alföldi nö
vény kisebb lesz.) 
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Ováríum (latin) vagy magház: a temiöle-
velekből összenőtt teimö alsó, kiszélese
dő, üreges része a zárvatermő növények
nél, amelyt)en a magkezdemények 
(ovulum) vannak. A magkezdeményekb)en 
van a női ivarsejt (petesejt), azért e részt a 
felső származékaival együtt a virág női 
jellegű részének tekin^ük. Rendszertanilag 
jellemző a magház állása. A magház a 
megtermékenyülés után a termés része. 

Szelekció: (latin: kiválogatódás, kiváloga-
tódás) olyan természetes, vagy mestersé
gesen előidézett biológiai folyamat, amely 
bizonyos egyedek vagy egyedcsoportok 
életben maradását vagy szaporodását 
gátolja vagy megakadályozza, míg máso
két elősegíti vagy elterjedését segíti. E 
tényezők, mint környezet, ha tennészete-
sek, akkor a bennük létrejövő változások 
okozzák a kiválogatódást. Gyakran maguk 
a populáció egyedei, vagy növényeknél a 
beporzást létrehozó állatok a kiválogatok. 

Szélgenerátor: (latin-német) a generáto
rok működése az elektromágneses induk
ció elvén alapszik. Olyan villamos gép, 
tágabb értelemben egyéb villamos beren
dezés, amely más energiafajta (hő, mec
hanikai, kémiai), ez esetben szélenergia 
felhasználásával villamos energiát állít elő 
és ad le valamilyen fogyasztó(k)nak. 

Szinonima: (görög-latin) rokon értelmű 
szó vagy kifejezés. Rendszertani értelem
ben egy faj szabályosan elsőként (és elfo
gadva) adott tudományos neve mellett 
létrehozott másik szabályos tudományos 
név, amelyet a második leíró azért ad, 
mert nem tudja, hogy érvényes neve van 
az adott fajnak, vagy nem akarja elfogadni 
azt, másnak vélvén. (Ilyen gyakran előfor
dul abban az esetben, ha egy fajt két kü
lönböző nemzetségbe sorolnak be.) 

Taxonómia: (görög) a növények, az álla
tok és a gombák (de más objektumok) 
osztályozásának tudománya. Magában 
foglalja az osztályozás alapjait, elveit, eljá
rásait, szabályait és az ezek alkalmazásá
val kialakított végső eredményt, az osztá
lyozási rendszert. Szűkebb értelemben, 
evolúciós kapcsolatokat feltáró, oknyomo
zó rendszertan. 

Vegetáció: (latin) Leghétköznapibb érte
lemben a földfelszínt beborító, a táj képét 
meghatározó növényzetet vagy növényta
karót, amely sok együtt élő növény együt
tese, nevezzük vegetációnak. Külső meg
jelenés, rendszerint egy uralkodó faj alap
ján állapítják meg a növénytakaró közepes 
nagyságú egységeit, a formációkat, pl. a 
száraz területek félsivatagjaiban, Mexikó
ban, Peruban, Bolíviában kaktuszvegetá
ciók vannak. 

Zeolit: (ásvány) a szilikátásványok egy 
jellegzetes csoportja, túlnyomóan Na-
Ca-aluminoszilikátok. Legjellemzőbb 
sajátságuk, hogy tágas-üreges (Si, A l ) 02 
tektoszilikátvázukhoz molekuláris víz 
kapcsolódik. A víztartalom egy része a 
rács üregeiben, csatornáiban adszorpci-
ósan kötött „zeolitos víz", amely hevítés
sel folyamatosan eltávolítható anélkül, 
hogy a rács összeomlanék, vagy meg
változnék. A dehidrált ásványvízben, 
páradús légkörben elvesztett vizét újra 
felveszi, sőt megfelelő környezetben 
egyéb folyékony vagy illékony gáznemű 
anyagot (alkoholt, hidrogén-szulfidot, 
szén-diszulfidot, szénhidrogéneket, jó
dot, higanyt) is képes a víz helyére 
egyenlő mennyiségben felvenni. Víztar
talmának másik része szerkezetileg 
kötött kristályvíz, amely határozott hő
mérsékleten távozik el, ugyanakkor a 
kristályrács is elpusztul. 



Druzsin József 

Bemutatkozunk 
Zusammenfassunp: Der ungariscfie Sammier stelit seine Sammlung, seinen Garten und die 
Gesctiiciite seines Sammelns dar. 

Abstract: The Hungárián cactus collector telis about his collection, garden and ttie story of his plánt 
collection. 

Az a megtiszteltetés ért, tiogy bemutatkoztiatunk a Debreceni Pozsgástár olvasói
nak. A növények mindig nagy szerepet játszottak családunk életében. 

Évtizedeken keresztül jártuk hazánk hegyeit, gyönyörködtünk az erdök-mezök virá
gaiban. (66 és 67 sz. képek) 

Kertes családi házban lakunk Érdligeten és ezt az erdei hangulatot próbáltuk bevinni 
kertünkben a fenyőfákkal és más örökzöldekkel, sziklakerttel, amikben Sempervívumok 
és Sedumok vannak. 

Pozsgás növényekkel egy véletlen folytán barátkoztunk meg. Tulajdonképpen a két fiunk 
kezdte el őket gyűjteni. Amikor úgy éreztük, hogy tartós marad ez a szenvedélyünk építet
tem egy földtie süllyesztett üvegházat. 
Egy év elteltével már kevésnek bizonyult, így mellé már egy nagyobb 4x6 m-es üveghá
zat kellett kialakítanom. 

1987-ben mind a 
négyen belép
tünk a Tamás 
Gyula bácsi ve
zette IVIKSZKE-
be, és azóta is 
fúzióval tagjai 
vagyunk a 
MKOE-nek. 
MMán mindkét 
fiunk „kirepült a 
házból", már 
feleségemmel 
Zsokéval úgy 
megszerettük 
ezeket a kü
lönleges növé
nyeket, hogy mi 
vettük át a 
gyűjtésüket és 
gondozásukat. 
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67. kép Kertünk másik részlete 
Foto; Druzsin József 

Úgy érzem mi igazi gyijjtök, 
teljesen amatörök vagyunk, 
mert minimális szaporulat 
mellett, csak a saját gyönyö
rűségünkre neveigetjük a 
pozsgásainkat. Saját ma
gunknak kell kitapasztalni a 
földkeveréket, öntözést, 
fényigényeket és így sikerült 
több növény megtartása. 
Gyűjteményünk kialakulása
kor a kezdetben minden nö
vényt megvettünk, ami 
megtetszett. Bár netiéz 
megállni, ma már csak lé
nyegesen kevesebb kak
tuszt tartunk, inkább az 
egyéb pozsgás növények 
lopták be magukat a szí
vünkbe. (68 sz. kép) 
Amennyiben módom lesz rá, 
legközelebb részletesen 
bemutatom kedvenc növé
nyeinket, egy sorozat kere
tében. 

5" 

68. kép Üvegházunk pozsgás növényeinkkel Fotó: Druzsin József 



Papp László 
„Legszebb" kaktuszok és egyéb pozsgások 

Zusammenfassunp: Der Autor grundét eine neue Koiumne - zu derer Sctireiben er auch andere 
anregt - in der er mit bestimmter Subjeldivitát schöne Sukifulnten darsteiit und bezöglich 
dieser auct interessante Angaben, ihre kuiturhistoriche und sonstige Bedeutung bekannt gibt. 

Abstract: Establishing a new column the author encourages others to introduce their succu
lents which are specially nice for them. Moreover he gives interesting Information about these 
species entering upon their importance in the cultural history and in other fields, 

A kis szubjekt iv i tásra lehetőséget adó címmel , új rovatot szeretnénk indítani, 
amelyben bemutatnánk a „ legszebb" vagy legkülönlegesebb pozsgás fajokat fél -
egy oldal ter jedelemben egy kiváló fotóval i l lusztrálva. A leírásban nemcsak alak
tani je l lemzést adnánk meg, hanem minden érdekességet amit akár rendszertani , 
növényföldrajzi , környezetbio lógia i , szaporodásbiológia i , vagy emberi kultúrtörté
neti szempontból tudunk róluk, kiegészítve a tartás és szaporí tás tapasztalataival 
is. Mintegy a kaktuszos - suli k iegészítése lehetne, ahol közérthetően ismeretet 
adhatnánk nemcsak kezdőknek is. 

Természetesen nem én akarom a rovat oldalait állandóan írni, s mivel ahogy az el
ső mondatban kezdtem, a kiválasztás teljességében az egyéni vonzódás alapján tör
ténne. Kérek minden olvasónkat, kapcsolódjon be a cikksorozatba, ezen szempontok 
szerint adjon leírást igényesen, egy kedvenc vagy úgy is mondhatnám általa szépnek 
tartott pozsgás növényről. Ha erről még egy igazán jó fotót is tud küldeni (amelyet mi 
visszaküldünk kérésre), folyamatossá válhat ez a rovat. Ez is lehetőséget ad arra, 
hogy mindnyájan írjuk ezt a folyóiratot ill. egyre többen kapcsolódjanak bele. Az én 
szubjektivitásomért pedig elnézést kérek, de bízom abban, hogy sokan egyet értenek 
velem abban, hogy a nekem tetsző sok növény közül ezek nem a legcsúnyábbak. 

Astrophytum capricorne (Dietr. Br. et. R. 
A növényt 1851-ben Poselger találta meg Mexikóban Saltillo közelében, Coahuila államban. 
Ugyanebben az évben Dietrich Echinocactus capricornus néven leírta, majd a Lemaire által 
1834-ben megalkotott Astrophytum nemzetségbe sorolta Britton és Rose 1923-ban. 
Buxbaum rendszerében az Atsrohytumok legközelebbi rokonai Dél-Amerikában keresendők, 
így a Fraíleakkal állnak genetikailag kapcsolatban (Notocacteae tribus, Notocactínae 
subtribus. Pampa vonala). Már korán észrevették a sajátos rokonságát az A. 
coahuilensevel, ezért az első Astrophytum csoportosításban, amelyekben 3 csoportot 
alkottak a második csoportba sorolták az előző fajjal együtt (Haage - Sadovsky 1957). 
Kicsit leegyszerűsítve a virág szerkezete és színe valamint a termés felépítése és felnyitá
sa alapján Schütz és Sadovsky (1978) a Neoastrophytumok (IJj - tengericsillag kaktuszok) 
közé sorolta. Miszerint a virág torka vörös, a termés sokáig viszonylag húsos marad és oldalt 
nyílik fel. Mai tudásunk szerint, ha teoretikusan sejtjük is, a legkésőbben, legészakabbra 
hatolt csoportja az Astrophytumoknak, amelyek több fajra, alfajra, varietasra sőt, valószí
nűleg hibrid fajra bomlottak, pl. A. asterias, A. asterias subsp. „texensis", A. (capricorne 
var.) níveum, A. capricorne var.) crassispinum, A. coahuílense, (Erről a kialakulási jelen
ségről lásd még a folyóiratunk 2001 . IV. évf. 1. számának 37-42 oldalát). Maga az A. 
capricorne alapfaj is hatalmas területen elterjedt, - Coahuila állam déli és középső teljes 
részén, egészen e állam Cuatro Cienegas városától északra eső széles sávjáig (újabb 
kutatások szerint a várostól még 100 km-re északon is találtak példányokat) sőt nyugatra 
átterjed Durango, keletre pedig Nuevo Leon államokba is - ezért rendkívül változatos, 
mint testméretét tövisezettségét és bőrszövetén található filcpamacs (emergancia)* 
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sűrűségét tekintve. A fa jneve, a töviseinek csavartságára utalva, kecskeszarvút 
jelent. 

Teste kb .10 -15 éves koráig gömb alakú, később rövid oszloppá alakúvá válik, s 
a legnagyobb mért termőhely i példány meghaladta a 30 cm-t, szélessége a 14 cm-
t. Vi lágos vagy sötétzöld színű, egyedenként változó sűrűségű fehér vagy halvány 
szürke, néha barnás filc pamacsokkal . ( 8 ) - 9 - ( 1 0 ) bordája v iszonylag keskeny 
tompa élű, f iatal növényeknél ál talában egyenes, később gyakran ferde lefutású 
1,5-2,5 cm magas, és az alapjánál 3 -3 ,5 cm széles. Areolái szürkésfehéren, vagy 
halvány szürkésbarnán szőrösek, f i lcesek és 0 ,5 -2 mm-re ál lnak egymástól , 3 -7 
mm átmérőjűek. Töviseinek száma 6 - 8 (10), laposak, belső oldalukon nem homo
rúak, csavarodot tak, 0 ,6 -1 ,2 mm szélesek 3-8 cm hosszúak, először sötétbarnák, 
majd tel jesen vagy sávokban kiszürkülnek. 

Virága, - vál tozattól függően - ( 4 ) 5 - 7 ( 8 ) cm átmérőjű és hosszú csi l logó vi lágos 
vagy középsárga, élénkvörös torokkal , vagyis a belső leplek alsó része élénkvörös 
vagy narancsvörös. Porzószálai halvány sárgák, a portokjai sárgák, a bibe sárga 
vagy zőldessárga, a bibéje 4 - 1 0 ágú. Az ovár iumot* és a v irágcsövet, a külső 
lepel levelet szürkésfehér szőr fedi , felettük sötétbarna hegyű, szálkás pikkelyek 
vannak, amelyek a belső leplek felett, tu la jdonképpen a külső lepel levelek. Termé
se hosszúkás ovál is, az előbbi képletekkel fedett, éretten vörös és lágy, oldalt 
nyílik fe l . Magjai 3x2 mm-esek, f inoman pontozottak, sötét barnák, enyhén fénye
sek, nagy köldökűek. Viszonylag kevés magot terem, amelyek még felnyi láskor is 
kapcsolódhatnak a magköldök zsinórhoz. Csíraképességük jó, a kis növények 
gyorsan fej lődnek. Növényeinket érdemes bázikus (pH 8 ,2-8 ,8) talajba ültetni, 
úgy, hogy dominál jon benne az aprított mészkő és v iszonylag kevés szerves ere
detű része, de közepes tápanyag tartalma legyen. Nagyon hasznos adalék e ültető 
keverékbe az algínit, kb. 2 -10%-ban , mivel ez is lúgos kémhatású és magas mik
roelem tar ta lmú. Vegetációs időben a f iatalabb növények a gyakor ibb öntözést 
(heti egy) meghálá l ják, viszont nyugalmi idejük alatt a végzetüket jelenti a víz. 
Gyakori betegségük a fenésedés* és Fusar ium*, ezek el len a megfelelő szerek 
előírt koncentrációjú oldatával védekezhetünk. A gyapjas tetű szintén gyakran 
támadhat ja meg a gyökereket, ezt el lenőrizve szintén alkalmazhatunk 
kemikál iákat , (Bi 58, Zolone) . 

Ha faj t iszta magokat akarunk nyerni, fa jazonos beporzást kell végezzünk, va
gyis egy fajhoz tartozó két egyed virágporát kell a másik bibéjére vinnünk kölcsö
nösen, hiszen az Astrophytumok nem önbeporzók és könnyen hibr idizalodhatnak a 
nemzetségükön belül . (71 sz. kép) 

Echinocereus rigidissimus (Enpelm). Hort. F.A. Haage var. rubispinus 
(G.R.W. Frank et A. Lau) N.P. Taylor. 

Hiszem azt, hogy sokan egyetértenek velem abban, hogy az amúgy is nagyob 
szép E. r ig issimus fajnak, sőt talán a nemzetség legszebb taxonja a rubispinus. 
Eredeti leg az E. pect inatus vál tozataként írta le Frank és Lau, csak a nyolcvanas 
években derült ki Taylor kutatásaiból , hogy az E. r igidissimus eltér a pect inatustól , 
és rubispinus is, v iszont az utóbbi erőtel jesen hasonlít az E. r igidissimusra virág 
szerkezetét , termését , tövisrendszerét stb. tekintve. 
így Taylor az Echinocereus sectío-ból a Reichenbachi i sect io-ba E. r igidissimus 
csoportba sorol ta, az E. r igidissimust, mint önnáló fajt és ennek vál tozataként írta 
le a rubispinust (1984). Az eddig ismert elterjedési területük tel jes elkülönülése, 
valamint alaktani kü lömbségeik alapján a rubispinus alfaja (subsp.) is lehetne az 
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E. r igidissimusnak. E. változatot Alfréd Lau gyűjtötte 1972-ben (Lau 88) és Frank 
írta le - mint írtam az E. pect inatus vál tozataként - 1982-ben. 
Engelmann is utalt arra a r igidissimus leírásánál (Cactaceae of tha Boundary 
1859), fiogy talált egy kis termetű fajt, amelynek 15 bordája volt, apró areolái és 
számos rövid tövise, valószínűleg ez már a rubispinus letietett. A növény fajneve 
„ legmerevebb"-et je lent , a vál tozaté pedig a rubin színű tövisekre utal . 
A változat leírása röviden: 
A tiajtása 4 -6 cm átmérőjű és 6 -18 cm t iosszú, hengeres, többé-kevésbé fedett a 
töviseivel (az alapfaj 9 -11 cm átmérőjű). Bordáinak száma kevesebb (15 -18) mint 
az alapfajé [ 1 8 - 2 3 ( - 2 6 ) ] , a lacsonyak, lapos szemölcsökre tagol tak. Areolája 
kb.2,5 mm hosszú, hosszúkás-el l ipt ikus alakú, míg az alapfajé 3 ,5 -7 mm, az utób
bi kezdetben jobban fedett areolaszőrzet te l . Töviseinek száma 3 0 - 3 5 , 5 mm hosz-
szúak, karmazsinvörösek, fényesek, néha li lásak, többszínűek. (Az E. r igidissimus 
var. r igídissimus-é 15 -23 db, 6 -16 mm hosszú, vastagabb, vörös, fehér, sárga 
vagy barnás színű, gyakran többszínű.) A tövisek mindkét vál tozatnál kétoldalra 
állnak fésűszerűen, nevezetes vál tozatunknak sűrűbben a végük, jobban ráhajl ik a 
növényra, színesebbek. Középtövisük nincs. Virága a hajtás csúcsa és oldala kö
zött jelenik meg, 6 - 7 cm hosszú és 6 - 9 cm átmérőjű, kívülről , az éppen kinyí lan
dó, fel tűnően szőrös, a belső leplek fénylő rózsás vöröstől a bíborvörösig. Bibefe
je, bibeágai barnászöldek, el lentétben a var. r igidíssímus-szal, amelynek közép-
zöld. Porzói élénk vagy narancssárgák. Termései 1,5 cm átmérőjű (az alapfajé 3 
cm). Magvai ovál isak, 1-1,2 mm hosszúak, feketék. Mexikóban, Nyugat-
Chihuahua á l lamban, a Sierra Oscura hegységben, Campi te környékén a 
Barbarocas völgyben é l , 1600-2000 m magasságban. (A var. r ig issimus Észak és 
Nyugat Sonoraban, Dél-Nyugat Új Mexikóban, Dél-Kelet Ar izonában található.) 
Csodálatos tövisruhája már fiatal magonc korában előtűnik (ekkor még vi lágos 
színű), amely ékessége, korának előrehaladtával egyre erősödik. Mint ír tam, nem 
egységes megje lenésű, a bíborszinűtöl liláig találunk különböző egyedeket és a 
tövisek egyenként is el térő színűek lehetnek, sőt némileg ir izálhatnak is. Az egyik 
legnagyobb virágú Echinocereus faj i l l . var ietas, bár csak néhány virágot fej leszt 
évente. Ha nincs nagy hőség, akkor 3 -5 napig is nyílhat egy v i rág. Nem önbepor-
zó, egy másik magról kelt egyeddel fajazonos beporzást végezhetünk. Magról 
könnyen szaporí tható, s a nemzetségnél megszokott gyorsasággal fej lődik. Nem 
túl érzékeny növény, saját gyökerén is megfelelően nő, így igazán a szép, s meg
felelő fényviszonyok között elég széles is lesz. (72 sz. kép) 

Epithelantha micromeris (Engelmann) Weber. 
Az egyik legf inomabb és ezért az egyik legszebb, ámbátor v iszonylag jól ismert 
fajt választot tam harmadiknak. Virágai ugyan kicsik, nem fel tűnőek mégis ez az 
egyik legkülönlegesebb kaktusz az Egyesült Ál lamok és Mexikó f lórá jában. 
Buxbaum rendszerezésében (Strombocactus vonal) v iszonylag fej lett special izált 
nemzetségek társaságában, így a Pelecyphorak, az Ar iocarpusok, az Obregonia, 
Aztekum, Strombocactus stb. rokonságába tartozik. A görög eredetű tudományos 
nemzetség neve, szószerint külső dudoron lévő virágot je lent , fa jneve pedig a 
tövisruháját je l lemzi , ami szerint „apró rézsűt" jelent. A nemzetség nevét Britton és 
Rose amerikai kaktológusok adták, mert észrevették, hogy a növényeken, bár
mennyire is hasonlí tanak a Mammil lar iakhoz, nem a szemölcsök között i hónaljak
ból (axil la), hanem a tövisrügypárnából (areolából) fej lődnek a virágok. Feltűnő 
még, hogy növényünk legf iatalabb areolákból álló felső részén vannak a leghosz-
szabb tövisek, - amelyekbe a kicsiny virágok szinte belesül lyednek, - amik később 
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letöredeznek, de még így is különleges szabályossággal fedik a megmaradtak a 
növény idősebb felületeit . Régen ismert faj , Engelmann 1859-ben írta le, majd 
Weber sorol ta, 1989-ben az Epitt ielantha nemzetségbe. Rendkívül vál tozatos faj, 
nagy területen elterjedt, így e sajátsága még látványosabb. Ma e nemzetségbe 
négy fajt sorolnak. Diszt ingváltabb fel fogások szerint kettő, maximun három faj 
tartozik ide. Az Egyesült Ál lamokbel i populáció az E. micromeris var. micromeris-
nek, némi leg eltérnek a mexikóiaktól , hosszabb a tövisük és kissé télál lóbb is. (A 
jól def in iá lható* változatai viszont mind Mexikóban élnek, így var. polycephala, 
var. pachyrh iza, var. unguispina, var. densispina, var. greggi i , var. rufispina.) 
Jel lemzői e fa jnak a következők: magányos vagy ritkán sarjadzva kis csoportot 
alkot. így 6 cm magas és 15 cm átmérőjű a „telep". Hajtásai zöldek de nem látsza
nak a sűrű töv isektő l , amelyek fehérek vagy halványszürkék. Ál ta lában szabályta
lanul ovál isán hengeresek, a csúcsokon kismértékben besül lyedtek, 4 -6 cm hosz-
szúak, 2 ,5 -6 cm átmérőjűek. (A mexikói populációban 12,5 cm magasak és 7,5 cm 
szélesek is előfordulnak.) Apró szemölcsei kúpos rövid hengeresek, 2 0 - 3 5 sorban 
ál lnak, 1-1,5 mm magasak, 1,5 mm szélesek, az areolával együtt 3 mm-re állhat
nak ki . Areolái 1-2 mm átmérőjűek, f iatalon fehér gyapjasak. Számos tövise oldal
ra ál l , körkörösen, nagyon sűrűen, 2 - 3 sorban egymás felett e l rendezve, 2 0 - 3 0 
db, különböző méretűek, de areolánként hasonlóan ál lnak be. A tövisek 6 mm 
hosszúak lehetnek és 0 ,1-0 ,2 mm vastagok, a felsőkön apró, f inom szőrszálak, 
pihék vannak, ezek a tövisek a fiatal areolákon kétszer olyan hosszúak, mint az 
időseken. Virágai kicsik, a csúcs közelében találhatók a hosszú tövisek sokaságá
ba sül lyedve, 3-4,5 mm átmérőjűek, 6 mm hosszúak, halvány rózsaszínűek, vala
mivel sötétebb középső résszel a belső lepleken. A külső lepleken zöldes csík 
látható. A bibe és a porzók sárgák. Termése piros, 4-11 maggal , vagy ritkán 
„színtelen" 1-3 maggal . A piros termés 3 -12 mm hosszú, 1,5-6 mm széles, kis 
bunkó a lakú, éretten lehul ló. (A színtelen termések kisebbek.) Magja recés felüle
tű, apró, asz immetr ikusan to jásdad, hegyes, 1 mm hosszú, 1,5 mm széles, 0,8 mm 
vastag, a hí lúma hosszúkás. Mészkövön, néha vulkáni a lapközeten létrejött talajon 
él , sziklás hegyvidékeknek és hegyi fé ls ivatagok ormain , valamint száraz 
pusztafűves terü leteknek, 1020-1500 ni magasságában. Chihuahua sivatagban, 
„Füves" s ivatagban. Ar izonában ritka. IJ j -Mexikóban és Nyugat -Texasban talál
ható az USA-ban. Mexikóban Chihuahua, Coahuíl la á l lamokban é l . 
Kicsiny, piros termései még nagyszerűbbé teszik ezt a „cs ipkével" fedett kaktuszt. 
Önbeporzó, kevés magot terem, de magról jól szaporí tható s csak a saját gyökerü
kön levő növények az igazán látványosak, még ha viszonylag későn válik ivar
éretté ( 8 -10 év). Nyugalmi időszakában abszolút szárazon tartsuk és vegetációs 
per iódusában se öntözzük tú l . Ha humuszosabb talajon nevel jük, talajára 0,5-1 
cm vastag mészkőzúzalékot tegyünk, hogy töviseit ne színezzék meg a humin 
savak, és ne rakódjon rá vízkő. Mivel nincs túl nagy tápanyag igénye inkább káli
umban és kalc iumban gazdagabb talajban ültessük, keverve az előbb emiitett 
aprított mészkővel és algini t tel . Helyes tartás esetén hosszú időn keresztül gyö
nyörködhetünk növényeinkben. (73 sz. kép) 

Mammillaria thornberi Orcutt (Syn.M. fasciculata Ena.in. Emorv) 

Némi ta lá lgatásra alkalmat adó. Hunt (1977) szerint a Hydrochylus sectio 
Ancist racanhae ser iesebe, Microcarpa csoport jába tar tozó, nagyon szép virágú 
szemölcskaktusz, amely a sorozatára je l lemzően horgas középtövisu, hengeres 
testű és nagy v i rágú. 
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A találgatás egyik oka, tiogy a M. fasciculata-t Engelmann írta le 1848-ban (Notes 
Mii. Recom.) s az általa diagnoszt izál t növény 5 -6 cm átmérő jű, a virága fehér, 
kárminpiros közép csíkkal . A M. thornberi-t Orcutt 1902-ben írta le (West Amer. 
Sci 12:161) 2 -2 ,5 cm átmérővel , 8 -10 cm-es magassággal , bíbortól a levendula 
rózsaszín virággal, sötétebb középcsíkkal a lepleken. Ma már tudjuk, hogy 
Engelmann egy hasonló fajt a nemzetségbe sorolt, amely valószínűleg egy genus 
nevében elírt Echinocereus fendleri (vagy E. f.var. fasciculatus) volt, amelyre rá
húzták, egy onnan származó Mammil lar ia v i rágméretet . Mindenesetre a M. 
thornberi hajtásainak szélessége soha nem haladja meg a 3 cm-t, még akkor sem, 
ha esetleg 8 cm-nél magasabbra nő. Néhány példány leple lehetett majdnem fe
hér, sötét rózsaszín középcsíkkal , a faj vál tozékonysága miatt. Ezért a rossz leírá
sért amely több i rodalom szerint provizórikus volt nem maradhat az Engelmann 
által adott név életben ! (Sajnos a mai napig a gyűj teményekben mind a két név 
egzisztál!) Az e lőbbi név tarthatat lansága miatt szól az is, hogy az Engelmann által 
megadott élőhely, nagy mértékben ugyanaz mint az Orcutt ál tal i , s az ugyanit t élő 
rokonfajt, a M. microcarpát is Engelmann írta le. 
Jel lemzői röviden: Hajtásai karcsúak 5 -8 (30?) cm magasak, 2 -2 ,5 (3) cm átmé
rőjűek barnás zöldek, egy-egy növény nagy „telepet", haj táscsoportot alkothat ( 3 0 -
40 cm átmérővel) . 
Axillái csupaszok és alig látszanak, areolái kezdetben gyengén barnásszűrkén 
fi lcesek, később kopaszak, kerekek. Szemölcsei hengeresek, felül tompán púpo
sak, 4 - 6 mm hosszúak. Peremtöviseinek száma vál tozékony, (13 -20 ) (ál talában 
több i3 -ná l ) , 5 -7 mm hosszúak, vékonyak, fehérek, hegyük (néha tövük is) sötét
barna vagy fekete. Középtöviséből ál talában egy, néha kettő vagy három van, 1,8 
cm hosszig, barna vagy fekete, erőtel jesebb, a vége horgas, ha több van belőle, 
mind lehet horgas. Virágai szélesre nyílók harang alakúak, bíbor árnyal túak vagy 
levendula rózsaszínűek, a lepel közepe árnyalattal sötétebb. A külső leplek alul 
zöldesek, felül zöldes (barnás) rózsaszínek, a portokok élénk sárga színűek. A 
bibeszála vöröses-halványbíbor, a bibe ágai ( 5 - 7 ) , sötétbíborak. Termése fel tűnő, 
bunkó a lakú, rövid (6 -10 mm) skar látvörös, lédús, sokáig a növényen marad. 
Magvai feketék, fényesek, gömbölydedek és kb. 1 mm átmérőjűek. Ál ta lában ná
lunk nyár e le je -közepétő l virágzik több szakaszban. Mai tudásunk szerint Dél-
Arizonában közel Tucsonhoz, Pinal és Pima megyékben, tú lnyomóan a Gila folyó 
mentén, kb 8 0 0 - 2 4 0 0 m magasságban, észak Sororában él . A termőhelyén ho
mok, vagy egész f inom aprózott kőzeteken kialakult ta la jon, ritkás cserjék alatt, sík 
felszíneken, a s ivatagban kiszáradt folyó medrekben található. Nem könnyű nö
vény, elég érzékeny gombákra, bizonyos körülmények között tú löntözésre, s gyak
ran elszáradnak haj tásai , sőt néha az egész növény elszáradhat, amely száradás 
mögött bakteriál is és gomba kórokozók lehetnek. Magról jól szapor í tható, de csi-
ranövényei is lehetnek érzékenyek lágyrothadásra. Nem önbeporzó fa j , így ivaros 
szaporításhoz igyekezzünk két külön magból kelt növényt beszerezni . Érdemes e 
mellett a faj érzékenysége miatt, idősebb, többhaj tású egyedeinkből hajtásokat 
gyökereztetni , számon tartva mely egyedek tatoznak egy k lónba . * (74 sz. kép) 

Papp László 
Debrecen 
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