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Szerkesztői üzenet 

Szolgálat és Pozsgástár 

Zusammenfassung'. Der Vorsitzende-Chefredakíeur schreibí über den Vorgang, wie die einzelnen Hefte 
der Zeiísciirift zustande gebraclit werden, was eine schwierige Arbeit ist und zu jener Tatigkeit gehört, die 
als ein Dienst und keinesfalls als eine Dienstleistung bezeicimet werden kann. 

Abstract: Tlie editor in cliief reports tlie process of tlie editing and pressing of our Journal. It isn 't said to 
be a too small job moreover it is engaged with an activity we name duty not service. 

Furcsa módon a másodikkal kezdeném. Több baráti, gyűjtötársi beszélgetésből kitűnt, - elnézést a ki
vételektől - hogy sokan sokkal egyszerűbbnek, ránk kevesebb feladatokat rovónak képzelik azt a folya
matot, amely által a beküldött (vagy az itt helyben megírt írásokból) megszülethet a Debreceni Pozsgástár 
egy-egy új .száma. (A rám háralókról itt nem írnék, nem részletezném azt a „küzdelmet", amelynek az 
eredményét a kezében tartja a kedves olvasó!) Azt viszont igen, hogy annak az érdekében, hogy minél 
olcsóbb és talán jobb legyen lapunk a montírozáson és a levilágításon kívül a nyomdának szinte semmi
lyen előkészítést nem kell elvégeznie. Vagyis legtöbbször mi gépeljük át (vagy le) a cikkeket, lektoráljuk 
(jópárszor szakmailag, stilisztikailag), szerkesztjük a szövegét (betűkiválasztás, szövegszerkesztés stb.), a 
képeket kiválogatjuk (esetleg megcsináljuk) és szerkesztjük, a képaláírásokat megfogalmazzuk, legtöbb
ször a kivonatot (abstracUini) is mi fogalmazzuk meg és fordítjuk le. A szkennelés után (kb. 4-6 órán 
keresztül) számítógépes grafikusunkkal javítjuk, kivágjuk, ellenőrizzük és aláírjuk a képeket. Megírjuk a 
tartalomjegyzéket, egyesületi tájékoztatókat, etc. s a Pozsgás kislexikont, amelynek a címszavait, egyez
tetve a korábbiakkal, kigyűjtöttünk. (Ezenkívül igyekszünk szerkesztőkként is egyéb írásokat produkálni.) 
Tehát a nyomda pauszpapíron, tükömyomásban megkapja tőlünk a folyóiratot, amelyet a már említett 
előkészítés után nyomtathat. 

A másik, amely összefügg ezzel. Pár hónapja egy „nyílt" levélben, arról olvashattam, hogy egyesüle
lünk „szolgáltatásokat" nyújt. Ez a szó, s az a világ, amely ilyen téveszméket sugall, gondolkoztatott el, -
s ha mondhatom azt - háborított fel(és nemcsak engemet!). Azt hiszem néhány fontos tényét, meggyőző-
désbeli részletét el kell mondanom a létünknek, a tevékenységünknek és szeretettel vállalt küzdelmünk
nek. Az egyesületünk, mint annyi más társadalmi szervezet, amely néhány megszállott munkájának ered-
menyeként, a tagság támogatásával éli életét, teszi amit kell és termi meg azokat a szellemi gyümölcsöket, 
amelyek az utókornak is bizonyítékok arról, hogy voltunk. Teszik ezt önként, ingyen és jószándékkal, 
mások - és talán a maguk - öröméért, mindenféle ellenszolgáltatás nélkül, alázattal (ezt a munkát csak 
alázattal lehet végezni, mert néha több benne az „emberüröm" mint az „emberöröm"). És ez a szó az 
„ellenszolgáltatás" a lényeg, mert ha ezt egyikünk sem várja, akkor nem szolgáltat, hanem szolgál. Szol
gál azért is, mert nem csak erkölcsi, de anyagi ellenszolgáltatást sem vár, minden haszon, vagyis profit 
nélkül tesz, - sőt a saját lehetőségeit (anyagit is) beveti és feláldozza belső megmagyarázhatatlan készteté
se által, a cél és az egyesület sikere érdekében. így egyikünk sem azt ígérte meg, hogy időre és tévedés 
nélkül szolgáltatni fog, hanem etnberi módon (a tévedés és hibázás lehető.ségével) szolgálni, önként és 
jószívvel! Vállalva azt, hogy nemcsak magunkért élünk, elviselve azt, hogy nem tudunk még a saját 
szeretett növényeinkkel sem foglalkozni! Minden nem vehető meg! A tiszta emberi lélek, a szív és a 
szándék netn válthaló meg pénzen és főleg nem szolgáltatás! 

Ebben hiszünk mi itt, lehet, hogy tévedve még abban is, hogy mindez egy küldetés, de még ezt az 
esendöségünket is vállalva, néhányan mi itt és máshol, „őrzők a strázsán"! 

Papp László 
A D K K E elnöke - főszerkesztő 



Kaktusznézőben a „Gyöngyök - Szigetén", Margaritán 

Zusammenfassung: Der Geograpli Veriasser hal im Jiini 200/. in Ralunen einer ein Monat lange Falirt 
in Venesuela fast eine Woclie in I.sla de Margarita verlirsclit. In dem Artiliel wird auBer der allgenieine 
Belcanntgabe der trocicener In.sel ilber die Erfahrungen eines Exkoursions in cinem typiscli-
margarethisclien Kakteengebüsch gesciirieben. Als am hgiiflgsten vorkommendcn Taxa kőnnen Cereoi-
den und Melokakteen bezeichnel werden. 

Abstract: In June, 2001 the geographer author spent almost a week at Margarita island. Venezuela. 
Besides the generál de.scriptipon of the island. the articie also gives an account of a trip to one of the 
lypical cactus scrubs in Margarita. 

„Az újonnan érkezőre különös, eltörölhetetlen hatással van, amikor Cumaná, Új-Barcelona és Coro 

kopár sivatagain és Jean de Bracatnoros tartományban oszlopos- és karos gyertyatartóként szétte

rülő kaktusztörzsek sűrűjét látja." 

(Alexander von Humboldt: Az Orinoco vadonéban) 

Régi, gyermekkori álmom vált valóra, amikor 2001 nyarán Venezuela titok
zatos földjére léptem. Fekete Szűcs Norbert debreceni barátommal bö egy hóna
pon át jártuk ezt a tájképileg és etnikailag egyaránt rendkívül sokszínű dél-
amerikai államot. Hazatértünk után többen is nekünk szegezték a kérdést: az úti 
cél kiválasztásánál miéil éppen Venezuela mellett döntöttünk, hiszen a tanul
mányútra szánt tetemes pénzösszegből a sokak által érdekesebbnek tartott Perut, 
Bolíviát és Ecuadort is bebarangolhattuk volna? S valóban, a felsorolt országok 
mindegyike összehasonlíthatatlanul gazdagabb kultúrtörténeti értékekben Vene
zuelánál - ahol az ősi indián népek nem hagytak maguk után sem az inka romok
hoz mérhető lenyűgöző építményeket, sem pedig pompásan kidolgozott aranykin
cseket - , ám a természeti környezet látnivalóit tekintve „Latin Amerika Kis-
Velencéje" méltán felveszi a versenyt az említett nyugat-andesi államokkal. Sőt, 
ez a csaknem tíz Magyarországnyi terület (912 050 km^) egyszerre kínálja min
dazt, ami egy geográfus számára Dél-Amerikát jelképezi: az ország déli részén a 
kontinens legidősebb kőzeteiből álló Guyanai-ősmasszívum fantasztikus alakú 
szigethegyei sorakoznak; nyugaton és északon az Andok felhőkbe vesző vonulatai 
állnak őrt; a két nagy földrajzi-geológiai egység között pedig a hatalmas Orinoco 
folyam végtelen rónaságai nyújtóznak. S ha mindez még nem lenne elég, a Nyu
gat-indiai-szigetek egzotikus világába is bepillantást nyerhetünk, amennyiben fel
keressük a venezuelai partot füzérszerüen szegélyező gigászi szigetláncolat (Los 
Monjes, Ariiba, Ciiragao, Bonaire, Aves, Los Roqiies, Orchilla, Tortiiga, 
Blanquilla, Los Hermanos, Cubagua, Coche, Margarita) valamelyik tagját. 

A Karib-tenger azúrkék vizéből kiemelkedő kisebb-nagyobb szárazulatokon 
jelenleg két állam, Venezuela és Hollandia osztozkodik. Mi az utolsóként említett 
- közigazgatásilag Venezuelához tartozó - Margaritára látogattunk el, mely ke
letről zárja a több száz kilométer hosszan elnyúló archipelagust*. 
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3. kép Margarita szigetének térképe 

A szigetet 1498-ban rajzolták be a térképekre: a genovai Kolumbusz Kristóf 
(1451-1506) fedezte fel harmadik újvilági expedícióján, Trinidadról Hispaniolára 
tartván. Margaritát akkoriban még a magas termetű gvaikeri indiánok lakták, akik 
halászattal, vadászattal, és részben „primitív" földműveléssel foglalkoztak. Kert
jeikben elsősorban keserű maniókát és kukoricát termesztettek. A bennszülöttek 
Paraguachoának nevezték tengerrel körülvett hazájukat, ami magyarul „gazdag 
halászmezöt"jelent. Az éles szemű spanyoloknak korán feltűnt, hogy az indiánok 
közül sokan igazgyöngyökből összefűzött gyönyörű ékszereket viseltek. A szépen 
csillogó golyóbisok görög neve után Isla de Margaritának, azaz a Gyöngyök
szigetének keresztelték el a frissen felfedezett szárazulatot. (Más források szerint a 
sziget mai neve Margit ausztriai hercegnő emlékét őrzi, akibe titkon reménytele
nül szerelmes volt az admirális.) 

Margarita a Dél-Amerikát övező kontinentális talapzaton fekszik, ezért földtani 
értelemben nem sorolható be a Karib-szigetek népes családjába. Akárcsak a kö
zeli Trinidad, Margarita is a földrész „leszakadt" darabja csupán, benépesülése is 
dél felől, az Orinoco-delta irányából történt. A kelet-venezuelai Araya-félszigettől 
csak egy keskeny, mindössze 25-30 kilométer széles tengeri csatorna választja el, 
amelyet a Cumaná városából induló kompok alig két három óra alatt átszelnek. 
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A hajók - útban a szigetre - két kisebb szárazulat mellett is elhaladnak: Isla de Coche és 
Isla de Cubagua Margaritával együtt alkotják Venezuela Új-Spáila államát. A szövetségi 
tartomány különös neve az ország nemzeti hősének számító Simon Bolivánól (1783-
1830) szánnazik, és a szigetlakók spanyol gyannatosítók ellen vívott hősies küzdelmére 
emlékeztet. A „testvérszigetek" közül Margarita a legnagyobb és a legnépesebb. A nx;g-
közelítőleg 940 négyzetkilométeres területen napjainkban már több mint 300 ezer ember 
él. A lakosság 95 szizaléka a sziget nagyobb, tennékenycbb keleti felén tömörül, itt talál
ható a legföbb település, többek között a tartományi .székhely. La Asunción is. Margarita 
nyugati része - amelyet Macanao félsziget néven jelölnek az atlaszok - kopár, ritkán lakott 
vidék. A száraz éghajlatú, fonásokban és felszíni vízfolyásokban egyaránt szx^gény terület 
benépesülését leginkább az édesvíz hiánya akadályozza. (A lakosság ellátására a köz.el-
múltban vezetéket fektettek le a tenger fenekén, segítségével a kontinensníl percenként 2 
millió liter vizet pumpálnak át Margaritára!) 
A viszonylag kis területű, ám annál élénkebb domborz^itú Margarita növénytakarója vál
tozatos képet mutat. A „legcsapadékosabb földrész" szomszédságában fekvő szárazulat 
alacsonyabb területeit meglehetősen kevés eső öntözi. Az éves átlag 350-500 mm között 
ingadozik, ezért a forró égövi sziget túlnyomó részét a mostoha életkörülményekhez al
kalmazkodott száncsűgtűrő (xerofita) vegetáció uralja (/..v- kép). Ám ott, ahol 
orográfikushatásra hirtelen megnő a csapadék mennyisége, buja, örökzöld erdőségek 
alakultak ki. Tipikus hegyi esőerdő található például Li Asunción-tól (2. .v- kép) nyugatra. 

4. kép A C'erro cl t'opcy CSÖCRIÖNCI biiritott csúcsát a/ c\ ntigy rcs/ében saslag l'cihöpaplan rejti el a türkcszö 
s/etiiek clíil IHIIÓ: MC/Ö S/il\cs/ter 

A 15 ezer lelkes település fölé tornyosuló Copey-liegy (( cno el Copey) ormára haragos
zöld iombsátorként borul a nedvességtől csöpögő trópusi köderdî V 4. .sz kép). 
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5. kép A l.aguna ele ki Restinga „veniicginaras/taló" mocsár-

Margarita vegetációs téiképét to
vább színesíti az a terjedelmes -
mintegy 75 négyzetkilométer ki-
terjedésíí - , keskeny csatornákkal 
átszőtt mangrove-mocsár (La 
Restinga Nemzeti Park), mely a 
sziget keleti- és nyugati felét ösz-
szekötő földhíd turzásokkal sze
gélyezett északi peremén található 
(5. .V- kép). 
A Copey-hegyi Nemzeti Park és a 
mangrovés partszakasz felkeresése 
után íJtitái-sammal úgy döntöttünk, 
hogy egy hamisítatlan margaritai 
szárazbozótot is meglátogatunk. A 
vizsgálódásra egy alacsony, köilil-
belül 35()4(X) méter magas dombot 
szemeltünk ki. mely a sziget északi 
partján, a Jiiangríegói-öhöl (6. s:. kép) 
nyugati elvégzcxiésénél magasodott. 

\ ilága l'otó: Me/ö S/ilvcs/ter 
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Távolról is megkapó látványt nyújtottak a kiterjedt kaktuszerdők, amelyeket 
agave-bokrokkal teletűzdelt irtások választottak el egymástól. A kisebbfajta 
hegyhez vezető út kezdetben még a tenger mentén futott. A hullámok lágyan si
mogatták a parti szirteket. Azonban az élesre csipkézett korallmészkö állapota 
sejtetni engedte, hogy a tenger nem mindig ilyen nyugodt: abráziós* fülkék, kis
méretű sziklahidak- és alagutak jelezték az ő,selem romboló munkáját. A hullám
marta üregekben imitt-amott megrekedt a dagály vize. Ezek az aprócska meden
cék valósággal tobzódtak az élettől: letűnt geológiai korokat idéző ősi állatok szo
rították páncélos testüket a nedves kőzetfelszínhez; a víz alatt csupatüske tengeri 
sünök lapítottak - jaj annak az óvatlan fúrdőzőnek, aki ezekbe a szúrós lényekbe 
botlik! Körülöttük fogságba esett színes halacskák cikáztak, kétségbeesetten ke
resve a kiutat különös börtönükből. Ám hiába minden küzdelem, legtöbbjük áldo
zatául esik a környéken portyázó halászmadarak népes csapatainak - a mohón 
vijjogó sirályok elégedetten lakmároztak a tenger kínálta „terülj-terülj asztalkán". 
A parti fövenyen zsákszámra hevert a sok ezer színpompás csigaház és kagylóhéj. 
Az elhagyott mészvázak helyenként olyan vastagon borították a felszínt, hogy 
lapátolni lehetett volna őket... 
Hamarosan eléilük a keresett magaslatot, melynek oldalait szúrós, tövises bozót 
fedte. A helybéli lakosok az ilyen - kaktuszokból és különböző Avicennia*-fajok-
ból álló - cserjést timtilnak nevezik (7. sz. kép) 

7. kép Margarita több poiiljáti is ilyeti átliatüliuii.iilan tuiial boritja a ilomboldalakal (l'ilD.soeereiis laiiuginosus) 
Fotó: Me/ó S/ilveszIer 
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Az ágakat süni szövedékkel vonták be a különféle kúszó növények, az elszáradt levelek 
között üresen zörgő darázsfészkeket himbált az időnként megélénkülő szellő. Kerestünk 
egy viszonylag jól járható csapást, majd bevetettük magunkat a bozótosba. A keskeny 
ösvény hol varázslatos kaktuszrengetegben, hol pedig sárgásbarna sziivannatalajjal borí
tott, kiégett lelszincn kígyózott. 1 lelyenként szálban álló, vakítóan fehér mészkősziklák 
meredeztek az ég felé, tovább fokozva a már amúgy is valószeríítlen hatást. Némán lép
deltünk a több méter magas óriáskaktuszok ámyékában; úgy tűnt, mintha valami ti'ilvilági 
erdőben járnánk. Ezt a baljós érzetet tovább fokozta az a tennetes - közel 20 centiméter 
hosszú - sáskatetem, melyre az ösvény melletti csalitosban bukkantunk. A rovai- még így, 
holtában is ijesztő volt. Portó múmiateste szemmel látliatóan már hosszú ideje aszalódott a 
trópusi Nap hevében. Néhány méterrel odébb találtunk egy élő példányt is, melynek mé
retei még halott társáét is felülmúlták. Smaragdzöld páncéljában úgy feszített őkelme a 
kórok között, mint valami csatába induló középkori lovag. A köves-sziklás terepen min
duntalan ide-oda futkorászó apró gyíkokba botlottunk, de lefényképezni csak nagy nehéz
ségek áián sikerült a lürgelábú hüllőket. A magasban megannyi sas körözött méltóságtel
jesen. Lankadatlan figyelemmel lestek áldozatukra, hogy aztán kegyelmet nem ismerve 
lecsapjanak az erős kannok. 
A tunalt járva a kaktuszok három fő típusával találkoztunk. A lábközépig érő pázsitfűfélék 
között kandelábcrszerü oszhpkdktuszpk - elsősorban Piloso-, Riltero-, Suhpilo- és 
Acanlhocereiis-ok - (8. és 16. s:. kép) tornyosultak. A nemritkán 10-12 méter magasra is 
megnövő Cereusok (9. s:. kép) hajdanán értékes haszonnövénynek számítottak az őslakos 
gvaikeri indiánok körében. 

8. kép Karcsú oszlopkakluszok (Subpiioecreus olloins) a Juangnegoi-obol pariján 
Fotó: Mező Szilveszter 
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k é p H/ a/ óriás icrniclu C crciis licxagonus a í Dpcy-hcgy csöáztalta oldalán cl 
I'oló: Mező Szilveszter 

A matuzsálemkorú növényóriások törzse az évek során hihetetlen mértékben megkemé
nyedik. A 15-20 centiméter vastagságii elhalt szövetréteget a találékony bennszülöttek 
időről-időre lehántották, és a könnyű, ám annál tartósabb fából ajtóküszöböket, evezőla
pátokat, valamint egyéb használati eszközöket készítettek, a felaprított törzset pedig tűzi
faként hasznosították hideg, csípős estéken. A természetet kiválóan ismerő bennszülött 
vadászok, hosszúra nyúló szigeti vándorútjaikon, gyakorta a nagytestű oszlopkaktiiszok 
„megcsapolásával" jutottak éltető ivóvízhez. Azonban a temiészet alkotta, „víztomyok" 
nem csak a kínzó szomjúságot csillapították. Egyes fajok édes termését nyersen, gyü
mölcsként fogyasztották, míg másokból tápláló főzeléket, esetenként gyógyító hatású fe
zeteket készítettek. A kaktuszok a gvaikeri indiánok rituális életében is fontos szerepet 
játszottak. Törzsi szertartások alkalmával testüket az Acanlhocereus pentagomis gyümöl
cséből (pitahayas) kivont festékanyaggal pingálták bc. A szigetet később uralmuk alá 
hajtó spanyolok is felismerték a kaktuszfák értékeit: elágazó törzsű Cardóii-Cereits-okkal 
ültették körbe váraikat, így próbálván távol tartani maguktól a nem kívánatos látogatókat. 
Az ostromlók dolgát alaposan megnehezítette a sok ezer rettentő tövissel felvértezett 
„mozdulatlan hadsereg". A „szúrós katonák" mellett olykor-olykor vérszomjas fenevada
kat is csatasorba állítottak a hispániai telepesek: az erődöket körülölelő víz.zel telt árkok
ban kiéheztetett krokodilusokat taitottak. 
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A Cereus-okkal ellentétben a kisebb termetű, gömbölyded Mclocactus-ok szét
szórtan, egymástól nagyobb távolságra helyezkedtek el. A dinnyekaktiiszok amúgy 
sem túl népes nemzetségéből csak néhány faj honos Venezuela arid klímájú észa
ki partvidékén és a környező, hasonlóan csapadékszegény szigeteken. 

10. kép Két idősebb Melocactus caesius 
Fotó: Mező Szilveszter 

Margarita több pontján is megfigyeltük a Melocactus caesius (10. és 15. sz. Icép) kézilab
da nagyságú példányait, melyek apró, ibolyaszínű virágokkal díszített vörhenyes 
szörkoronát, cephaiumot viseltek, s leginkább csupasz mészkőfalak tövében tengették 
sanyarú, aszketikus életüket. 
Gyakoriak voltak még a különböző Opuntia-k (II. és 12. sz. kép) is, melyek közül nem 
egy gyönyörű citromsárga virágot bontott látogatásunk idején. Az Antilla-sziget-világ 
francia anyanyelvű területein raquette névvel illetik a fügekaktuszokat, mert a növény 
lapos szártagjai miniatűr teniszütőkre emlékeztették az első Franciaországból érkező 
hajósokat (l.l sz. kép). Az ágas-bogas Cereus-okhoz hasonlóan az Opuntia-k is a sokol
dalú felhasználás mintapéldái Margaritán. Bizonyos fajok lédús, zamatos gyümölcseit 
(14. s:.. kép) a bennszülöttek már a spanyolok megérkezése előtt is rendszeresen fo
gyasztották, míg a szúrós bokrokból áthatolhatatlan élő sövényt vontak lakóházaik 
köré. A kaktuszkerítéscket manapság is előszeretettel alkalmazzák a szigetlakók: vetemé
nyeseiket óvják velük a disznók, a kóbor kutyák, és a szárnyas baromfik pusztításától. 
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11. kép "Opuntia-erdö" (Opuntia elatior) 12. kép A tengerhez sürü kaktuszbozóton keresztül vezet az út 

13. kép Opuntia dillenii szártag érlelődő termésekkel 14. kép A lugckaktusz ehető lemic.se 
Fotó: Mező Szilveszter (Opuntia dillcnii) Fotó. Mező Szilveszter 

http://lemic.se
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15. kép Melocactus caesius ivarérett egyede 
Fotó: Fekete Szűcs Norbert 

16. kép Kaktuszos pusztaság Ritlerocereus deiiciens-ekkel 
Fotó: Fekete Szűcs Norbert 
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Bármennyire hiiietetien, a kegyetlenül szúrós, vékony glochidákkal rendel
kező növények állati takarmányként is beváltak. Inségesebb időkben a 
szarvasmarhákat etetik a megperzselt - töviseitől megszabadított - húsos 
hajtásokkal. 
Minél beljebb merészkedtünk a dúsan burjánzó kaktuszdzsungelbe, annál 
nehezebben tudtunk továbbhaladni. Attól tartva, hogy valamelyik száraz ág 
hirtelen „megelevenedik", minden lépésünkre gondosan odafigyeltünk. Fo
kozott elővigyázatosságunkat jól magyarázza, hogy a szigetlakók szerint 
Margarita több pontján is előfordulnak halálos harapású kígyók. Az egyre 
zártabbá váló aljnövényzet már-már visszafordulásra kényszerített bennün
ket, amikor végül mindig sikerült ráakadnunk a helyes csapásra. Este hat 
óra körül értük el a tetőszintet. A csúcson kicsiny tisztást találtunk, ahon
nan pazar kilátás nyílt az alant elterülő Juangriegóra és a körülötte terpesz
kedő száraz szavannára. A Nap bíborkorongja már csak négy-ötujjnyira állt 
a horizont felett; ideje volt hát visszaindulnunk, hiszen a trópusokon viha
ros gyorsasággal köszönt be az éjszaka. Gyorsan készítettünk még néhány 
panorámaképet a vidékről, majd ugyanazon az ösvényen, amelyen felka
paszkodtunk, elindultunk lefelé. 

Az ereszkedés gyorsan ment, így hamarosan újra a tengerparton voltunk. 
Az egymást kergető fehér tarajú hullámok alaposan megnőttek az eltelt 
órák alatt. A sós habok óriási robajjal csapódtak a szárazföldet szegélyező 
ráncos sziklaperemnek. A gigászi tűzgolyó égi vándorútja végére érve el
merülni látszott az Antilla-tenger végtelenjében, „lángra lobbantva" a tró
pusi égboltot. Felhők gyöngyházfényénél bennszülött halászok indultak 
törékeny bárkáikon a nyílt tengerre. A csónakok orrára szerelt apró pilá
csok tompán villództak az éj sötétjében. A távolból lágy akkordokat sodort 
felénk a hűs tengeri szél. A férfiak melankolikus éneke sokáig kísért ben
nünket a szállásunk felé vezető úton... 

Mező Szilveszter 
Tiszazugi Földrajzi Múzeum 

5430 Tiszaföldvár 
Iskola u. 6 sz. 



Folyóiratszemle 

KuaS 2002/1-3. 

2002/1. 

A januári szám elején, a taxonómiai rovatban P. Neumann az Echinopsis yuquina-
t mutatja be. A még Ritter által felfedezett fajt csaknem elfeledték a gyűjtők. • W. 
Rischer érdekes utibeszámolójából észak-nyugat Mexikó és a Sonora sivatag néhány 
pozsgását - elsősorban Echinocereusokat - ismerhetjük meg. A cikket pompás 
élőhelyi és kultúrnövény fotók illusztrálják. • A. Faller arról számol be, hogy az 
1998-ban vásárolt Astrophytum columnare „polycephala" oltványának egyik sarját 
hungaricusra átoltva, az addig ötbordás növény a tenyészcsúcsból hétbordás sarjakat 
is növesztett. • R. Boos és G. Lauchs nem kis büszkeséggel mutatják be azt az Erio-
syce aurata példányt, amely 17 évi tartás után végre virágot hozott. • A gyűjtőknek 
ajánlott kedvencek közül ezúttal az Astrophytum coahuilenset, a Crassula ausensist és 
az Escobaria missouriensist javasolja a gyűjteményekbe D. Herbel. • Ebben a szám
ban található a KuaS kivehető képmellékleteinek regisztere az 1985-2001 időszakra. 
• A Bemutatjuk rovatban L. Rennemann munkáját olvashatjuk a Conophytumokról, 
amelyet számos igazán szép felvétel tesz teljessé. • „Világító kék kandeláberek" -
ez a mottója W.-R. Ábrahám írásának, amelyben a Pilosocereus azureus élőhelyét 
mutatja be, ismerteti a faj leírását és tartásának mikéntjét. • K. Eckert kb. tíz éve 
nevel kertjében egy kiültetett Agavé americanat, amelyet télen megfelelően véd a 
hideg ellen. Munkájában arról tudósít, hogy 2000 májusában virágot hozott a példány. 

2002/2. 

„A pókkaktusz hazája" a mottója N. Gerloff és D. Metzing írásának a Bemutatjuk 
rovatban, amely a Gymnocalycium nemzetség dél-brazíliai elterjedéséről szól. Az 
alapos munka egy elterjedési térkép mellett érdekes élőhelyi fotókat is tartalmaz. • 
Szintén a Bemutatjuk rovatba kívánkozott J. Lautner dolgozata, amelyben egy pom
pás virágú új Selenicereus-t ismertet. A mexikói Sierra de Coalcomán területen felfe
dezett faj, a S. validus virágai kb. feleakkorák, mint a S. grandiflorus-éi és azok gyak
ran a hajtások tövén jelennek meg. • D. Waldeis és M . Konnert a Wilcoxia 
(Echinocereus) nemzetség fajainak genetikai rokonságát vizsgáló kutatásainak ered
ményét ismerteti. 
Az enzimanalízis* azt mutatta, hogy a hat vizsgált faj, a W. poselgeri, waldeisii, 
kroenleinii, tamaulipensis, schmollii és leucanthus kisebb vagy nagyobb mértékben 
különbözik egymástól. 
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• A. Hofacker látogatást tett a világ legnagyobb „üvegházában" Nyugat-
Angliában. A 2000 májusában megnyílt Eden Project lényegében egy bemutató 
üvegház a világ számos eltérő klímájú területének növényeivel. • D. Herbel ezúttal a 
Disocactus martianus-t, az Aloe descoingsii-t, a Mammillaria luethyi-t, a 
Mammillaria plumosa-t, a Crassula deceptor-t és a Rhipsalis pilocarpa-t mutatja be és 
ajánlja az olvasó figyelmébe egy-egy szép illusztráció kíséretében. • A februári 
szám végén még egy pompás, harang alakú virágot hozó Epiphyllum hibridet ismer
hetünk meg M . Voight jóvoltából. 

2002/3. 

A márciusi szám elején F. Barsch munkáját találja az olvasó a Huiricuta Bioszféra 
Rezervátumról. A szerző bemutatja a közép-mexikói védett terület honos kaktuszait 
és azok veszélyeztetettségét. • A Bemutatjuk rovatban J. Prantner az Echinopsis 
(Lobivia) ferox var. longispina faj változékonyságát tárja elénk. • R. Stephenson 
írásában A. Hofacker 2001-es KuaS-beli, a Sedum anglicum elterjedéséről szóló cik
kére reflektál. írásából a S. anglicum mellett a S. hispanicum előfordulásáról is ponto
sabb képet kaphatunk. • A taxonómiai rovatban P. Braun és E. E. Pereira munkája 
olvasható, a brazíliai Bahiaból leírt új alfajról, az Arrojadoa multiflora subsp. 
hofackeriana-ról. Az alfajt csőalakú, sárga virágai (pirosas lepellevelekkel) külön
böztetik meg a típustól. • D. Herbel gyűjtésre ajánlott pozsgásai ebben a számban a 
következöek: Aztekium ritteri, Agavé striata „Minima" és Echinocereus cinerascens. 
• P. Gschwend a Ferocactuso-k tartásával és virágoztatásával kapcsolatos tapaszta
latait osztja meg az olvasóval. • A bemutatjuk rovatban H. Wittner egy fénylő sárga 
virágú Pereskiopsis spathulata-t tár az olvasó elé. • A bélyegek iránt érdeklődőknek 
H. Berk egy gibraltári, kígyókat ábrázoló és egy benini kaktuszos sort mutat be. 

Dr. Buglyó Péter 
Debrecen 

Helyesbítés 

Folyóiratunk 2002/2. számának 93. oldalán a 48. kép a Stapelia grandiflora-t 
ábrázolja. A 49. kép, amelyen a Tavaresia angolensis hibrid látható pontos 
hibrid neve T. x meintjesii, amely Sajeva és Costanzo szerint a Tavaresia 
barklyi és a Stapelia gettleffii hibridje. 
A 106. oldal jelmagyarázatában (szín négyzetekben) a következő javítást kell 
tennünk: A kék négyzet helyesen szín nélküli, a szürke helyesen kék, a fehér 
helyesen szürke. 



Selyemkórófclckröl (Asclepiadaceae) 3. rész 

Zusammenfassung: Der Verfasser charakterisieri die l'amilie kurz. Ief;l ilire Sysleiiuilik, die 
íinmdlagcii ilirer Kulüvierung dar und setzí núl den Anenixselireitnuigen fart laid beiicluel über die 
Pflegeerlalmmgen. 

Abstract: l'lie aullior rhararlerizes rliis plani family , reporis ils laxonnmie division and llie hasis of llieir 
lullivalion. He conlinnes deserilmg lliese simies. He telis alxml his ex/ierienc relaling tlie breediiig of lliese plaiits. 

Szeretnék köszönetet mondani a cikk megírásához nyújtott segítségért Chris Moore-
nak, Pappné Czappán Mariannának, és Papp Lászltínak. 

Hucrnia macrocarpa var. 
concínna. A növény eredeti
leg Huernia arabica néven ke
rült a birtokomba. Sajnos 
semmilyen leírást nem talál
tam a növényről. így segítsé
gért folyamodtam. Chris 
Moore szerint a H. macro
carpa és változatai nagyon 
nagy formagazdagságot mu
tatnak, így elég nehézkes a 
pontos azonosítás, de vélemé
nye szerint a concinna válto
zat látható a képen. A H. 
arabica vagy más néven H. 
macrocarpa v. arabica egyéb
ként is valószínűtlennek lát
szik, mivel a virág lényegesen 
nagyobb lehet, esetleg egy 
cultivar alak. (17. s:.. kép) 

H. Jacobsen szerint a H. arabica-nak 11 mm, a képen látható növénynek vi
szont 2,5 cm átmérőjű a virága. Élőhelyi adatom nincs, de a faj és változatai Etió
piában és Dél-Jemenben élnek. A H. arabica leírója N.E. Brown. 

Hajtásai 4-6 élűek erősen fogazott 4-10 cm hosszúak, zöldek. Gazdagon el
ágazó és rendkívül jól virágzó faj. A virág tölcsér alakú, szélesre nyíló, világos 
sárga, belül egyenletesen elosztva sűrűn, apró barna pontokkal borított, 2-3 cm 
átmérőjű. Bibe, porzó barna. E dús virágzása miatt figyelmet érdemlő faj. Tavaszi 
hajtásdugvány már nyár végén virít, egyébként tavasztól őszig gyakorlatilag fo
lyamatosan virágzó növény. Gyakori, hogy a virág nem öt takaró levelű. Előfor
dult 4-7 ág is. Tartása nem tekinthető nehéznek, ajánlom mindenkinek. 

17. kép Hucrnia macrocarpa var concinna 
Fotó: Budai Ferenc 
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Cl' 

18. kép Hucrnia piowcsii Kotó: Huciai Ferenc 

Hucrnia plowesii l^ach. 
Típus clöliely; Délnyugat Afri
ka, Tiras hegység. A képen lát
ható növény a Mesa Garden 
kertészetből sz/irmazik. Közeli 

^ ^ ^ ^ v i r ^ ^ ^ M r f ^ M • rokona a Huernia guttata-nak és 
• * m m í ^ ^ K t ^ K í ^ . 5 a Huernia humilis-nek . Erről a 

növényről a későbbiekben adok 
közre képet. Hajtásai általában 
4 élűek. csúcs felé kissé elvé-
konycxlók. zöldek. Virága 2,5-
3,5 cin átmérőjű. A párta (szir
mok) színe világos krémszínű, 
rajta viszonylag nagy, de válto
zó, méretű szabálytalan alakú 

• „ , — , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — rozsdavörös foltokkal. A virág 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ ^ ^ ^ ^ ^ H belső gyűrűjének (mellékpárta) 

külső íve szabályos kör alakú, a 
belseje ötszögletű. A gyűrű rozs

davörös, rajta kevés, krémszínű, szabálytalan folttal. Nem feltűnő, de mindig található, 
néhány barnás-vörös szőrszál ugyanitt. A torok sötétbarna. Bibe síírga. Könnyen tartható 
faj. Fgész tenyészidőszakban virágzó növény, már 2-3 hajtás virágozhat. f/A s:. kép) 
Piaranthus gemínatus var. 
geminatm fa. disparilis (N. E. 
Brown) U. Meve. Élőhely: 
Laingsburg és Oudtshoom kör
nyékén. Talán az eddig bemuta
tott növények közül a legtöbb hi
bás névvel elterjedt faj. A P. 
disparilis eredetileg önálló faj 
volt, Urlich Meve revíziója után 
került a P. geminatus faj egyik 
formájaként besorolva. Nevek, 
amivel eddig találkoztam: P. 
pillansii. P. pisparilis, P. 
disparilis, P. pulcher. P. 
punctatus. Tulajdonképpen nem 
is egy fajt illettek az említett ne
vekkel hazai gyűjtők, hanem 

kettőt, és mindkét fajnál bíirmely ,9 ^^^^ P,aranthasgen,inalu.s var. gemuia.us ra cl,s,w,l,,s 
név előfordulhat. (10. sz. kép) Fotó: Budai Ferenc 
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A másikat sajnos eddig nem sikerült pontosan beazonosítani, de minden valószínűség 
szerint szintén P. geminatus változat, mivel virágjuk gyakorlatilag alig különbözik 
egymástól. 
Hajtásai gömb alakúak vagy hengeresek, a csúcs felé elvékonyodók, szemölcsei alig kidudo-
rcxlók. A hajtás hossza 1-4 cm, átmérője 0.5-1,5 cm, színe zöld, napon vöröses árnyalattal. 
Hajliis kú.sz.ó. a „sarjakat" rendszerint a csúcsközciből hozza, de mindig a földfelszín közelé
ben. Időnként feltűnő hosszú egyenes láncokban nő. Ez más fajokra is jellemző a Piai-anthus-
ok között. Virága 2 cm átmémjü, .sárga, rajtíi alig látható apró vöröses pontokkal. A virág a 
szemölcsök feletti gtxlröklxil tör elő, általáb;ui többesével. „Illata" lábszagíi, talán ez a legjobb 
hasonlat. Virágzása egy-két hullcímban zajlik, mindig ősszel szeptember-októberben. Rosszul 
tűri a moz^tá-st bimbcísodás időszakában, ilyenkor a virágzás elmaradhat. 
Krröl a növényről is elmondhatom, hogy könnyen tartható, nem érzékeny faj. Gyors 
növekedésére jellemző, hogy egyetlen sarj egy tenyészidősziikban akár 10 új hajtást is 
hozhat. Kezdőknek is ajánlható. 

D. caespitosa, így figyelni kell, hogy nem fonnyad-e a hajtása, mert a gyökerek túlöntö-
zésnél hamar elpusztulhatnak. Mint korábbi cikkemben említettem, ugyanabba a talajba 
ültetem a selyemkórókat, mint a kaktuszokat. Ki kellene próbálni több talajtípust, lehet, 
hogy semleges vagy enyhén lúgos kedvezőbb volna a gyökérzetre. Mindemellett gazdag 
virdgzá.sa miatt ajánlom mindenkinek. Egyetlen hajtás is virágozhat! (20. sz kép) 

Kclha.s7.iiált irodalom: Jacobsen, II. 19X1: Das Sukkulenlen lexikon. VEIi üustav Fischer Verlag, Jena 
Anyaggyűjtés Internetes oldalon: Izlok Mulej: hllp:/Avww.dpks-drustvo.si/iesl/ 

20. kép Duvalia angustiloba 
Fotó: Budai Ferenc 

Duvalia angustiloba N. E. Bn. 
Élőhelye: Kami. Dél-Afiika. Nö
vénytest csaknem gömb alakú, 1.5-
2 cm hosszú, és alig keskenyebb 
ettől. 1 lajtílsok 4-5 élűek, fogazot-
tak. Más Duvalia-khoz hasonlóan 
telepképző. Virág 2 cm átmérőjű, 
feltűnően keskeny szinnú, sötét
barna, közepén 5 fehér folt látliató. 
Egy 20 fejű csoport már májusban 
elkezd virágozni, egészen a vege
tációs időszakvégéig. Virágai 
ugyan aprók, de a virágzás gazdag
sága káipótol mindezért. Tapasz
talataim alapján elmondhatom ér
zékenyebb gyökerű, mint az előző
ekben bemutatott 

Folytaljitk! 
Budai Ferenc 

Mi.ske 



Vihar a Raxon 

Zusammenfassung: l^rbekcuuile Sanunler Iteiiiiitel iilxr síincn AusjUig in ÚsWrmili aiildcm Rax. wo i'iiu' 
Mengc wiuuliT.viiönerAlpt'nii/Uinzi'n gcvlien wulfiiloxmfwn wiinicn. 

Abstract: TliefanuHis cactus collector reports lm trip in Ka\ Mountain in Au.\tri(i wlwrc ihey have seen lois ofalpine 
plcvils, one is more beautifiil lluui the other Viey Itaw taken pholos ofthese pUtta.s, too. 

A következő írásban azt szeretném bemutatni, hogy lehet egynapos kirándulás kereté
ben Budapestről az alsó-ausztriai havasokba eljutni. És fényképezni a csodaszép bérceket, 
sziklaletöreseket, szakadékokat és a színpompás alhavasi és havasi ékszemövényekct. Ehhez 
autó és olyan banít szükséges, aki vállalja a napi legalább tízórás vezetést. Az én János bará
tom, aki növényszerető és csodálatos dendrológiai gyűjteménnyel is rendelkezik, ilyen ember 

Esőköpenyt és bakancsot feltétlenül vinnünk kell magunkkal. A megközelítéshez kb.5 óra 
szükséges. A soproni határátkelőhelyen keresztül jutliatunk legliamanibb a hegyekig. Onnan 
Wiener Neustadton át Neukirchen, Gloggnitz, Reichenau után Aasztria egyik legszebb szur
dokvölgyébe jutunk kb. öt óra alatt. Ha éjjel 3 órakor indulunk, 8 órakor érünk ide. Még az 
ezcmiéteres sziklafalakkal rendelkező vadregényes völgyet is megtekintlietjük, bár csak az 
aulóbc)l. ami nem az igazi élmény, viszont reggelizhetünk is addig, míg a Raxaipe fennsíkjára 
juthatunk Hirschvvangból. Az első kabin 8 órakor indul a völgyállomásról. Itt biztonságos au-
tópaikoló van. A kötélfelvonó tíz perc alatt szállítja fel az utasokat a Rax alhavasi régiójába a 
Höllentalból, 1548 m magassíígba. És máris fotózliatjuk a fantasztikus vegetációt. A festői 
szépségű fennsík részben törpefenyőkkel borított, a réteket színpompás havasi növények népe
sítik be. A Rax oldala és teteje tele van menedékházakkal és igényes szálkxJákkal. E helyütt a 
Habsburghaust és az 164<) m maga.san épült Ottohaust említem. Minden irányban kitűnő jel
zett utakon és ösvényeken közelíthetjük meg a látnivalókat. A fennsík keleti níszcnek bejárásá
ra 5-6 óránk van, ez idő alatt kétirányú U'irát is tehetünk. A Rax legmagasabb pontját a 
Heukuppét, anxMy 2()Ü7 m rruigas, egy nap alatt nem érlietjük el. A liegyi állomástól egy óra 
alatt juthatunk az Ottohaushoz, ahol kitűnő ebédet is kaphatunk. A ház egy magaslaton áll 
alatta alpesi-kert is megtekintliető és fényképezlietjük a szebbnél-szebb növényritkaságokat. 
Ezek botanikai névvel feltáblázva láthatók. A raxi mészkő lehetővé teszi a növényfajok gaz
dagságát, de a savanyú kémhatású talajokat kedvelő Rhododendron hirsutus és az áfonya is 
megtalálja életfeltételeit a nedvesebb, a törpefenyők által árnyékolt élőhelyeken. A Pax és a 
Schneeberg endemikus kincsei a Diantlius alpinus, a havtisi szegfű aSzsaszín, a Soldanella 
austriaca (21. s:. h'p) szintén rózsaszín és a Primula clusiana (2.1 .vr, h'p) fehértől a rózsíiszínig, 
kicsípett szinnú virágaikkal. 
Ide is július első felében érdemes kirándulni, ha látni és fotózni íikiujuk a legtöbb fáj virágzását. 
Elindultunk az Ottohaus felé, mindjáit találtunk az út mellett Gentiiuia veme-t. a tava.szi enci
án, mely a sárgavirágú, tömegesen nyíló Alcliemilla-k között cscxJálatos enciánkék virágaival 
tűnt fel szerteszét. Jobbra Anthyilis vulneraria, a nyúLsziipuka élénks;írga virágai között 
bíborvörösvirágú Pedicularis verticillata, az örvös kaka.staréj messziről feltűnt a sziklaliavason. 
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21. kcp Soldanella austriaca 22. kcp Pctrocallis pyrcnaica 
Kotó: S/utorisz Ciyula Fotó: Szutorisz Ciyula 

Az Ottohaushoz értünk, ittunk egy-egy kávét és lefelé tartottunk az alpesi kert felé. Egyre 
jobban beborult az ég, észak felöl fekete felhők gyülekeztek. A kert mögött hatalinas szik
latorony magasodott és ineredcken szakadt le gerince a fennsíkról délfelé. 

IV kcp l'rimula clusiana 24. kcp Silcnc acaiilis 
Fotó: Szutorisz Gyula Foto: Szutorisz Gyula 
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A kert bejáratánál ismertető tábla tájékoztatta a látogatókat a látnivalókról. Szerencsére 
négyszázas Kodak tllm volt a fényképezőgépeinkben, számítva bekövetkezhető rossz 
fényviszonyokra. Máris fotózhattuk a havasok jelképévé vált Leontopodium alpinum-
ot, a havasi gyopárt. A Myosotis sylvaticus halványkék, lenge virágait ringatta a feltá
madó szél, a természettotósok ellensége. így életlen is lett az erdei nefelejcs felvétele. 
A Pulsatilla alpina, a havasi kökörcsin fehér virágai már elvirágoztak, röpítő-szőrös 
terméseit nemsokára beérleli. Termesztésben csak „magról" szaporítható, mivel függő
leges erőteljes gyöktörzse miaU nem tűri az átültetést. Mélyedések nedvesebb helyein 
található itt a rovaremésztő Pinguicula leptoceras. A Geránium sylvaticum, a hegyi gó
lyaorr rózsaszín virágai feltűnőek és a faj hosszantartó virágzási idővel rendelkezik. 
Törpefenyő tövében, nedvesebb helyeken látható a Valeriána montana. a hegyi macs
kagyökér halványróz^aszín, szártetőző sátorvirágzata. Gyakori a Galium anisophyllum, 
a felemáslevelű galaj, négyszinnú, krémfehéren nyíló tömeges virágzásával. A Thymus 
praecox var. polytrichus, a korai kakukkfű szűk sziklarésbe szortilt piros bimbói most 
kezdtek nyílni. A kúszó gubóvirág 2-3 cm magas tövein bőségesen nyíltak fehéres
rózsaszínes apró virágai, botanikai neve Globularia repens. Szikla árnyékában IJrtica 
kioviensis, a kúszó csalán bimbóban volt még. A nagylevciű Adenostyles alliariae, a 
havasi bérclapu hamvas virágszirain szoros bimbók ültek. A fehérvirágú madárhúr. a 
Cerastium julicum szanaszét kúszó hajtásaival vonzó jelenség, kitölti a sziklaréseket. A 
Linum alpinum. a havasi len fehéres, rózsaszíncsíkos, üde virágai sz^p színfoltot jelen
tettek. A sziklagyepek feltűnő növénye a Trollius europaeus. a zergeboglár. Nagy. sárga 
virágai hosszú szárakon ülnek. Ritkán láthatók a Lilium martagon, a turbánliliom sötét 
virágszárain elágazó piros tölcsérei. 

Két orchideafaj is nyílt a Traunsteinera globosa. rózsaszín, pirospeltyes, tömött 
lepleivel és a Nigritclla rubra, rubinpiros szárölelő virágzatával. 

2(i. kcp l'olygala alpina 
Foló: Szutori.sz (iyula Foló: Szutorisz Gyula 
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A karintiai madárhúr, a Cerastium carintiacum nem gyakran látható, ritka faj. Annál gyako
ribb az üdébb környezetben a vízigényes hegyi boglárka, a Ranunculus montanus. Ebben az 
időben uralkodó faj az Alchemilla conjuncta lenge sárgás virágfürtjeivel. Közötte káprázatos 
színfolt a Pedicularis verticillata. (25. sz. kép) Hát még ha vegyesen nyílik a Polygala a]pina,f2(5. 
sz kép) a havasi pacsirtafíí fürtös, liláskék virágzatával. Az utóbbi kettő a havasi sziklagyepek 
legszebb ékei. Árnyas fekvésben, sziklaoldalak töveiben gyakori a Primula auricula, a cifra 
kankalin. Sárga, bókoló virágzatai ép szélű, húsos, rozettát képező töveiből ágaznak el. Szá
razabb sziklaoldalak növénye; a tűző napot kedvelő Achillea clavennae, az ezüstös cicka
fark. Lándzsa-alakú, fogazott, szürkés bevonatú leveleivel, kiemelkedő fehér virágaival a 
legszebb növények egyike. 
Sajnos a nap nem sütött ránk, ennek ellenére sokan voltak a hegyen. 
Két óra felé visszafelé mentünk egy irányjelző táblához, balra fordultunk egy különösen 
pompázatos színekben tobzódó réten. És nemhiába, mert megtaláltuk a Rax két endemikus 
növénycsodáját, a Primula clusiana-t és a Soldanella austriaca-t, közel egymáshoz. Itt két 
hóteknő közelében, ahol nedvesebb kőzúzalék található. Enyhe ámyékban az előbbi növény 
meglehetősen ritkán nőtt, de a Soldanella sem volt gyakori. Potentilla aurea sárga virágú 
tövei közelében a Gypsophila repens, a kúszó derceíu egyetlen tövét találtuk teljes virágzás
ban. Elágazó szárait elborították apró, fehéres-rózsaszín, piros közepű, virágzatai. 
Annyira belemerültünk e csodálatos ritkaságok fotózásába, hogy a vihai" már ott volt a nya
kunkban. Egyre inkább feltámadt a szél, észak felöl fekete felhők közeledtek vészes gyorsa
sággal. Ez nem tréfadolog, gyorsan visszafordultunk az útelágazás felé. De már későn, öm
leni kezdett az eső, rohantunk a képzelt irányba, mert nem láttunk szinte semmit. Nemsoká
ra jégzáporba kerültünk, elérve az útjelző táblát. Elestem a csúszós sziklagyepen, pont egy 
sziklára. Irgalmatlanul beütöttem az egyik térdemet, de futni kellett tovább. Emberek kiálto
zása hallatszott mindenfelöl, menekült le a hegyről, aki szabadban volt, a felvonó felé. Min
denünk átázott, én az esőköpenyt az autóban hagytam. Több mint félóra száguldás után el
értük a kötélfelvonó állomását, mely tele volt menekülő emberekkel. Leültünk egy padra, 
ekkor kezdtem érezni a térdemben a fájdalmat. Öklömnyi daganat keletkezett rajta. 
Háromnegyed óra múlva jutottunk le a hegyről, a felvonóból nem láttunk semmit a tájból. A 
parkolóban levéve felsőrahánkat, indultunk vissza. Az utakon hömpölygött a víz, nagy fi
gyelem kellett a vezetéshez, mert a zápor vigasztalanul ömlött lent is. Voltak, akik megálltak 
a felüljárók alatt. János bekapcsolta a fűtést, hazáig a bakancsokon kívül rajtunk megszáradt 
a ruhánk. Este tízre Budapestre értünk. 
Másnap a hírekben bemondták, hogy Ausztriába hólánc nélkül ne induljon el senki az Al
pokba, mert negyven centiméter magas hó boritja a hegyeket. Csodálatos élmény volt, a 
térdem egy hét múlva rendbejött. 

(Ez az írás egy fejezete a szerző, most készülő, „Hegyek és növények" c. könyvének.) 

Szutorisz Gyula 
Budapest 



Növényritkaságok! 
Bowiea (Liliaceae) nemzetség és a Bowiea volubilis 

Zusammenfassung: In dcin Teil. in welclmn von dein AiiUirÍHHTsfitenvCiainingcn wulAiwngesfhrielxn 
winl, simijm die ohengentinnlen Taxa vorgeslelll. 

Abstract:: llielaxoiLstibovearerevienedhythemuhorwlioliasinlnxlmediineiMiunongenuM:',nntlsperiesin 
lliix collínul earlier 

A Bowiea (Liliaceae 
család) a gumós pozsgá
sok csoportjába tartozik, 
kúszó vagy felkapaszkodó 
szára általában nagyon vé
kony vagy fonálszerű. En
nek a nemzetségnek az a 
jellemzője, hogy a hagy
mára hasonlító gumó sza
badon a talaj felszínén ma
rad, és mindössze két faj
ból áll. 

Bowiea volubilis 
Harv. et Hook. A majdnem 
kerek, világoszöld, hatal
mas gumók (20 cm) cso
portokban fejlődnek és 
szaporodnak. Hosszú, vé
kony, kúszó szára van, kis 
vékony levelekkel és kis 
zöldesfehér virágokkal. 
Kora tavasztól késő nyárig 
burjánzik, aztán elfony-
nyadnak, elszáradnak haj
tásai. 
Dél-Afrikában honos. 

27. kcp Buu ic.i \ (iliihili,-. 
Fotó: Epresi László 

Irodalom: 
Innes, C. 1993: The handbook of Cacti and Succulents 

Epresi IMSZIÓ 
Komárom 



Urbán Sándor 
1926-2002 

'/Msammenfassung Eiiw Eiiiuii'nuii; cm clai Ivriihmlen Uiigarischer Kíiktcmmiimikr aus der Slowakfi, der m 
Oslem díe.se.s Jahres versíorlx'ii isi. l-'r i.st Auíor nielirerer Ix-deulender Artikel und eine.s in slíJWíikiscIic ii/id 
nís.sisclien Spraclien veríflleiuliclilen limlie.s(„'/aulx'iiiafte Donién"}.: 

Abstract: Ninv we mailatiumus Hungaiicvi cactus collector iii Slirvakia wlu> mis tlie author o/'.stveml impoilaiil 
artiilesímdIxxiks(IIIcaítiwritteninSl(nrá(mlRus.siaiilaiiiíiiages(''Magicllionis''). HediedonEaslerdayqt"2íXf2. 

Szegényebbek lettünk, szegényebbek meil eltávozott közülünk egy nagyszerű ember. Egész 
életét becsületes.scgc, családszerctete és embertársai iránti tisztelete jellemezte. Életútja nem volt 
sima, gimntízium befejeztével orvosi egyetemen szerette volna tanulmányait folytatni, de egy kon
cepciós per ezt ;iz álmot szertefoszlatta. Ennek következményeképpen megjárta a lip(5tvári bíirtönt 
és a jáchymovi uránbánya poklát is. A börtönben és az uránbányában eltöltött évek emlékeiből írta 
„Fölparcellázott égbolf' című könyvét. Munkássága a kaktuszgyűjtés terén szorosan összefonódik a 
magyar kaktaszgyüjtcssel. Rendszeresen jelentek meg írásai a Csili és a Hajdú Bihari Kaktuszked
velök Tájékoztatójában is. 

Cikkein kívül megjelent szlovák 
és orosz nyelven a „Bűvös tövisek" 
című szakkönyve, mely több kiadást is 
megért, oa)sz nyelven h;ux)m.szor adkík 
ki összesen 175 000 |>íldányban. Saj
nos tnagyar kiadásra nem került sor. 

Mindig szívesen segítette a hoz-
zíífbrdulókat, magvakkal, növényekkel, 
vagy sok éves tapasztalatait, tudását 
osztotta meg velük önzetlenül. Mun
kássága elismeréseképpen a Magyar 
Kaktuszgyűjtők Országos Egj'esülete 
1994-ben az Anisits emlékérmet ítélte 
oda neki. 

Bál- egészségi állapita megix)m-
lott, mégis kitártam nagy gonddal 
ápolta növényeit. Sajnos a sors nem 
engedett több időt Neki, 2002 Húsvét 
másnap reggelén eltávozott körünkből. 
Mikor íiúsiiit olvassuk újb()l felidézzük 
emlékét és ty életet adunk neki. Hiszem 
csíik az hal meg, akit végleg elfeledtek. 

Gonda István 
Mezőtúr 

28. kép Urbán Sándor kisunokájával Fotó: ilj. Urbán Sándor 



F o l y ó i r a t s z e m l e 

B r i t i s h Cactus & Succulent Journal 2002 /2 

Lélegzetelállítóan szép és különleges fényképekkel illusztráltja alapos 
írását M . Marchado a Copiapoa krainziana-ról, aki 200l-es útjának emlé
keit beszéli el, amikor Észak-Chileben felkeresték e fajt az élőhelyén. A 
Copiapoa tenebrosa-t is sikerült lencsevégre kapnia cs mind két faj rendkí
vüli változékonyságát is bizonyítani a felvételei által. • A következő olda
lakon D. Quuail elmondja nekünk ivadéknevelés módszereit, megmagya
rázva egy korábbi cikket a BCSJ-ben [Vol . 15(1) 1977], azzal, hogy meg
változtatta azt és kidolgozott egy másikat ebben a közbülső életszakaszban. 
A megfelelő hullámhosszúságú megvilágítás, a speciális talaj és a talaj ve
getációs időbeli, gyakoribb öntözése hatására pl. 5 éves Ariocarpus-ai virá
goznak! • „Fél óra séta, hogy lássuk az Ariocarpus agavoides" címmel 
olvashatjuk B. Weightmantól a következő beszámolót egy kirándulásról, 
aki látta a fajt nemrég felfedezett élőhelyén, Mexikó távoli vidékén, San 
Luis Potosiban. • A „Szemtől-szembe" rovatban bemutatnak hat gyönyörű, 
új kaktuszokat ábrázoló perui bélyeget, a perui flórából. • A „Könyves
polc" másik rovatban ismertetik J. Braun és E. Esteves Pereira 
„Schumannia 3 - Kaktuszok és más pozsgások Braziliában" valamint J. D. 
Mauseth, R Kiesling és C. Ostolaza „Kaktuszok Odüsszeia - Utazások 
Bolívia, Peru és Argentína vadonjában" című figyelemre méltó könyveket. 
• D. Lambie megvitatja a korábban Wilcoxia-nak nevezett Echinocereus-
ok helyzetét és szabályos visszametszést ajánl, amely növeli az egészséges 
- sok hajtású - növekedést, és az intenzív virágzást. • Új fajt ír le 
Pilosocereus goianus néven P.J. Braun és E. Esteves Pereira a brazíliai 
Goiás államból, hozzáfűzve ismereteiket erről a nemzetségről Brazília kö
zépső részéről. • „Echinocereus scheeri (Salm-Dyck) Scheer és legköze
lebbi rokonai" címmel sokrétűen, elterjedésüket is feltüntetve, láttatja a fajt 
W. Rischer és J. Rutow a folyóirat utolsó cikkében. 

Papp László 
Debrecen 



MAGYAR KAKTUSZGYŰJTŐK 

Zusammenfassung: Der Verfasser stellt einen der bekanntesten Sammler vor, nach dessen HrzüMung 
er die Stationen des I^bens eines Kakleensammlers skizziert. 

Abstract: The author introdiices one of the most famoiis cactus collectors in Hungary who collecis cacti 
for a very long time. We can gel to know the important 'stations' of his cactus collector 's life relying upon 
his teliing. 

Szunyogh Menyhért a nyíregyházi kaktuszgyűjtők csapatának oszlopos 
tagja. Majdnem húsz éve, hogy elkezdte gyűjteni a pozsgás növényeket. 1984 
tavaszán a városban rendezett kaktusz kiállításon vásárolta meg első néhány 
növényét, de az év őszére már kb. 200 fajban és változatban gyönyörködhetett 
otthona erkélyén. 

Természetesen, mint nem 
csak felületesen érdeklődő em
ber szükségét tartotta megfelelő 
irodalom beszerzésének is, a 
jobb tájékozódás érdekében. 
Akkoriban még kapható volt a 
hazai könyvesboltokban W. 
Haage: Kaktuszok A-Z-ig, 
Jacobsen: Pozsgáslexikon, Ne
mes Lajos -Szabó Dezső: Kak
tuszok, Nemesné Szentirmay 
Teréz: Pozsgás növények című 
művei, melyek nagyban segí
tették a határozásban és rend
szerezésben. A mai napig szíve
sen szerez be hasonló témájú 
könyveket, de most már az egy 
- egy nemzetséget szakosodot-
tan leírókat kedveli elsősorban. 

A gyűjtemény legnagyobb ré
szét Mammillaria-k teszik ki, de 
megtalálhatók a szukkulens nö
vények más csoportjai is, ahogy a 
képeken látszik. Kezdetben más 
nyíregyházi gyíijtők segítették ta
nácsaikkal. Például Kovács Lász-

29. kcp Szunyogh Menyhért növényei bcniulatá.sa közben ló és Csertő László. 
Fotó: I lorvalh László 
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32. kép Látkép a nagyobbik üvegházban 
Fotó: Horváth László 
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33. kép A fóliába kiültetett cereoid növények a tetőt ostromolják 
Fotó: Horváth László 

Fotó: Horváth László Fotó: Horváth László 
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36. kép Euphorbia caput-medusae-k 
Fotó: Horváth László 

37. kép A kevés gyüjteinényben található Discocactus-ok 
Fotó: Horváth László 

38. kép Turbinicarpus-ok, Ariocarpus-ok, Coryphantha-k 
Foló: Horváth László 
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Manapság Menyhéil: segít szívesen a kezdőknek és a fiataloknak, akik cso
portokban járnak ki hozzá a városból a közeli faluban levő kertjébe. Nemrég 
még Franciaországból is volt látogatója. 1986 óta rendszeres résztvevője kak
tusz kiállításoknak, így többek közt azt elmúlt három évben Debrecenben ren
dezetteken is jelen volt és sikerrel szerepelt. 

Jelenleg két üvegház és két fólia sátor áll rendelkezésére. Az előbbiek 35 
m^, az utóbbiak 60 m^ területűek, és persze van szabadföldi rész is. Növényei 
neveléséhez általánosnak mondható földkeveréket használ, csak tesz hozzá egy 
kis Zeolit-ot is. Öntözésükhöz egyértelműen az esővíz a legjobb. A növényvé
delmet egyszerűen megoldja teleltetés előtti és utáni l - l permetezéssel, ami
kor Bi-58-at és Fundazol-t használ. 

Télen kísérleteket folytat télállónak mondott növényekkel az alábbi nem
zetségekből: Coryphanta, Cylindropuntia, Echinocereus, Escobaria, 
Ferocactus, Hamatocactus. Ezeket teljesen szárazon a fűtés nélküli fóliában 
tartja és figyeli állapotukat a mindenkori hőmérséklet függvényében. Tapasz
talata szerint jó néhány növény kibírja - 17 °C-ig (még a Gymnocalycium 
bruchii is), de - 20 °C alatt már nagy a pusztulás. Egyébként sok télállónak 
minősített növény inkább csak fagytűrőnek nevezhető a mi klimatikus viszo
nyaink között. 

Üvegházát különben gázzal fűti 5-6 °C-t tartva odabent. Minden eshető
séggel számolva azonban beszerelt egy hőérzékelőt is, amely 3 °C - nál jelez, 
ha idáig esne a hőmérséklet. Mivel télire fa távtartókat és ezekre fóliát tesz a 
tetőre az égéstermék elvezetését ötletesen úgy oldotta meg, hogy az egy hosz-
szú csövön megy végig az üveg és a fólia közt. így a lehető legtöbb hőt igyek
szik kinyerni a fűtés során. Ezt a célt szolgálja a növényház földbe süllyesztett 
elhelyezése is. 

Szunyogh Menyhért rendszeresen járja az országot. Jó barátságban volt 
Schummel Rezsővel, Bánó Istvánnal, és van ma is Mészáros Zoltánnal, 
Augusztinyi Bélával. Körútjai során ellátogat Orosházától Kapuvárig, 
Gyomától Edelényig, sok gyűjtőtársához. Ilyenkor igyekszik gyarapítani kol
lekcióját, melyben a kaktuszok mellett hagymás és gumós növények, sőt citrus 
félék szintúgy helyet kapnak. 

Jövőbeni terveiről érdeklődvén elmondta, hogy kacérkodik egy újabb 
üvegház megépítésének gondolatával, mert öt is utolérte a lelkiismeretes 
gyűjtök „átka": előbb-utóbb kicsi lesz a rendelkezésre álló hely. A magam ré
széről teljesen átérzem ezt a gondot és kívánom, hogy ne csak a egyedszám, 
hanem a négyzetméretek száma is növekedjen! 

Jó egészséget és sok sikert hozzá! 

Horváth László 
Debrecen 



Kedvenc pozsgásaink III.: Echeveria 

Zusammenfassung: Manclie „Hauswunarten Amerikás" werden von den Verfassem vorgestellt.Beniglich 
ilirerPflege werdnen Ratsclilage gégében 

Abstract:. Tliis writing introduces several species ofsempervivum, in America It also contains advice on tlie 
breeding ofplants. 

Már több laikus látogató, belépve üvegházunkba, ismerősként fedezte fel eze
ket a növényeket. Jé, ezek kövirózsák ! Igen, erre azt szoktam válaszolni, hogy 
amerikai kövirózsáknak is nevezhetjük ezeket a növényeket. Hazájuk, eredeti 
élőhelyük Mexikó és attól dél felé haladva egészen a Andok szárazabb hegyvidé
kéig. Már régóta kedvelt és gyűjteményekben gyakran megtalálható fajok. Talán 
azért szeretik, mert alacsony növésű, jól sarjadzó és könnyen szaporítható növé
nyek, és ezen kívül az európai Sempervivumokkal ellentétben virágzás után sem 
pusztulnak el. A legtöbb faj levele viaszos bevonatú, a hajas, szőrös fajok leveleit 
viszont óvni kell a víztől, mert könnyen foltosodnak. Talajuk nálunk ugyanaz, 
mint a többi pozsgás növényé, ügyelve a jó vízelvezető képességre. Nyáron a 
szabadban, télen azonos hőmérsékleten a többi pozsgásnövény közt tartom egye
deimet. Jól érzik magukat. 

Gyűjteményünkben több faj és hybrid él, például: 
E. setosa, E. pulvinata, E. elegáns, E. minima, E. racemosa, E. nodulosa. 

Echeveria setosa Rose et Purp. 
Ez a Mexikóban, ezen belül Pueblóban élő faj, amelynek tölevélrózsája - élő

helyén - törzstelen, rendkívül sűrű levélzetű, gömbölyded vagy - és az a jellem
zőbb - feltűnően lapos. Levelei tompa lapát alakúak, felül a fiatalok tojásdadok, 
kétoldalon domborúak, tompa csúccsal. 7-8 cm hosszúak, felületükön sűrű fehér
szőrrel fedettek. Virágzata felálló 20-30 cm magas. A virágok vörösessárgák és 
számos alkotja a virágzatot. (39. sz. kép) 

Echeveria pulvinata Rose 
Ez az ezüstös, később barnás filcszerű bevonatot hordozó kicsiny termetű faj 

Mexikó Oaxaca államából származik. Tőlevélrózsájában laza levélzetű. Levelei 
fordított tojásalakúak, felül tompa, hajlott heggyel, 4-5 cm hosszúak és 2-2,5 cm 
szélesek, 1 cm vastagok, puha, fehér szőrűek. Virágzata felálló, vízszintesen el
ágazó. Virágai 2 cm hosszúak, vörös vagy sárgásvörös színűek. (40. sz. kép) 
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43. kép Echeveria nodulosa 42. kép Echeveria racemo,sa 
Foló: Druzsin József Fotó: Druzsin József 
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Echeveria minima Meyran 
A mexikói Hidalgó álamban élő növény bőrszövetét nem fedi szőrzet és vi
szonylag egyszerű felépítésű. Tölevélrózsája ülő, sűrű levélzetű, mindössze 3,5 
cm átmérőjű. Levelei hegyesek, hegyben végződök, kékes színűek. A levelek 
széle és csúcsa vörös, méretük kb. 15 mm hosszú és 7-9 mm széles. Virágzata 
egyszerre 1-4 lehet, 3,5 cm magas 4-6 virággal, amelyek 5-7 mm átmérőjűek, 
8,5-11 mm hosszúak, sárgák, belül rózsásak.f47. sz. kép) 

Echeveria racemosa Schltr. et Cham. 
Ez a faj szintén Mexikóban, Veracruz kömyékn él. Tölevélrózsája ugyancsak 
törzstelen, sűrű levélzetű. Levelei lándzsásak, keskeny hosszúkásak, kihegyezet
tek, finom porccal szegélyezettek, felszínük kissé homorú, szürkés deres, széle
sen vörös futtatású, egészen a mélyvörös színig, 5-10 cm hosszú. Virágzata 20-
50 cm magas. Egy virága 10-15 mm hosszú vörös vagy narancsvörös. (42. sz. kép) 

Echeveria nodulosa (Bak.) Ottó 
A mexikói Oaxaca és Puebla államban élő fajunk levelei teljesen fedettek apró 
tövisszerü szemölcsökkel. 
Törzse (szára) egyszerű vagy elágazó, lassú növekedésű. Az idős növények 50 
cm hosszúak, később lefekhetnek, eldőlhetnek. A forradásos levél alapok közül 
sokszor léggyökereket fejleszt. Tölevélrózsája 5-13 cm átmérőjű, tömött vagy 
általában laza, 10-25 levéllel. Levelei hegyben végződnek, 3-8 cm hosszúak, 
felül 1-3,5 cm, alul 5-10 mm szélesek, 3-8 mm vastagok, teljesen fedettek a már 
írt, fehéres apró szemölcsökkel, felszíne némileg aszimmetrikus szélű és 3 szim
metrikusan elhelyezkedő felszíni éllel (gerinccel) tagolt. A széle és a gerince vö
rös, mindkét oldalon gyakran aszimmetrikus mintázattal. Virágzata 15-80 cm ma
gas. Virága 12-17 mm hosszúak, szögletesek, alul vörösek, felül sárgák.f^.?. sz. kép) 

Irodalom: 
Walther Haage, W. (1965) Das praktische Kakteenbuch in Farben, Radebeul 
Sajeva, M . és Costanzo, M. (1996, 2000) Succulent I . és I I . The illustrated 

dictionary, Timber Press, Portland, Oregon 

Druzsinné Zsóka Druzsin József 
Érdliget 

Papp László 
Debrecen 



Emlékezetes hagyományok nyomdokán: 
a 2002. évi kiáUításunk 

Zusammenfassung: Hier kann ein Bericlil über die Folo-und Kakleenausstellung des Vereins von 2002 
und über die mit diesen verbundenen Veranstaltungen und den ausgegbenen Wallkalander von 2003 
gelesen werden. (Die Kakteeimmstellung) lasst sicli seit 1975. aii den Blutnenkameval von Debrecen zu binden, 
KakteenaussteUungen wurden ab Jalire 1920. in Debrecen veranstaltel Die von dicsem Jahr, - abgeselwn von der 
ersten, lwrvorragendenAus.steUuiig - waram eifolgreiclisten. 

Abstract: You can read a report on the exhibition of cacti and their photos which was organized by our 
society in 2002. He reviews tlie supporting programes and wall calendar of2003,Tlie cactus exliibition 
has been accompanying the flower festival since 1975 (butformer ones lias already been organized in 
Debrecen since 1920). This latest exhibition was the second most succe.sful that has ever been. 

Debrecen, 2002. augusztus 18-19-20. Ez a dátum egy újabb állomása a Debrecenben rendezett kak
tusz és egyéb pozsgásnövény kiállítások sorának, mely egyben a gyűjtök seregszemléje és tapasztalataik 
cseréjének fóruma is, de újabb állomás a Debreceni Kak tus^ü j tők Közhasznú Egyesülete életében is. 
Azért írom ezt, mivel a Debrecenben rendezett kiállítások hosszú sorában, az ez évit megelőző néhány 
kiállítás, de különösen a 2002. évi kiállításunk alapján elmondhatjuk, hogy egy olyan hagyományt élesz
tettünk újjá amely méltó folytatása az elődeink által elkezdett, és 1975-töl többnyire a Virágkameválhoz 
illeszkedő kiállításoknak. Talán a fenti sorok sejtetik, hogy az idei kiállítást tartom az újabbak közül a 
legszínvonalasabbnak. Véleményemben megerősítenek a látogatók, gyűjtők és a kiállítók észrevételei is. 

A kiállítást ismételten a Nagyerdei Kultúrpaik KHT segítségével és együttműködésével közösen ren-
dezttlk meg a már korábban helyt adó épületben. A Kultúrpark az épület tetejére áttetsző polikarbonát 
lemeiíől kupolát építtetett rendezvényünk kezdetére, miáltal a természetes megvilágítás már, már üveg
házi hangulatot idézett. Az asztalokat fényes, zöld színű selyem textil borítással láttuk el és ezen sorakoz
tak annak a 31 kiállítónak a növényei, akik közül többen 200 - 250 km távolságból érkezve sem sajnálták 
a fáradságot és költséget azért, hogy ezen a kiállításon részt vehessenek. A kiáUító teremben mindenhol 
kaktuszokat, egyéb pozsgásnövényeket és ezek élőhelyeit ábrázoló, nagyon jó minőségű, színes képeket 
lehetett látiii az üvegfalakon, de még a belül lévő oszlopokon is. 

A fényképek sokaságát látva már-már arra gondoltam, hogy nem csak növény kiálKtásnak, de fotó 
kiállításnak is részese vagyok. És valóban: rendezvényünk egyben fotó kiállítás is volt mivel ilyen meny-
nyiségű (117) és minőségű fényképet még egyetlen katóuszkiállításon sem láthattunk Mindez nagyon 
tetszett a látogatóknak mert a fényképeken a kiállított növények virágzását, élőhelyi méreteit és körülmé
nyeit szemléletesen szemügyre vehették mivel a kiállított növények többsége nem éppen arról nevezetes, 
hogy augusztusban virágzik. Mindezeket egyesületünk tagjai készítették (Buglyó Péter, Horváth László, 
Papp László, I^gerszki Zoltán). 

A kiállítást ünnepélyesen Dr. Nemes Lajos nyitotta meg, aki elmondta, hogy minden eddiginél sok
félébbek, legnagyobb fajszámúak a kiállított növények és érződik az az igyekezet, mely megpróbálta 
figyelembe venni az növények elhelyezésénél azok növényfóldrajzi megoszlását A növények nagy 
száma és szépsége a kiállító gyűjtök munkáját dicséri és nehezen lehetne rangsorolni közöttük, mivel 
mindegyik a maga nemében a legszebb és páratlan. Kegyelettel és elérzékenyülten szólt a néhai elődök 
munkájáról és kérte, tegyük erősebbé valamilyen fonnában az egykori gyűjtőkre való megemlékezést. 
Megnyitó szavaiból meglepetéssel értesülhettünk an-ól, hogy Debrecenben 1920-ban rendezték az első 
kaktusz kiállítást a Bakos kertészet szervezésében. 
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49. kép Pleiospilos brevi.sepalu,s a Botanikus kert 
űjteményéből Fotó: Dr. Csajbók lózsef 

50. kép Ferocactus herrerae Molnár Imre 
gyűjteményéből Fotó: Dr Csajbók lózsef 

.*> 1. kép Ariocarpus kotschoubeyanus a Botanikus 
kert gyüiteményéből Fotó: Dr. Csajbók József 

52. kép Lithops olivacea Papp István gyűjteményéből 
Fotó: Dr. Csajbók József 

53. kép Lithops pseudotruncatella Papp István 54. kép Lithops dorotheae Papp István 
üiteményéből Fotó: Dr Csajbók József gyűjteményéből Fotó: Dr. Csajbók József 

55. kép Kchinocereus fendleri var kuenzleri Horváth 56. kcp Lithops aucampiae Papp István 
László gyűjteményéből Fotó; Dr. Csajbók József gyűjteményéből Fotó: Dr. Csajbók József 
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Azt már én teszem hozzá, hogy ha innen indulva sorba vesszük a Debrecenben rendezett kiállí
tásokat, akkor a jövőben rendezendő kiállításainkat római sorszámmal kellene jelölni, mely utalna 
arra, hogy ezen kiállítások hagyományainak örzőjeként és folytatójaként tartjuk egyesületünket. 

Nemes Lajos ünnepi gondolatait követően Papp László elnökünk a kiállítóknak és a szervezés
ben kiemelkedő munkát végzőknek, őket méltatva átadott egy emléklapot és egy kaktuszos ábrát 
tartalmazó pólót az egyesület ajándékaként, megköszönve segítségüket és részvételüket. 

A kiállítók növényeit megtekintve, nehéz lenne bárkit kiemelni és valamiféle sorrendet felállíta
ni, azonban egy-két kiállítót még is megemlítek név szerint - anélkül, hogy az sorrendiséget jelente
ne - pusztán azon oknál fogva, hogy az a kollekció számomra tíjat vagy szakmailag különlegeset 
jelentett. így érdekesnek tartottam Dávid Lajos Gasteria nemzetséget reprezentáló növényeit, ame
lyek kiállításokon ritkán láthatók. Ámulatba ejtettek Papp István és Sajti Sándor Lithops-ai szépsé
gükkel és termetbeli változékonyságukkal, melyek jól szetnléltették tartási körülményeik különbö
zőségét. A Debreceni Egyetem Botanikus kert idős és változatos növényanyaga, míg Szani Károly 
egyöntetű Gymnocalycium kollekciója nyerte el tetszésemet. Gondolat ébresztő volt Horváth 
László Echinocereus kiállítása, mivel a növények jó része télálló, így kaktmzos sziklakert építésénél 
számíthatunk e nemzetség fajaira. A felsorolást folytathatnák, de helyhiány miatt kénytelen - kelet
len be kell téjeznem. 

A megnyitó napján 18 órai kezdettel Nemes Lajos előadását hallhattuk és láthattuk a Lithops 
nemzetségről a Kultiírpark konferencia termében. Az előadás anyagát a későbbiekben j ó lenne 
megjelentetni folyóiratunkban is. 

A kiállításra megjelent egyesületünk kiadásában a 2003. évi falinaptára, amely lapjain különbö
ző kaktuszok láthatók teljes virágzásban, kiváló színes fényképeken. 

A kiállítási épület előtt és a Kultúrpark egyéb területén 12-en árusították pozsgás növényeiket a 
látogatók élénk érdeklődése mellett. Ismereteim szerint legtöbbjüknek a vásár anyagilag is j ó ered
ményt hozott. Itt meg kell jegyeznem, hogy a vásár sikere nemcsak a vásáron megforduló emberek 
sokaságától és vásárlóképességétől függ, hanem attól is, hogy az eladók milyen és metmyire válto
zatos, jó minőségű növényanyagot kínálnak eladásra Megfigyelésem szerint továbbra is kevesen 
jelölik meg a növények nevét, pedig ennek hiányában a nem kaktuszgyűjtő vevő szinte képtelen 
megállapítani, hogy milyen növényt vásárolt, hogyan kell tartani, mik az igényeik, és ez a nem 
szándékos tudatlanságban tartás vezet a néhány hónappal későbbi csalódáshoz, a növény pusztulá
sához. A későbbiekben ezen változtatni kellene, mivel a növény nevét tartalmazó jelölő pálca a 
növény eladási árának töredékösszegébe kerül, igaz a nevet rá is kell írni, de ennek fejében nyerünk 
egy mindenben elégedett vevőt, akiből még gyűjtő is lehet. 

Összességében meg kell állapítani, hogy a 2002. évi kiállításunk minden vonatkozásában felül
múlta az eddigieket, melyet az is jelez, hogy a jövőbeni kiállításokat elismertessük, mint a debreceni 
Virágkarnevál hivatalos kísérő rendezvényeként, ezáltal a korábbiakhoz viszonyítva sokkal széle
sebb körű ismertetésre kerülne rendezvényünk. 

Befejezésül megköszönöm mindenki segítségét, aki munkájával hozzájárult a 2002. évi kiállítás 
kiemelkedő sikeréhez, de külön köszönetemet és tiszteletemet fejezem ki Libnár Antal, Nagy Imre, 
Dr. Nemes Lajos és Sajti Sándor gyűjtőtársainknak, akik 70. élet évükhöz közel, vagy már azon is 
túl eddig minden évben megtisztelték rendezvényünket aktív részvételükkel. 

Ficzere Mll<íós 
belföliJi referens 

Debrecen 
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Zmammenfassiing: Die Licbe zu den Kakte
en iiispiiiert die Sammler aiich zu ihrer Dars-
telking auf -Gegenstanden und in Gegens-
tánden und gleichzeitig zum Sammeln dicsér 
Gegcnstiindc. 

Absiraci: The love of cacting inspires cac
tus collectors to represent thesc plants on or 
in objects, and it also inspires people to col-
lect them. 

A cimbcn említett vadhajtásokat első alkalom
mal folyóirat 2002. évi I . számában kezdtem 
el sorozatként közölni. Akkor jelvényeket, 
most bélyegeket mutatok be. gyűjteményem
ből. 

és „vadhajtásai" 

REPUBLIQUe DU BEnm M REPUBLTQUC OU BEtlin 

Goniki István 
Mezöliir 

REPUBUQUE DU BEmn M lUPUBUQUE DU BEMirt 



Gyűjtemény nyilvántartása PC-n 

Zusammanfassung: Hier icanii über eine Datenbank und ilire Benutzung gelesen werden, die nicht nur 
zur Speicherung der Sammlung, sondern auch zur Bildaufzeichnung gecignet ist und die mit einer 
Artikelsammlung aus den Zeitschriften KuaS, BCSJ usw. erganzt ist. 

Abstract: You can read about a programme and its use, which is good not only to keep on füe the 
collection but to record pictures, too. It also suitable for storing articie collections front KuaS and 
BCSJ. 

Minden gyűjtő szembesül azzal, amikor a gyűj teménye bizonyos 
szintre ju t , s az ezzel kapcsolatos információkat rendszerezni kellene. 
Emlékszem, hogy kezdő gyűjtő koromban, mondhatni minden változást 
jegyzeteltem a kaktuszos füzetemben, a magkelés figyelésétől a növé
nyek virágzásáig, a földkeverék arányaitól az átültetés időpontjáig, 
mindent jegyzeteltem, amire úgy gondoltam, hogy később hasznos le
het. Természetesen mindezek mellé , a fényképek mel lékle te is minden
kor megtörtént . Ez j ó is volt mindaddig, amíg a növények száma, nem 
növekedett egy szám fölé, mivel ekkor a rögzítés m é g működöt t , de az 
adatok esetleges visszakeresése már gondot okozott. Számítás techniká
val való megfer tozöt tségem, szerencsére kisegített a bajból, mivel ekkor 
segí tségemre volt a személyi számítógép (PC), amin az irodai csomagok 
között lévő táblázatkezelő program (excel), megoldott rengeteg nehezen 
kézben tartható feladatot. Segítségével már könnyen lehetett az adatokat 
rögzíteni, illetve azokon belül keresni. Próbálkoztam képek rögzítésével 
is, főleg a digitális fényképezőgép vásárlása után, de rá kellett döbben
nem, hogy ez a program, nem az én ilyen je l legű igényeimnek lett k i 
fejlesztve. 

Interneten el kezdtem böngészni , és a http://www.cactusbase.net címen 
találtam egy programot, amely ténylegesen a kaktuszgyűjtők igényei 
alapján lett kialakítva. Ez a program a „Cactus Base Pro" program. 

A program alapfunkciója a saját adatok rögzítése, ami szinte minden 
területre kiterjed, a képrögzí tésre is. Nagyon j ó volt tapasztalnom, hogy 
ezen kívül a program melléklete egy információs adatbank is, ahol a 
kedvenc növényeinkről a nagynevű folyóiratok, mint p l . a KuaS, 
BCCS,... cikkeire való hivatkozást is megtaláljuk. Ez igazából azoknak 
jelent nagy előnyt, akik a folyóiratokkal rendelkeznek, és így nem kell 
végiglapozni a folyóiratot, hogy a keresett cikket megtalál ják. 

http://www.cactusbase.net
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A program hivatalos ára 85 €, de 95 €-ért egy képes enciklopédiát is ka
punk, melynek ára külön megvásárolva 20 €. Magyar pénztárcával mérve 
kissé soknak tűnik az ár, de amit kapunk érte, az hosszútávon megtérül. 

De! Megkerestem a program fejlesztőit, akik a magyar piacra hajlandóak 
voltak kedvezményt biztosítani, ami mint bevezető ár, 60 € azaz 14.900 Ft 
lenne, az enciklopédiás változatban. Ez az ár tartalmazza a program kö
zeljövőben magyar nyelvű változatra történő frissítést is, de az enciklopé
diának a magyarítása sajnos egyenlőre nem várható. Csoportos vásárlás 
esetén további kedvezmények is kaphatók, így, például az egyesület az 
igények összegyűjtésével még előnyösebb árat tud kapni. További infor
mációkat a 06-30-9270432 telefonon vagy a kadar@ticemail.ini c-mail 
címen adhatok. 

Kádár Csaba 
Györúj barát 

mailto:kadar@ticemail.ini
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Zusammenfassung: Der uiigarisciie Verfasser aus derSUiwakei berichtet überseine Eifa)inmgen mit wiiuerliarten 
Kakteen walirend zwei völlig verschiedenen Winter Ak Schh4\folgerung fomudiert er, daf.i die Regelung der 
Niedersciiglagsmenge Voraussetamg der erfolgreirhen Übenvuitenmg ist 

Abstract: The Hungárián author living ín Slovakia telis the ejfect of two very 
dijferent winters on their winter hardy cacti. He supposes that the regulation ofthe 
arnount of precipitation might help plants to survive the weather. 

Ha a Kaktusy c. folyóirat 98/1. számában közölt cikkemben egyetér
tettem azokkal, akik azt állították, hogy az 1996/97. tél kemény és szo
katlan volt, meg kell mondanom, hogy az 1997/98. tél enyhe volt, sőt, 
megkockáztathatom azt az állítást is, hogy a legenyhébb volt, amilyenre 
emlékszem. 
Célszerűnek tartom feleleveníteni ennek a télnek a fő eseményeit úgy, 
ahogy sziklakertemben jelentkeztek. Elsősorban a rendszeres csapadék
felvételt célzó, egész téli, részleges csapadékmennyiség-szabályozás 
mellett termesztett kaktuszok megfigyelésére koncentráltam. Ismét felje
gyeztem az időszak legalacsonyabb hőmérséklet-értékeit a fagy beálltától 
annak végéig, amiből kiderült, hogy csak 88 fagyos nap volt, t i . 47-tel 
kevesebb, mint az előző évben. A fagy sokkal hamarabb állt be (október 
26-án) és később lett vége (április l-jén). A hőmérséklet-minimum csak -
16 °C volt az előző évi -24 °C-kal szemben. A tél folyamán enyhén hideg 
időszakok és felmelegedések váltották fel egymást. Egész télen hiába 
vártam olyan hótakarót, amely legalább a legkeményebb fagy idejére ma
radna meg. Sajnos minden havazás után a hó hamar elolvadt, ezért kaktu
szaim gyökerei egész télen vizes talajban voltak. A felszín átmenetileg 
csak április második felében száradt meg, amíg felszíne alatt a talaj to
vábbra is nedves maradt. Ezzel adva volt a növekedés egyik feltétele, t i . a 
víz. Kíváncsi voltam, hogy sziklakertem kaktuszai hogy fognak reagálni, 
és főleg a Pediocactus egyes példányait figyeltem meg, amelyekről gyak
ran azt szokták állítani, hogy télen is növekednek felmelegedés esetén. 
Meg kell állapítanom, hogy ezt az állítást nem igazolhatom. 
A P. simpsonii (Engelmann) Britton et Rose növény fajhoz tartozó egye
dek növekedése azzal kezdődött, hogy tetejükön nemez képződött, 
amelyben rügyek jelentek meg. Virágzásra csak április második felében 
került sor, s ezt követően intenzív növekedést és bőséges új tövisképző
dést észleltem. A növekedés tehát csak tavasszal, nem pedig télen követ
kezett be. A P. knowltonii L . Bensőn csak valamivel hamarabb rügyezett, 
bár kb. ugyanabban az időben virágzott k i . Számomra nagy meglepetés 
volt az a tény, hogy néhány P. simpsonii SB 871 (Albany Co., WY) ame
lyekre az előző években dús virágzás vol t je l lemző, ebben az évben egy 
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rügyet sem hajtottak, és a növekedés a többi növénnyel párhuzamosan 
kezdődött. Erre a je lenségre nem a tél jellegében keresek magyarázatot, 
hanem abban a tényben, hogy ősszel a sziklakert kérdéses helyét földdel 
töltöttem fel, s erre a célra dolomitos talajt használtam, amely mégiscsak 
igen gazdag kalciumban. Ebben az esetben valószínűleg kalcium
túladagolás okozta klorózisról volt szó minden egyéb tünettel együtt, 
amelyek ezzel járnak. (Magas kalcium tartalom mellett a vasvegyületek 
oldhatatlan formában részben kiválnak, így a klorofi l l színtézishez szük
séges vasionok nem lesznek megfelelő mennyiségben jelen, ezért télre 
egy viszonylagos klorofi l l hiány állhat elő. A szerk.) Az említett növé
nyek olyan természeti övezetekben fordulnak elő, ahol a talajreakció 
semleges, i l l . enyhén savas kalcium jelenléte nélkül. Ilyen feltételek 
mellett nő a P. nigrispinus Hochstátter is. A saját gyökéren vegetáló HK 
1203 (Kittitas Co., W A ) jelzésű növény egész télen - a bő nedvesség el
lenére - teljesen össze volt zsugorodva. A vegetáció kezdetét csak május 
elején észleltem. Ezek a tények igazolják azt a felismerést, hogy meg kell 
ismerni a növények eredetét ahhoz, hogy meg tudjuk választani az egyes 
növényeknek kedvező talaj-összetételt. 
Véleményem szerint a P. bradyi L . Bensőn, növénycsoporthoz tartozó 
kaktuszok, azaz P. despainii Welsh et Goodrich és a P. winkleri Heil nem 
alkalmasak szabadtéri termesztésre, ha védtelenül, t i . lefedés nélkül ke
rülnek sziklakerti kiültetésre, mert a tavaszi esős időszakban fokozódó 
nedvességtartalom mellett túlságos felszívódásra és ennek következtében 
testrepedésre kerülhet sor. Ez néhány (mind ráoltott, mind saját gyökerű) 
növény esetében be is következett. Ez az állapot fertőzéssel és a növény 
elpusztulásával jár . Maga a jelenség érthető, mert e növények őshazájá
ban jóval csekélyebb a csapadékmennyiség. 
Az Echinocereus, Escobaria vagy Opuntia nemzetségekhez tartozó összes 
többi növény az említett feltételek mellett problémamentesen vészelték át 
a telet, és nincs szükség további kommentárokra. A virágzás összehason
lítható volt az előző évi állapottal. A kisebb eltérések jelentéktelenek. 
A telet olyan tavaszi időszak követte, amely szintén befolyásolta a virág
hajtást és magát a virágzást is. Áprilisban bekövetkező csapadékdús idő
szak az E. triglochidiatus Engelmann növénycsoportnál nincs kedvező 
hatással a virághajtásra és a beporzásra, ezért ajánlom, hogy ezeket a nö
vényeket lefedéssel védjük az esőtől. Egy másik veszélyes időszak Me
dárd körül következik be, amikor már meleg van és a nyári ciklonok fül
ledt és természetesen nedves levegőt eredményeznek, vagy éppen hideg, 
esős idő uralkodik. Ilyenkor megtörténhet, hogy egyes, a víz-meleg kom
binációval szemben érzékenyebb növények hirtelen felmelegedés után 
„megfőhetnek", vagy a növénytelep valamelyik hajtása, a virágkehely eső-
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vízzel való megtöltése és az azt követő rothadás következtében elpusztul
hat. Ebben az időszakban érnek meg a Pediocactus-ok magjai, és egyetlen 
egy vihar elegendő ahhoz, hogy a magok megsemmisüljenek. A hangyák 
is előszeretettel ürítik a repedt gyümölcsöt, mégpedig olyan sebesen, 
hogy pár perc elteltével már semmi sem található. Ez ellen azzal lehet 
védekezni, hogy a növények körüli talaj felszínét Basudin- vagy Diazin-
granulátummal szórjuk be. Az említett esős időszakot jól bírják az 
Oklahomából származó növények. A mi körülményeink között előfordul
hat, hogy egy nap alatt többet esik, mint kaktuszaink hazájában fél év 
alatt. 
Említésre méltó a szóban forgó télnek a fűtetlen üvegházban termesztett 
kaktuszokra gyakorolt hatása. Itt a Sclerocactus nemzetségekhez tartozó 
növények népes csoportjára gondolok. Ez után a tél után beigazolódott, 
hogy e növények esetében a dús virághajtásnak inkább enyhébb tél ked
vez. Ezt bizonyította a virágzó növényeknek az előző évhez képest jóval 
nagyobb száma, beleértve a S. polyancistrus Britton et Rosé-t. 
Még ha enyhe is volt a tél, a Pediocactus-ok egyik képviselőjénél sem 
igazolódott be, hogy télen is nő. Ellenkezőleg, inkább az derült k i , hogy a 
Pediocactus-ok nálunk szabadtéri kultúrában olyan időszakban növeked
nek, amely természeti előfordulása szempontjából nagyjából azonos. Ezek 
intenzív tavaszi növésű növények közé tartoznak, emellett vegetációs 
időszakuk viszonylag rövid. A szabályozott téli csapadékmennyiség ko
rántsem káros, bár inkább a virághajtás és a virágzás szempontjából ked
vező hatású. Már néhány forró nyári nap után is arra képesek, hogy gyor
san behúzódjanak a talajba. Lehűlés és eső után ismét beszívják a nedvet 
a növekedés látható jelei nélkül. E ritmus erőszakos megzavarása a nö
vény elpusztulását eredményezheti . 
Befejezésül összegzem, hogy a két egymást követő tél, amelyek lényege
sen különböztek egymástól , végletes jellegük ellenére igazolta, hogy 
egyes kiválasztott kaktuszok szabadtéri kultúrában, saját gyökéren a mi 
körülményeink között is különösebb nehézség nélkül képesek túlélni a 
telet. Fokozott veszélyeztetettséget inkább a tavaszi vagy nyári időszak 
jelent. Tekintettel ezekre a tényekre indokolt az év folyamán gyakorolt 
csapadék-szabályozás. 
(A Kaktusy folyóirat és a szerző engedélyével közöljük ezt az írást.) 
(Fordította: Jifi Pilarsky) 

G á b r i e l Veres 
Tajovského u. 4. 
SK-962 32 Sliac 

Szlovák Köztársaság 
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P e l e c y p h o r a s t r o b i l i f o r m i s 
( W E R U . ) F R I Ő 8Í S C H E L L E E X K R E U Z I N G E R 
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A név jelentése: Pelecyphora az ógörög pelekys = fejsze, kétélű balta, szekerce; phoreos (ógörög)= 
hordozó (a szemölcsök alakjára utalva), strobiliformis (latin) - toboz alakú. 

Elsö leírás ill. az aktuális nemzetségbe helyezés: In Kreuzinger: Revision des Systems der Kakteen 1935. 

Szinonimák: Ariocarpus strobiliformis W E R D E R M A N N 1927, Encephalocarpus strobiliformis 
(WiíRO.) A. MI-:RC;I:R 1929. 

Leírás: A növény gömb alakútól a nyomolt 
gömb i l l . a hosszúkás (fordított ovális) alakig vál
tozhat, 3.5-5(6)cm magas és 3 ,5 -(5)cm átmérőjű. 
A szemölcsei fenyötoboz pikkelyekként ráfeksze
nek laposan a testre, a keresztmetszetük három
szögletű, kihegyezettek, felülről nézve is három-
szöglelüek és a felsők a csúcsra görbülnek. Kicsit 
úgy néznek ki , mintha egy hajó orrát látnánk a 
hajó alatt állva. 8 - 12 mm hosszúak és a/, alapjuk
nál 7-12 mm szélesek, sötétszürkés-zöldek. 7-14 
vékony tövise többé-kevésbé fésűszerűen. kis 
ívű sugárban rendezett a szemölcs csúcsán lévő 
areolákból eredve, hajlékonyak, hamar letörnek, 
lekopnak fehéresek és 2-5 mm hosszúak. Virága 
13-30 mm átmérőjű a fiatal szemölcsök alapjából (axilla), a csúcson fejlődik, bíbor lilás vörös, nálunk késő 
tavasszal i l l . nyáron nyílik. Lepel levelei széles vagy keskeny lándzsásak. kívülről ezüstös vörösek. A porzók 
élénk sárgák, a porzószálak fehérek vagy vörösek, bibeszála halvány rózsaszín a bibe fehér, rövid öt ágú. Ter
mései aprók és megsziiradnak a következő évben érnek és alig vehetők észre. Magvai aprók, barnák. Fiatalon 
a növény hastnilit a magonc lurbinicarpus okra, a két nemzetség rokonsága feltételezhető. 

Elterjedés és élőhely: Mexikó Nuevo I.eón államában a C^hihuahua sivatagban, ezenkívül Tamaulipas és 
San Luis Polosi állanutkban 160() m körüli magas.ságban. Mészkő felszínű fennsíkokon, hegyeken amelyeken 
főleg rozettás Agavé k (Agavé striata). Mromelia-k (Hechtia glomerata) és egyéb .szárazságtűrő növények él
nek {Larrea Iridentata. Dasylirion spp., I-lourensia cernua. latropha dÍoÍca stb.). löbb kaktuszfaj is színesíti a 
flórát, pl. Echinocereus pectinatus, l-erocactus hamatacanthus. Mammillaria poltsii, Opuntia imbricala etc. 

Kultúra: Ha.sonló kitettségben él mint rokona P. aselliformis, de az ott lévő növényzet kissé jobban 
árnyékol rá. Ezért azt mt>ndhatjuk. hogy nagyon fény és hőigényes faj és ezt a körülményt magonc korától 
igényli (de legalább a kelés utáni első évtől), mert csak így nevelhetünk erőteljes, széles, szürkészöld nö
vényeket. Talaja jó vízitere.sztő, bázíkus legyen, amit a hozzákevert kb. 5 - 10%-nyi mészkőzúz.alékkal vagy 
algintttel é rünk el. I-z a faj is élőhelyén alig emelkedik a környező közetek fölé (2. kép), kultúrában hajtása 
magasabb. Clyökérzele neki is módosult karógyökér, ezért érdemes mélyebb edénybe ültetni. Késő tavasztól 
kora őszig a saját gyökerén lévő növényt két-három hetente óvatosan öntözzük, úgy. hogy talaja az öntözé
sek között száradjon ki teljesen. Megfelelő tartás mellett kevés betegség és kártevő támadja meg és hálásan 
(2-4 virággal), több virágz.á.si periódusban (egy évben 2-4 szer) nyílik. 

Teljesen szárazon, nyugalmi időszakban kisebb, rövid ideig tartó fagyokat is elvisel, de ettől függetlenül 
ugyanilyen száraz talajban +2-+10 hőmérsékleten kell teleltetni. Megfelelő csiraképességü magja jól kel. 
de a növénykék lassan fejlődnek, bár korán sem olyan érzékenyek, hogy feltétlenül fel kellene Őket oltani. 
Kultúrában, 7-15 éves korában lesz saját gyökéren ivarérett. Nem önporzó faj és két különböző magból kelt 
egyed szükséges a kölcsönös beporzáshoz. amelyei következetesen tegyük meg és figyeljük az érő terméseit. 
(Sajnos hazánkban az intenzív vegetatív szaporítás (oltás, ritkábban hajtá.sgyökerezletés) következtében sok, 
egy klónhoz larlozó egyed van. amelyet nem lehet összeporozni. (Természetesen ilyen vegetatív módon is 
jól szaporilhaló.) 

Egyéb: Werdermann az axillaris virágképzése miatt Ariocarpus strobiliformis néven írta le. majd 
Berger létrehozta e táj érdekében, az eltérések miatt, az Encephalocarpus nemzetségei . Ké.sőbb Fric és 
Schelle a virág és magszerkezetél, a virágképzés helyéi, a termést vizsgálva átsorolta a Pelecyphora nem
zetségbe, Kreuzinger könyvében, líár sokáig Berger nemzet.ség nevét fogadták el, Anderson és Boke alap
os vizsgálattal bebizonyította, hogy a P. aselliformis legközelebbi rokona, így Fric-ék megállapítását ők 
véglegesitették. Sajnos a lipus élőhelyén, el.sösorban az intenzív gyűjtés miatt, kipusztuló félben van. ezért 
a CITES 1. kategóriába sorolják. A helyiek ezt is peyote-nak nevezik. 

Kép> szöveg és szerkesztés: Papp László 
2. kép : Vihart Zsolt 

Kiadja: a Magyar kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete és a Pozsgáslexikon 
Debreceni Kaktuszgyűjtők Közhasznú Egyesülete 6. kártya 
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7,iisammenfassiini;:_l)ie Verfasser nriinden eine Kolumne - zu derer Schreiben sie auch andere 
anregen -, in der sie mit beslimmter Subjektivitat schöne Sukkulenten darstellen und beziiglich dieser 
auch inieressanie Angaben, ihre kulturhistorische und sonstige Hedeutung bekannt gebén 

Abstract: Estahlishing a column the author encourages others to introduce their succulents which 
are specially nice for them. Moreover he gives interesting information about lhe.se species eniering 
upon their importance in the cultural hislory and in other fields, 

Turbinicarpus pscdopcctinatus (Backeberg) Glass & R. Foster 1977 

GliLss CS Foster amerikai kaktokígiisok a hetvenes évek elejétől tartó vizsgálatukkal, miután felfedezték 
a Tiirbinicaipiis laiii-t megpróbálták rendezni a Tiirbiiiicarpus tiemzctscgct, atnclynek credinctiyekcppcti a 
fenti a reiidszerezóknek is .sok fejtörcst okt)zó faj a többitől eltérő kora ttivass/iil virító, neotenikus* l'ajc.so-
pon - ebbe a ncni/.ct.scgbe kcrillt. 

Hosszas ide-odastmilgatása a Backeberg által a Pelecyphora nemzetségbe való leírással kezdődött 1935-
ben. Kciscy cs Dayloti 1942-bcii cicg rdülctes szemrcvctclcztfs réven a Mammillatia-khoz vonta, majd 
Anderson cs Boke nctni megalapozottsággal a Tliciocactus-oklioz (1969). Ugyanis H. Bravó 1937-es felve
tése alapjtin ezidőtájt vált világossá, hogy rokoni szálak lüz ik az utóbbi nemzetséghez (különösen a T. 
pscudopcctitiaius-i és T. valdezi;uius-t). Mivel ide sctn igazán illett bc és a Turbinicarpus-ok juvcnilis cgycd-
fejliidési .stádiumtira nem ligNcltck fel, Kladiwa és Buxbaum megalkotva a Noirnanbokca nemzetséget 
(1969) ide sorolta bc a valdeziana-val őket. (Ök észrevettek, hogy tél végen, kora tavasszal virítanak, a 
temiésiik eltér némileg a mkonfajoktól és a juvcnilis tövi.seik megleptien hasonlatosak.) Fzfkre a megállapí-
tá-sokra iijra felligycive. másfél évtizedekkel ké.sőbb Anderson, az összes Turbinicarpus-szal, átsorolta a 
Ncolloydia genusba (1986). Tette ezt azon koncepcióból, miszerint a Tliclocactus-ok cs rokon nemzetségek, 
így a Turbinicaipus-ok iicolctiikus fortnák, atnclyekbcn kialakult a virágzAs és tertTicsképzés fiatal kori 
megjelenése. Halda l998-b;ui, ;iz ultíbbi, valamint a virág (nektáriumok, illat, alak) és lövisrendszer ;ilapján 
át.sorolta a PedicKaclus ncmzcl-ségbc. Ezeknek a véleményeknek jó része taitliatatlan. ugyanis a Ncolloydia 
genus-szal kimulatliató a ixikonság. de azoknak a szemölcsükön hosszanti barázda van (az Escobana-khoz 
hasotilótui) és ebből fejlőtlik a virág. Halda revíziója gyakran felületes és következtetései túl merészek, kon-
vcrgcnctákon alapultiak. A nemzetközi Cactaccac Rendszertani Csoport szerint - tegyük hozzá joggal -
fajunk (és a Notiiiaiilxikea genus) a Tttrbitiicatpus nemzct.ségbe sorolása magalapozott, a hajd;ini 
GytiitKK'actus-okkal cgyelembeti (virágszerke/ct. |X)izók tigmonoszliája az areola szcrkc/etc, a tnagvak 
felépítése alapj;in slb). A ritrbinictirpiis-ok többségétől megkíiiönbtjztetö bélyegeik révén - amel>eket az 
elején felsoroltam - a Nonnaiibokca altiem/.ctséghcz sorolhatók. 

A faj jellemvonásaimi itividcn . 
l-lága/ó hajtá-sokal (.sarjtikat) temié.szeles élőhelyén nem nevelő, liNvmott gömb alakit, 2-3 ctn tnagas és 

2-3,5 ctn átmérőjű, kékeszöld iiövéin, amel>et a tövisek néha ;uiii>ir;i takamak. hog>' a bőrszövete nem 
látszik. A szemölcsei végükön lapítottak, 3 tiitn magasak. Tö\isci (50 db) tnind mclléktövisck, sugárirány
ban, oldtilra állnak, fehérek, fésüszeriieii cgNcncsck 1-2 mm ho.sszúak és a/ areola két \ é g c felé tnéretük 
eg\re csökketi. Virága 1.8-2,6 (3) ctn álménijii, viirös, halvtuiN-rózsaszin. \ agy magctita színű csíkkal belső 
lepleketi. A küLsők rö\idcbbek és zöldes barna csíkkal osztott;ik két világoszöld vagy .sárgás-zöld szélre. 
Kerekded tenncsc zöldes, vagv' olívazöld, 7-8 mm hosszú. Magvai bamtísfeketék, 1,2-1,5 mm átmérőjűek. 
Létezik egy piros virágú változata is (var. nibrillora). 

Mcxtkóbiui Tiunaitlipas és Nuevo l.eóti álkunokban. száraz füves és ritkás borókás-lenyös temiőhelyeken 
él. Néha pc>'ote-nak is ncvc/ik. de ke \és a bizonyíték, hogy vallási ccrcmt'miálioz vagy pszichoaklív szemek 
felhasználták a fajt. I lasotilóiui a lobbi Tuibitiic;upus-hoz a C I T E S I. védettségi kalegónálioz ltulozik. 
Odafigyeléssel saját gyökerén is jól mcgtatthaló faj - és í gy igaziin szép - amelyet nyáron fénydús, meleg, 
télen teljesen szánizoti, hűvös (+1 - +8 "C) helyen tailsunk akkor is jó megvilágítá-sban, hogy a virágait ki tudja 
Icjleszieni. Nem óiibeporzó, ezért mesterségesen ponizyuk bc, s a temié.séré.sél is figyeljük, mivel a hangyák szí-
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vesén szállítják el magvait. Szokásos vetési módokkal könnyen szaporítható, bár nem fejlődik túl gyorsan, 
kb. 4-8 éves korára lesz ivarérett. (Cmilapfotó) 

Ariocarpus fissuratus (Engelmann) K . Schumann 1894 
[var. Iloydii (Rose) W.T , Marshall 1941] 

fi ár alaktanilag jól elkülönül, mégis a mai Nemzetközi Cactaceae Rendszertani Csoport által elfogadott, 
rendszerekben már nem „létező" varietas. Ennek az az oka, hogy Anderson és Maurice 1997-ben megvizs
gálta e faj addig leírt változatait, elteijedési területüket és élőhelyükön változékonyságukat. Azt tapasztalták, 
hogy reiKlkívü] változékony fajról van szó, ahol kontinuus morfológiai átmenetek vannak a fajon belüli 
taxonok irányába. így populációs szinten sem jelennek meg bizonyos elterjedési terület részletekben a jól 
defiraálható alakú változatok. (Vagyis együtt élnek a „varietas-ok" és átmeneti alakú egyedek!) 

Engelmann (1856) az elsö leírója sorolta a Mammillaria-khoz, majd az Anhalonium (1859), később 
(1925) Berger a Roseocactus nemzetségbe. Lemairie is leírta Anhalonium engelmarmii-ként (1868), amely 
már természetesen nem érvényes. Az Ariocarpus Iloydii-t Rose (1911) íita le, majd Berger Roseocactus 
nemzetség alapításánál ez is bekerillt a Roseocactus genus-ban. Marschall (1944) vette észre, hogy ez a 
változat tul^donképpen az a fissuratus alakkörébe tartozik. 

Az Ariocarpus-ok jellegzetes mimikri növények, megdöbbentően hasonlítanak arra az alapközetre, an
nak darabjaira amelyben ill. amelyen élnek. Ráadásul szinte csak a növény testének felső része látszik ki, 
vastag karógyökerűk, régebbi szemölcseik a talajban vannak. Ha nem emberi, hozzáértő szemmel néznénk 
észre sem vennénk őket, csak virágzáskor. E sajátos alkalmazkodásnak a tövisek egyedfejlődési-evolúciós 
elvesztése az oka, hiszen így védtelenné váltak az állatokkal szemben. Kialakult náluk egy másik védelmező 
rendszer is, a Lophophora-khoz hasonló alkaloidákat tartalmaznak, amelyet például a tarahumara indiánok 
ceremóniájukhoz felhasználnak - bár nem tudják, hogy pszichoaktív tartalmú - il l . hikulinak nevezve pépes 
borogatásként sérülésekre, csípésekre, alkalmazzák valamint reumatikus fájdalmakra isszák a nedvét. 

Növényünk 5-15 cm átmérőjű és kb. 3 ^ cm-es korában - saját gyökerén 10-25 év - lesz ivarérett. Az 
eredeti élőhelyén soha nem emelkedik a talaj folé a teste. Szemölcsei felszínükön egy hosszanti areoláris 
szőrzettel fedett barázdával díszítettek, amely ennél a „varietas-nál „ nem éri el annak a csúcsát. 

Az alapfajnál a háromszögletű szemölcs széleivel párhuzamosan is húzódik egy barázda, amely a válto
zat lekerekített szemölcsénél többé-kevésbé hiányzik. Minden alakjának a felülete (a szemölcsök) dudorok-
kal, redőkkel tarkított, és eredeti élőhelyén szürkészöld. Virágai sötétrózsaszínek, bíborvörösek, ill. 
magenták, 2,5-4,5(5) cm átmérőjűek, s a legifjabb szemölcsök areoláiból fejlödnek ki - a többi Ariocarpus-
ra is jellemzően - nyár végétől ősz végéig. (Jellegzetesen őszi rövidnapos növények.) Termései ritkán látha
tók, ugyanis teljesen az areoláris szövetben rejtőzködnek, aszalódó világos vagy sötétzöldes galagonyára 
emlékeztetnek (erről nevezték el a nemzetséget: arios = galagonya, carpos = termés), amelyek 5-8 mm 
hosszúak és 4-6 mm szélesek. A temiések a virágzást követően majdnem egy évre émek meg. Magvai 
érdesek 1 mm átmérőjűek, mattfeketék. A Big Band régióban a Pecos folyó mentén Texasban (USA), s attól 
délre Coahiűla, Chihuahua és Durango mexikói államokban él (a varietas, irodalom szerint, csak Mexikó 
fenti államaiban és Zacatecas államban elterjedt) hatalmas területen, legtöbbször mészkő alapkőzeteken, 
ritka növényzetű élőhelyeken. Ma az elterjedési területe több pontján erőteljesen megfogyatkozott, ezért 
került bele a CITES I . listájába. 

Ez sem önbeporzó faj, másik egyed kell a sikeres megtermékenyüléshez. Magvai viszonylag jól kelnek, 
közepes tápanyag ellátottságú, bázikus talajokon, lassan de biztosan fejlődnek (talajukhoz érdemes mészkő
zúzalékot vagy alginitet adagobi). 

Faji sajátságait csak erőteljes napfényben, saját gyökéren mutatja (ekkor szürkés és lapos a növény). A 
képen látható egyedet néhai Lejtovitz Lászlótól kaptam 1973-ban, akkor oltott példányként, s e rovathoz 
különleges életmódja, megjelenése és csodálatos virágja miatt választottam. (63. sz. kép). 
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Echinocereus reichenbachii (Terschek ex Walpers) . F. Haage 1859 subsp. 
baileyi (Rose) N.P Tayior 1997 

Töviseinek viszonylagos kuszasága által talán nem a legszebb Echinocereus-okhoz tartozó alfaja a 
reichenbachii fajnak, de a szijrós ékességek színe, virágainak mérete, felépítése és finom színpompája, s 
légióképpen könnyű tartása, biztos télállósága a legketJveltebb növények közé sorolja a gyűjtők körében. 

Ez a faj sokáig több, látszólag nem rokon növénytaxonok nevével volt ismeretes, aminek az az oka, hogy 
hatalmas területen elteijedt az Egyesült Államok Colorado államától - több szomszédos államon keresztül -
Mexikó három északkeleti államáig. Ilyen nagy elterjedési területen - még ha íoleg hegyvidéki eltetjedésüek 
is - rendkívül nagy alaki változékonyságot mutamak, s csak az alapos vizsgálatok bizonyíthatják , hogy 
azonos eredetűek és rokonok. Ma öt alfaját ismeri el a Nemzetközi Rendszertani Csoport, (mégpedig, subsp. 
reichenbachii, subsp. armatus, subsp. baileyi, subsp. fitchii és subsp. perbellus ) amelyek az alfaj kiitériumai-
nak megfelelően , elvileg önálló eltctjedési területtel rendelkeznek. A bemutatott alfajunk a subsp. perbellus-
sal él hasonló élőhelyen, a Nagy síkság füves részein Texas-ban és Oklahomában, viszont az előző annak a 
stTcabb (stlsági-kollin*) területén 400-600 m-es, míg az utóbbi annak magasabb 600-1200 m-es régiójában 
él. Ennek köszönhető az, hogy alfajunk a legsiTcságibb ökotípusa is a fajnak, s feltételezhetően kialakulásakor 
ajégkorszak előtt vagy annak korai stádiumában a legészakabbra hatoló lehetett, szelektálódván szélsőséges 
(hideg) 400 mm-nél több csapadékú körülményekhez. Ez a tulajdonsága maradt fenn a mai napig is, aminek 
az eredménye - a már említett - hidegtűrése nedvesebb talajokban is. 

Az alapfajra a következők jellemzőek: általában magányos hajtásít, de néha akár 12-nél is több lehet. A tes
tét szinte teljesen befedik a tövisei. Hajtása gömbölydedtől a hengeresig, felálló, enyhén elvékonyodó a csúcsa 
felé, g>'akrati felülről összenyomottnak tűnik. Teste világos vagy sötétzöld 40 cm magasságig és 10 cm-es 
átmérőig. 10-19 bordája keskeny és alacsony szemölcsökből áll. 0-7 középtövise vékony, változó színű, 1-20 
mm hosszú. Széltöviseinek száma 12-36, fésűszerűen állnak, 3-25 mm hosszúak. A virága a csúcsa közelében 
képződik, töicséraiakú, illatos, rózsaszíntől a biTx)rvörösig, magentáig változó színű, világos vagy sötétebb 
sávokkal, 5-12 cm hosszú és 12 cm átmérőjű lehet. Termése gömbölyűtől az oválisig változhat, zöld színű, 
fehér belső szövetekkel (magköldök, magkamra fala), hosszában nyílik fel. Alfajunk 1-3 mm hosszú középtö
vissel cs 14 könili, 12-25 mm hosszú hasonló rnéretü széltövissel rendelkezik, amelyek a fehértől a vörösen 
keresztül a barnáig, egyedenként változnak. Arolái keskeny elliptikusak (2-3 mm hosszúak) és fehéresek. 

Magról - főleg hideghatás után (4-6 hétig alacsony hőmérsékleten tartsuk a magvait) jói kell és megfe
lelő talajbati viszonylag gyorsan (5-8 évesen) ivaréretté válhat. Kint teleltetve, hálásan virítanak. (64. sz. kép) 

Paródia magnifica (F. Ritter) F . M . Brandt 1982 (syn. Eriocactus magnificus F. 
Ritter 1966, Notocactus magnificus (F.Ritter) Krainz ex N.P. Tayior 1980 

£L fajról, ]-cndszct1ani helyzetéről, igényeiről és szaporításáról Rácz László (Debreceni Pozsgástár 
2002/1. 21-22) nagy alapossággal íil már, most csupán ezzel a fotóval a nevében is érzékeltetett (magnificus 
nagyszerű, pazar, fönséges, pompás) szépségét szeretnénk bemutami, nem elmélyedve abban a kérdésben, 
vajon tniért sorolták a többi Notocaclus-szal a Parodia-k közé. (65 sz. kép) 

Irodalom: 
Atiderson, F . E . 2001: The Cactus Family. Titnber Press ,Cambridge. pp. 776 
Haage W. 1981: Kakteen von A bis Z . Neumann Verlag Lcipzig. Radebeul. pp.751 
Pilbeam, J.198I Mammillaria, A Collector's Guide. B . T . Batsford L T D . London pp. 165 
Tayior, N.P. 1997 Nomenclatural adjustments in Copiapoa, Echinocereus, Escobaria, and Praecereus. Caclaceae 
Consensus Initiativcs 3:8-10. 

Papp László 
Debrecen 



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

Enzimat ikus a n a l í z i s : K imuta tá s i és 
m e g h a t á r o z á s i m ó d s z e r , amikoris meg
ha tá rozo t t etizimeket (b ioka ta l izá-
torokat) és s z u b s z r á t u m o k a t (á ta lakí tan
dó szerves vegyü le t ) ha szná lunk rea
genskén t . A cél vagy a szubsz r t á tum 
m e g h a t á r o z á s a enzimekkel (milyen ve
gyüle tekke l á l lunk szemben), vagy az 
enzimek m e g h a t á r o z á s a ismert 
s z u b s z r t á t u m ismert menny i ségéve l . 
G y o r s a s á g á n á l és spec i f i t ásáná l fogva 
szé les k ö r b e n haszná l j ák b iokémia i ere
detű anyagok, k é s z í t m é n y e k v izsgá la tá 
ra, mert l e g t ö b b s z ö r fe lülmúlja a kémiai 
m ó d s z e r e k e t . Legfontosabb a lka lmazás i 
te rü le te i : k l i n ika i kémia , é l e lmisze r ké
mia, botanika, m i k r o b i o l ó g i a , farmako
lógia és i n e z ő g a z d a s á g i kémia . 

Neotenia: (Gör . ) Az é lőv i l ágban -
kü lönösen az á l l a tv i l ágban , p l . götefa-
j o k n á l - olyan j e l e n s é g amikor fiatal 
korban (p l . lá rva á l l apo tban vagy fiatal 
je l legekkel) lévő egyedek e lér ik az ivar
é re t t sége t és iva rosán szaporodnak. Nö
vényekné l akkor haszná lha t juk , ha egy 
n e m z e t s é g fajaira j e l l e m z ő egy fiatalkori 
k inéze t amely egy-egy fajnál ivarére t t 
á l l apo tban is megmarad, míg m á s o k n a k 
megvá l toz ik p l . a t öv i s r endsze re . 

O r o g r á f i k u s : ( G ö r ö g ) Hegyrajzzal 
össze függő hegyet (domborzati elemet) 
l é t rehozó un. o r o g é n fe l té te lek, ha tások 
pé ldáu l tektonikai e rők , amelyek fö ldké
reg-szerkezeti m o z g á s o k , az oldal nyo
m á s o s e rő révén h e g y s é g e k e t gyűrnek fel 
a F ö l d fe l sz ínén . 

Kol l in : (La t in : d o m b v i d é k i ) Amiko r 
egy faj e l t e r j edése a d o m b v i d é k i terület
re (200-500 m tengerszint feletti magas
ság) j e l l e m z ő e k az ehhez a klimatikus, 
ki tet tségi f e l t é t e lekhez r a g a s z k o d ó . 

A b r á z i o s : (La t in : Le fa r agás , leve
ses): A tengerek és tavak m o z g ó v íz tö
m e g é n e k , l eg főképpen h u l l á m z á s á n a k , 
f e l s z ímnódos í t ó , é p í t ő - r o m b o l ó t evé
kenysége i . Ennek a k ö v e t k e z m é n y e i , az 
ab ráz ios p a r t f o r m á k , pé ldáu l ab ráz io s 
partfal vagy k l i f f az ab ráz io s fülke, abrá
zios barlang, a b r á z i o s torony stb. és az 
ab ráz ios terasz. 

Archipelagus: ( G ö r ö g : szigettenger) 
Sziget csoportokkal t a rkázo t t tenger, 
vagy óceán rész , avagy nagy k i te r jedésű 
s z i g e t c s o p o r t o s u l á s , rendszerint h a s o n l ó 
fe lépí tésse l és k ia laku lás i tö r téne t te l . 
M e g k ü l ö n b ö z t e t n e k kon t inen tá l i s , koral l 
és v u l k á n i k u s , archipelagus-t (p l . Egei-
tenger, Ó c e á n i s z ige tv i l ág stb.) 

Avicennia: A verbénafé lék (Verbe-
naceae) egyik n e m z e t s é g e , amelyet 
Avicenna Ibn Szina (980-1037) tádzs ik 
s z á r m a z á s ú o r v o s r ó l , t e rmésze t tudós ró l 
és f i lozófusról neveztek el . T r ó p u s i 
m a n g r o v e f á k l é g g y ö k e r e k k e l és é r d e k e s 
v iv ipar iáva l (a fán c s í r áz ik k i a mag, s a 
lehul ló g y ö k e r e s n ö v é n y k é t a tenger vize 
sodorja tova, m í g m e g f e l e l ő helyen g y ö 
keret nem vethet). Fajai pé ldáu l az A. 
tomentosa (Amer ika) és az A . officinalis 
( I n d o n é z i a - A u s z t r á l i a ) . 
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M E G H Í V Ó 
Tisztelt C í m ! 

Értesítem, hogy Egyesüle tünk ez évi utolsó összejövetelét és közgyűlésé t 

2002. november hó 30.-án (szombaton), 
du. 15 órai kezdettel tartja. 

A közgyűlés helye: Nagyerdei Kultúrpark (Debrecen, A d y Endre iit I . sz.) 

Közgyűlés tervezett kezdési időpontja: 16,30. 

Tervezett napirendi pontok: 
1. Levezető elnök megválasztása. 
2. Jegyzőkönyvveze tő és hitelesítők megválasztása . 
3. Tisztségviselők újraválasztása, vagy megerősí tése további egy évre (elnök, titkár, 

gazdasági-ügyintéző, magfelelős) . 
4. 2002. december 31 . - i zárással kapcsolatos teendők inegbeszélése . 
5. Elkövetkezendő évre érvényes tagdíj mér tékének megállapí tása. 
6. Egyesületünk inunkaterve 2003. évre, jelentősebb célkitűzések meghatározása. 
7. Folyóirat , könyvkiadás , falinaptár készítésével kapcsolatos tájékoztatás. 
8. Jövedelem adó 1% felajánlásának értéke és felhasználása. 
9. Elkövetkezendő év első félévének programtervezete. 
10. Egyebek (magakció , magvak ára, stb). 

Az egyesületünknek minden évben legalább két alkalommal közgyűlést kell tarta
nia, mely a továbbműködést hivatott biztosítani i l l . ineghatározni. Ezért fontos, -
s erre hivatkozva kérjük meghívott tagjainkat - szíveskedjenek részt venni, véle
ményükkel aktív közreműködésükkel segíteni az egyesület munkáját. 
Amennyiben a fenti időpontra meghirdetett közgyűlés nem lesz szavazóképes - a 

nem megfelelő létszám miatt - úgy változatlan napirendi pontokkal az új köz
gyűlést 

2002. december hó 14. - én (szombaton), 15 órai kezdettel 
tattjuk. 

Ez esetben a inegjelenők létszáinától függetlenül a közgyűlés határozatképes lesz. 

A közgyűlés helye: Nagyerdei Kultúrpark, Debrecen, Ady E. út 1. sz. 

Papp László 
a DKKE. elnöke 

s.k. 



Bemutatom néhány kedvenc Agave-mat 

Zusammenfassung: In dieser Icurzen Besclireibung Icann über vier belamiue Agaven von 
auflerordentliclier Scluinlieit gelesen werden. 

Abstract:_You can read about four well-hiown but exceedingly nice Agavé species in this sliort 
description. 

Agavé ferox (61. sz. kép) 

Mexikóból származó nagyméretű Agavé. Levelei tőrózsában állnak, szí
nük szürkészöld. A levelek élei sűrűn tövisesek, a levél két éle végükön 
csőszerűén hegyben fut össze, majd hosszú, hegyes tövisben végződik. A 
kifejlett levelek hossza valamivel az 1 m-t is meghaladhatja, míg szélessé
ge 30-40 cm is lehet. A pozsgás tölevélrózsa szélessége 2-2,5 m, míg ma
gassága 1,5 m is lehet. A levéllemez felülete kissé hullámos. Nagy mérete 
miatt gyűjteményekben nem nagyon található, de széles kehelyszerű, ren
dezett megjelenése tetszetőssé teszi. Kevés sarjat fejleszt, ezért inkább 
magról szaporítható. Nyáron öntözzük rendszeresen, míg télen tartsuk szá
razon és kb. 5 °C-os, világos, levegős helyen. 

Agavé ferdinandi-regis (62. sz kép) 

Szintén Mexikóból származó, de kis méretű faj, amely megjelenésében 
nagyon hasonlít az Agavé victoria-reginae-hez. Míg az utóbbi gyűjtemé
nyekben gyakran, úgy az előbbi igen ritkán elforduló növény. Ennek oka, 
hogy sarjat szinte egyáltalán nem fejleszt, tehát csak magról szaporítható. 
Termete kisebb mint az A. victoria-reginae-jé, levelei is csak 10-14 cm 
hosszúak, melyek pozsgásak, vaskosak, sötétzöldek. Mintázatuk szürkés
fehér színű vékony sávok, melyek azt a látszatot adják, mintha a levél 
utolsó harmada két levél összesimulásából, összenövéséből állana. A le
vél alapjával kezdődő és a szúrós hegyben végződő fekete háromszögben 
ér véget. A levéirózsa szélessége 30 cm, magassága 25 cm. A gyűjtemé
nyek valóságos kis ékszernövénye. Nyáron napos helyen tartsuk és mér
sékelten öntözzük, télen világos, 10-12 "C-os, levegős helyen teleltessük, 
szinte öntözés nélkül. 

Ficzere Miklós 
oki. kertészmérnök 

Debrecen 






