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Legszebb"

kaktuszok és egyéb

pozsgások

Zusammenfassung;
Die Verfasser griinden eine Kolumne - zu derer Schreiben sie aiuh andere
anregen -, in der sie mit bestimmter Subjektivitat schöne Sukkulenten darstellen und bezüglieh dieser
auch interessante Angaben, ihre kulturhistorisciie und snnstige Bedeutung bekannt gebén.
Abstract: Establislting a column the author encourages nthers to introduce their succulents which are
specially nice for them. Moreover he gives interesting information about these species entering upon
their importance in the cultural history and in other fields.

Aríocarpus agavoides (Castaneda) E. F. Anderson 1962
A kaktuszfélék családjának az egyik legkülönlegesebb, virágában a legszebbek közé tartozó növényét mutatnám be, fel
hívva afigyelmetveszélyeztetett helyzetére, amelyet elsösoiban a gyűjtők kiásása hozott létre. E fajt Marcello Castaneda mexi
kói mérnök írta le 1941-ben, miután megtalálta e nem mindennapi kaktuszt Tamaulipasban, megilkotva egy új nemzetséget
Neogomesia néven, (Bamaixiino Anton Gomes portugál tengerész orvosról és botanikusról már elneveztek egy orchidea nem
zetséget a XIX. század elején, ezért kellett a „Neo"- (=új) jelzővel illetni az új nemzetség nevet!) mivel látszólag különbözött a
Scheidweiler által 1938-ban leírt Aríocarpus, valamint a A. Berger által 1925-ben leírt Roseocactus nemzetségtől. Feltűnő volt ez
az eltérés, mivel a szemölcsei hosszúak és keskenyek és az areolái is a Leuchtembergia-hoz hasonlóan „bár nem teljesen a
csúcsán" a szemölcsök végén vannak. Ez a megjelenés ihlette Caslaíiedat is a névadásban, hiszen virág nélkül tényleg hasonlít
növényünk egy miniatűr, némileg szokatlan Agave-ra . 1962-ben Anderson részletes tanulmányában bebizonyítja, hogy ez a faj
az Ariocarpus-okhoz tartozik. Ugyan ezt eiösíti meg Hunt (1991) és újia Anderson, Hcz Maurice-szal 1997-ben. Halda a jól
ismert, merész - gyakran tévutakra jutó - következtetése állal, 1998-ban mint az A, kotschoubeyanus alfajaként sorolja át. Bár
kétségtelenül nincs távol az utóbbi tájtól, mégis alapvető különbségek mutathatók ki közöttük és nem csak alaktanilag. Rövid
jellentzésében a következőt írhatjuk le róla Általában magányos, kis tennetű, 3-8 cm átmérőjű, sötétzöldtől a bamásig változó
színű, a teste jelentős részében a talajban mélyedő, módosult karógyökerű növény. Hajtása a központi részből eredő elvékonyo
dó, keskeny, enyhén befelé hajló, lekerekített háromszög keresztmetszetű, kihegyesedő szemölcsökkel tagolt, amelyek spitólis
leftitásúak, felületük finoman érdes, szemcsézett, fiatalon sötétzöld, később barnás-zöld szinü gyakran szüricés részletekkel. E
szemölcsök 2-4 cm hosszúak és a tövüknél 0,5-1 cm szélesek. Fehéres, később szüikés szörzetű, 3-5 mm átmérőjű areolái a
szemölcsök csúcsának közelében, attól 3-10 mm távolságia, a szemölcs felső felületén helyezkednek el. Ebből nőnek a vékony,
többfelé álló, gyakran karomszerűen felfelé hajló, sárgásfehér, legtöbbször lehulló tövisei (1-3 db), amelyek 1-5 mm hosszúak.
Virágai magenta illetve bordóvörös vagy sötétrózsaszínűek, 3,5-4,5 cm átmérőjűek. A leplek kívülről ezüstös fehérek, sötétebb
rózsaszín sávval a közepükön. A külső leplek alulról - de néha a belsők is felülről - halványabb, ezüstös rózsaszín szélűek. A 4 5 ágú bibe fehér vagy sárgás fehér, a porzószál és portokok sötét-sárga. Termése kerekded vagy hosszúkás csepp alakú, rózsás
vöröstől a vöröses-biTwrig, 1-2 cm hosszú, később megérve barnássá válik. Magja 1,2-1,5 mm széles, körte alakú, finoman
pontozottan érdes felületű, fekete. Elteijedési terillete és élőhelye,: Mexikó: Tamaulipas (Tula környékén ) és San Luis Potosi
államokban, gyakran mészkövön kialakult, magas ásványi anyag tartalmú talajokon. Utóbbi államban nem rég fedezték fel, itt
más kőzeten kialakult talajokban is él és alakja némileg eltér a klasszikus élőhelyen lévőktől, amelyek hajdan sokkal változato
sabb megjelenésűek voltak, mint ma kis egyedszámú populációjukban, ami erőteljesen veszélyeztetett A növénykéknek sokszor
csak a szemölcsei látszanak ki a talajból ill. a kőzet darabok közül. Viszonylag gyér növényzet veszi őket körül és feltűnő, hogy
az ott lévő lombhullató cseijék lehullott száraz, hosszúkás levelei mennyire hasonlítanak az A. agavoides szemölcseire. Nem
öntermékenyülő faj, két külön magról kelt egyed összepoizásából nyerhetünk magvakat amelyek jól kelnek, de elég lassan
fejlődnek és saját gyökerükön is megtarthatók, ha óvatosan öntözzük őket megfelelő talajukban. így 6 - 8 éves komkban lesznek
ivarérettek. Fényigényes növény, a fajra jellemző külsőt jó kitettségben és saját gyökerén nevelve érhetjük el, nagy ásványi
anyag tartalmú, enyhén lúgos talajon (mészkő és/vagy alginit hozzáadásával). Őszi rövidnappalos virágzású faj a többi
Aricaipus-hoz hasonlóan. Vegetációs idejében a fokozatokat betartva 2-4 hetenként öntözzük, nyugalmi időszakában teljesen
szárazon, + 2
10 °C hőmérsékleten sikerrel átteleltethetö.

Irodalom:
Andereon, E F, 1962: Re vision of Ariocaipus (Cactaceae) E The status of the proposed geius Neogomesia AnKrican Journal of Bolany 49:615-622
Anderson, E F, Maurice, W. A. F. 1997.; Arioca/pus rcvisiíed, Hasellonia 5; 1-20
Andersoa F.E 2001: The Cactus Family. Tiraber Press ,Cambiidge. pp. 776
Castaüeda, M . 1941.: A new cactus. Caslus and Succulent Journal (U. S. A.) 13:98-99
Haage W. 1981: Kakteen von A bis Z. Neumann Verlag Leipzig. Radebeul pp.751
Taylor, N.P. 1997 Nomenclatural adjustments in Copiapoa, Echinocereus, Escobaria, and Ptaeceieus. Cxlívxae Consensus Initiatives 3:8-10.

Papp László
Debrecen

Érdtől - az óceánig
és még azon is túl
Útibeszámoló az Egyesült Államokból I. rész
Zusammenfassung: Das Ehepaar Druzsin hatte im Sommer 2002 die Möglichkeit, zwei Monate in den
USA zu verbringen. Im ersten Teil ihres Reiseberichts erzahlen sie mit einer Fotoillustrierung iiber ihren
Besuch im botanischen Garten Schenley Park Phipps in Pittsburgh.
Abstract: The couple Druzsin spent two montlis in USA in the summer of 2002. They teli us about their
visit at the Phipps Botanii al Garden qf Schenley Park in Pittsburg and they present somé photos.

A z előadásokon, amikor gyűjtőtársaim a kaktuszok élőhelyén tett kirándu
lásaikról meséitek, mindig irigykedve hallgattam őket.
2002 nyarán két hónapot tölthettünk feleségemmel Zsókával, nővérem és só
gorom jóvoltából az USA-ban. Sajnos még így sem sikerült eljutnunk az igazi
kaktuszos élőhelyekre. Sokfelé jártunk. Sok szépet láttunk és a szemünk min
dig azt figyelte, hol találkozunk pozsgásokkal.
Pennsylvania állam nyugati részén Pittsburg egyik kertvárosában laktunk.
Elsőként Pittsburgba indultunk városnézésre. A másfél millió lakosú város
napjainkig az USA acél iparának központja volt. Kohászati üzemeiben és
szénbányáiban a múlt században közel százezer magyar emigráns dolgozott.
Mára a gyárakat lebontották, helyükön csillogó vas-és üveg felhőkarcolók
emelkednek.
Munkalehetőséget az elektronikai és computer ipar biztosít. Pittsburg, a
Monogahela és az Alleghany folyók hegyes szögben való találkozásánál épült
fel, ez a híres „Arany háromszög", a város centruma. Itt állnak felhőkarcolói:
a Gateway Center, a Gulf Oil Company; az ALCOA (Alumínium Co.); a Pitts
burgh Plate Glass Company; a Westinghouse Electric Company és az U.S.
Steel irodaházai. Az utóbbinak a 65. emeletén lévő étteremben ebédeltünk mi
is egyik alkalommal. Jártunk a város legrégibb egyetemén a 42 emeletes,
neogótikus felhőkarcolóban. A neve Cathedral of Learning - a „Tanulás
ketedrálisa", ahol 19 nemzet tiszteletére - az ország saját stílusában rendeztek
be tantermeket, köztük van a magyaroké is.
Ezután a Carnegie Intézetbe mentünk, megnéztük a Természettudományi Mú
zeumát, benne a világ egyik legnagyobb és leghíresebb dinoszaurusz gyűjte
ményét. Gyors ebédelés után kirándulásunk fő célja felé vettük utunkat. A 176
hektáros Schenley Parkban lévő Phipps - füvészkertet látogattuk meg. 12
üvegházban szinte a világ minden részéről számtalan, ritka növényt állítanak
ki. (/. sz. kép)
Kétórás nézelődés után már nem bírtunk magunkkal, irány a kaktuszos házak. (2. sz. kép)
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4 kcp Phipps füvészkert üvegházi részlete, középen Agavé americana
Fotó: Druzsin József
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6. kép Crassula portulacea és Euphorbia ledicnii az üvegházban
Fotó: Uruzsin József
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7. kép „Pozsgás erdő'
Fotó: Druzsin lózsef

Nem tudtunk betelni a látvánnyal,
egyik fotó a másik után készült,
amikor véletlenül találkoztunk Frank
Vincunas úrral, a füvészkert project
managerévei. Látva nagy fotózásun
kat, barátságosan elbeszélgetett ve
lünk és amikor megtudta honnan ér
keztünk, mindenben a segítségünkre
volt (3., 4.. 3., 6., 7., és 8. s/.. képek)

Egy jól sikerült nap, minden szép
élményével tértünk haza szállásunkra.

Druzsin József
8. kép Bimbós ("ercus matuzsálem
l'otó: Druzsin lózsef

Eidllgcl

Folyóiratszemle - KuaS 2002/4-6.
2002/4.
A taxonómiai rovatban B. E. Leuenberger és U . Eggli munkáját találja
az olvasó az Opuntia grata taxonómiai történetéről. A m é g 1859-ben
Chilében felfedezett fajt két régebbi taxonnal, az O. ovata-val és az O.
darwinii-val is összehasonlítják., - f D. Herbel rovata a gyűjtésre érdemes
fajok
közül
ezúttal
hárommal
ismertet
meg:
Stenocactus
(Echinofossulocactus)
phyllacanthus,
Euphorbia
grandicomis
és
Thelocactus (Hamatocactus) setispinus. - f A „Bemutatjuk" rovatban H.-J.
Wittau és G. Winkler írása a Lobivia cinnabarina-val ismertet meg
bennünket, - f A növényvédelem aktuális teendői ma m á r az interneten is
elérhetőek. Ebben a témában ajánl D. Herbel három német nyelvű
honlapot:
www.I"h-weihenstephan.de/vtt/institute/ps/indcx.html.
www.bba.de és www.ifgb.uni-hannover.de/extciTi/ppiah/ppigb.htm. - f Az
Echinocereus pensiiis élőhelyén, a virágzási időszakban tett utazást R. C.
Römer. Az alsó-kaliforniai beszámolót szép folók is illusztrálják.
Egy
másik földrészen, a jemeni Jebel Urays hegységben a Klcinia dcflersii
élőhelyén járt B. A . Mies és J. J. Lavranos. - f Az áprilisi szám végén
található m é g H . Höfelein rövid írása egy Turbinicarpus schmiedickeanus
subsp. macrochele példányról, amely érdekes oldalhajtást hozott.

2002/5.
„Rókavörös pszeudocephalium" a mottója W. van Heek és W . Strecker
írásának, amely a Micranthocereus streckeri-t és annak brazíliai élőhelyét
mutatja be. - f G. Werz saját tapasztalatait osztja meg az olvasóval a
Pelecyphora (Encephalocarpus) strobiliformis tartásával és különösen
magvetésével és felnevelésével kapcsolatosan. > A májusi számban két
oldal jutott D . Herbel rovatának, amelyben szép pozsgásokat ajánl a
gyűjtők figyelmébe. Most a Mammillaria glassii subsp. ascensionis, a
Kalanchoe orgyalis, az Opuntia invicta, a Ferocactus schwarzii, az Agavé
titanota és a Mammillaria hahniana subsp. woodsii került terítékre egy-egy
pompás fotó kíséretében, - f A taxonómiai rovatban az Uncarina decaryi

eddig érvénytelen első leírását „teszi rendbe" H . - D . Ihlenfeldt.
A
könyvismertetések között az Aizoaceae A - E és F-Z monográfiákról ír
recenziót D . Metzing. A komoly gyűjtőknek is ajánlott míivek egyetlen
hátránya az áruk: 132 €/db. 4- A z Echinocereus salm-dyckianus körüH, az
irodalomban található ztírzavar megszüntetésére tesz kísérletet M . Lange és
W. Rischer a faj élőhelyi és kultúrváltozatainak az összehasonlításával. ^
A magdeburgi Gruson növényházakról és névadójukról Hermann August
Jacques Grusonról találjuk G. Dörsing írását,
A Chilében is
nagyszámban előforduló Dioscorea fajok közül a D . fastigiatat mutatja be
W. Ewest.
A májusi számot a Sokotra szigeti növényritkaságokat
bemutató szép jemeni bélyegsor zárja.

2002/6.
A
Paródia (Notocactus) scopa alakkörének alapos bemutatására
vállalkozik A . Hofacker munkájában a júniusi szám elején. A különböző
tövisszínti és egyéb alaktani eltéréseket mutató változatokat, valamint a
rokon fajokat az eligazodást méginkább segítő fotók is illusztrálják. > A
dél-Tirolban (Olaszország) elvadultan élő Opuntia humifusa-t ismerteti S.
és K . Breckwoldt. - f A Bemutatjuk rovat növénye ezúttal a Sansavieria
nemzetség n é h á n y képviselője, amelyeket A . Butler tár az olvasó elé.
D.
Herbel rovatában az alábbi pozsgásokról találunk szép fotókat és
kedvcsináló tömör ismertetést a tartásukhoz: Epithelantha micromeris,
Plectranthus emestii, Lophophora williamsii, Mammillaria
fittkaui,
Delosperma nubigenum, Opuntia ficus-indica.
A közép-amazóniai
esőerdőkből származó Selenicereus wittii-t tárja az olvasó elé N .
Biedinger. Munkájából azt is megtudhatjuk, hogy a faj magjainak
terjesztésében az áradások során jelentkező magas vízállás is fontos
szerepet játszik. ^ „Egy ismeretlen Aríocarpus faj?" - teszi fel a kérdést
írásának címében M . Weisbarth. Dolgozata az A . retusus egy érdekes,
fésűs tövisű változatáról számol be.
Ugyancsak a „Bemutatjuk"
rovatban G. Lauchs tollából új Ceropegia distincía hibridekről olvashatunk.

Dr. Buglyó Péter
Debrecen

Az újra felkeresett Áruba Melocactus-ai
Zusammenfassung:
DerArtikel denkt die systematische Position, die Verwandtschaft der Melokakteen von
Áruba anhandder Grundtypen und der Phánophasen durch.
Abstract: The writer of this article rethinks the taxonómia status and the relationship of cacti in Áruba by the
examination of their shape types and their phenophases.

George Thomson beszámolója arubai útjáról és tanulmánya az ott
élő Melocactusok-röl.
A fotókat a szerző készítette.
A kaktuszrajongók bizonyára tudhatnak Áruba sziget létezéséről a Melocactus
macracanthos (Salm-Dyck) Link & Ottó és szinonimái megbélyegzettsége által,
ami széles körben idézett, mint az egyik legnagyobb szinonima-kör a Cactaceae
családban, és lehetséges, hogy a legnagyobb a növények országában. Áruba mind
össze 31,5 km hosszú és 9,5 km széles sziget, 193 km^-es területtel.
Ez a legnyugatibb fekvésű az ABC-szigetek közül (Áruba, Bonaire, Curacao), és a
legtávolabbi a dél-amerikai szubkontinenstól, kb. 30 kilométerre fekszik Venezuela
Paraguana félszigetétől. Curacao-val és Bonaire-rel képezik a nyugati végét az Áruba
- La Blanquilla vonulatnak, ami
egy kis
atollokból* álló sor, mely Venezuela or
^^^Califomia Lighthouse
szághatára mentén fiit végig. A
szigetről nem lehet elmondani,
hogy minden képzeletet felül
múlóan csodálatos, bár fehér ko
/^v§ushiribana
rall partjának tipikus karibi von
Bubaliplas
zereje van. A leginkább meg
határozó tájképi jellegzetessége
Hooi-berg (Szénakazal-domb),
ami talán legjobban egy túlmé
retezett szénkupachoz hasonló.
De félreértés ne essék. Áruba
egy rendkívül vonzó sziget, sok
ezer látogatót csalogat minden
évben az Egyesült Államokból,
Kolumbiából, Venezuelából és
máshonnan, akik idejük nagy
részét az északnyugati szállodai
övezetben töltik, bérelt dzsipje
iket vezetik a tengerparti csapá
sokon, vagy búvárkodnak a ko
rallzátonyok között.

9. kép Áruba térképe
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A klíma rendkívül kellemes az állandó passzátszelek hütöhatása miatt. Az átla
gos napi hőmérsékleti maximum 30° cs 33°, évi 27,8° C kőzéphőmérséklettel és a
napi relatív páratartalom értéke általában 70% körül mozog. Áruba rendelkezik a
legszárazabb éghajlattal a Holland Antillákon, cz a körülmény lehet befolyással a
Melocactus flórára. A relatíve magas páratartalom ellenére az évi átlagos csapadék
mennyisége csak 437 mm, a vidék száraz. Ezek a körülmények évente kb. kétszer
változnak kis idejű, erős záporok következtében, de ezt nagyon gyorsan a elnyeli a
felszín. Mégis, az időjárás annyira egyenletes, hogy a helyi TV nem ad időjárás jel
entést, és bármilyen változás már vezető hír!
A földtörténeti időkben Áruba vulkáni sziget volt. Vulkanikus mélységi és üledé
kes krétakori kőzet jellemzi, ami kvarcdioritot és gabbrót tartalmaz, melyek még
fellelhetők a középső területeken, takarva sok, fiatalabb korall mészkő által min
denütt a szigeten, de leginkább délen és nyugaton.
A nyugati lejtökön honos divi-divi fa (Caesalpinia coriaria Willd.) az arubai táj
szimbólumává vált. Xerofita növények képezik a flóra zömét. Katuszokból renge

tő, kép Melocactus barbarensis egy krs iui\csu
formája I'renchman's Pass-nál, Áruba déli részén

11. kép Melocactus barbarensis fi-Arubán, Bubaliplas
környékén
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12. kép Melocactus barbarensis Bubaliplas nal

teg van, de viszonylag kevés fajjal:
a Stenocereiis griseiis (Haw) Buxb.
a domináns cereoid, a Cereus repanJus (L.) Mill. kevésbé gyako
ri, de még elég könnyen fellelhető,
és a Pilosücereus lanuginastis (L.)
Byles & Rowley fordul elő szórvá
nyosan. Az Opuntia wentiana (Br.
& R.) mindenütt megtalálható, de
közelebbről megvizsgálva a tövises
csoportokat néha a hasonló O. elaíior Mill.-t is felfedezhetjük vörössávos szirmaival. Az Acanthocereus tetragonus (L.) Ilummelinck
ritkának tűnik, mindössze egy elég
betegnek tűnő növényt találtunk.

13. kép Melocactus barbarensis sárgacephaliuni-szőrű
forma, Bubaliplas-nál

Nem találkoztunk Fercskia guamacho F. A. C. Weber vagy Opun
tia curassavica (L.) Mill. növé
nyekkel, melyek arubai létezéséről
hallhattunk.

DEBRECENI

Az újra felkeresett Aniha Melocactus-ai

Az 1920-as evekben a sziget volt
a világ legnagyobb Aloc termesz
tője, melynek legnagyobb részét
Angliába exportálták. Noha ezzel
az iparággal régóta felhagytak, az
Aloe vera L. (helyesebben Aloc barbadensis Mill. A szerk.) meghono
sodott és elterjedt egész Arubán, a
legközönségesebb szukkulens lett a
kaktuszok után.
A repülőtértől a hotelig tartó út
már jelezte, hogy nem lesz nehéz
Melocactusokat találnunk, melye
ket az útikönyv szerint helyi néven
„bushi"-nak hívnak, jóllehet mi sen
kit sem találtunk, aki ne gömbkak
tuszként emlegette volna őket.
Mindenütt ott voltak, a falvak par
lagjain, sőt a forgalmas többsávos au
tóút által elfoglalt terület mentén is.
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14. kép Virágzó Melocactus laui/bozsingianus Seroe Colorado-nál

15. kép Melocactus macracanthos Bushiribana mellett

Valóban nagyon nehéz volt úgy
lefotózni bármit is, hogy egy Melo
cactus ne kerüljön a képre!
Megtaláltuk ezeket sűrűn nőve, nö
vekedésük összes fázisában, a leg
kisebb magonctól az idős, haldok
ló növényekig. Úgy látszott, hogy a
Melocactus-ok fennmaradása Arii
ban nincs fenyegetve. A kormány
zat felismerte, hogy az urbanizáci
ós szorítások különböző szintjeinek
és a hasznosításnak kitett területeket
a sziget egyes részein korlátozni kell.
Jóllehet a növényeket a szálloda
tulajdonosok kihúzgálják és a kert
jeikben ültetik el, - ahol mindössze
néhány évig élnek, - az volt a be
nyomásunk, hogy vannak még bő
ven mindenfelé, és hogy cz a szo-
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kás nincs hatással a Melocactus populá
ciókra. Mindezek mellett a két újonnan
épült golfpálya - az egyik északon, Califomia Lighthouse-nál, a másik San N i colas mellett délen - nagyszámú növény
elpusztítását jelenthette.
A Melocactus-ok bősége e szigeten és
a rendszerezési helyzetüket övező körül
mények voltak az okai 2001. ápr. 3. és
11. között tett látogatásomnak az Arubán,
amelyre feleségem személyében egy na
gyon segítőkész asszisztens is elkísért.
Suringarék, apa és fia, nagy érdeklő
déssel fordultak a genus felé az ABC-szigeteken 1885-1910 kőzött, cs leírtak 113
különböző taxont. Britton és Rose (1922)
Curacao-n tett látogatásuk után ettől füg
getlenül jutottak arra a következtetésre,
hogy a szigeteken csak egyetlen faj lé
tezik, a M. macracanthos. Ilummelinck

Az újra leUceresett Áruba Melocactus-ai

18. kép Melocactus macracanthos ivarérés előtti
korú növény sárga tövisekkel (Alta Vista)
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(1938) és Backeberg
(1960) elfogadta ezt
az álláspontot. Antesberger sorozatos láto
gatásai a szigeteken,
a karibi világ és DélAmerika más része
in jól ismertek ezen
folyóirat olvasói szá
mára.
Arubáról leírt há
rom fajt, a M latiii, a
M barhat-ensisi és a
M hozsingianust, Curacao-ról pedig kettőt,
a M citrispinust és a 19. kép Melocactus barbarensis (balról két növény)
bról két növény) - lehetséges, hogy hibrid csoport
M inclinatusX. Rodgcrs és Evans (1981) Curacao-n és
Bonairc-cn tanulmányozták a Melocactusókaí, és arra a következtetésre
jutottak, hogy azok egy fajhoz tar
toznak. Taylor (1991) a Közép cs
Dél-Amerikában élő genus mono
gráfiájában próbaképpen összevon
ta az összes addigi ABC-szig&tekről leírt fajt M macracanthos néven.
Egy egyetemi hallgatói projekt ré
szeként 1999-ben Zander tanulmá
nyozta a genust mindhárom szige
ten, és ugyanerre az eredményre ju
tott, ámbár a vizsgálat csak nagyon
kis számú növényi mintán alapult.
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és M . macracanthos (job

Ezek voltak azok a vélemények,
amelyek ismeretében megtervez
tem a növcnyek vizsgálatát az élő 20. kép Melocactus macracanthos cristata-ccphaliummal
helyen, számos kulcskarakter mé (Seroe Clolorado)
rését alkalmazva, (nővénytest, tövisek, virágok, termések) továbbá digitális fény
képfelvételek készítésével, ami lehetővé tette a rendkívül nagy számú bejárt hely
szín anyagának rögzítését. Más látogatók beszámolói alapján, mi szerencsések
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2 1 . kép Melocactus barbarensis és M . laui/bozsingianus
meredek sziklafalon, Frenchman's Pass-nál

voltunk, hogy találtunk virágzó növé
nyeket és terméseket. Nagyon hamar
nyilvánvalóvá vált számunkra, hogy
Arubán több különböző Melocactus
faj él. Megfigyeltük, hogy minden po
pulációban van néhány növény, ami
következetesen eltér a többitől jelleg
zetes kicsi cephaliumával (alak, méret,
sörtckinyúlás), a rózsaszínű virágával
és annak méretével, tövisezettségében
és kis testméretében is.
Különösen elégedettek voltunk első
látogatásunk során a sziget messzi déli
részén, Seroe Coloradón, ahol nagyon
kiterjedt Melocactus populációt talál
tunk, mely átmenet nélkül tartalmazott
egy kis növésű formát és egy jóval nagyobb tcrmctü t í p U S t is. Ezt a nagyobb
formát korábban m e S S Z C b b , északon

is megtaláltuk Alta Vistánál. Ahogy telt az idő,
úgy eszméltünk rá, hogy
nagyon könnyű felismer
ni majdnem minden nö
vényt azon három forma
egyikeként,
amelyekről
egyre inkább úgy véltem,
hogy jó fajok: az „erede
t i " M. macracanthos, M.
barbarensis, és amit Antesberger M.laui/bozsingianus-ának
neveztünk
Ámbár Antesbergcr taX O n j a i beleolvadtak a M.
.

,

,•

-

jfkmsmJIW^^m,^^r.I
-if^íM
jlBfe''
^' ^ f f l P ^ f ' ^ ^ - " ^
^rsHHéJSHKÉKB^
JTOfcV^ttiiirr'n i'^é^
kép Melocactus laui/bozsingianus (balról) és M . barbarensis (job
bról) együtt feilődve (Prenchman's Pass)

22.

macracanthos szinonimái
'
közé, így volt a legmegfelelőbb használni ezeket a neveket, annál is inkább, mert
az arubai formákat szükséges újra áttekinteni.
A Melocactus macracanthos hajlamos nagy növénnyé fejlődni, dc ez nem általa-
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nos. A közepesen vagy sötéten vörös virág késő délután nyílik és általában nem telje
sen nyúlik ki a cephaliumból.
A lepellcvelck aránylag kicsik. A cephalium-korona a tetején kissé lapított, vál
tozatos színű finom sörtékkcl, melyek nem nagyon kinyúlóak, és a centrumból hiá
nyoznak. Az összes tövisszám (közép- és széltövisek) általában magas (10-21).
Ezt a formát lokálisan nagy számban találtuk, és általában, dc nem kizárólagosan
nyitottabb területeken cl a sziget középső és déli részein. A nagyon határozott M
barbarensis kör a kicsitől a meglehetősen nagy növényekig terjed. A közepes mé
retű piros virágok eléggé kiállnak a cephaliumból, és a délután közepétől késő dél
utánig nyílnak.
A jellegzetes alakú cephalium a tete
jén legömbölyített, és általában sűrűn,
gyakran egészen be van borítva vörös,
vöröses barna vagy (ritkán) narancs
színű sörtékkcl, melyek nem nagyon
kiugróak. Az összes tővisszám változó
(8-18). Antesbergcr úgy vélte, hogy cz
a forma északnyugatra korlátozódik,
dc mi bőven találtunk ilyen növénye
ket nyílt területeken és félámyékban az
egész szigeten, kivéve a távoli délen.
Van egy kis átmenet a növények mére
tében az északi nagyobb növényektől a
déli kisebbekig.
A Melocactus laui/bozsingianus k i 
csi (néha nagyon kicsi) vagy közepes
méretű növény. A virág színe a rózsa
színtől a nagyon világos pirosig teríed,
és teljesen kiáll a cephaliumból, kora
23. kép Melocactus macracanthos élőhelyén.
délutántól a délután k Ő Z C p é i g nyílik.
líushiribana mellett
Lcpellevelci jóval nagyobbak a M.
macracanthos-cná\. A cephalium-korona a tetején lapos, egyenes szegéllyel, néha el
vékonyodó a növénytest fele, alakja az éves növekedéssel nem változik. A cephaliumsörték vörösek vagy vöröses barnák, általában ritkán állók, vastagok és meglehetősen
merevek, a külső részen eléggé kinyúlnak a cephalium fölé, néhány közülük a cent
rumban helyezkedik cl. Az összes tövisszám gyakran alacsony (8-14). Ezeket a nö
vényeket együtt nőve találtuk a M. macracanthos-szdX é s a M harbarensis-szel, leg
gyakrabban nyílt területeken vagy félámyékban egész Ambán. Antesbergcr feljegyez
te, hogy a M. laui kizárólag északon, a M. bozsingianus pedig csak délen fordul elő.
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A Melocactus-ok kora attól fogva, hogy a cephalium kialakul, megbecsülhető az
éves növekedési övek alapján. Nagyon érdekes volt megfigyelni, hogy a M. mac
racanthos cephaliumai elérték a számításaink szerinti több, mint húsz évet (átla
gosan tíz és tizenkettő között voltak), miközben a M. barharensis-é hét évig, a M.
laui/bozsingianus-é csak három évig terjedt. Ez azt sugallja, hogy jelentős eltérések
lehetnek a lehetséges maximális élettartamban néhány rövid cephaliumos fajtól,
valamint vigasztalást nyiijt a gyűjtőknek, akik úgy gondolják, hogy Melocactus-uk
néhány év alatt elpusztul a cephalium megjelenése után.
Számos növényt találtunk tenyészcsúcs károsodásból eredő különféle fejrészekkel;
úgy tűnik, a kecskék különösen szeretik a Melocactusokat. Találtunk M. macracanthos-X és M. barbarensis-t elágazó ccphaliumokkal, mindhárom formát eristata cephaliumokkal, és M. laui/bozsingianus-X eristata testtel. Továbbá gyedi növényeket albinisztikiis tövisezettséggel és cephalium-sörtékkel különböző előfordulási helyeken.
Az arubai Melocactus-ok változatossága az ott tartózkodásunk ideje alatt fenntartotta
rugalmas megítélésünket, ám a felismerés, miszerint ez a változatosság három, nem
pedig egyetlen fajon belül fordul elő, és hogy a fajok közül csak egy (a M. laui) egye
dülálló Arubán, igencsak megkönnyítette számunkra tapasztalataink megértését.
Taylor (loc. cit.) meglepődését fejezte ki, hogy a Melocactus curvispinus egy for
mája nem volt fellelhető az ABC szigeteken, mivel ez megtalálható Isla Margaritán
és a venezuelai partokon, néhány kilométerrel Arubától. Első pillantásra a Melocac
tus curvispinus subsp. caesius fa. lobelii (Suringar) N. P Taylor és a M. macracanthos
nagyon hasonlóak, de van köztük különbség, legjelentősebben a virág meretében és a

24. kép Caquieto iiuli.io sziklafestmény Bushiribana hoz ko/cl. ,\ barna alak ko/cpcii a ( amcus rcpaiuiatus t
ábrázolná. A két motívum jobbról egy Melocactus-t jclenitbet meg
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napszakban, amikor azok nyílnak.
Szinten közeli rokonság van a M.laui/bozsingianus és a Melocactus curvispinus
Pfeiffer (sensu stricto*) között. Ennek jelentősége a karibi csoport rendszerezését
illetően az abból fakadó taxonómiai belefoglalásokat tekintve meghatározó. Jelen
leg készül egy tanulmány, ami ennek a vizsgálatnak a teljes részletezettségével fog
megjelenni, és javaslatot tesz a Melocactus-ok taxonómiai státuszának felülvizsgá
latára Arubán, ami nyilvánvalóan nagyon fontos sziget.
Bushiribana közelében a helyi pre-keramikus népcsoport, vagy a későbbi Caqu
ieto indiánok által készített, ezer évesnél is régebbi sziklafestmények találhatók.
Néhány, a félig absztrakt formák közül Melocacttisokra emlékeztet, sőt még a cep
halium kiterjedésére is. Ha ezek a növények akkor is olyan gyakoriak voltak, mint
most, nem meglepő, hogy inspirálták az öslakókat.
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Egészen különleges hatású kép teszi rendkívülivé a szám címlapját, amely
az argentínai Lobivia pugionacantha var. pugionacantha populációval a cikk cél
növényével együtt élő Echinopsis longispina-t ábrázolja környezetével, nagyszerű
fotótechnikával. • A híres két mallorcai botanikus kertben tett látogatásáról számol be
R. Stephenson. A szabadban tartás lehetőségeiről a képek magukról beszélnek. • A
Pachypodium brevicaule-t, mint nemzetségnek legkisebb faját mutatja be L. Russa,
bebizonyítván, hogy e fajt magról szaporítani és megtartani nem is olyan ördöngös
feladat. • J. Piibeam fol>1atja sorozatát, alfabetikus sorrendben (most m-től z-ig) a
gömb alakú Rebutia-król, szép felvételekben is bemutatva őket. • „Távoli hegyek
csúcsán Namíbiában" címmel olvashatunk L. Newton tollából egy írást, amelyben a
szerző G, Rowley 80. Születésnapja alkalmából idéz fel egy időben távoli, hetvenes
évekbeli expedícióját a vidéken. • Gordon Rowley negyedik részéhez ért el a
Poperomia-kat bemutató sorozatával, amelyben a félpozsgás fajokat ismerteti. Ezek
hez egy határozókulcsot is létrehozott. • A „könyvespolc" rovatban S. Hammer: „A
Conophytum nemzetség új megközelítésben" és F. Hochstatter: ,Az egyesült Államok
és Kanada délnyugati és középnyugati részének Yucca-i (Agavaceae)" című könyvét
ismertetik. • A két ezredik szerencsés évre emlékezik B. Weightmann, aki Mexikó
ban az élőhelyükön tett útjakor, több ritka fajt is lencsevégre kaphatott (M. sanchezmejoradae, M . perezdelarosae subsp. perezdelarosae, M. p. subsp. andersoniana). • A
címlapfotóhoz tartozó cikkben az előző fajról és temiöhelyénck állapotáról, védelmé
ről számol be P. Picca és F. Font. Ezt a védelmi törekvést is a Brit egyesület (BCSS)
finanszírozza. • J. Arnold megismerteti olvasóit az egyik legerőteljesebb benyomást
keltő, ámbátor nehezen nevelhető fajt, a chilei Eriosyce aurata-t. Ez a faj későn (30
éves korában) válik ivaréretté és mutatja meg rubinpiros virágát. • Egy másik védel
mi programot láthatunk a következő oldalakon, Willowmore környékén, DélAfrikában, D. Pritchard fotói és kommentárja által, amely szintén a brit egyesület
programja és sikeres, hiszen a meggyőzött földtulajdonosok partnerek ebben a mun
kában. (Több szép pozsgásfaj él a területen.) • „Elsősegély az üvegházban" címmel,
M. Mays sikeres megoldását mutatja be az Agavé celsii var. albicans kivirágoztatása
érdekében. • Az utolsó írás Justus Corderoy molnár-ról ad újabb adalékokat, akiről
elnevezte egy hálás ismerőse (N.E. Brown.) Crassula jusli-corderoyi-t, a Duvalia
corderoyi-l és az Echeveria corderoyi-t.

Papp László
Debrecen
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A növényvilág rendszerezése dióhéjban
Zusammenfassung:
Die Verfasserin beschreibt kun die Grundprinzipien,
Methoden der Pflanzensystematisierung und erwahnt einige Systematiker.
Abstract: The author writes down the basic principles,
plants. She also mentions several systematists.

die Kategorien

categories and methods ofthe classification

und

die

of the

A növényvilág, a flóra - Flóra a tavasz és a virágok római istennője egy területen élő növényfajok, a vegetáció, egy meghatározott területen élő
növények összessége, közössége.
A növények olyan élő szervezetek, amelyek a szervetlen anyagokból
(széndioxid és víz) a növényi színtestek (klorofill) segítségével, napenergia
hatására szerves anyagot állítanak elő.
A növényvilág vizsgálatával a növénytan, - botanika - foglalkozik. A botani
kusok eddig kb. 400,000 növényfajt írtak le, de feltételezhetően sok növény főleg a trópusokon - még felfedezésre és tudományos ismertetésre vár.
Minden egyes növénynek (fajnak) megvan a Földön az élőhelye, behatárol
ható az a terület, ahol elterjedt (elterjedési területe). Kis elterjedési terüle
tű, azon a területen kialakult fajokat bennszülött (endemikus,) az egész
Földön elterjedt fajokat kozmopolitáknak nevezzük.
A növényrendszerezés célja, hogy minden faj olyan nevet kapjon, amelynek
alapján meg lehet őket különböztetni, le lehessen őket írni úgy, hogy felis
merhetők és besorolhatók legyenek egy rokoni és származási kapcsolatokra
épülő rendszerbe. Ennek a tudománynak a neve a rendszertan (taxonómia).
A rendszerezés alapegysége a faj (species) amely olyan növényeket foglal
magában, amelyek közös tulajdonságokkal rendelkeznek, közös őstől szár
maznak és meghatározott feltételek mellett, meghatározott területen élnek.
(A faj definíciója az itt leírtnál sokkal bonyolultabb, a főcímben megfogal
mazott célt meghaladja annak részletezése. Ezekre a kérdésekre a későbbi
írásokban visszatérünk. A szerk.)
Minden fajt két névvel - nemzetség és fajnévvel - jelölünk és a név után feltün
tetjük az adott faj első leírójának nevét (auctor). Alacsonyabb rendszertani egység
az alfaj (subspecies), változat (varietas) és forma (forma) vagy alak.
Két faj közötti természetes úton keverék faj keletkezhet (természetes hib
rid); termesztett (kultúr) növények körében mesterségesen az un. hibridizációval(mesterséges keresztezés) és kiválogatással nemesítés során létreho
zott egység a fajta (cultivar).
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Magasabb kategóriát alkotnak a hasonló tulajdonságokkal rendelkező fajok,
amelyek egy nemzetségbe (genus) tartoznak Az e felett lévő kategória a család
(familia),(rokon nemzetségek csoportja). A rokon családok alkotják a rendet
(ordo), a rokon rendek az osztályokat (classis), a rokon osztályok a törzseket
(phyllum). A legnagyobb rendszertani egység a növények országa (Regnum
Plantae).
A növényvilágot az ókortól napjainkig sokan és sokféleképpen rendszerezték.
Ezek közül két érdekes elmélet alapján alkotó rendszerezőt említek meg. A kö
zépkorban a gyógyító növények álltak elsősorban a figyelem középpontjában.
Philippus Aureolus Paracelsus (1493-1541), svájci orvos, természettudós,
alkimista és filozófus megalkotta az úgynevezett jelrendszert a Signatura
rerum-ot. Szerinte minden gyógynövényre jellemző valamilyen tipikus jegy
- szignatúra - ami a növény felhasználhatóságára utal. Elve: hasonlót ha
sonlóval lehet gyógyítani.
Az első botanikusok egyikeként Michael Adanson* dolgozta ki a növények
természetes rendszerét. A Familles des plantes c. müvében a növényeket 58
családba sorolta. A felosztás alapjául a növények fizikai, alaktani jellem
zése (morfológia) szolgált.
A ma is használt növényrendszert.
Carl von Linné (1707-1778) svéd természettudós és botanikus találta ki és
vezette be. Fiatal orvosként és természettudósként azt a célt tűzte maga elé,
hogy besorolja és megnevezze az összes addig megismert élőlényt.
Rendszertana megnevezésének alapjául ógörög és latin megnevezéseket
választott. Ezeket fokozatosan felváltották a középkori klasszikus latin ne
vek.
Előtte a botanikusok több szavas megnevezéseket használtak, amik sok
esetben megegyeztek az adott faj rövid leírásával. Linné ezeket kettős meg
nevezéssel (nemzetségnév, fajnév) helyettesítette, így megteremtette a
„binominális nomenklatúrát".
Több nemzetségnevet a kor híres személyiségeinek neve alapján alkotott
meg. Főbb művei: Species Plantarum (1753), Somnus Plantarum (1755),
Systema Naturae (1758), Genera Plantarum (1754).
Irodalom.:
Ceman, R. 2001.: Élő természet-növényvilág, Geobook.

Druzsin Józsefné
Érdliget

Zsóka

Selyemkórófélékröl (Asclepiadaceae) 4.
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Zusammenfassung:
Der Verfasser charaklerisieri die FamUie kurz, legi ihre Syslemalik, die
Gnindhtgeii ihrcr Kullivierung dar und setzt mii den Arienbeschreibungen forl und berichtet über die
Pflegeerfalvvngen.
Abstract: The author characlerizes ihis plánt family , reports its taxonomic division and the basis of their
cullivalion. He i onlinucs describing these s/K-cies. He telLs about his expeiienc relating the breeding qfiheseplants.

Echidnopsis cereiformis Hook Syn: Stapelia cylindrica Hook f , Apteranthes
tessellata Dec, Piaranthus fascicularis Hort. E. t. K. Schum. Elterjedési területe:
Etiópia, Szomália és Arab félsziget déli
része.
Hajtásai egyene.sek, vagy íveltek, általá
ban felállók. A talajt érintő sarjak gyakran
legyőkeresednek. 15-30 cm hosszú, 15-25
mm széles, a leírás szerint, nálam a 1,5
cm-t alig haladja meg. Nem intenzíven
sarjadó, de csoportképző. A hajtást lapos
szemölcsök borítják, amelyek általában 8
sorban, bordába rendeződnek. A bordákon
a szemölcsöket barázdák határolják el
egymástól, így a szemölcsök 4-6 szöglet ek. A szemölcsök csúcsán fiatalon pici, fi
nom pillás levélszer képződmény van,
ami később leszárad, helyen kifehéredő
pontok képződnek.
2 5 . kép Echidnopsis cereitcn niis
A hajtás színe matt sötétzöld, erős fé'''^''^"'^
nyen barnásvörös árnyalattal. Virágai akár 2-4-esével is nyílhatnak, kicsik,
maximum 1 cm átmérőj ek, belül világossárgák kívül esetleg barnás ámyalattal.
A párták háromszöglet ek, alakjuk lehet lándzsás, hegyesedő, vagy tojásdad de
csúcsban végződő. A kinyílt virág növényenként lehet szélesre nyíló, vagy harang
alakú, kissé csőszer .
Tapasztalataim szerint könnyen tartható faj. Sarjadzása nem intenzív, csak néhány
ágat hoz évente. Virágzása a nyár derekára esik, viszonylag gazdag. Bár virágai
aprók, színük miatt elég felt nő.
Közvetve az Exotica kertészetből származó növény.
Hucrnia macrocarpa (A. Rich.) Spreng. Syn.: Stapelia macrocarpa A. Rich., H.
penzigii V. schimperi Bgr..
Elterjedési területe: Etiópia.
Hajtásai leírás szerint ötéi ek, nálam 5-6 él , érdekesség lehet, hogy véletlen, de a
6 él hajtásokon az élek egyenes lefutásúak, míg az 5 él ek gyakran spirálos, a
növekedés során az óramutató járása szerint megcsavarodó. Hosszúsága 9 cm
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(nálam 12-14 cm-ig nő), vastagsága 1,52 cm, a csúcs közelében elkeskenyedö. A
hajtás élei erősen, fürészesen fogazottak.
A fogak 7-8 mm hosszúak, hegyesek. A
virág, általában harang alakú, 1 cm hoszszú, 2 cm széles, kívül halvány zöldes
vagy piszkosfehér, belül vörösesbarna
színű, sötétebb papillás szemölcsökkel.
Az első leírásban szereplő növény virága
sárga koncentrikus barna csíkokkal.
A fajt és változatait Focke Alberts és
Urlich Meve revízió alá vonta, és a vál
tozatokat a faj változékonysága miatt, H.
macrocarpa alá sorolta. A képeken lát
ható növényre a H. macrocarpa v.
26. kép Huernia macrocarpa
Fotó: Budai Ferenc cerasina név volt érvényes a revízió előtt.
(Köszönet Chris Moornak a faj azonosításáét.)
Mint általában a H. macrocarpa rokoni körébe tartozó növények, ez is nagyon
sokat virágzó faj. Már májusban elkezd nyílni, és a tenyészidőszak végéig folya
matosan virágzik. Formagazdag csoport, ezért virágja egy-egy fajon belül is vál
tozatosságot mutat. Közepesen sarjadzó, könnyen tartható növény. A Sötétebb
virágú formát Huernia kirkii néven vásároltam, a világosabb virágú H.
macrocarpa néven került a gyűjteményembe Rendes István gyűjtötársunktól.
Huernia pillansii N. E. Br. Elterjedési területe: Dél-Afrika: Laingsburg,
Prince-Albert, Oudtshoom, Calitzdorp.
Hajtása zöld, 2 4 cm hosszú 1,5-2 cm átmé
rőjű, kezdetben majdnem gömb alakú. A
hajtásokat sűKí, haj finomságú csúcsban
végződő szemölcsök borítják, melyek töb
bé-kevésbé spirálba rendeződnek. Jól sarjad,
a hajtásait gyakran a föld alól hozza, azok
hamar legyökeresednek, így kis bokrot ké
pez.
Virágcső harang alakú, 8 mm hosszú 6 mm
átmérőjű. A cső belül kopasz krémszínű, ap
ró pirosas foltokkal. A párta nyújtott három
szög alakúak, 10-12 mm hosszú, 6-7 mm
széles, visszahajló, sűrűn pillák borítják, szí 27. kép Huernia pillansii
ne pirosas, a pillák világossárgák.
Fotó: Budai Ferenc
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A virág a piilázottság miatt tüskés hatású. A nyár második felétől nyílik, akár no
vember közepéig is. Érdekessége, egyetlen hajtás is virágozhat. Nem különöseb
ben problémás növény, én a könnyebben tarhatók közé sorolom, jól sarjad, így
szaporítása sem okoz gondot. Egy dologra azért figyelni kell, ha benövi a tartó
edényt, a nehezen kiszáradó talajtól hamar pusztulásnak indulhat. Persze, ez vo
natkozik minden erősebben sarjadó talajtakaró növényre.
Sajti Sándor gyűjtötársunktól került hozzám.
Hucrniopsis dccipiens N. E. BR.
Elterjedési területe: DNY Afrika:
Namakwaföld, Botswana.
Hajtása kúszó 3-7 cm hosszú, 1-1,5 cm széles talajtakaró, gyepképzö, erősen sar
jadó. 4-5 élű, az élek lekerekítettek. A szemölcscsúcsok elállók, tüskés heggyel,
két mellékfoggal. Színe változó, barnás olajzöldtől lilásig, rajta szabálytalan hoszszú lila csíkokkal és foltokkal.
Virága 2,5 cm átmérőjű, a cső harang, a
párta háromszög alakú, visszahajló, csu
pasz. Színe kívül zöldes, belül barnás
bíbor, szabálytalan sárga foltokkal, vo
nalakkal. Kellemetlenül bűzlő, leírása
szerint különösen esténként árasztja ma
gából „illatát". Engem a hypós vízzel
felmosott helyiségre emlékeztet. Csak 23 napig nyílik. A virágzás ideje nyár és
koraősz. egyszerre kevés virágot hoz. A
gyűjteményemben található másik klón
virága bársonyos barna, helyenként vi
lágosabb, sárgás árnyalattal.
Gyors és erőteljes sarjadzása miatt
könnyen tartható. Esetleges pusztuló,
. „ , „ , .
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28. kép Hucrniopsis d c c i p i c n ; .

tobol IS megmenthetoek hajtások.
Mindkét növény a Mesa Garden kertészetből származik.

^ ^ j . . ^^^^ ^^^^„^

Felhasznált irodalom: Jacobsen: H. 1981.:Das Sukkulenten lexikon. VEB
Gustav Fischer Verlag, Jena

Folytatjuk!.

Budai Ferenc
Miske

MAGYAR

KAKTUSZGYŰJTŐK

Zusammenfassung: J)er Verfasser stellt einen der bekannleslen Sammler vor, nach dessen Erzahlung er
die Slationen des I^bens eines Kakteensammlers skizzierl.
Abstract: The author introduces one of the most famous cactus collectors in Hungary who collects cacti
for a very long time. We can gel to know Ihe important 'stations' of his cactus colleclor 's life relying upon
his teliing.

Szeptember közepén Orosházára mentem, abba a városba, ahol Magyarorszá
gon - a népesség számához viszonyítva - talán a legtöbb kaktuszgyüjtö él. Az
esős, borús idő ellenére j ó hangulatom volt, hiszen Kiss László barátomhoz (29 sz.
kép) készültem, akinél már többször megfordultam, és ez mindig j ó kedvre derí
tett.
Beszélgetésünk során elmondta, hogy
több, mint húsz éve gyűjti már a kaktuszo
kat. Ahogy az általában lenni szokott, kez
detben mindent, amit lehetett, majd 1989töl szakosodott foként Mammillaria-kra, de
manapság szép számmal megtalálhatók
például a Thelocactus, Turbinicarpus,
Gymnocactus, Glandulicactus, Hamato
cactus, Escobaria nemzetségek taxonjai is.
Eleinte nagy segítségére voltak a gyűjtés
ben többek közt: Balogh László, Farkas Já
nos, Hubai István, Schummel Rezső. Ti
zenhárom éve építette sajátkezűleg első
üvegházát, ami azóta már 50 m"-re bővült,
és mellette található még további két fólia
sátor 40 m ' területen.
A növények megnevezéséhez, azonosí
tásához Backeberg rendszerét használja.
Elvetendő kaktusz magjait különböző he
lyekről szerzi be: Új-Mexikóból, Németor
szágból, Csehországból, a hazai két egye
sülettől és természetesen saját tenuéséből
szintén szaporít.

2y. kcp Kisb László saját építésű üvcglia/.ali.m
Koló: Horváth László

Magvetéshez kevés humusztartalmú, jó vízáteresztő talajt használ minimális vegy
szer felhasználás mellett. Ezek gombaölők: Orthocid, Fundazol, Miltox (ez réz tar
talmú).
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30. kcp l M i ; ! ! . ! / ! I.uki'p

Fotó: Horváth László

A nagyobb növényeket 60 % sóder + kerti komposzt föld + tőzeg + alginit keverékébe
ülteti. A legtöbb cserép nélkül „szabadon" van tartva. Öntözéshez összegyűjtött esővizet
használ, amihez az évi első alkalomkor kevés Wuxal-t adagol. Növényei védelmére évente
kétszer (tavasszal és ősszel) rovarölő szerrel permetez (Bi-58, Zolone).
Mivel üvegháza talajba süllyesztett megoldású és télen ráhúz még két néteg fóliát, köztük
10-15 cm légréteget tartva, így fűtési költségét a lehető legkevesebbre tudta csökkenteni. A
szükséges hőt - ha kell - egyébként a házának fűtőrendszenéből elkanyarított vízkör bizto
sítja. Hogy mikor kell, azt egy hő érzékelős szelep „dönti el", mely + 5 "C-nál nyit ki. Ta
pasztalata szerint nagyobb légteríí üvegliáznak jobb a hőtartása.
Kiss László különben őstermelő. Látogatókat (komolyan gyűjtőket) szívesen fogad elő
zetes egyeztetés után. Az Orosházi Dísznövény Klub alapító tagja, ahol aktívan kiveszi a
részét, immár három éve, a kiállítások szervezéséből, előkészítéséből. Ez jelentős feladat,
mivel alkalmanként kb. 1()(X) látogató fonJul meg a 15-20 kaktusz- és más dísznövény
gyűjtők által fémjelzett eseményeken. Mellesleg a klub minden hónap második keddjén
tartja összejöveteleit, aliol különböző rendezvények és előadók várják az érdeklődőket.
Végül a g>'íijtő szenvedélyről röviden így fogalmazott: „Mindegy milyen növény, sze
resse az ember amit csinál és öröme legyen benne!"
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35. kép Betekintés a másik fólia sátorba
Fotó: Horváth László

Kívánok én, a D.K.K.E. nevében is, sok örömet még hosszii-iiosszú időn keresztül!
Horváth

László

Debrecen

Internet kaktuszos szemmel - 3.
A mai kor egyik legdinamikusabban fejlődő ágazata a számítástechnika, azon
belül pedig az Internet. A „DEBRECENI POZSGÁSTÁR" folyóirat oldalain is
már több alkalommal jelentek meg olyan cikkek, amelyek az Internettel foglal
koztak, és aki az információs sztrádán böngészik, az nagyon jól tudja, hogy min
den cég, egyesület, szervezet ha az ad magára, a Világhálón megjelenik valami
lyen formában.
A DEBRECENI KAKTUSZGYŰJTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE is fel
zárkózott immár az Interneten megjelenők táborába, 2002. április végétől az elér
hetőségi címe http://dkke.movinet.hu.

Az oldalak alapnyelve a magyar, de az Internetes megjelenés ma már elvárja,
hogy angol kivonat is legyén az oldalon. Az oldal úgy van kialakítva, hogy a
német nyelvű oldalakat is megjelenítse, ez a rész még munkafózisban van.
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A szoros kapcsolat a román kaktuszgyűjtökkel (na meg a nyelvismeret) eretiményezte, hogy román nyelvű kivonat is megjelenik.
Az oldal folyamatosan fejlődik. Jelenleg az egyesületről ad tájékozatót, a
Pozsgástárat mutatja be, tartalomjegyzék szintjén, egy komoly képgyűjtemény
első fázisa is kész van, ami lexikon jellegű lesz. Nem maradhat ki az oldalról
az Interneten megjelenő más témával kapcsolatos hasznos oldalak link gyűj
teménye sem, de a magakció, keres-kínál rovat illetve a soron következő ren
dezvények is naprakészen megjelennek.
Egy kis statisztika: az oldalra egy számláló is felkerült, ami a cikk írása pilla
natában, azaz hét hónapra az oldal megjelenésétől, 1475-et mutat. Ez azt je
lenti, hogy az oldalt átlagosan naponta 8-an látogatják. Legtöbben - a beve
zetésnél több fórumon is reklámozva, - május 1-én tekintették meg, 49-en.
Heti látogatottság átlagban 59, a legmagasabb heti látogatottság 161 volt. Havi
átlag 207. A legmagasabb látogatott hónapban 322 voltak kíváncsiak az olda
lak tartalmára.
Legtöbben Magyarországról böngészték a honlapot, ezen kívül 38 más or
szágból. Itt megjegyzem ellenben, hogy ennél több országból látogatták meg
oldalainkat, akik az ismeretlen illetve az Internet szolgáltatói és kereskedelmi
hálózatok számadataiban foglaltatnak.
Igyekeztem a honlapot reklámozni minél több helyen, így a honlap linkje
megtalálható sok neves kaktusszal és szukkulenssel foglalkozó honlapon. Né
mely kereskedő, azért, hogy a linkje fenn legyen a D K K E honlapján, olyan
ajánlatot tett, hogy aki erről a honlapról jelentkezik nála, az bizonyos kedvez
ményt kap.
Ez a honlap r e m é l h e t ő l e g a magyar n y e l v ű kaktuszosok részére egy fo
lyamatosan fejlődő, sok információt nyújtó, kiinduló h o n l a p p á válhat,
ehhez t e r m é s z e t e s e n a kaktuszos gyüjtőtársak segítségét is k é r e m . Bár
milyen j a v í t ó s z á n d é k ú megjegyzést várok, sőt elvárok, annak érdeké
ben, hogy az e g y e s ü l e t ( D . K . K . E . ) ezen a m ó d o n is a h í r n e v é h e z méltó
an tudjon megjelenni. E-mail: kadar@freemail.hu.
K ö s z ö n ö m mindazok segítségét akik eddig is t á m o g a t t á k m u n k á m a t , és
előre k ö s z ö n ö m azok segítségét is, akik ezután segítik azt.
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Országok (38db)
No. Ország

Egyedi

% Grafikon

1 Magyarország
2 Ismeretlen
3 Internet szolgáltatái hálózat
4 Kereskedeltni hálózat
58 3,94% —
5 Cseh Köztársaság
" ^"12' 0,82% •
- ^ . ^ . . ^ ^ ^ ^
6 Szlovákia
7 Mexikó
8 Németország
9 0.61% 1
9 0,6Í%«
9 Románia
8 0,54% "
10 Spanyolország
i i Ausztria
7 0.48% 1
6 0.41% 1
13 Olaszország
6 0,41% 1
14 Oroszország
6 0,41% 1
15 Hollandia
'"'5"''^öy34<'ri
16 Nagy-Britannia
5 0.34% 1
17 Dánia
^'T a27% •>
18 Japán
'^''T"0,27%~"
19 Kanada
4^'¥,"27%''i
^ 20 Svájc
4 0,27% 1
21 Beígium
3 0,20% 1
22 Izrael
3 0,20% <
23 Svédország
20,14%'i
24 Ausztria
2 0,14% 1
25 Franciaország
2 0,14% •
26 Kormányzati hálózat
2 0,14% 1
27 Lengyelország
2 0.14% 1
28 Oktatási hálózat
29 Portugália
2 0,14% 1
30 Bulgária
1 0,07% '
31 Görögország
1 0,07% i
32 Hong Kong
1 Ö",07% '
33 Horvátország
1 0,07% !
34 Jugoszlávia
" 35 Litvánia
1 0,07% 1
36 Malajzia
1 0,07% 1
1 0,07% •
37 Málta
38 Ukrajna
1 0.07% 1

Kádár Csaba
Gyöníjbarát

Növényritkaságok

Agavé victoriae-reginae

Zusammenfassung:
In dent Teil. in welchem von dem Aulor iiber seltene Gallimgen widArten geschrieben
wird, .siiidjetzídieobengeiuumten Ta\a vorgeslelll.
Abstract:: Vie liLxons (dxn-e are reviewed by Ihe antlior who /lav inirodured unronunon genuses and species in
this ('(tlumn carlícr.

Agavé victoriae-reginae T. Moore. Az egyik legrendkívülibb növény az Agave-k
\ilágában. Santa Calarina, Monterrey, Neuvo Leon környékén, Coauhulia és Durago
területein honos. A tölevélrózsák általában egyesével nőnek, 15 cm hosszú, körülbelül 5
cm szélességű, keskeny, hosszúkás, tompa végű levelei vannak, kissé görbült belső rész
szel. A levél felső oldala konkáv, alsó oldala konvex alakú, a levél csúcsa felé ívelő bor
dázattal. A levél széleit és bordázatát fehér sávok és csíkok díszítik. Levéltövisei körül
belül 2 mm hosszúak, amelyek gyakran két kis (1,5-3,5 mm-es) hegyben végződnek. 4
m magas virágzatán általában krémszínű vagy sárgásfehér virág van.
Egyes irodalmak szerint több változata is ismert: A. victoriae-reginae fa. nickelsii (Hort.,
ex Rol.-Godd) Trel., mely A. femandi-regis (Berg.) néven is ismert. Ennek a fajnak
(változatnak) kevesebb és kisebb levele, és egy-két hegyben 12-15 mm-es végződik. A.
victoriae-reginae fa. omata Bret. Kisebb tennetű növény, csodálatos fehér mintázattal.
Irodalom: Innes C : 1993 The Handbook. OF. CACTI and Succulents

36. kép Tölil> c\

11/i.i.lc.s

\

i^ti>riae-reginae növényem

Fotó: Epresi László

Epresi László
Komárom

Könyvismertetés
Mary & Gary Irish: Agaves, Yuccas and Related Plants. A gardener' s guide.
(Agave-k, Yucca-k és rokon növények, kertészeknek szánt kalauz). Illusztnilta
Karén Bell. Tiber Press, Oregon, Portland 2{X)0. ISBN 0-88192^2-3 Az ára 25 £
A z utóbbi években olyan jellegű szakkönyv nem jelent meg, amely egy felöl az
Agavaceae és Nolinaceae családokkal ilyen részletességgel foglalkozott volna, más felöl
ilyen célzattal, tehát növénykedvelöknek, kertészeknek is szánva, sok gyakorlati útmu
tatót is adott volna.
Mint ezen első mondatból is kiderül, nem egy abszolút botanikai szemléletű, teljes
ségre törekvő, monografikus művet tart a kezében az olvasó, aki hozzájut, hanem mint
alcíme is utal rá, egy olyan írást, amely a legtöbb botanikai ismérvek (morfológiai, rend
szertani, alaktani leírás, elterjedés) mellett az ismert fajok többségének ismertetésén
belül, kitér fajonként az összetéveszthető, de más rokon fajokra is, a szaporítási alkalma
zás lehetőségeire. Számunkra, pozsgáskedvelők számára ezek a családok a címben jel
zett csoportjai azért is kedvesek, mert szukkulens életformájú a nemzetségei egy része, és
ezen genus-ok fajai szeretett kaktuszaink (és egyéb Amerikában élő pozsgás) nem kevés
egyedét veszik körül élőhelyükön, annak a flórának az elemeit képezve. Több közülük a
mi kontinentális éghajlatunk alatt is megél és télálló pozsgáskertünknek is tagjai lehet
nek. Sokrétűségét e műnek bizonyítsa tartalomjegyzéke. Az „Előszó" és „Köszönetnyil
vánítás után, az első részben a két család megismerésük és rendszerezésük történetéről,
elterjedésükről olvashatunk, nemzetségenként is tagolva e ismeretsor közlését. A máso
dik rész a nemzetségek leírásával foglalkozik, azok alaktani egyéb biológiai jelenségeik
jellemzésével, elterjedésüket és élőhelyüket is taglalva. A hamiadik rész a kertészeti és
tartási ismeretek részletezésével teszi teljesebbé müvünket, külön fejezetekben kitér\e a
dísznövények történetére, gazdaságtanára és a díszítés osztályozására, etnobotanikára,*
ültetésre, öntözésre, edényes tartásra, szárazság elleni védelemre, ivaros és ivartalan
szaporításra, a betegségekre, kór és károkozókra, valamint a tartási problémákra. A negyedik,befejezö rész taglalja a fajokat e könyvismertetésben már kiemelt erényekkel, s a
leírások jól bevált formáival.
Számos színes felvétel és rajz teszi tökéletesebbé e művet, és a végén határozókul
csokat ad meg az Agave-k és Yucca-k pontos identifikálására* valamint a nedves ker
tekbe alkalmazható (többségében enyhe éghajlatú) fajokat sorolja fel megjegyzéseket
téve igényeikről, majd „kislexikonnal", irodalomjegyzékkel és tárgymutatóval zárja.
Bármennyire nem monografikus és szigorúan tudományos ez a mű, mégis pontossá
gával sokrétű, teljességre törekvésével, gyakorlati tanácsaival, az elégedettség érzését
kelti az erőteljesen kritizáló hajlamúakban is.

Papp László
Debrecen

K e d v e n c

p o z s g á s a í n k

I V . :

Haworthia-k, Gasteria-k

Zusammenfassung: Der Verfasser legt die Eigenschaften und die Kultivierungsbedürfhisse
verwandíen Gattungen kurz dar und stellt einige Arten aufFoto dar.
Abstract: The author telis us about the characteristics
introduces somé species in picture, íoo.

der beiden

and the needs ofthe.se two cognate genuses. He

Ennek a cikkemnek keretében egyszerre mutatom be ezt a két nemzetséget. Ezt az
elgondolásomat indokolja, hogy mindketten a liliomfélék családjába tartoznak
(Liliaceae). (Ujabb rendszerekben a liliomfélék családját több családra bontották fel,
amelyek közül a címben szereplő nemzetségek az Aloe-kkal együtt az Asphodelaceae
vagy Aloaceae családba tartoznak. A szerk.) Egy részük származási helye a dél-afrikai
Karroo-sivatag és környéke, így azonos körülmények kellenek a tartásukhoz.
A Haworthia fajok levelei vastag, húsos vagy bőmemüek, sűrű tőrózsában állnak.
Leveleinek díszítő hatását még az is fokozza, hogy levelek színén vagy fonákján sorba
rendeződött érdes, fehér szemölcsök vannak.
A Gasteria fajok levelei is húsosak, nyelv alakúak, némelyik faj levelei foltosak,
szemölcsösek, de a pozsgás levelek átellenesen két sorban állnak vagy spirálisan csa
varodottak.
A két nemzetség különleges szépsége levelein és alkatukon alapszik, míg fehéres
vagy pirosas virágaik jelentéktelenek.
Mindkét nemzetség meghatározását hátráltatja, hogy a természetben jó néhány
hibridjük is létrejött, sőt több cultivar-t is ismerünk.
A Haworthia-k közül többen tipikus „ablakos" növények. A „belső" fotószintézis
miatt különösen érdekes a Haworthia faj, a cymbiformis (csónak alakú) és a
maghanii.
Megtartásukhoz a következőket tudom javasolni. Minden év tavaszán átültetem őket.
A földkeverék ugyanaz, mint a többi pozsgás növényemé. Jól sarjadzó növények, így a
szaporítás gondja is megoldott. A nyári tűző napfényt nem tudják elviselni, levelük
megpirosodik és a fejlődésük lelassul, a túlzott sokkhatásra esetleg el is pusztulnak.
,Aíásodlagos", szórt fény mellett, ill. árnyékolva szépen fejlődnek. Télen világos helyen,
hűvös 8-12 "C hőmérsékleten, kevés öntözéssel tartom őket. Az év többi részében is
ügyelek a túlzott öntözés elkerülésére, de óvom őket a tartós kiszáradástól is.
Gyűjteményünk érdekesebb növényei a következők:
Haworthia tortuosa, H. tessellata, H. cymbiformis, H. reinwarddi. H. fasciata. H.
truncata, H. pumila.
Gasteria verrucosa, G. ernesti-ruschi, G. disticha, G. biformis, G. mollis.
Irodalom:
Haage, W. 1965.: Das praktische Kaktenbuch in Farben, Radebeul
Sajeva, M. Costanzo. M . 1999.: Succulents 11. The new illustrated dictionary
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39. kép Haworthia fasciata

Kedvenc po/.sgásaink IV.

40. kép Haworthia cymbiformis
Fotó: Druzsin József

Fotó: Druzsin József

kedvenc po/siiásaink IV.
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> •! : , I, .1 11,,! ! ili>>M (;. verrucosa (jobbról)
Fotó: Druzsin József

Druzsin József
Érdliget

A Sansavieria
Erősen szukkulens,
Zusammenfassung:_In
Ausbreitungsbereiche,
Kultivierungsbedürfnisse,

nemzetség

szárazságtűrő fajai, és változatai

I.

diesem Ariikéi kann Uber eine vernachlassigte Pflanzengattung, über
die Namengebung, den Aufbau, die Eigenschaften des Lebensrautnes,
die Vermehrung und den Pflanzenschutz ihrer Arten gelesen werden.

die
die

Abstract:_A disregarded plánt genus is introduced by this author. You can read about the dispersal areas,
the anatomy, the propagation and the protection of these plants. After that you can get information about
the specialities of their habitats and the circuinstances of their cultivation.

Az ismert dísznövény kevésbé ismert, sokszor erősen szukkulens fajaival,
eredetével, tartásával szeretném megismertetni az olvasót.
Sokszor a legismertebb növénycsoportok a legismeretlenebbek. A Sansavieria
név hallatán mindenkinek beugrik az egyik legközönségesebb szobanövényünk a
S. trifasciata, hosszú, kard alakú, csíkos leveleivel, de más nem igazán. Pedig a
nemzetségnek 60-70 vagy több (szerzőnként különböző) faja, és seregnyi válto
zata ismert. Talán az eltérő tartásmód és a nagyobb méret miatt a pozsgásgyűjtők
tábora sem fedezte fel őket, sőt nem is igazán gondol rájuk, mint szukkulens nö
vényekre (hasonlóan, mint a Hoya-k, Pelargonium-ok, vagy pozsgás Bromelia-k
esetében). Pedig a nemzetség j ó néhány faja szinte „pozsgasabb" sok ismert és
kedvelt szukkulens félénél. Szinte konvergens példákkal szolgálnak más növény
csoportok szárazságtűrő fajaihoz. Vannak Aloe-khoz, Agave-khoz, Bromeliakhoz, Gasteria-khoz, Haworthia-khoz, sőt ezek meghatározott fajaihoz hasonló
megjelenésű növények e csoportban. Ennek ellenére tudomásom szerint Magya
rországon magánszemély alig akad, aki komolyabb Sansavieria gyűjteménnyel
rendelkezik, csupán közgyűjteményben találhatók meg kisebb-nagyobb számban
(pl. az ELTE Füvészkertben van jelentősebb gyűjtemény, vagy a Debreceni
Egyetem Botanikus kertjében.)
Néhány éve (évtizede) még, mint kultúrnövény is több fajuk volt ismert és elter
jedt. Népszerű volt a mai gyakori S. trifasciata v. laurenti mellett a S. cylindrica,
S. grandis, S. longiflora (vagy kirkii), valamit a S. trifasciata törpe kultúr válto
zatai is („hahnii", „Silver hahnii", „Golden hahnii"). A cserepes dísznövényvá
laszték bővülésével azonban fokozatosan kimentek a divatból, a kereskedelem
számára eladhatatlanná váltak. (Egy kertész ismerősöm mesélt egyszer egy üveg
háznyi virágzó S.cylindrica konténerbe zúzásáról. Szomorú, hogy egy növény is
divatjamúlttá válhat, gondoljunk csak a kukoricalevélre, könnyező pálmára vagy
a dáliákra.) Saját tapasztalatomból mondhatom, hogy még a régen elterjedt fajok,
változatok beszerzése is mára igen nehézzé vált, szinte csak botanikus kertekből
lehetséges.
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Az - egyébként kiváló - szukkulens szakirodalom (Jacobsen, Sajeva,) is v i 
szonylag mellözötten kezeli a nemzetséget; megemlítik, de igen kis terjedelmet
biztosítanak számára, és csak a fajok töredékét ismertetik.(A felsorolt irodalmak
többségének nem is lehetett célja, terjedelmi okokból, a nemzetség részletes is
mertetése, ráadásul az életmódjuk is gyakran vitatható e fajoknak. A szerk.) Rá
adásul az utóbbi időben a fajok rendszerezésében igen nagy a zűrzavar. Szeret
ném most bemutatni, népszerűsíteni a méltatlanul „elhanyagoh" Sansavieria-kat.
A Sansavieria-k. elterjedési területe a trópusi Afrika, Madagaszkár, India, Ceylon
szavannás, ligetes területei. Linné a Sansavieria-kat még az Aloe-khoz sorolta,
ahonnan 1763-ban választotta le Vincentus Pentagna, és adta nekik a
Sanseverinia nevet Raimond de Songro San Seviero olasz herceg (1710-1774)
tiszteletére. Ebből a névből 1794-ben Thunberg alkotta meg a mai is használatos
nevet. A Németországban alkalmazott Bogensehnenhanf, Bogenhanf (íjkender)
név utal a Sansavieria-ák eredeti felhasználására: zsinórokat, hálókat és íjbúrokat
készítettek a növényekből. A Sansavieria-kat kezdetben az Aloe-khoz, később a
liliomfélék családjába, legutoljára az Agave-khoz (Agavaceae) sorolták
(H.Jacobsen).
A Sansavieria fajok többnyire rövid gyöktörzsű, és talaj feletti szár nélküli növé
nyek, de vannak kivételek is. Levelük gyakran kard, vagy hengeres keresztmet
szetű, bot alakú. A levél keresztmetszete (lapos, félkör, kör) utal az élőhelyük
környezeti viszonyaira. A levél lehet zöld, világos vagy sötétbarna színű. Jellem
ző faji bélyeg, hogy a gyökérsarjakat föld alatt vagy föld felett hozzák. Viráguk
illatos, összetett fürt, buga, fejszerűen vagy hosszan elnyúlóan fürtös.
Tartás:
Talán a legigénytelenebb, legkönnyebben tartható növények. Vegetatív fejlődé
sük igen szélsőséges körülmények között is megfelelő lehet, de virágfejlődés csak
kellően meleg, száraz és világos adottságok által történik meg. Virágzás után nem
hal el a virágzó hajtás (mint az Agave-knál), csak a fejlődés, levélképződés feje
ződik be a virággal. Kultúrában, a mi éghajlatunkon gyakran elmarad a virágzás.
Tartási körülményeik meghatározásánál általános szempontként fogadhatjuk el,
hogy a vízraktározás foka alapján a lapos, vékony levelűeket nedvesebb, félár
nyékos, a robosztus, hengeresebb fajokat pedig naposabb, szárazabb körülmények
között tartsuk. A szakirodalom általában nem javasolja a teljes napfényt, de ta
pasztalatunk szerint, megfelelő szokatással, különösen az utóbbi csoport, jobban
fejlődik ilyen körülmények között. A kevésbé pozsgás fajok a közvetlen nap
fénytől élénk színüket elveszthetik, fejlődésük lelassul, viszont gyakran pont így
hoznak virágot.

208 DEBRECENI

POZSGÁSTÁR

A Sansavieria nemzetség

Az öntözésre nyáron nem igényesek, de a rendszeres vízutánpótlást meghálálják,
s a két öntözés között érdemes kivárni, hogy a talaj felszíne kiszáradjon. Téli
időszakban viszont csak mérsékelt öntözést igényelnek, és azt is csak olyankor,
ha a helyiség hőmérséklete meghaladja a 20 °C-ot. Rendkívül érzékenyek a lehű
léssel egyidejű túlöntözésre. Ebben az esetben a föld alatti részei elpusztulnak, és
már csak a levelek kidőlését észleljük. A levegő magas páratartalmát nem igény
lik, de nem is érzékenyek rá.
Kifejezetten melegigényes növények. Nyáron 25-30 °C-on fejlődnek a legmegfe
lelőbben, de télen sem szabad 15 °C alatt tartani, még éjszaka sem. (Szárazon az
erőteljesebben pozsgás fajok jól bírják az 5-10 °C éjszakai lehűlést! A szerk.)
Az ültetéshez használt földkeverék legfontosabb jellemzője, hogy laza, j ó vízát
eresztő legyen. A talaj összetételében a szakirodalom ellentmondásos. Az egyik
oldal a nehezebb, enyhén agyagos, köves, de laza talajt, a másik a kaktuszföldek
hez hasonló, homokos, esetleg tőzeges (pl. Florasca B) keveréket javasolja. Vé
leményem szerint ennek jelentősége kicsi, ha a talaj szerkezete elég levegős. Az
ellentmondás valószínűleg onnan ered, hogy az agyagtartalom rontja a talaj laza
szerkezetét (túlöntözés mellett könnyebben elpusztulhat a növény), viszont a talaj
tápanyagellátása és víztartás szempontjából kedvezőbb lehet, csökkenti a táp
anyag kimosódást, és talaj-élettanilag is előnyösebb. Valószínűleg ennek köszön
hető, hogy az agyagos talaj sok esetben igen erős, robosztus növényeket produkál.
Az ültető edény milyensége fontosabb szempont. Az a sokat hangoztatott, de
véleményem szerint sok növényfaj esetében értelmetlen tanács, miszerint mindig
csak egy fokozattal nagyobb cserépbe ültessük növényünket, a Sansavieria-knál
teljesen helytálló. Talán a Sansavieria-kra jellemző, viszonylag gyér, sekély és a
talajfelszín közelében terjeszkedő gyöktörzs és gyökérzet számára kedvezőbb a
kisebb tömegű (esetleg kötöttebb) közeg, különösen ha túl mélyre ültetik a nö
vényt. Sokszor szűkös, repedt cserepekben jobban fejlődnek, mint egy tágasabb
edényben. Ezt a tulajdonságot használják ki (főleg a németeknél divat), hogy
egyes fajokat (pl.: S. grandis) léckosárban felfüggesztve, az orchideákhoz hason
lóan tartanak, de ezt tudomásom szerint a növények természetes életmódja nem
indokolja. Mindenesetre csak akkor ültessük át a növényt, ha az már elkerülhe
tetlen. A tápanyag utánpótlásra inkább gyakori, öntözővízzel adott, kis töménysé
gű tápoldatot (pl.: Wuxal) javaslok. Fejlődési időszakon kívül, ezt mérsékeljük.
Ügyelni kell rá, hogy a cserép kellően masszív, erős legyen, ugyanis több faj, az
igen intenzív növekedésével eldeformálhatja, szétfeszítheti azt. Az inkább széles,
mint magas tálak a legmegfelelőbbek a számukra.
Szaporítás:
Magvetés: Nálunk ritkán alkalmazott eljárás, mivel a növények ritkán virágoznak,
valamint a vegetatív szaporítás sokkal egyszerűbb. A virágokat kézzel érdemes
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beporozni, leglíedvezöbb késő este. A narancsszínű mérgező bogyók kb. 3-5 hó
nap alatt érnek be. A magok max. 0,5 cm. földtakarás alatt, párás körülmények
között, meleg helyen 4-6 hét alatt kikelnek. A pozsgasabb fajok fiatal példányai
kezdetben a kifejlett növénytől eltérhetnek; általában laposabb, vékonyabb leve
leket hoznak. Különböző fajok gyűjteményekben egymással összeporzódhatnak,
hibridizálódnak.
Vegetatív szaporítás:
a) Legegyszerűbb a tőosztás, azaz a kellőképpen fejlett oldalhajtás leválasztása.
A vágási felületet gombaölő szerrel vagy faszénporral kell kezelni, és a nö
vényt egy ideig csak óvatosan szabad öntözni. Ennek a szaporítási módnak a
hátránya, hogy a növényről csak kevés oldalhajtás nyerhető, sőt egyes fajok
alig hoznak sarjakat.
b) Hatékonyabb szaporítási mód a levéldugvánnyal való szaporítás. Éles késsel
a levelet 10-15 cm-es darabokra vágjuk. A növény húsossága itt is fontos
szempont. A laposabb leveleket 1-2 napig, a pozsgásabbakat 1-2 hétig beszá
radni hagyjuk, majd nedvesebb, párásabb, vagy szárazabb körülmények kö
zött gyökereztetjük. A közeg lehet homok, perlit, tőzeg, vagy ezek keveréke,
amelybe 1-2 cm mélyen (legjobb ferdén) dugjuk a leveleket, és
gombaölőszeres vízzel öntözzük be. Ezután meleg, de árnyékos helyre teszszük. Azt, hogy sikerrel jártunk, a képződött gyökérből előbújó növényke jel
zi. Ez néhány héttől, akár j ó néhány hónapig is eltarthat, körülményektől, és
fajtól függően. A csíkos változatok szaporítása levéldugvánnyal igen érdekes
problémákat vet fel. A kertészeti szakkönyvek azzal zárják le a kérdést, hogy
nem lehet, mert a növény visszaüt az eredeti, teljesen zöld típusra. Ez nem
minden esetben van így. Valószínűleg a gyökér, vagy a kibújó hajtás eredési
helyétől függően lehet a tiszta zöldtől, a teljesen sárga (klorofillhiányos,
életképtelen) változatig, valamint ezek különböző arányú kombinációjáig
sokféle klónt előállítani. (Az egyik legérdekesebb változat - amelyet szintén
Janakidisz Demetertől kaptam - egy olyan S.gigantea , amelynek minden új
levele és sarja, különbözőképpen színeződik.)
Növényvédelem: A Sansavieria-k alig fogékonyak a betegségekre és a kártevőkre.
A túlöntözés miatti gyökérrothadás, ezenkívül Fusarium fertőzés, pajzs- és gyapjastetű károsítás szokott leggyakrabban előfordulni. Ez utóbbiaknál a mechanikai
eltávolítás is elég szokott lenni, de ha ez nem hoz eredményt, akkor B i 58 hasz
nálatajavasolt. Gombafertőzéseknél Fundazol vagy Zineb oldattal való kezeilés a
megfelelő.
Folytatjuk!
Marticsek János
Cegléd

V I T A F L Ó R A 8 kaktuszok tápoldata
összetétel: 3,5% N, 7,5% P 0,7,5% K O+mlkroclemek. Felhasználás: Különl'cle kaktuszok cs puzsgás növcnyek neveléséhez.
Biztosltja a növény fejlődéséhez és dús virágzásához szükséges tápanyagokat. Adagolás: 2 liter önlözövizhez 6 ml (I kupak) tápoldal szükséges,
nyáron 10-14 naponta. Kerüljük a túladagolás!
Gyártja é s forgalmazza:

VITAFLÓRA Kft., 8248 Nemesvámos, Pap 1. u. 45. • Tel./fax: (88) 265-902
Kcrtészelekel ballonos k i s z e r e l é s b e n k e d v e z ő áron k i s z o l g á l u n k .

Harmadik.
Zusammenfassung: Der bekannte Sammler berichtet über die gut gelungene Ausstellung in Orosháza, wo
20 Aussteller ihre schönsten Pflanzen gezeigt habén, indem die Fotós des Debrecener Vereins die Wande
dekoriert habén.
Abstract: The well-known cactus collector reports on their succesful exhibition of cacti organized in
Orosháza w/tere 20 exhibilors showed their nicest plants. The photos ofthe Cactus Collectors' Society of
Debrecen decorated the walls.

Harmadik alkalommal került megrendezésre Orosházán, a Petőfi Művelődési Házban, a
Dísznövénykedvelők Klubja rendezésében, a kaktusz és pozsgás növények kiállítása 2002.
június 7-9.-én. A kiállításon 20 gyűjtőtárs, mintegy 45 négyzetméteren állította ki arra
legérdemesebb növényeit, és közülük 9-en éltek az árusítás lehetőségével. Külön
megtiszteltetés volt számunkra, hogy klubtagjainkon kívül meghívott gyűjtök is kiállítottak,
emelve a kiállítás színvonalát. így megcsodálhatta a nézőközönség Fierer Kelemen László és
Balogh László budapesti. Sajti Sándor gyulai. Molnár Zsigmond erdőbényei, Rácz László
debreceni. Juhász Gábor hódmezővásárhelyi. Nagy József békéscsabai. Deli Tamás
gyomaendrödi és Nagy György János szeged-kiskundorozsmai gyűjtő növényeit, valamint
klubtagjaink közül Szabó Imre, Tóth Tibor, Soós Béla, Dr. Erostyák Mihály, Hankó András,
Kunos Sándor, Fodor Irén, Sín János, Gábor Sándor, Nádasdi Zoltán és Kiss László kiállítási
anyagát.
Hasonlóan emelte a kiállítás értékét és az esztétikai élményt a koncertteremben körben, - a szó
szoros értelmében vett körítésként - elhelyezett paravánokon levő 127 db színes fotó. A
kaktuszokat és az egyéb pozsgás növényeket ábrázoló képeket a Debreceni Kaktuszgyűjtők
Közhasznú Egyesülete bocsátotta rendelkezésünkre. Továbbá két nagyméretű térkép segített
eligazodni a főbb kaktusznemzetségek elterjedési területét, illetően az érdeklődő közönség
számára. Az egyiket a DKKE tagjai, míg a másikat Soós Béla és az orosházi klub más gyűjtői
készítették.
A kiállítás helyszínéül szolgáló koncertterem tágas elhelyezést biztosított a kiállítási anyagok
és az árusításra szánt kollekció elhelyezéséhez. A nézőközönség megítélése és véleménye
szerint a gyűjtők által kiállított növények kultúrált és esztétikus formában lettek bemutatva,
amely nagyrészt Pokomíné Zsuzsa orosházi dekoratőr tehetségét és ötletességét dicsérte.
Hátrányosan befolyásolta az összbenyomást, hogy a terem nem rendelkezett természetes
megvilágítással, és a sárga falfelületből eredően sárgás tónus uralta a teret és a kiállított
növényeket.
A véletlen és a Művelődési Ház vezetésének szándéka úgy hozta, hogy a kiállítás időpontja
egybe esett a budapesti kiállítás időpontjával. Az történt ugyanis, hogy az eredetileg májusra
tervezett kiállítás időpontját a Művelődési Ház vezetése későbbre tette át, egy másik kiállítás
soron kívüli megrendezése miatt. Sajnálatos módon ennek az lett az eredménye, hogy
kevesebb iskolás gyermek és iskolás csoport látogatta meg a kiállítást, mivel ekkorra esett az
iskolai kirándulások ideje is. Összességében több mint 600 fizető látogató volt kíváncsi a
bemutatott növényekre. A budapesti kiállítással való időbeni egybeesés miatt több környékbeli
érdeklődő és főként gyűjtő a budapesti látogatást részesítette előnyben.
A meghívott vendégek és a kiállításon résztvevő gyüjtőtársak véleménye szerint szép és jól
megrendezett kiállítással sikerült bemutatni a kaktuszok és egyéb pozsgás kedvelő gyüjtőtársak
növényeit. A kiállításon szerzett tapasztalatok remélhetőleg hozzájárulnak a 2003. évi kiállítás
hasonló szintű megrendezéséhez.
Az Orosházi Dísznövénykedvelők Klubja ezúton is köszönetét fejezi ki a meghívott és helyi
gyűjtőknek a részvételükért, és a DKKE-nek a dekorációs támogatásért!
i ' i '
Kiss László
Orosháza
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Fotó: Kiss László

művét,- az egész nemzetséget a fran
cia tudósról Adansonia-nak, - a ma
j o m kenyérfát Adansonia digitata L . nak nevezte el.

A cikkekben * -gal jelzett kifejezé
sek, fogalmak, nevek szerepelnek a
Pozsgás kislexikonban.
Atoll: (Maldivi: gyűrűzátony ko
rallgyűrű) Jellegzetes korallépítmény
(telepes csalánozó fajok meszes vá
za). Egy vagy több helyen nyitott
gyűrű alakú szigetek, amelyek tágas
és sekély lagúnát zárnak közre.
Gyakran vulkáni kúpokat vagy kris
tályos kőzetekből álló szigeteket
öveznek, vagy tenger alatti hátakon
ülnek. A szigetek kiemelkedésével a
korallgyűrűk a felszínre emelkedhet
nek akkor akár lOOOm hosszú, a ten
gerszintjétől 2-3m , magasak és öszszesen 100-2000 m vastagok is le
hetnek. Leggyakoribbak Polinéziá
ban,
Mikronéziában
és
KAusztráliában.
Michael Adanson: (1727-1806)
Francia természettudós, 1748 és
1753 között az afrikai Szenegálban
élt, ahonnan hatalmas növénygyűj
teménnyel tért haza. 1757-ben kiadva
nagyszabású
művét
a Histoire
naturella du Sénégal-t amelyben le
rajzolta és leírta a majomkenyérfát,
amit baobabnak nevezett el. A név
valószínűleg az arab bu hibab szóból
származik, ami „sokmagvú termést"
jelent. Linné bár ismerte Adanson

Sensu stricto: (latin) Szűk érte
lemben , a szó szoros, szigorú érte
lemében vett valaminek a jelentése,
jelenségek megítélése.
Sensu lato: (latin) Széles érte
lemben, a szó széles, tág értelmében
értve, jelölve valamilyen jelentést,
jelenséget. E két szót általában tu
dományos írásokban használják.
Etnobotanilta: (görög-latin nép
rajzi növénytan) A botanikának azon
alkalmazott és
interdiszciplináris
(tudományok közötti, határtudomá
nyi) ága, amely az emberi kultúra és
a növényvilág kapcsolatát kutatja, pl.
az emberi nyelvben szereplő növény
vagy, a növényi részek elnevezése
alapján, a táplálkozásra, eszközökre,
gyógyításra használt, s a hit világá
ban szereplő növények alapján.
Identifiltálás: (latin azonosítás,
beazonosítás, (határozás),
azono
sulás.) Rendszertani, rendszerezési
értelemben egy faj, egy egyedének az
alaktani, szövettani stb. jellegei
alapján való azonosítása, maghatáro
zása. Az identifikáció akkor lehet
eredményes, ha a faj leírása megfe
lelő mélységű vagyis kielégíti a faj
leírás minden kritériumát, vagy a
határozókulcs amely alapján határo
zunk egy rokonsági körön belül, ha
sonló alaposságú.

Egyesületünk 2003 I. félévi programja
Január 25.:

Egyesületi összejövetel
2003. év terveinek megbeszélése az elmúlt és tapasztalatainak tükrében.

Február 22.: Egyesületi összejövetel.
Előadás
1. Dr. Gellén János .: Szárazságtűrő növények a Namíb sivatagban
2. Közgyűlés: Tervezett napirendi pontok:
a / 2002. évi pénzügyi beszámoló előterjesztése (Antal Károly)
b / 2003 .évre a költségvetés előterjesztése (Antal Károly)
c/ Egyebek
Március 29.: Egyesületi összejövetel
Közgyűlés: Abban az esetben, ha a február hónapra meghirdetett közgyűlés
megfelelő létszám hiánya miatt nem volt szavazatképes.
Tervezett napirendi pontok a februári tervezettel azonosak.
Április 19-21

Árusítási lehetőség a Nagyerdei Kultúrpark-ban

Április 23:

Föld napja Rendezvény a Nagyerdei Kultúrpark-ban

Április 25-26

Kaktusz és egyéb pozsgás növények kiállítása és vására.
Képkiállítás a balmazújvárosi Művelődési Házban

Április 26.:

Egyesületi összejövetel. Előadás.
Papp László.: A pozsgás életforma élettani alapjai és lehetőségei.

Május 1:

Munka ünnepe. Árusítási lehetőség a Nagyerdei Kultúrpark-ban

Május 9-10:

Kaktusz és egyéb pozsgás növények kiállítása és vására.
Képkiállítás a derecskéi Művelődési Házban

Május. 16-18.: Orosházi Kaktusz és egyéb pozsgás kiállításon és vásáron részvétel
Május 24-Június 1: Kaktusz és egyéb pozsgás növények kiállítása és vására. Képkiállítás
Kovács Máté Városi Művelődési Központban Hajdúszoboszlón
Május 31.:

Június 5-6

Előadás a hajdúszoboszlói Művelődési Központban
Előadó: Dr. Debreczy Zsolt.: Növényzeti övek és pozsgás életforma
Kaktusz és egyéb pozsgás növények kiállítása és vására.
Képkiállítás a tiszacsegei Művelődési Házban

Június 7-8-9: Országos dísznövény kiállítás és vásár. A MKOE közgyűlése.
(Közös felutazás szervezése a részvétel érdekében.)
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Egyesületünk közleményei

Egyesületi összejövetel: Előadás.
1. Mező Szilveszter. Venezuela csodálatos növényvilága.
2. Augusztus 18-20 Országos kiállításunk megbeszélése és szervezése.

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

Debreceni Gönczy Pál általános iskola Kaktusz és pozsgás szakkör
Foglalkozások: Egyesületünk a szakköri foglalkozásokat, az iskola szaktanárainak közreműködésé
vel és segítségével minden szerdán délután tartja 14,30 és 16,00 óra között.
A szakkör tagjainak biztosítjuk az egyesületi összejöveteleken való részvételt.

Jövedelemadó 1 %-ának felajánlása
Kérjük kedves olvasóinkat, gyűjtötársainkat, s mindazokat, akik tevékenységünkkel szim
patizálnak, (és erre lehetőségük van) szíveskedjenek az adó 1 %-felajánlásával, 2003.
évben is segíteni egyesületünk munkáját, amit előre is köszönünk.!
Egyesületünk neve: Debreceni Kaktuszgyűjtők Közhasznú Egyesülete
Címe: 4032 Debrecen, Poroszlay út 38. II./.5 sz.
Levelezési cím: 4015 Debrecen, Postafiók 82
E-mai: raacko ©movinet.hu
Telefon.: (52) 481-985
Fax: (52) 447-027
Adószámunk: 18555220-1-09
Számlaszámunk: Hajdúsámson és Vidéke Takarékszövetkezet 6 0 5 0 0 0 3 2 - 1 4 0 0 0 0 7 2 - 0 0 0 0 0 0 0 0
(Az 2002 évben gyűjtőtársak és egyesületünk tevékenységével szimpatizálók 1 %-os felajánlásából
az APEH 187. E z e r ^ összeget utalt át egyesületünk számlájára, amit a Pozsgás lexikon kiadására
fordítottuk.)

2003. évi tagdíj, folyóirat és P. lexikon előfizetése
Egyesületünk 2003. évben változatlanul meghagyta a tagdíj és folyóirat előfizetési feltételeit.
Tagdíj :2,500 Ft, melyből a folyóirat előfizetés 2,400 Ft

Befizetési határidő: 2003. március 15

Pozsgás lexikon előfizetése I. évfolyam (48) lap 1,500 Ft

Befizetési határidő: 2003. Január 31

Pozsgás lexikon leíííző várhatóan 2003 II. félévére készül el. Ára előreláthatólag 700 Ft + postaköltség

A magrendelés esetén kedvezményt kapnak mindazok, akik ezen összeget egyesületünk címére, fenti
határidőre befizetik. Erre vonatkozó bővebb információ a 2003. évi maglistában található.

PEDIOCACTUS

K N O W L T O N I I L. Bensőn

(1960)

Zusammenfasung: In diesem eine Ari darslellenden monograplii.schen Ariikel kann ül>er die
Syslemniisiernnf;. die Venvandlsclmfl. die morpliologischen und phanologisrhen líigenschaflen. die
Pflanzengeografie. die Ökologie. den Pflanzensrlmlz und die Kullivierung der Ari und der Gallung gelesen
werden.
AgstracI: By iniroducing one species you can read about the .'iysteinatization of this species and the
Pediocactus genus in this monographic article. You can get information about their relationships,
morphological and phenological features, their phytogeography, ecology, protection and about their
cultivation.

Backeberg-féle rendszer (1966):
Család: Caclacea
Alcsalád: Cereoideae
Boreoechiiiocacti scoport
Nemzetség: Pediocactus

Anderson 2001 (lOS Cacteceae Rendszer
tani Csoport) lényegében elfogadja
Buxbaum rendszerét

F, Buxbaum 1962 (kiegészítve 1971-ben):
Család: Cactaceae Lindl.
Alcsalád: Cactoidcae F. Buxb.
Tribus: Cacteae F. Buxb.
Subtribus; Tliehcactiiiae F. Buxb.
Thelocactus vonal
Nemzetség: Pediocactus Br. Et R.
A Pediocactus knowltonii L. Bens. (47. sz. kcp)
fajt az utolsó pillanatban gyűjtöttek fbldmarkoló gépek által összehordott törmelékből.
Amikor a típusfajt gyűjtötték, összetévesz
tették a P. simpsonii var. simpsonii illetve a
var. ininor (48 sz. ((('pjfiatalkori példányaival.
Alapvető különbség a tövistípusban van,
ezért Bensőn 1961-ben kiegészítette a P.
knowltonii faj leírását. A típusfaj Knowlton
gyűjtőszámával: 288314, a Pomona Főiskola
herbáriumában van. A típushely La Boca-tól
1 mérföldre található délre Coloradoban ( 8as szekció északnyugati rész, San Jüan me
gye, Új-Mexikó). Backeberg (1976) a P.
knowltonii-l áthelyezte a P. bradyi alá
47. kcp Fiatal, virágzó Pediocactus knowltonii
Fotó: Papp László

varietas-kétlt.

Toltineya knowltonii szintén szerepel az irodalomban.
A nemzetségnév, „Pedio-,, (pedion ógörög) alföldi, síksági kaktusz névre utal, de ezt
csupán tévedésből -feltételezett csak síksági, (Nagy központi síkság) elterjedése miatt
kaphatta, hiszen magashegyvidéki fajok is tartoznak a nemzetségbe. A knowltonii elneve
zés megtalálójára, Fred G. Knowltonra emlékezik.
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NEMZETSÉG

Fosszilis leletek híján a nemzetség megjelenésének időpontja csak merő találgatás. Nagy
valószínűséggel a pliocén végén már kialakultak és még a jégkorszakok előtt terjedtek el
észak felé, miközben adaptív radiációval újabb és újabb ta.xonok fejlődtek ki, amelyek
már ekkor izolálódhattak, majd az észak-amerikai jégkorszakokban az a izoláció tovább
folyt i l l . sok összekötő populáció kipusztulhaton és a fajok egy része délre szorult ill. déli
vagy sajátos (déli) kitcttscgü populációi maradtak meg. A glaciálisok végén újra
északabra terjedtek, főleg a hegyi fajok (P. simpsonii agg..'í/..v-. kép) míg a folyó mentiek
és fensíkiek lokális terjedésbe kezdtek. Ezért tarthatjuk őket endemikus rcliktum
(benszülött maradvány) fajoknak.
A nemzetség első példányát Engelmann a Simpson-expcdícióval gyűjtötte 1876-ban,
melyet gömbös növekedése miatt az Eclünocactus simpsonii -nak neveztek el. Később a
Mamniillaria-khoz sorolták. A Pediocactus nemzetség nevet Britton és Rose (1913-ban a
Britton és Brown-ban) javasolták és hozták létre. 3 fajt ismertetett Britton és Rose a
Cactaceae, I919-I923 című munkájukban. Majdnem 60 évvel Engcltnann publikációi
után, mintegy 60 évvel ezelőtt fedezték fel a P. peeblesianusA az arizonai Holbrook kö
zelében. 4 új taxon- a P. paradinei.(53. sz.. kép) P. knowltonii, P. peel^lesianus var.
fickeiseniae és a P. lyradyi - a 50-es évek végén, 60-as évek elején került elő. Lyman
Bensőn 7 fajról tesz említést. Könyvében, amely 1982-ben jelent meg, Bensőn, 19611962; Frank, 1963, 1965; Kladiwa, 1963 referenciáira támaszkodva az alábbi felosztást
adta:
Sectio 1.

PEDIOCACTUS

P. simpsonii
var. a. simpsonii
b.

niinor

c. robustior
P. bradyi
P. knowltonii
P. paradinei
P. sileri
Sectio 2.

NAVAJOA

P. peeblesianus
var. á. fickeiseniae
b. peeblesianus
Sectio 3.

TODMEYA

P. papyracantliiis
Anderson (2001) interpretálva saját és Hail
és munkatársai (1981) vizsgálatait és az lOS
Rendszertani Csoport véleményét amelynek
az eredménye a felosztást is érintette:
Sectio 1. PEDIOCACTUS
P. simpsoni
var. minor

4S. kcp l'cdiocactu.s simpsonii var. minor
toló: Papp Lás/ió

Sectio 2. NAVAJOA
P. peeblesianus

Pediocactus knowltonii
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var. robustior
P. liermannii
P. brandy i
P. knowltonii
P. paradinei
P. despainii
P. winkleri
A P. sileri-t és a P. papyracanthus-t a Sclerocactus nemzetséghez sorolták.
A fajok Hochstatter szerint 1990-ben: Pediocactus simpsoni, liermaníi, bradyi, Icnowltonii,
paradinei, sileri, peeblesianus, winkleri, despainii, papyracanthus.
A Pediocactus-ok kulcsfontosságtiak az Egyesült Államok kaktusz nemzetségeinek újra
rendszerezésében. Közbenső helyet foglalnak el egyik oldalról az Echinocactus-ok, más
részről a Coryphantiia-k és a Mammillaria-k között. Ezeknek a csoportoknak az osztályo
zása elsődleges fontosságú a Cactaceae család átszervezésében. A Pediocactus-ok rokoni
kapcsolatai más nemzetségekkel még nem teljesen ismertek. A közelálló nemzetség a
Strombocactus Britton és Rosc(54. sz. kép) (Turbinicarpus [Backeberg] Buxbaum és
Backeberg), Sclerocactus Britton és Rose (55. sz. kép). J. M . Porter (1999) szerint nem
túlságosan közeli rokonai a Sclerocactus-oknak
A nemzetség legnyilvánvalóbb jellemzői: (1) az inkább szemölcsös, mint bordázott törzs
(hajtás) tagolása (2) a virág helyzete (fiatal areolákból, azok felső, határoló részéről fejlő
dik) (49. sz. kép) (3) a termés felnyílása, (4) a virág nagyon hasonlít a Echinocactus virág
típusra, (5) a hilum helyzete.
A F A J MORFOLÓGIAI JELLEMZÉSE
Nagyon kicsi, nehezen észrevehető növény. Magányos vagy a több hajtása révén kisebb
párnákat alkot.
Hajtás: 3,8 cm magas, ±2,5 cm átmérőjű, alig emelkedik ki a talajfelszín fölé;
Szemölcs: hengeres, kúpos, 1,5-2,5 mm hosszú, 1,5-2 mm átmérőjű;
Areola: 1-3 mm-ként találhatóak, ±1 mm a legnagyobb 0 ; sűrűn tövises, amelyek azon
ban nem takarják el a szemölcsöt;
Tövisek: fehér vagy ritkán vöröses, rózsaszín árnyalatúak, gyapjasak, areolánként ±18-23
db terül szét fésűszerűen, központi helyzetű tövis legtöbbször nincs (ami a fő elkülönítő
határozóbélyeg), mindegyik peremtövis mérsékelten visszahajló, 1-1,4 mm hosszú, 0,1
mm széles alapú, a csúcs felé fokozatosan elvékonyodó, keresztmetszetben elliptikus. Idős
növények a kultúrában, oltottan nevelve erőteljesebb oldalra hajló néhány középtövist is
fejleszthetnek; (50., 52, sz. képek)
Virág: gyakran kétivarú, ±2 cm 0-ü, ±10 mm hosszú, a viráglevelek ±10 mm hosszúak,
3 mm szélesek, rózsaszínűek, halvány széllel, illatos;
Porzószál: ±4-5 mm hosszú, sárga;
Portok: sárga, ± 0,6-0,7 mm átmérőjűek;
Bibeszál: ±8-10 mm hosszú, 1.5 mm a legnagyobb 0 ;
Bibe: sárga vagy rózsaszín;
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Termés: zöldtől a sárgásbamáig, hártya nélküli, fordított tojásdad, ±4 mm hosszú, körül
belül 3 mm széles, oldalt nyflik fel;
Mag: fekete, fordított tojásdad, 1,5 mm hosszú, 1-1,2 mm széles és 0,6-0,7 mm vastag.
FENOLÓGIAI JELLEMZŐK
Csírázási adatok - az élőhelyről ismeretlenek.
Hajtásfejlödés - eredeti élőhelyén korán megindul és április közepéig tart.
Virágfejlődés - április közepétől május elejéig, a virágok reggel nyílnak és késő délutánig
nyitva is maradnak, általában (nem túl melegben) 2-3 napig virítanak, illatosak;
Termésérés - május végétől június elejéig, a
magszóródás - június közepétől, végétől észlelhető termőhelyén.
A pollen terjesztési körülményei nem teljesen ismertek nagy valószínűséggel
hangyák; egyéb apró hártyaszárnyúk (Hymenoptera-k) és lepkék (Lepidoptera-k) terjesz
tik. A magokat Hymenoptera-k (ezen belül hangyák) a víz és kisebb mértékben a mada
rak, rágcsálók szállítják.
A P. knowltonii termése függőlegesen nyílik a magház falának oldalán. A magok
kiesnek az anyanövényre és víz (+) segítségével elszállítódnak, fennakadnak az aljnö
vényzetben, lehullott leveleken vagy köveken. A mag csírázásának körülményei, a csírá
zási % a természetes élőhelyen ismeretlen. Minden egyed átlagosan 2-3 termést, termé
senként (6)10-12(14) magot produkál.

ÉLŐHELYE, KÖRNYEZETI IGÉNYE, TÁRSULÁSI V I S Z O N Y A I
A legtöbb Pediocactus csak alig háborgatott területeken fordul elő. Szinte minden faj
megtalálása a mai napig nehézségekbe ütközik. A kavicsok, kövek között rejtve növeked
nek, és száraz időszakban visszahúzódnak a talajba. A P. papyracanthus (syn.
Sclerocactus p.) például gyakran a Bouteloua gracilis szezonálisan leszáradó levelei alatt,
közelében bújik meg. A levelek megtévesztésig hasonlítanak e kaktusz töviseihez.
Valószínűleg a ma élő Pediocactus fajok egy hajdani ősi csoport, reliktumai
későbbi hosszú evolúciós periódus izolációjukat okozta, ami (1) a fajok srukturális diffe
renciálódásában, (2) az extrém, különálló elterjedésében és (3) a fajok korlátolt élettani
sajátságaiban és igényében mint egy speciális alapközet típushoz, vagy egy szokatlan
sivatagi jelleghez és speciális talajhoz való kötődésben mutatkozik meg.
A Pediocactus knowltonii terciális (harmadkori) hordalékos rétegen, a „San Jose" formáción
fordul elő. A talaj „sorozaf', amelyen a populáció található, a ,T'enistaja". Ez a talaj mély,
viszonylag humuszgazdag jól drénezett, amit a pala és homokkő valamint 5%-os lejtés ered
ményez. A tengerszint feletti magasság 1950-2200 m. Az évi csapadék mennyisége 250-330
mm, évi középhőmérséklet 8,9-11,1 °C, az átlagos fagymentes napok száma 120-150.
A potenciális növénytársulások leromlását az előnyben részesített takarmány (haszon) növény
termesztés emelkedése okozza így közvetve , nő a farkasalma, az üröm és a fenyöfélék aránya.
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A „Nyugati Erdős Flóra", ahol a P. knowltonii él, jellemzően két örökzöld fordul
elő, a Pinus edulis és a Juniperus scopulorum. Ezek a fajok alkotják az erdőség
nagyobb részét az Artemisia tridentata és az A. arbuscula var. nova szubdomináns
ürömfajokkal.
„Szerkezetileg" a Pinus-Juniperus
erdőség a legegyszerűbb társulások közé tartozik
délnyugaton. Az alacsony termetű növények között megtalálhatók az
Atriplex
canescens, a Purshia tridentata, és több kaktuszfaj, mint az Opuntia macrorhiza,az
0. polyacantha var. rufispina ,az Echinocereus fendleri, az E. triglochidiatus
a
Coryphantha vivipara var. arizonica. A fűfélék között a Bouteloua gracilis, a
Hilaria jamesii, az Oryzopsis hymenoides a jellemző. Más társult fajok: Astragalus
sp., Calochortus
nutaílii,
Castilleja
chromosa C. integra, Eriogonum
sp.,
Penstemon humilis,
Sphaeralcea
coccinea,
Erigeron
divergens,
Penstemon
linarioides var. coloradoensis,
Phlox hoodii, Androsace occidentalis,
Bouteloua
curtependulata, Koeleria nitida és Xanthoparpnelia
chlorochra.

A PEDIOCACTUS KNOWLTONII

ELTERJEDÉSE

Csak a P. simpsonii-na.k van szélesebb areája: a Columbia folyó medencéje (River
Basin), a Nagy medence és a Sziklás-hegység középső része. Más fajok a Navajoan
sivatagban, a Colorado-platón É-Arizonában, és ÉNy-Új-Mexikóban fordulnak elő.
A Colorado-plató hat faja és változataik szigorúan endemikusak. A jelentős tövis
változatoktól eltekintve a 7 (8) faj az USA nyugati részén egy összefüggő egység
ként található. A P. knowltonii rendkívül szűk areája a Los Pinos folyóhoz közel
van, Colorado és Új- Mexikó államokban.

PEDIOCACTUS KNOWLTONII V E S Z É L Y E Z T E T E T T S É G E ,

VÉDELME

A Pediocactus knowltonii az egyik legritkább endemikus kaktuszfaj az Egyesült
Államokban. 1958 óta, mióta felfedezték San Jüan megye északnyugati részén
csak négy populációt jegyeztek fel. Kettő ezek közül már eltűnt, a harmadik
majdnem teljesen megszűnt a természetes élőhely zavarása, gázvezeték építése
miatt. 1960-ban még több mint 100 ezer növényből állt a populáció. A növény
csoportot Ken Heíl 10 éven keresztül tanulmányozta, s ő is folyamatos hanyatlást
figyelt meg, miszerint 1975-ben 5000, 1979-ben kevesebb, mint 1000 egyedet
számlált. A teljes La Boca-i Pediocactus
knowltonii populáció körülbelül 9000
növényből áll. A növények változatos korúak, a csíranövénytől egészen a termő
példányokig. Az Egyesült Államok Hal és Vadvédelmi Hivatala 1979-ben védetté
nyilvánította.
A csíranövények túlélési aránya ismeretlen, (bár megfigyeltek a La Boca populá
cióban négyzetméterenként 10 kicsi növénykét is). Előfordult, hogy 20-30 egyedet
számoltak meg egy négyzetméternyi földterületen, míg egy közeli 10 m^ -es ré
szen csupán 1-3 növényt találtak.
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A populáció két közeli hegyen van, amely kisebb, mint 41 ha. A területet a
Faragon Resources birtokolja, amely az egyik leányvállalata a Közszolgálati Tár
saságnak Új-Mexikóban. A Los Pinos folyóvölgy j ó adottságokkal rendelkezik a
szórakoztató és pihenöpark kialakítás szempontjából. A Társaság jóvoltából a
„Knowlton" kaktusz élőhelyét nem lehet (ilyen jellegű fejlesztések céljából) érté
kesíteni. A terület látogatottsága nagy, ami erősen veszélyeztetheti a még meglevő
állományt.
Az elsődleges populáció helyreállítási tervének fő célja, hogy egy 100 ezres egyed
számú, önfenntartó populáció halmazt hozzanak létre, és így a P. knowltonii leke
rüljön a veszélyeztetett és a kipusztulással fenyegetett fajok listájáról.
A terv az alábbi intézkedéseket tartalmazza:
A jelenleg már meglévő szabályok érvényesítése.
A veszélyeztetett fajok kereskedelméről szóló egyezmény, CITES szigorú rendelke
zésének betartatása.
A kereskedelem és a gyűjtemények fokozott ellenőrzése.
Hathatós együttműködés a helyi természetvédelmi szervezetekkel. Az elsődleges
populáció élőhelyének izolációja a látogatóktól. A közeli földtulajdonosok infor
málása a faj jelenlétéről.
A populáció folyamatos monitoringja.
A management stratégiák fejlesztése. Az élőhely közelében lévő utak, az olaj- és
gázvezetékek átirányítása, a terület terheltségének megszüntetése más óvatos fej
lesztésekkel.
Az életképes populáció fenntartása.
A környezeti feltételek meghatározása.
Új populációk felkutatása.
A védett faj rendszeres bemutatása különböző ismeretterjesztő módszerekkel.
Felmérni a gyűjtemények hatását. A gyűjteményekben termesztett (szaporított) nö
vények által csökken a nyomás a természetes populációról. Az ilyen módon keres
kedelembe kerülő szaporulat kiváltja az élőhelyről gyűjtött példányokat.
A jogi szabályozás végrehajtásának fejlesztése.
Szükségessé válhat a növényvédő szerek (herbicidek) használatának ellenőrzése a
környező területeken.
A Lacey törvény szerint a P. knowltonii védett faj. E törvény vonatkozik a vadon
élő növények (beleértve gyökér, mag és más növényi részek) az USA területén tör
ténő import és exportjára, szállítására, illetve mindennemű kereskedelmére államon
belül, államok között, és külföldön egyaránt.
Jelenlegi nemzetközi státusza: a veszélyeztettet vadon élő állat- és növényfajokra
hozott nemzetközi rendelkezésekben (CITES) az első (Appendix 1.), leginkább ve
szélyeztetett kategóriába sorolták. Az USA-ban bejegyezték az l U C N Vörös Könyv
be, (1980).

Pediocactus knowltonii

DEBRECENI

POZSGÁSTÁR

223

Gazdasági státusza: a faj szinte felfedezése óta kereskedelmi forgalomban van. Je
lenlegi adatok szerint kereskedelmi értéke körülbelül növényenként $5.00 és a nö
vénycsoport, - több hajtású egyed- $7.50- $10.00.

PEDIOCACTUS KNOWLTONII A H A Z A I GYŰJTEMÉNYEKBEN

Magyarországon teljesen télálló nemzetség. Természetesen más nemzetségekből is van
nak fagytürő fajok, de ezeknek csak egy része bírja ki teleinket, míg a Pediocactus-ok és a
Sclerocactus-ok minden faja. Ritka és értékes fajok, több figyelmet érdemelnének a gyűj
teményekben.
Magról nevelve a saját gyökerükön tarthatók, bár a csiráztatás kissé körülményes,
odafigyelést igénylő munka (a magoknak fagyhatás szükséges kb. 30 napig - 1 —
2''C). Talaj felszínére kell szórni a magvakat, némileg belenyomva, de nem eltemet
ve őket, úgy hogy fény és nappal kb. 30-33 "C érje felületüket. Szabadföldbe ültetve
a talajának nagyon jól drénezettnek vízáteresztőnek és megfelelően lejtősnek kell
lennie. Bár a fagyot kitűnően elviselik, a tavaszi és az őszi esőzések idején nagyon
könnyen rothadnak. Érdemes a csapadékos, alacsony hőmérsékletű (de a meleg)
évszakokban is egy fóliatetőt húzni rájuk, amely oldalt nyitott és jól szellőzik. A
hóolvadás utáni felmelegedés hatására azonnal megindulnak és gyönyörűen fejlőd
nek. A fő növekedési idejük, az éjszakai néhány fok, esetleg gyenge fagy utáni nap
pali időszak, mely során 15-20 °C-ig megy fel a hőmérséklet. Ekkor virágoznak is.
Késő tavasszal, a hőmérséklet emelkedésével, növekedésük leáll és nyugalomba
vonulnak a meleg nyári hónapokra. Visszahúzódnak és optimális esetben gyengén
ráncosodnak. Kora ősszel, a meleg mérséklődésével a nemzetség tagjai újra növe
kedésnek indulnak. A vegetációs időszaknak az első komolyabb fagyok vetnek vé
get.
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