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MEGHÍVÓ
Tisztelt Cím!
Értesítem, hogy Egyesületünk

közgyűlését

2003. április hó 26.-án, 15 órakor tartja.
A közgyűlés helye: Nagyerdei Kultúrpark (Debrecen, Ady E. út 1. szám).
Tervezett napirendi pontok:
1/ Levezető elnök megválasztása.
2/ Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása.
3/A „HAJDÚ-BIHAR MEGYEI FŐÜGYÉSZSÉG" vizsgálati eredményé
nek részletes ismertetése. Javaslat a közgyűlés felé a Főügyészség
által kiadott „Jelzés " elfogadására. Előadó: Papp László elnök.
4/ Alapszabály módosítása. Előadó: Papp László elnök.
5/ Közhasznúsági jelentés előterjesztése 2001 évre. Előadó: Papp László.
6/ 2002. évre szóló számviteli beszámoló, költségvetési támogatás felhasz
nálása, vagyonkimutatás, cél szerinti juttatások kimutatása. Előadó:
Antal Károly.
7/ Beszámoló a 2002. évi közhasznúsági tevékenységről. Előadó: Papp
László.
8/2003. évi költségvetés előterjesztése:. Előadó Antal Károly.
9/ Egyebek.
Kérjük tagjainkat, szíveskedjenek részt venni a közgyűlésen, és
nítással, aktív közreműködéssel segíteni az egyesület munkáját.

véleménynyilvá

Amennyiben a fenti időpontra meghirdetett közgyűlés nem lesz határozatképes, a
megismételt közgyűlés, mely a létszámtól függetlenül határozatképes lesz, válto
zatlan napirendi pontokkal és helyszínen
2003. május hó 10. napján, 16 órai kezdettel kerül

Papp László sk.
az egyesület elnöke

megtartásra.
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Zusammenfassung: Der junge Sammler aus Debrecen flhrt uns in Caclarium Costa Brava, in den
herrlichen Botanischen Garten Jüan Carlos in Alkala de Henares und be,schreibt dessen Aufbau und
wichtigste Sehenswürdigkeiten.
Abstract: Tlie young cactus c.ollector froin Debrecen leads us the Cactariurn Costa Brava and the grandiose Jüan Carlos Botanical Garden in Alkala de Henares. He preseiits its structure and the inain sights.

Mielőtt folytatnánk képzetbeli kirándulásunkat az Ibériai félsziget Földközi-tenger
parti területein, néhány egyéb információ erejéig érdemes megál Inunk. Elsőként visszaka
nyarodnék a Costa Brava üdülő övezet szukkulens gyíijteményeihez, melyek bemutatásá
ból kimaradt egy igen impozáns kaktuszgyűjtemény. „Elfelejtésének" oka meglehetősen
prózai: egy kevésbé ismert kertről van ugyanis szó, melynek ismeretlensége talán abból
fakad, hogy kissé távolabb található a közkedvelt Vad Part híres gyűjteményes kertjeitől.
A Cactanum Costa Brava Barcelonától észak-keletre több, mint 100 km-re Palafrugell és
Begur városát összekötő út mentén, közel a tengerparthoz fekszik. A környék - azt hi
szem ez nem különösebben meglepő - nagyon szép, gyönyörű pálmaligetes strandokon
lehet nap- és hullámfürdőzni. A domboldalakat óriási paratölgy erdők borítják, nem vé
letlen, hogy ez a vidék a parafaipar központja.
A pozsgásgyűjteményt Angel Aldrich Ferrer hozta létre. A kert építése több, mint 30
évvel ezelőtt kezdődött, így azóta a növények óriási méretűvé váltak. Jómagam sajnos
személyesen nem jártam a kertben, de egy spanyol barátom jóvoltából hozzám került
promóciós* anyag képei alapján bátran kijelenthető, hogy a növények nagyságában, vál
tozatosságában és az igényes kialakítást tekintve is méltó vetélytársa a mái- korábban em
lített nagyobb kerteknek. ízelítőképpen csak annyit, hogy a kert egyik látványossága a sok
közül a 4-5 m magas, gyönyörű, fehér hajas Leucostele (Echinopsis) rivierei példányok.
Érdekesség még, hogy egy növényházban beültetve igazi „kényesebb" növényritkaságok
is láthatók. A gyűjteményes kerttől kb. 2 km-re az Aldrich Salgas család tulajdonában
lévő nagy növényházban lehet vásárolni kaktuszokat és pozsgásokat; gazdag fajszámú,
különböző méretű példányokból válogathatnak a látogatók.
Visszatérve Valenciához, Sanchez úr említést tett egy másik, szintén a városban élő
kaktuszgyujtóről, bizonyos Luis Herrera úrról, akinek nagyon szép pozsgasgyujtemenye
van, csak sajnos rendkívül zárkózott és nem fogad látogatókat, még a címét sem sikerült
,Jdprésekiem" Sanchez úrból.
Most pedig kanyarodjunk kis időre az ország szívébe, Madridba. A spanyol fövárosban a növénykedvelőket rengeteg szép park és egy kimondott műremek, a Kristálypalota
kertje várja. Ez a létesítmény különböző kiállításoknak és előadásoknak ad otthont nagyon
romantikus környezetben. A kertben a szukkulens gyűjteményen kívül egy kicsi tó és
barlang fokozza az édeni hatást. Mintegy 8 hektáron terül el a Királyi botanikus kert. Egy
gyűjteményes kert építését kezdte el II. Fülöp király 1568-ban, ezt később, pontosabban
1774-ben helyezték át a jelenlegi területre. A növények faj száma ma már mintegy 30 000-
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re tehető, a Föld majd minden szegletéből képviseltetik magukat. Természetesen pozs
gás növények is élnek ebben a hatalmas botanikus kertben. Világhírű könyvtár, herbári
um és magbank teszi teljessé ezt a botanikai komplexumot. Teljes joggal kijelenthető,
hogy aki részleteiben meg akarja ismerni a Real Jardin Botanicót, annak talán nem csu
pán egy egész napos kirándulásban kell gondolkodnia.
Madridot elhagyva az A2-es autópályán és azon 20 km-t haladva jutunk el Alcala de
Henares-be. Itt található a Jüan Carlos Királyi botanikus kert. Ez az arborétum tulajdon
képpen az Alcalai Egyetemhez tartozik, itt folynak a felsőoktatási intézmény több nö
vénycsaládot érintő kutatási programjai. Ebből adódóan igen szép és változatos nö
vénygyűjteményekjöttek létre. Ezen belül hozták létre a kaktuszok és más pozsgás nö
vények rendszertani gyűjteményét. A kollekció megszületésében tulajdonképpen nagy
jelentőséggel bírt a Jüan Carlos Királyi botanikus kert Kaktuszkedvelő Egyesület kez
deményezése és elgondolása. Végül is a körülmények szerencsés alakulásának és a ren
geteg munkának 1997. június 23-án született meg a gyümölcse, ekkor nyitotta meg ka
puit a pozsgás gyűjtemény. A nyolcszáz különböző fajt, melyek egész korosak, 20-25
évesen, négy egymástól elkülönített részben lettek beültetve. Ebből kettő a 300 m^-es
növényházban nyert elhelyezést. A növényház egyébként rendkívül korszerűnek mond
ható, úgy a kialakítását, mint az automatizáltságát tekintve. Ennek köszönhetően példá
ul a külső időjárást figyelő rendszer jelzéseinek megfelelően szabályozza az elektronika
a szellőzést, a fűtést, stb.
Az első egységben kapott helyet a taxonómiai rész, ahol a Cactaceae és
Crassulaceae családok fajai rendszertani felosztásban - család, nemzetség, faj, alfaj,
változat - képviseltetik magukat. A másik kaktusz sziklakert fantázia nevű építmény,
ahol a pozsgás gyűjtemény egy mesterségesen kialakított alacsony, rendkívül dekoratív
dombon, egészen természetazonos körülmények között mutatják be. A további két egy
séget csupán polikarbonát tető védi az elég rapszodikusan hulló csapadéktól, az oldala
teljesen nyitott. A Crassulaceae sziklakertben szívós, akklimatizálódott Crassula fajok
élnek. A másik úgynevezett „száraz kert" adja gyakorlatilag a növényház külső dekorá
cióját. Jelenleg a gyűjtemény teljes felülete 450 m^ bár ez ideiglenes állapot csupán.
Dolgoznak egy projekten, melynek során egy új 800 m^-es növényházat és hozzá 1000
m'-es sziklakertet építenének. A kollekció fajszáma, föleg a taxonómiai gyűjteményé,
folyamatosan bővül, köszönhetően a hazai és jó néhány külföldi botanikus kerttel fenn
tartott cserekapcsolatnak, különféle adományoknak és vásárlásnak, sajnos a lehetősé
gekhez mérten csak kis számban. A botanikus kert dolgozói és a Kaktuszbarát Egyesü
let tagjai szoros szakmai kapcsolatban álhiak egymással, közös céljuk, tevékenységük a
pozsgás növények életének tanulmányozása, nevelési tapasztalatok gyűjtése és a nép
szerűsítés. Az Alcalai Egyetem és a Mexikói, Autónomous" Egyetem közös projekten
dolgozik, melyben több tanszékük is részt vesz. A cél egy teljes tanulmány készítése a
kaktuszok rendszertanának, biokémiájának, etnobotanikájának, termesztésének és tar
tásának vizsgálatával. Mintegy összevetve úgy gondolom, érdemes meg-
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szakítani egy több napos madridi látogatást egy kis alcalai kiruccanással!
Ezek után térjünk vissza a déli területekre, egészen pontosan a Costa Blanca - Fehér
part - vidékére. A környék híres homokos tengerpartjáról és természetesen pompás ég
hajlatáról, amely lehetővé teszi az októberi-novemberi lubickolást a tengerben. Az el
múlt év júliusában volt szerencsém hosszabb időt eltölteni ezen a vidéken. Természete
sen ismét készültem a környéken fellelhető botanikai gyűjteményekből, persze elsősor
ban a pozsgás növényekre fókuszálva. Elsőként a talán legismertebb kert, a
Cactuslandia került képbe, amely az idegenforgalmi ismertetőkben úgy szerepel, mint a
Costa Blanca botanikus kertje, bár az később derült ki, hogy ezzel a titulussal talán ki
csit túllőttek a célon. Na, de ne lőjük le előre a poént, ahogyan azt mondani szokás, és
kezdjünk mindent az elején.
Egy délutáni családi kirándulásra indultunk és ennek keretén belül terveztem meg
látogatni a botanikus kertet. Szálláshelyünktől mintegy 15 km-re volt Altea városa és
követve az instrukciókat az iszonyatosan nagy forgalomban valahogy keresztül verekedtük magunkat a településen és azt elhagyva tovább haladtunk északra Valencia irá
nyába a 332-es számú főúton. Az út egyébként követi a tengerpart vonalát, ennek és a
környék domborzati viszonyainak köszönhetően meglehetősen kacskaringós. Az egyik
igen éles kanyarból kijutva egész véletlenül, és az utolsó pillanatban láttam meg a
Cactuslandia feliratú táblát és útmutatása alapján beálltunk a kert parkolójába. Innen
gyalog lehet megközelíteni - minő meglepetés, ismét jócskán kanyarogva - a botanikus
kert bejáratát. Belépve az amúgy igencsak dekoratív, mediterrán típusú kapun, annak
falán egy táblát pillantottam meg, melynek tanúsága szerint a gyűjteményes kertet 40
évvel ezelőtt alapította egy német üzletember, Gerardo Stübing. Ezt az urat nagyon ér
dekelték a pozsgás növények, mi több, egyenesen rajongott a szúrós különlegessége
kért. Közel ezer növény lett beültetve a területre és a számuk mind a mai napig vi
szonylag állandónak mondható. A felirat külön megjegyzi, hogy Cactuslandia egy ma
gángyűjtemény és semmiféle állami támogatást nem kap, kizárólag a látogatók által
vásárolt belépőkből és az itt árusított különféle cikkekből befolyó összegből tartják fenn
a kertet. Gerardo Stübing halála után a kert tudományos, technikai és gondozási tanács
adói feladatait prof Gerardo Stübing Martinez a Valenciai Egyetem növénybiológiai
tanszékének vezetője látja el. A tábla elolvasása után a kasszához járultunk, hogy a fe
jenkénti 3 euro-s belépődíjjal támogassuk a Cactuslandia költségvetését. A pénztártól
rögtön lépcső indul a kert belseje felé. A gyűjtemény egy meredek, tengerre néző hegy
oldalon kapott helyet. A hirtelen süllyedő felszínen teraszokat alakítottak ki dekoratív
sárga színű kövekből, sok esetben több méter magas falat húztak az erózió* megfékezé
se és a növények könnyebb beültetése érdekében.(2. sz. kép) A teraszok között lépcsősorok
vezetik a látogatókat, (12. sz. kép) akik egyébként a hegy tetején kezdhetik meg barangolá
sukat a sziklakertben, mivel a bejárat a kert legmagasabb pontján található. Ahogy az első
lépcsőfokra léptem - majdnem legurulás lett a vége - teljesen magával ragadott az elém
táruló látvány. Bátran mondhatom, hogy elég sok arborétumban és gyűjteményes
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kertben jártam már, de ilyen panorámával egyikük sem dicsekedhet! Egyfelől a giganti
kus pozsgás példányok, másfelől a nekik fantasztikus háttérrel szolgáló nagy kékség, a
tenger nytijt egyedi, csodás látványt.(ll. sz. kép.) A sekély tengerben igen gazdag az élővi
lág, ennek köszönhetően ott jártunkkor is rengetegen búvárkodtak a kék ezernyi árnyala
tában csillogó vízben. Visszatérve a növényekre, a kert központi példánya minden kétsé
get kizáróan egy 6 m-es koronával büszkélkedő Euphorbia candelabrum.(5. sz. kép) Rögtön
balra egy méretes Euphorbia alcicomis terpeszkedett jelentős felületet beborítva az amúgy
sem valami széles lépcsőn.(6. sz: kép) Vörös végű, villaszerű hajtáscsúcsai igazán érdekessé
teszik ezt a növényt. Átellenben szintén egy kutyatej féle az Euphorbia stenoclada boszszantotta sziírásaival az óvatlan látogatót.(7. sz. kép) Lejjebb ereszkedve egy vízszintes, ki
csi tisztásra érkeztem, melynek középső traktusát egy palackos törzsű, több ágú
Pachypodium faj uralta.(8. sz. kép) Gyönyörű növényről lévén szó, több látogató is elismerő
bólogatással kísérve csodálta őkelmét. Fájdalom, de a pontos nevét nem sikerült megtud
ni, ugyanis a névtáblákkal elég szűkmarkúan bántak a kertészek és sajnos ez nem csak
erre a gyűjteményre igaz. Ugyanitt „apróbb" termetű gömbkaktuszok, Mammillaria-k,
Gynocalycium-ok, Notocactus-ok, sorakoztak. A gömbkaktuszok nagyságát tekintve egy
kb. 80 cm magas Ferocactus pilosus vitte a prímet. Asztalokon, tálakba ültetve igazi ritka
ságok örvendeztették meg a hozzáértőbb érdeklődőket, kezdve az Ariocarpus retusus-tól
az Echinocactus polycephalus-ig. Számomra mégsem az előbb említett példányok vagy a
többi tál ékességei jelentették az abszolút érdekességet, hanem egy legalább 20 bimbóval
„megrakott" Tephrocactus articulatus var. papyracanthus. Kezdtem bánni, hogy nem né
hány nappal később hozott erre a jó szerencse, ugyanis szerintem gyűjtőtársaim közül is
csak keveseknek adatott meg, hogy a maga valóságában csodálja meg ennek a nehezen
virágzásra bírható fajnak a kinyflt szirmait. Kissé bosszúsan folytattam utam az alsóbb
régiókba. A következő teraszon katonás rendben meredtek az ég felé a 4-5 m magas
Neobuxbaumia polylopha-k, Trichocereus poco-k (10. sz. kép) és egy hataknas
Myrtillocactus-fa.(4. sz. kép) Egy kővályúban közel 1 m magas Myrtillocactus
geometrizans cristata-t pillantottam meg.(3. sz. kép) Hasonló példányt eddig csak Hubai
István gyűjtőtársamnál láttam idehaza. Erről a szintről egy viszonylag rövid lépcső veze
tett két irányba a következő teraszra. Az egyik út teljesen le volt zárva. A „bűnös" egy
túlságosan elburjánzott Cylindropuntia tunicata teljes nyugalommal foglalta el a lépcső
csaknem teljes felületét.(i. sz. kép) Szerintem a hivatalos lezárásra semmi szükség nem volt,
ugyanis megnézném azt a vállalkozó kedvű emberfiát, aki megkockáztatná akár csak
megközelíteni is ezt a „szömyetegef, mely egyébként távokól gyönyörű hatást keltett
hajtásvégein virító tűzpiros virágaival. A következő szinten egy, az alapjánál elágazó
Marginatocereus marginatus csoport vonta magára a tekintetemet.(9. sz. kép) A látogató egy
hatalmas termetű Opuntia pailana árnyékába menekülhet az erősen tűző nap elől és legel
tetheti a szemét, például az impozáns Agavé victoriae-reginae-ken, az ezüstös levelű
Kalanchoe beharensis-eken, a virágzó Ferocactus histrix-en, F. glaucescens-en, víz után
esedező Senecio kleiniae-n, több-száz fejű, gyepszerűen terjedő Euphorbia resinifera-n.
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6. kép Euphorbia alcicomis (a villás hajtású)
Fotó: Tóth Norbert

7. kép Egy lelelmctes kutyatejféle. Euphorbia stenwlada
Fotó: Tóth Norbert

8. kcp A kert egy rcndkivül liangulatos része, a ItáttérlKn töbtick
között egy „palacktörzsü" Pacliypodium l'aj Fotó: Tótli Norbert
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kép „Szép kis család" MargiiiatiKcreus marginatus
IDió: Tóth Norhert

II). kép Dél-Amerika „sagiiarója". a Trichocereus piKo
1 olii: Iiith Norhcn

Egy védett sziklarésben egy Maniinillaria
plumosa-t vettem észre, melyet általában nem
szoktak kiültetni hasonló szabadtéri kertbe, a
csapadék érzékenysége okán. Mindenesetre
úgy tűnt, ez a példány szemmel láthatóan jól
érezte magát, j mostoha köililmények" ellené
re. A szomszédos keskeny párkányon a inegszokott óriás méretű Echinocactus grusonii-k
kapaszkodtak. A legalsó szintről eg>' rövid csi
galépcsőn lehet feljutni a kertié őrtoroinként
vigyázó sziklaszirtre, ahonnan vaiiízslatos kilá
tás nyílik az alteai öbölre és szinte a z egész
környező tengerpartra, míg a mélyben pedig
szelíd hullámok nyaldossák a s/iikadék aljára
zuhant sziklákat. A megkapó látványtól, na és a
negyven fokos hőségtől tikkadtan róttam a lép
csőket a kert magasabb régiói felé. Itt fent már
, , . ^cp , ooo ,„uu . „, magas ..kandclláberek",
Rooksbya euphorbioides

Iotó: Tóth Norbert

^gész VÍZSziutCS talaj logadott és k e t l C C C k l x n
különféle SzálTiyaSok Üdvözöltek IclkcS CSivitC-
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telessel. Volt itt ara papa
gájtól kezdve a fájdkakasig sokféle és sokszíiűi
madár. A ház ámyékában
felállított másik ketiecben
vastag bundájii csincsillák* hűsöltek a rekkenő
hőségben. A botanikus
ken bejáratánál épült ház
ban kapott helyet a
fosszília*
gyí'ijtemény,
tengeri kagylók, puhates
tűek és korallok gyűjte
ménye. Ezt a kis termé
szettudományi
kiállítást
egy igen nívós ásvány és
drágakő gyűjtemény teszi
teljessé. A falakra füg
gesztett képeken, ábrákon
mutatják be a környék
földtani történetét. A Ix)tanikus kerthez tartozik
még egy kis üzlet, ahol
mindenféle kerámia mü
tyürök mellett ásványokat
és kaktuszokat lehet vásá
rolni.
A faj választék
meglehetősen szegényes;
hódít az Echinocactus
grusonii, az Astrophytum 12. kép A kert bástyáinak
omatum
és
néhány
Mammillaria faj.
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félelmetes védelmezője C'ylinropuntia tunicata
Fotó: Tóth Norbert

Az árak azonban világszínvonalúak. Mindenesetre az biztos, hogy az itt kapható növén> ékből nem lehet jelentős kaktusz kollekciót összeállítani.
A negatívumokat félretéve és mindent összevetve ez egy nagyon szép pozsgás
kert, melynek különlegessége nem elsősorban az itt fejlődő csodaszép szukkulens
növényekben rejlik, - bár a maguk nemében azok is fantasztikusak - hanem a kert
kialakításában, fekvésében és a környező táj gyönyörűségében keresendő.
Tóth Norbert
IX-brecen

Mammillaria microthele

Muehlenpfordt

Zusammenfassung: Der Verfasser schreibt über die Geschichte der Entdeckung und der Systemalik. und
die morphologischen Eigenschaften dieser Art
Abstract: Vie author telis the history of the discovery ofthis species, and says about its iimrphological
characteristics.

A név, Cactus microthele Sprengelnél jelenik meg először 1825-ben a Syst. Veg.
1825. 494.-oldalán, de a nagyon hiányos leírása miatt nem lehet azonosítani. Utána,
mint Mammillaria microthele-t Martius jelenteti meg a Hort. Reg. Monacensis-ben
1829. 127-oldalán. de csak mint nevet, leíratlanul. Érdekes ennek a növénynek a törté
nete. Valószínűleg Dr. Schiede hajórakományával érkezett a Berlini Botanikus Kertbe
1829-ben és innen került a Müncheni Botanikus Kertbe, több más növénnyel együtt.
Ekkor ír le Martius több Mammillaria nevet, de csak névleg. (Mystax, microthele,
sphacelata, supertexta, vetula.) Feltehetően ezek bizonyos adatok hiányában még leírhatatlanok voltak vagy lehettek. Később 1852-ben Martius több más növénnyel együt
tesen leírt 13 Mammillaria-t teljes diagnózissal, de a Mammillaria microthele nincs kö
zöttük. Az említettek közül legkésőbb a Mammillaria supertexta-t írta le, 1837-ben. A
Mammillaria microthele csak 1848-ban került elő, amikor is Muehlenpfordt írja le, és
eredetét úgy határozza meg, hogy a növény Haage gyűjteményéből való. így már ért
hető, hiszen tudjuk, hogy Martius szoros kapcsolatban állt a Haage céggel. Feltehetően
odaadta nevelésre vagy szaporításra ezt a növényt, de megfeledkezett róla. így ez csak
1848-ban került elő és írták. Az is feltűnő, hogy a korszakban leírt növényeknél csak
ritkán adtak meg virágszínt.
Maga a növény jellegzetes, és könnyen felismerhető, úgy gondolom, hogy az egyik
legapróbb szemölcsű Mammillaria az egész genusban. A fajról rendszeresen tájékoztat
nak az egyes szakírók. Az utóbbi időben újragyűjtötték többen is. Lau gyűjtése ugyan
kicsit távolabb esik a többitől, de azt is le kell írni, hogy Tiegel 1935/36-ban említi a
növényt, leírását kiegészíti és lelőhelyül megadja „Mexikó (Coahuila, Parrasnál)". Craig
a bizonytalan spesiesek közé sorolja. Backeberg szerint Schmoll hozta be ismét a keres
kedelembe. Célszerűnek tűnik, ha lehetséges lenne, a coahuilai és a San Luis Potosiba
gyűjtött példányokat összehasonlítani. De az is feltételezhető, hogy ennek a fajnak na
gyobb az „areája" mint amelyről ma tudunk.
M A M M I L L A R I A M I C R O T H E L E . Muehlenpfordt,
AUgemeine Gartenzeitung 1848 16 : 11.
Synonímák: Mammillaria microthele Martius n.n.
Hort. Reg. Monac. 1829. 127.
Cactus bispinus Coulter
Cuentr U S Nat. Herb. 1894. 3 : 101
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Gyökere fonalszerűtől a répaszerűig.
Teste: lapos, dichotomikusan osztódik,
széles gyepet képez, a virágzóképes fejek
10-40 mm magasak és 20-50 mm széle.sek. A tenyészcsúcs bemélyült, gyapjúval
és tövisekkel fedett. Szemölcsei: sűrűn áll
nak, a szövetük feszes, hengeres, 5-6 mm
hosszúak és 2 mm szélesek, teljesen sötét
zöldek. Axilla: meglehetősen durva fehér
gyapjúval. Areolája enyhén gyapjas. Szél
tövise: kissé lefelé irányul, 1-3 mm hosszú,
sörtefinom, az oldalsók a leghosszabbak,
simák, gyakran a testhez ívelődők, fehérek.
Középtövisei 1-2,1 mm hosszúak, a fi
nom-tűszerűtől az árszerűig, erősen meg
vastagodott tővel, világosbarna vagy söté
tebb heggyel. Virága július-augusztusban
nyílik a csúcs körül koszorúban, kevés
. kcp liaUil Mamniillana niicriitliclc
nyílik
ki szélesre, tölcséres, 12-14 mm
l'oló: l'app L á s / l ó
hosszú és habfehér.
Virágcsö: rövid és fehéres-zöld. Külső lepellevél: ásószerűtől a lándzsásig, szabdalt,
bamás egy világosabb széllel. Belső lepellevél: lándzsás, 5-6 mm hosszú és 1,5 mm
széles, simaszélű, fehér egy határozott rózsaszínes középsíkkal. Bibeszál: 7-8 mm
hosszú, a poizószálakon túlér, fehér. Bibe: 3-^,1 mm hosszú, sárgás vagy zöldes. A
porzószál vékony, a kicsi nektárkamra fölött 2-3 mm-el magasabban nőnek ki a vi
rágcsö falából, kárininrózsa, alul fehér. Portok: kicsi, fehéres vagy világossárgás.
Temiése: 9-11 hónappal a virágzás után érik, keskeny-bunkószerű, kicsi száraz viráginaradvánnyal, 15-20 mm hosszú és 2-A mm széles, karmin. Mag: barna, oválistól
a vese alakúig, 1 x 0,8 mm nagy.
A lelöhelyi körülményei megfelelnek a Mammillaria surculosa-énak és itt is
métlem, hogy a lelőhely La Inconadanál fekszik egy messzire elterülő síkságon,
észak San Lusi Potosiban, 950 méteres tengerszinti magasságban. Itt a Yucca
filifcra és különböző Opuntia-k uralkodnak. Egy falu mellett, az Opuntia-erdőt
felégették és a földet kultúrnövényekkel telepítették be. Mégis a dombokon meg
maradtak a természetes növényközösségek. Itt mész alapkőzet uralkodik. A nö
vényzet nagyon nyílt, cserjés, Prosopis juliflora-val és Larrea tridentata-val. A
következő kaktuszok képviselik a családot: Astrophytum myriostigma var.
strongylogonum, Mammillaria centialifera, M . microthele, M . surculosa,
Myrtillocactus geometrizans, Neolloydia conoidea, Opuntia imbricata, O.
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leptocaulis, O. mycrodasis. Mammillaria microthele nő, La Inconadanál a mészkő
sziklákon, a lyukakban és a repedésekben, a tiszta humuszban a dombok tetején,
ahol naponta 3 ^ órányi napsütést kap.

14. Itép Idős Mammillaria microthele
Fotó: Papp Lás/ló

15. kép Mammillaria microthele liai.il , M I . O I . I | , I . tövisrends/erc és tipikus s/cmölcsei
Fotó: Papp László

Lelöhelyi klíma: 1958. szeptember 15-én a talaj 28 "C volt. a relatív légned
vesség 60%. Gyenge szélben, az ég felhős volt. A vidék a 20 "C-os izotermák
sávjában fekszik és 500 mm-es az éves csapadék átlaga. Meleg félszáraz klíma,
nyári esőkkel.

Gyűjtőszámok: Rep. 1267 és 1436.
(W. Reppenhagen: ,.Die Gattung Mammillaria" 1992. 562-563.)
Korábban Lau is újragyűjtötte a növényt Lau 658. A Sierra de la Pailla hegy
ségben Coahuila-ban. E hely meglehetősen távol van Reppenhagen és Ragozinski
által megjelölt vidéktől. Sajnos nem ismeretes a Lau által gyűjtött növény, ezért
nem lehet véleményt nyilvánítani róla.
Szutorisz Gyula
Budapest

Folyóiratszemle
British Cactus & Succulent Journal 2002/4
Mint manapság oly gyakran, a brit egyesületi folyóirat múlt
évi utolsó számának címlapján lenyűgöző növény nagyszerű
fotója taglózza le az olvasót. E kép A. Hofacker német szerző
müve a hozzácsatlakozó, nagy alaposságú és szépen illusztrált
cikkel együtt, amely a feltűnően fehér tövisű Discocactus
zehntneri-t és fajon belüli taxonjait tárgyalja, korábbi és saját
rendszerezési revíziókat is ismertetve. • A tényleges első cikk
ben R.C. Römer, P. Benesford, P. Hoxey és J. W. Huizer jóvoltából utazhatunk, el és
fedezhetjük fel az eredeti élőhelyén az Echinocereus lindsay-t, amely talán a legkülön
legesebb faja nemzetségének, mivel leginkább La)bivia-kra hasonlít. Az írásban sikerült
e nem gyakori kaktusznak az élőhelyét, az ottani fő virágzási idejét, a teljes elterjedési
területét, a kísérő növényzetét és védelmi státuszát jellemezni. • ,J^arminc év munká
jának eredménye az Abbey Brook Echinopsis hibridek terén" címmel olvashatunk a hí
res kaktuszkertészet, löleg keresztezéssel előállított fajtáiról, B. Feam tollából, s bepil
lantást nyeriietünk e műveletekbe és a kiválogatás fortélyaiba is. • Az Aloe polyphylla
sikeres sz.abadban tartásáról szxímol be R. Senior. Kísérietét azok a tények is megalapozzik. hogy e Aloe láj Lesotho bennszülött növénye, amely a Phummela-hegység
2380 m-es magasságában él, ahol nyáron 900-1000 mm eső hullik, télen viszont gyak
ran esik a hó és a höméi-séklet ekkor fagypont alatt van. • A brit folyóirat Bradleya cí
mű tudományos különszámának (évkönyv) 20. évfolyama jelenik meg idén, amelyben,
többek között, a DNS bázissorrend és a kaktuszrendszerezés rövid bemutatása teszi ér
dekfeszítővé a napvilágot látó ünnepi száinot. • A 2(X)2 brit egyesületi maglistáról
ajánl D. Rushibrt. megvitatva és képekkel bemutatva néhány fajt a jelentős lajstromból.
• ..Peperomia-k növénykedvelöknek" sorozatából az 5. részhez ér G. Rowley, aki most
történeti áttekintést is ad a nemzetség megismerésével kapcsoIatban.(Irásából megtud
hatjuk, hogy az USA-ban működik egy „Nemzetközi Peperomia Társaság" (Peperomia
Society hitemational 5240W 20"' Street. Vero Beach. EL 32960. Florida. USA.) • L.E.
Newton tudományosan ír le egy új Aloe fajt. A. carolineae néven, Kenyából, amelynek
pettyes levelei vannak és egyoldalra néző virágai, s legfőképpen az A. vituensis-re ha
sonlít. • Az elhanyagolt Bulbine (Asphodelaceae) nemzetség nagyszeáíségét bizo
nyítja be T. Smale. a legszebb fajokat megelevenítő képeken. E apró növények a
Haworthia-kra hasonlítanak a legjobban, de virágzataik sokkal szebbek és változatosab
bak. (Ebbe a családba amúgy is szebb virágú nemzetségek és fajok tartoznak). A tartá
sukról is részletes útmutatást ad a szerző. • Az utolsó írásban a kaktuszok magról való
sz^pon'tásának kontrolálható, steril módszerét mutatja be C. Lamberth. A sterilezés el
lenőrizhető eszközeiről, a magvak felületi és mély (embriók) sterilizálásáról, a magvak
ilyetén való vetéséről és ennek eredinényéről olvashatunk e cikkben.
Papp László
Debrecen

Érdtől - az óceánig
és még azon is túl
^

Útibeszámoló az Egyesült Államokból II. rész

Zusammenfassung: Das lilwpaar Druzsin luille ini Sommer 2002 ttie Miigliclikeii, zwi Monatc in den
USA zu verbringen. lm zweilen Teil erziihlt der Verfasser über seincn liesuth bei llerrn fíob Smoley und
in dessen Sanunlung.
Abstract: Tlie rotiple Druzsin spent Iwo montlis in USA in tlie sununer of 2002. In he second part. the
autlior reporls liis visit al Bob Siiwley 's lioii.se and his viewing Bob Smoley 'v colleition of cacti.

Amerikai tartózkodásunk alatt kerestük a választ arra, hogy a „kaktuszok ha

zájában" vajon lehet-e az üzletekben, virágboltokban kaktuszt vásárolni, gyűjtik-e
egyáltalán az emberek és lehet-e jó szakkönyvet kapni.
Abban a reménykedtünk, hogy hazafelé több j ó kaktuszos könyvvel leszünk
gazdagabbak, ezért minden utunkba kerülő könyvesboltba betértünk, de sajnos
szinte sehol sem tartottak ilyen jellegű szakirodalmat. Mindössze egy-két, nálunk
is megjelent kaktuszos képeskönyvvel és a Succulents I . II.( M . Sajeva és M.
Costanzo), valamint a Cacti (Rod-Ken Preston) könyvvel találkoztunk ($ 30 és $
50 áron).
Úgy mint idehaza, a nagy áruházaknak a növényrészlegénél árusítanak kaktu
szokat és egyéb szukkulenscket. A növények szépek, de ugyanolyan körülmények
között tartják őket, mint a Magyarországra behozott import növényeket (öntözés,
tőzeg, tápsózás...). A leggazdagabb választékot a Home Depónál találtuk. (Ez egy
barkács áruház.) Itt láttam meg egy óriási Pleiospilos-t, aminek nem tudtam elle
nállni és megvettem, de amikorra haza indultunk, a növény már el is pusztult, saj
nos!
Megérkezésünkkor, nővérem leányának jóvoltából már várt minket egy kaktuszgyűjtő címe. Többszöri telefonálás után sikerült megegyezni a látogatásunk
időpontjában. Egy kevés „magyaros ajándékkal" felszerelkezve elindultunk az
amerikai mértékkel nem is túlságosan messze lakó gyűjtőhöz. Bob Smoley úrhoz.
Nagy izgalmunkban kicsit előbb érkeztünk, de így is szívesen fogadott minket. A
kölcsönös bemutatkozás után Smoley úr körbevezetett bennünket birodalmában,
majd elnézést kérve elvonult a szaporító helységébe, ahol az egyetemista fiával
együtt végezték munkájukat, majd fényképeztünk és végül rövid videofelvételt is
készítettéin.
Miután kigyönyörködtük magunkat, egy rövid szakmai beszélgetés követke
zett. Amikor a fűtésről érdeklődtem, Smoley úr nevetve mondta, könnyű dolga
van. mert Floridában, Miamiban is vannak üvegházai, a kényes és értékes növé
nyeket ott telelteti.
Elmondta , hogy Pcnnsylvania-ban van egy kaktuszos klub. amit ő alapított 12
évvel ezelőtt, sőt az elnöke is volt. Jelenleg 25-30 tagja van a klubnak, havonta
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tartanak gyűléseket. Nyáron pedig nála jönnek össze beszélgetnek, esznek, söröz
nek, tapasztalatot cserélnek.

I'oló: Druzsin József

Dél felé járt az idő, ainikor elköszöntünk és indultunk haza. Búcsúzóul még
azt mondta, általam üdvözli a magyar kaktuszgyűjtöket és eredményes munkát
kíván mindannyiunknak.

Druzsin .József
lirdllgcl

T á j é k o z t a t ó
Tiszteit gyűjtötársak, kedves olvasóink.!
Ujréti Endre: Dinnyekaktu.szok című könyvének nyomdai munkái április iiónapban tiefejeződnek.
Megrendeliietö Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületénél, valamint Debreceni Kaktuszgyűj
tők KözhaszmJ Egyesületénél.
Ára 2,200 Ft - egyesületi tagoknak kedvezményesen 1,800 Ft. - amely összegei a postai megrende
lés esetén posiaköltség is terhel.

i

Könyvismertetés

KylturíJilirerlíírSuliliüientefl

Noltee, Frans: Kulturführer für Sukkulenten
(Útmutató a szukkulensek termesztéséhez)
Zvvijndrecht Holland, 1999 Nov.
ISBN 90 76774 02 1.

Ára: 6,50 Eu.

F r a n s Noilcc hiányfxílló könyve jelent meg Hollandiában. Ennek
a kön\\nek elözö kiadása m;ír 1993-ban napvilágot látott. Azóta liiI
nagy anyag halmozódott fel, és így szükségesnek látta felújítását. An
gol, nétnet és holland nselven meg is Jelent az újabb, bővített kiadás.
1999-bcn. Szereteti és agyondédcigetelt növényeink gondozásálioz ad
ez a kön.wecske biztos, alapvető útmtitatót, nagyon sok időt. utánjárást
tncgtakan'tva számunkra. Egy-egy ismeretlen genus (nctnzetség) pon
tos ismerete csak nagyon drága és nein tnindenki számára beszerezJiető
szakkönyvből lehetséges. Ktitasztrofálissá válhat ha egy nyári esős
sziikkulcnst. téli esős zónából valóként kezelünk. A határok megnyitá.sá\ al a htiziii növénygyiijtőknek is lehetőségük nyílott különböző eg
Frans NottM
zotikus pozsgá.sok beszerzésére, igy akár a hazai kereskedőktől is, s a nem megfelelő és hiányos,
félrevezető tájékoztatások miatt, a gyakorloU gyűjtő is vakvágányra kerülhet, mivel a ritka
szukkulensek ápolása nem egyszerű feladat. A bevezetőben írja Frans Noltee. .,úgy gondolom,
biztosabb egy útmutató, mint az innen-onnan halloUak", vagy mint Gordon Rowley az első könyvé
ben a s/.ukkulensekről irta sokkal jobb a Conophytumot öntözni, mivel ez a víz legalább annyira
szükséges száinára. akár a talaj. A világ vezető Conophytum specialistájának egy tanácsa szerint
pedig a növényt Július elsejétől minden inásodik pénteken 12 ml-nyi langyos esővízzel öntözzük. A
könyv eloszlat sok téves híresztelést és legendát a szukkulensek neveléséről. Mérsékelt égövi konti
nentális éghajlatunk alatt is virágzanak és növekednek pozsgásaink alapvető igényeik megadásával.
Ehhez minden segítséggel hozzájárul a nem túl igényes formájú könyv, a tartalom azonban ezzel
ellentétben megkapóan gazdag. A kiadvány két lo részre bontható: az öntözési, a hő- és fénytáblá
zatra. Ezen belül található ismét egy-egy rész kaktuszokról és egyéb szukkulensekröl. A táblázatok
ban megtalálható mintegy 60 kaktusznemzetség és ^50 figyelemre érdemes egyéb pozsgás. E táblá
zatok használata mindenki számára logikus és egyszerűen kezelhető. Megadja az egyes nemzetségek
igényeit; hőmérsékleti-, fény-tűrőképességét (tolarenciáját), hónapról hónapra jelöli az öntözési
adatokat. Megjegyzéseket fűz az egyes nemzetségekhez kiegészítésképpen, pl. a Frailea fényviszo
nyainál, csak virágzási időben kíván nagy fényintenzitást. Szó van a betegségekről és a kártevőkről.
Pl. Lithops-nál a fő kártevő megiegyzésc: gyökértetű. Megadja az egyes nemzetségek téli optimális
nappali és éjszakai hőmérsékletét. A kevésbé ismert szinonimákat is megemlíti. Függelékként felso
rolja a trópusi Jellegű Agave-kat, Kleinia-kat, a szubtrópusi Jellegű Aloe-kat, Ceropedia-kat,
Euphorbia-kat, lluernia-kat. A szerző általános ötletet ad a termesztéshez. Végül megjegyzi: szám
talan általános tippje. tanácsa, gondolatébresztő Javaslata mellett is, Jegyezzük meg, nem csak egy út
\ezet Rómába. Meglepődve tapasztalhatjuk, hogy a növények optimális tartási körülmények és
feltételektől eltérően is képesek ezeket tolerálni.
1-z a könyvecske nem szigorúan tudományos műnek készült, inkább széleskörű é s egyre nö\ e k \ ő gyűjtőtábor számára.
Bírálni lehetne a kiadvány kiállítását a szép fotók hiányát, de nem ez volt a cél. Az olvasók
számára elérhető kézikönyvnek készült, é s ezt Jelzi az ára is. Hozzánk legközelebb megvásárolható
Németországban, Stuttgart mellett, az Uhlig cégnél Kemenben.

Katona József
Debrecen

Szukkulens óriások
'/Msammenfassung: Der bekaiiiile Verfasser schreibt in dieser Reihe iilter andere grtip gewachsenen
Siikkuíenten, wo er die Verhtiltnisse ihrer nrspriingliclwn U'l'ensrciiime, ilirc l'JIcgcl)cdingiingeii inul ihre
Vermehriing bekaniit inacht.
Abstract: The wellknown author reports on another succulents growing giganlic ineasure in this series. He
telis US about the conditions oftheir originál liabitats and coiiditions oftheir cultivalion and tlieir reproduction.

A kaktuszgyűjtők között több kaktuszfaj kifejlett egyede ismert óriíiskcnt, méreteiket
tekintve. Klasszikus példaként, az oszlopostermctüek közül, a Camegiea gigantca 10-12
(16) m magíLs példányait, a gömbkaktuszok közül a Echinocactus gmsonii és a Echinocactus
ingens 1,5 magas, idős egyedei az ismertek.
Kevésbé hallunk, olvasunk más növénycsaládok nemzetségén belül, óriásméretű
szukkulens fajairól. Valamennyi, e fogalomkörbe tartozó faj a csapadékban szegény, igen
nagy kiterjedésű félsivatagokban és szavannákon él az egyenlítői területtől délre és északra,
a 10-30 szélességi fok közölt, Afrikában valamit Észak és Dél-Amenka területén. Az évi
középhőmerseklet a félsivatagokban 23-28 C" közötti. A csapadék évi mennyisége 2501500 mm, összege az egyenlítőtől a sarkok felé fokozatcsan csökken. Ilyen területeken a
talajnak legfeljebb a felét borítja növénytakaró. A szukkulens életforma ennek az éghajlati
területnek az északi és déli periférikus zónájában alakult ki legnagyobb fajszámmal, ahol 910 hónapig tart egy összefüggő, száraz időszak, cs az ezt követő 2-3 hónapban hull le a
250-300 mm évi csapadékösszeg, egyenlőtlen eloszlásban. Ez a zóna a tóitokban megjelenő
kavics- kő- és sziklasivatagaival, a hőmérséklet, és a csapadék átlagértékét tekintve
átmenetet jelent, a sivatagi éghajlat felé. A talaj itt ásványi anyagokban gazdag, szerves
humusz csak a már meglévő, nagyobb növénycsoportok környékén akkumulákkiik*. A talaj
felszíni rétegén, az altalajtól függően ásványi sók halmozódnak fel. Az itt élő szukkulen.sek a
talajvízből nyerik a létükhöz szükséges vizet, egyrészt a lélszín alatti dús
gyökérrendszerükkel, másrészt az esős évszakban a talajfelszínről gyűjtik a felszín-közeli
gyökereikkel. Kultúrában tartva ezért igénylik az ásványi anyagokban gíizdag, vízáteresztő
talajkz edényekben nevelt szukkulensek a talaj vízháztartásához igazodva cs a tápanyagtar
talomhoz alkalmazkodva fejlesztik ki gyökérrendszerüket. Az ilyen kömyczetben élő növé
nyek az evolúció folyamán kialakult kényszer hatására, sok víztartó szövetet differenciál
nak*, nagy mennyiségű vizet halmoznak fel, amit a nagy n}'álkatartalmú sejtek tömege is
elősegít. Töi-zsük, és gyérelágazású ágrendszerük megvastagodik, a nagy mennyiségű víztől,
leveleik száma a növény össztömegéhez viszonyítva kevés, felületük rendszerint börszerűen vastag, amit a kialakult kutikula-réteg okoz.
A felsorolásban a kifejlett növények méreteit jelezzük, megjegyezve, hogy a fiatal,
kisebb példányok tarthatók könnyebben a gyűjteményekben.
Az Adansonia nemzetség a Bombacaceae - bombax-félék - családjába tartozik.
Tagjai a trópusok (Amerika, Afrika, Ausztrália) területén élő nagy termetű fás növé
nyek, tagolt vagy épszélű, a száraz évszakban lehulló levelekkel rendelkeznek.
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Virágaik kétivarúak, öttagúak. Az afrikai fajok száraz szavannákon vagy sivatagok
szélén élnek. Palackalakúra megvastagodott törzsükben vízraktározó szövetek fejlőd
nek. Termésük uborkaalakú toktermés, magvai szőrösek.
Adansonia dígitata L. majomkenyér - vagy baobab. Kelet-Afrika, Madagaszkár a
hazája ennek a 10-15 m magas, igen vaskos törzsű és széles-koronájú fának. Egyes
szakirodalmak szerint ez a Föld legvastagabb törzsű növénye. A kifejlett növény tör
zse és teljes ágrendszcre víztároló. A fiatal magonc-növények kezdetben vékonyveszszöjü hajtásrendszert és vastag, gumós gyökereket képeznek. Levelei kezdetben egy
szerűek, hosszúkásak, épszélűek, az idős növényeken ujjasán karéjos levelek fejlöd
nek, amelyek a száraz időszakban lehullanak. Virágai a levélhónaljban jelennek meg.
Virágszirma változó, hosszúkás vagy háromsz()g-aIakú, színe fehér, sárga vagy vörös.
Termése gömb- vagy uborkalakú, megérve, ehető, ízletes, legnagyobb termése 46 cm
hosszúak és 10-12 cm átmérőjűek. Egy-egy kifejlett növényen több máz.sa termés
képződik, ami odavonzza a növényevő állatok - elefántok, majmok, bivalyok - soka
ságát. A fajnak léteznek több ezer éves egyedei, az afrikai szavannákon.
„Némely matuzsálem átmérője a 15-20m-t is eléri. A fa kékes-szürkés törzse, megle
pően puha, s gyakran szobányi odvak alakulnak ki benne. A nyári időszakban a baobab
törzsének belsejében íelhalmozc'xlott tiszta víz már nem egy szomjas vándor életét men
tette meg.
Bár eléggé veszélyes ebből a természetes
forrá.sból inni, mert az cxlvak kedvenc tanyái
a
vadméheknek".
(Kubas.sek
János:
Zanzibartól a Stefánia tóig - Budapest 1989.)
Szaporítani, magvetéssel a nyári hóna
pokban jó. A vetést állandóan nedves nem sáros -állapotban kell tartani, meleg
helyen. Csírázás - saját tapasztalatom
alapján - a vetés utáni 6. héten következik
be. Télen legalább 18 °C-os elhelyezést kí
ván. A megvetés évében a magoncok nö
vekedése 40-60 cm. A magvaknak friss
állapotban kb. 50'/Í-OS a csiraképessége.
Nyári időszakban száraz periódust
kíván öntözés nélkül, július-augusztus
hónapokban. Közel rokon faja a csak
Madagszkáron élő A. madagascariensis
H. Baill.(2.3.és24. sz. képek)
Adansonia grandidieri H.Baill.
A madagaszkári száraz szavannák
egyik látványos, méreteiben feltűnő óriás 23. kép Idös Adansonia madagascariensis
növénye.
ÉN V Madagaszkárban
Fotó: Szabó András
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Az idős példányok törzse óriáspalack
alakú. Magassága - kifejlődve - 30 m,
átmérője 7 m-is lehet. A feltűnő törzs
jellegzetesen görbülő, rövid, kevés ágból,
kis átmérőjű koronát képez. Törzsén a
kéreg - az idős növényeknél - vörös ár
nyalatú. Ujjasán osztott levelei szőrösek,
5-7 tagúak, 9-10 cm hosszúak és 2 cm
szélesek. 10 cm hosszú, szőrös levél
nyéllel illeszkednek az ágakhoz.
Virágkocsánya rövid, virága magányos,
színe fehér. Virágzási ideje a száraz, csapa
dékszegény tél. Termése vékonyhéjú, a
magvai nagyok. Csírázásuk sokszor a ter
mésben elkezdődik. Madagaszkár szigetén,
Morandavatól
északra,
Moroinbe és
Bereboka között honos. Szaporítása mag
vetéssel történhet kaktusz talajba. Az Euró
pában beszerzett magvak csírázó képessége
maximum 50 % lehet.

24. kcí> .\cl;uisoiH.i üi.iiKlkiici i. li

Moronclava inelletl

I'oló: Szabó András

Saját mag vetési tapasztalatom szerint
mind a A. D digitata, mind a A. grandidieri
faj magvai 25 C^ hőmérséklet fölött kel
nek, 3 hónappal a magvetés után. A mag
vetést takarni kell és növényházban vagy
fólia alatt célszerű elhelyezni. Nálunk télen
is meleg szobahőmérsékletű környezetet
igényelnek. Ősszel a lombjtik lehull.
Mindkét faj elfekvő magvai között előfor
dult a következő évben is csírázó példány.
Az első éves magoncok őszre 30 cm-t is
elérhetnek, meleg, napsütéses környe
zetben.
A magoncok rendszeres öntözést kí
vánnak, a vízhiányt lelógó leveleik jel
zik (címlap és 25. sz. kép).

25. kép Uidierea madagascariensis Toliarához közel
Fotó: Szabó András

Az Adansonia nemzetséghez tartoz
nak a fenti fajon kívül még az A. alba
Jum. et P e i T . , A. foiiy H. Baill., A.
suarezensis Perr., A. za H. Baill. fajok,
valamennyi óriási méretű.
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A Didiereaccae - didierea-félék családja. Madagaszkár szigeten őshonos, endemikus
növénycsalád.
Neve H. E. Baillon francia botanikustól (1827-1895) származik. A. Grandidier francia
botanikus és Madagaszkár kutató nevét megörökítve. Napjainkban 4 nemzetséget és
11 fajt foglal magába. Valamennyi tagja DNy-Madagaszkár tengerpartja mentén, egy
kb. 50 km-es .sávban él, homokos gránitsziklás talajon, együtt a Tirucalli csoportba
tartozó Euphorbia fajokkal. E terület különösen száraz éghajlatú sivatag, ahol 11 hó
napos száraz évszak után hullik kb. 300 mm csapadék, ami nagyon gyorsan elpárolog,
így csak száraz, xerofita életformát elviselő növényi közösség képes megélni e terü
leten.
A Didierea nemzetséghez két faj, a D. trolli és a D. madagascariensis tartozik. A csa
lád valamennyi tagja időskorban fatermetü, tövises és a szárazperiódusban lombhul
lató. Töviseik és leveleik a növénytest felületén képződő rövidhajtások - podáriumok
- végén jelennek meg. Virágai nividkocsányon állók, kétlakiak.
Didierea madagascariensis H. Baill.
A család valamennyi faja - így ez is - tudományos gyűjteményekben is elvétve lát
ható, különleges megjelenésű növény. Nagy ritkán a hazai gyűjteményekben is meg
található. Fiatal példányai elágazás nélüliek és nagyon dekoratív megjelenésűek. Le
velei keskeny szálasak, 7-15 cm hosszúak,
a növény idös felületén képződött, spirális
rendeződésben álló rövidhajtásokon - a
podariumokon - láthatók, a 4-es csopor
tokban elhelyezkedő hosszú, vastag és dur
va tövisekkel együtt. Ugyanezen podári
umok csúcsán jelennek meg a növény idős
korában a virágok is. A hímivarú virág kél
nagy külső lepellevele 4 kisebb belsőt vesz
körül. Mindkettő színe halványzöld. A fal
kában álló porzószálak feltűnő vörös színű
ek. A nővirágú példányokon a bibe kárminvörös színű. A termés apró dióhoz ha
sonló, keményburkolatú, egymagvú. Az
idős növények törzse erősen megfásodik,
kifejlődve a 40 cm átmérőt is elérheti és
sok felfele álló hajtásból 4-8 m (néha 15
m) magas keskeny, sűrű koronát képez (26.
sz. kép). A tengerparti homoksivatagokban
élő példányok koronája a tenger felöl érke
ző erős szelektől vízszintes alakzatokban
2b. kép Didierea madagascariensis Toliarához közel
elhajlik.
Fotó: Szabó András
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Természetes élőhelyük alapján a Didierea-k melegigényes növények, télen-nyáron
egyaránt növényházban vagy fóliasátorban a helyük. (Télen nálunk 10 - 15 "C-on, a
kaktuszokhoz hasonlóan, szárazon jól telel a család legtöbb tagja.)
Szaporításuk megvetéssel, dugványozással és oltással történhet. Valamennyi szapo
rítási módszer külön gondot igényel. A magvak csírázása részben a hőmérséklet,
részben a mag friss állapotának függvénye. Az ideális csírázási hőmérséklete e fajok
nak 25 C"-nál kezdődik és kb. 30 C^-ig emelkedhet. Az Európában beszerezhető
magvak legfeljebb 50 %-os csíraképesek, a második éves magvak nagyon kevés '7cban csíráznak.
Dugványozással és oltással történő szaporításuk Wemer Rauh - a madagaszkári
szukkulensek jeles ismerője - szerint a két fajnál eltérő.
A D. trollii fiatalkori hajtásaiból készült dugványok - bár hosszú ideig, 6-10 hétig, de
jól gyökeresednek. A D. madagascariensis hajtásai nem gyökeresedök. Ez utóbbi
oltással szaporítható. Egy-egy podarium az anyanövény törzséről leválasztva felolt
ható az Alluaudia procera nevű alanyra. Ez utóbbi faj szintén a Didierea félék c s a 
ládjába tartozik és jól gyökeresedő dugványokkal szaporítható. A feloltott podarium
rügyéből idővel teljesértékü növény képződik, hasonlóan a kaktuszoknál ritkán al
kalmazott areolaoltáshoz.
Alluaudia nemzx'tség
A Madagaszkár szigetén elő. különleges
alakú, a fenti családba tartozó szukkulens
nemzetségnek 6 faja ismert. KifejleU k(írukban 4-15 m magasságot is elérhetik.
Fiatal korban rendszerint sűrűn elágazó
cserjék, idős korban magas, fatermetü nö
vények, törzsátmérőjük ilyenkor az 50
cm-t is eléri. Külső megjelenésükben ezek
a kaktuszokhoz hasonli'tanak a környezeti
adottságok kényszere miatt. Egyes fajiak
fiatal hajtásrészén levelek képződnek, de
ezek a hajtás megfásodása után IchulIá
nak. Más fajok levelei hosszú évekig a
hajtáson maradnak. |Mai tudásunk szerint
a Didiereaceac család áll a kaktuszféick
családjához (Cactaceae) a legközelebb,
i'gy egy rendbe. (Cactales) sorolták őket!
.S^zerk.j
Alluaudia comosa Drake (27. sz. kép)
l'.z a tövében sűrűn elágazó faj idős korá
ban is cserjetcrmctü. Koronája szétterülő,
27. kcp Alluaudia comosa Toliarába,.
lotó: S/abó András

'^pOS, p á m a S Z C r ű . A 4 111 m a g a S S á g O t

clérö faj ílatal korban erősen tövises.

is

Szukkulens óriások

DEBRECENI

POZSGÁSTÁR

25

A porzós és termös virágok külön képződ
nek ugyanazon a növényen. A tövissorok
között magányosan állnak a tojás- vagy ke
rekded alakú, 1-1,5 cm hosszú levelek. A
virágok aprók, bogernyöben* állók. Mag
vetéssel és dugványozással szaporítható.
Kisméretű példányai a hazai gyűjtemé
nyekben is megjelentek.
Alluaudia procera (Drake) Drake
Fatermetü - 20 m-t is elérő - faj. Törzsét
csavarvonalban lefutó sűrű tövisruha ta
karja. A tövisek 2-2,5 cm hosszúak is le
hetnek. Lekerekített, tojásdad, húsos levelei
párosával állnak, és a tövisekhez hasonló
an, enyhe csavarvonalban futnak le a szá
ron, hosszuk 7-30 mm, szélességük 5-15
mm. Magvetéssel szaporíthatok, de elter
jedtebb a zölddugvánnyal való szaporítása.
Néhány évig az alacsony termetű, kis pél
dányok helyet kaphatnak a gyűjteményben.
Télen melegigényes, nyáron száraz pi:
igényel. (28. sz. kép)

28. kép Alluaudia procera Toliarában
Fotó: Szabó András

Figyelemre méltó fajok még az A.
ascendens (Drake) Drake, levelei szívalakúak. A montagnacii Rauh (29. sz.
kép) ovális, 1-2 hosszú, húsos levelekkel.
(Folytatjuk!)

Dr. Nemes
Szomód

29. kép Alluaudia nioiitagnaeii Toliara mellett
Fotó: Szabó András

Lajos

Folyóiratszemle - KuaS 2002/7.
2002/7.
A júliusi szám címlapján egy pompás Thelocactus
schwarzii csoport fotóját láthatjuk. • "Barna növények
barna környezetben" a mottója K. Gilmer és H.-P.
Thomas írásának, amely az argentíniai Pterocactus
fischeri-t mutatja be. •
Az üvegházban számos
hasznos és hívatlan vendég is feltűnhet a növényeink
között. A. Mordhorst cikkéből kiderül, hogy mit tehet az
ember, ha
levélsodró darazsak nézik ki maguknak például egy Pterocactus-unk cserepét
és talaját. • Az Espostoa melanostele perui élőhelyén E. és W. van
Heek. Számos szép fotóval illusztrált írásukból megtudhatjuk az élőhelyek
földrajzi és klimatikus viszonyait, valamint megismerhetjük az egyéb,
ugyancsak ott honos kaktuszfajokat (Neoraimondia arequipensis, Opuntia
floccosa, Oroya peruviana, Melocactus peruvianus). • D. Herbel rovatában
hasznos információkat közöl ezúttal a Leuchtenbergia principis-röl, a Frithia
pulchra-ról és a Mammillaria lenta-ról. • A bemutatjuk rovatban extravagáns
és könnyen tartható pozsgásokat, Dorstenia fajokat isinerhetünk meg T. Brand
jóvoltából. Ezek a szukkulensek (mintegy negyven faj tartozik a nemzetségbe)
Tanzániától Etiópiáig őshonosak, továbbá az Arab-félsziget déli részén. Több
fajuk, pl. a D. foetida egy délnyugati fekvésű ablakban is tartható. • R.
Stephenson a kultivárokról osztja meg a gondolatait az olvasóval, elsősorban
a Sempervivum nemzetség kapcsán. • A júliusi száin utolsó írásában D.
Herbel a pozsgások tartásával kapcsolatban a hónap legfontosabb tennivalóit
foglalja össze.
Dr. Buglyó Péter
Debrecen

Tisztelt Gyűjtőtársak!
Hajdúszoboszlón 2003. május 24. és június I . között megrendezésre kerülő
„Kaktusz és egyéb pozsgás növények, valamint képkiállítás" részletes kiírását a
folyóiratunk mellékleteként küldjük meg minden kedves olvasónknak.

Molnár Imre

MAGYAR

KAKTUSZGYŰJTŐK

Zusammenfassuni;:Dcr Verfasser slelll eiiten der hekaimteslen Sammler vor, naili dessen Erzdhlung er die
Staliimen dcs U'bens eines Kakleensammlers skizzierl.
Abstract: The author introdures íme of the iiwst faimms cactus collectors in Hungary who collects cacti for
a very long time. We can gct to kiunv the important 'stations' ofliis cactus collector's life relying upon his
teliing.

Gonda István mezőtúri kertész több mint 30 éve kaktuszozik már. Ebből jó ideje
hivatásszerűen, azaz a maga által vetett magokból kelt és nevelt növényeket árusítja.
Jelenleg kb. 2(X) m"-en „gazdálkodik", aminek legnagyobb része üvegházi terület.
Gyűjteménye vegyes, igyekszik mindent beszerezni, ami tetszik és bírja az ő tartási
körülményeit. (30. sz. kíp)
Az egész Egerben kezdődött, aliová
kertészeti iskolába került. Ott találko
zott Hubai Istvánnal, aki nagy segítsé
gére volt az indulásnál tapasztalatával,
tanácsaival. Emellett igyekezett besze
rezni a rendelkezésre álló szakirodaltnat is. így Szűcs Lajos, Mészáros
Zoltán és Nemes Lajos könyvét. Be
iratkozott a Csili kaktusz-gyűjtők köré
be és az MKOE-ba. Felkereste az or
szágban található nagyobb gyűjteinényeket pl.: Izsákon, Dunaújvárosban,
Csömörön. (.31. sz. kép)
István és más helybéli barátai
1974-ben megalapították a Mezőtúri
Kaktuszklubot, aini 18 évig működött.
Már az első évben rendeztek kiállítást
(aztán minden évben) és szerveztek
kirándulásokat. Ma már kiterjedt kül
földi kapcsolatokkal rendelkezik Ja
pántól Oregonig, Bolíviáig. (32. sz. kép)
Ötféle kaktuszos újságot kap és az or
szágban talán neki van a legnagyobb
30. kép Cionda István kedvenc tarlo/kmkisl hel>cn
gyűjteménye olyan tárgyakból, me
lotó: llol^'áth László
lyek kaktuszokkal kapcsolatosak:
rengeteg plakett különböző kiállítások emlékeként (33 sz. kép), képeslap kb. 400 db, klub
jelvény közel 300 db (34.s/.kép), három albumra való bélyeg, hűtőszekrényinágnes
(.15. sz. kcp).
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32. kép Egy érdekes Gymnocalycium eristata forma
Fotó: I lor\ iitli László

Magyar kaktuszgyűjtők
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Magyar kaktuszgyűjtők

edényfogó kesztyű, ceruzahegyező, stb. Na és persze több m" szakirodalom, mint a
komoly gyűjtő egyik legföbb ismertetőjele.
Magokat elsősorban Texasból, Bolíviából, Spanyolországból szerez be és saját ter
mésűeket is vet.
Talajai: magvetéshez tőzeg és homok 1:1 arányú keverékét használja, plusz 3-4
szem Ozmocote-ot tesz 6-os cserepenként. (36. .sz. kép)
A nagy növényeknek 50 % tőzeg, 40 % homok, 10 % komposzt és egy kis Zeolit a
keveréke összetétele.
Öntözése: mivel annyi területre elegendő esővizet elég nehéz összegyűjteni, így
csapvizet használ, ami szerencsére elég lágy. 2-3 hetente locsol a vegetációs idő
szakban.
Növényvédelme: évente 2-3 alkalommal rovarölő szerrel permetez. Gombaölot
csak a magoncoknak ad.
Fűtése: Gázkazán, mely az asztalok alatt futó csövekben keringő vizet melegíti.

.16. k é p ()-os cscrcpcktn.'ri Icjlöilö m a g v e t é s
I olo: llorviilh L;is/ló

Az előzőkben felsoroltak megfelelő biztosításának nem kis anyagi vonzata van, te
hát, ha valaki hasonló vállalkozás beindításán töri a fejét, az ne számítson hirtelen meg
gazdagodásra. További tervei között szerepel még egy üvegház megépítése - termé
szetesen saját kezűleg - és egy kaktuszok élőhelyére való utazás.
Szívesen fogad látogatókat, vásárlókat előzetes megbeszélés után. Növényeket
azonban postán is elküld, amiket listájáról választhatnak ki.
Kívánok az egyesület és a magam nevében még további sok örömet, megvalósult
terveket,jóegészséget!
Debrecen

A Ceglédi Kaktusz és Egzóta Klub 2003. évi programja
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A CEGLÉDI KAKTUSZ ÉS EGZÓTA KLUB
2003. ÉVI PROGRAMJA
A KLUB MINDEN HÓNAP ELSŐ Ganuárban második)
SZERDÁJÁN TARTJA ÖSSZEJÖVETELEIT A CEGLÉDI KOSSUTH
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT „B" ÉPÜLETÉBEN 17.30 ÓRÁTÓL
JANUÁR

2.

MÉG MINDIG A TELELTETÉS
PROBLÉMÁJA
(Libnár Antal)
FEBRUÁR

5.

MÁR A TAVASZI
ELŐKÉSZÜLETEKRŐL
(Libnár Antal)
MÁRCIUS

4.

LÁTOGATÁS EGY
KAKTUSZGYŰJTEMÉNYBE
(Libnár Antal)
JÚLIUS - AUGUSZTUS
Nyári szünet
SZEPTEMBER

3.

KEZDŐKNEK VALAHOGY EL KELL
KEZDENI
(Libnár Antal)

5.

GOMBÁK, KÁRTEVŐK ELLENI
VÉDEKEZÉS. NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK
ISMERTETÉSE
(Libnár Antal)
ÁPRILIS

JÚNIUS

2.

OKTÓBER

1.

ÉLŐHELYI KAKTUSZOK
(Libnár Antal)
NOVEMBER

5.

HOGYAN LETTEM KAKTUSZOS

TELELTETÉS
ÉVES GONDOK MEGBESZÉLÉSE

(Németh Jánosné)

(Libnár Antal)

M Á J U S 9-12. (4nap)
KIÁLLÍTÁS CEGLÉDEN
KAKTUSZ ÉS EGYÉB POZSGÁSOK
ORHIDEÁK
Nyitva 9,00-18,00
MINDEN ELŐADÁS ALKALMÁVAL
VETÍTÉS

DECEMBER

3.

ÉVZÁRÓ KLUBNAP
BESZÉLGETÉS
(Németh Jánosné)
MINDENKIT S Z E R E T E T T E L VÁR A
CEGLÉDI EGZÓTA KLUB

Kirándulásunk Erdélyben és Szabó Gáborék meglátogatása
Zusammenfassung: Der Autor ist mit seiner Frau in Transsilvanien gewesen und er hat neben mehreren
Sehenswürdigkeiten den ungarischen Kakteenliebhaber, Gábor Szabó auch besucht.
Abstract: The autlior and her husband have been to Transsylvania. They have seen several sights there and
tliey have paid their respects at Gábor Szabó's house.

2002. pünkösdjén fiatal szomszédaink meghívtak szülőföldjükre, Erdélybe,
a Brassó városához tartozó Sacele faluba.
A családdal való megismerkedés mellett szép kirándulásokat tettünk a tör
ténelmi magyar tájakon és városokban. Jártunk Orbán Balázs és Tamási Áron
sírjánál; Sepesváron, Marosvásárhelyen és Kolozsváron. A szinte „kötelező"
korondi vásárlást sem hagytuk ki. Átkeltünk a Kárpátokon, a Tömösiszoroson, gyönyörködni a Felesi várkastélyban, a román királyok nyaralóhely
ében.
A Pozsgástár 2001. évi 3. számában mutatkoztunk be az olvasóknak, és
ugyanebben a számban mutatta be magát és gyűjteményét Szabó Gábor erdélyi
gyűjtőtársunk.
Arra gondoltunk, - a korábban egyidejű bemutatkozás után pontosan abba a
faluba kirándulván, ahol Szabó Gábor lakik - hogy mindez j ó indok, felkeres
ni őt. A találkozó létrejött, nagy szeretettel fogadtak minket, feleségével Mári
ával együtt. A bemutatkozás és rövid beszélgetés után felmásztunk a padlásra
megnézni a kaktuszokat.
Itt a kaktuszok között aztán jól elbeszélgettünk, kölcsönösen elméséltük
egymásnak tapasztalatainkat, problémáinkat.
Meglepődtünk férjemmel, hogy Szabó úr milyen jól ismeri a magyar kaktuszosokat, sokukkal jó barátságban van.
Úgy éreztük, látogatásunk végén mi is gazdagabbak lettünk egy kaktuszos
baráttal.
(37. -42. sz. képek)

Druzsinné Zsóka
Érdliget

Lálogalás egy erdélyi kaktus/gyüjlönél
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37. kép Szabó Gábor sacelei
kaluszgyüjtő
Foló: Druzsin József

38. kép A Tömösi szoros

41. kép Orbán Balázs sírja Seike líirdön
Fotó: Druzsin József

42. kép Peles. várkastély
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Fotó: Druzsin .lózsef

Fotó: Druzsin József

V I T A F L Ó R A 8 kaktuszok tápoldata
összetétel: 3,5% N, 7,5% P 0,7,5% K O+mikroeleraek. Felhasználás: Különféle kaktuszok és pozsgás növények neveléséhez.
Biztosítja a növcny fejlődéséhez cs dús virágzásához szükséges lápanyagokat. Adagolás: 2 liter önlözövizhcz 6 ml (I kupak) lápoldal szükséges.
nyáron 10-14 naponta. Kerüljük a túladagolás!
Gyárija és forgalmazza:

VITAFLÓRA Kft., 8248 Nemesvámos, Pap I . u. 45. • Tel./fax: (88) 265-902
Keriészeiekci ballonos kiszerelésben k e d v e z ő iiroii kiszolgálunk.

Növényritkaságok:
Virágzó ékszerek, a Tlllandsia-k
/.iisammenfassiing: In etem Teil. in weleliem von cíem Aulor iilx'r .sellene Gammgen wul Anen ge.'.rlirielmi
wird. siiul jew die olM'ngcniinntcn Taxa vorgestelll. In diesem Teil ist über die .sukkulenten Tillaiulsia und
ihre /'//('(;<• zu lesen.
Abstract: 'llw taxons alxnv are reviewed by the author who has introducedimconuium genu.ses and.species in
this colunui earlier. This part reports the succident Tilladsia-s and their carc

Mindig csodáltam egyes filmekben látható, a fákról szakállként alácsüngő növé
nyeket. Utánanéztem az irodalomban és megtudtam, hogy ez az érdekes növény a
Tillandsia usneoides.
Évekkel ezelőtt egy kiállítás alkalmával a Pálmaházban sikerült vásárolnom egy ki
sebb mennyiséget nagy örömömre. Nagyon vigyáztam rá a telet pedig az üvegházban a
kaktuszokkal élte át. Az idő teltével pedig az üvegliázban nagyon jól érezte magát, mert
szépen fejlődött, szaporodott.
Ezt látva megszerettem a Tillandsia nemzetséget és egyre újabb növényekkel szapo
rítottam a gyííjteményemet. A nyarat májustól az őszi hűvös idő beálltáig kint az üveg
házam észíikkeletei oldalán töltik. Szárazabb napokon a begyűjtött esővízzel pennetezem őket. Havonta l - l alkalommal pedig 1 ezrelékes Wuxállal átpermetezem hajtásai
kat.

4.'). kcp Virágzó ékszerek
Fotó: tipresi László
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Növényrilkasiigok: Virág/ó cks/erek a Tillandsia-k
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45. kép Tillandsia pruinosa
Fotó: Epresi László

46. kép Tillandsia usneoides növény és a/ utánpótlásom. Árpád nevü kisunokám
Foló: Epresi Lás/ló

NöM.'nyrilka.ságok: Viniy/ó cks/crck .aTilbnsia-k
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Öröm nézni fejlődésüket, virágzásukat. Az őszi hűvös idő kezdetével beviszem nö
vényemet az üvegházba cs a kaktuszpolcok felett helyezein el őket. Tél folyamán az
üvegház hőmérséklete + 10 "C, ez jó nekik és a kaktuszoknak is. A páratartalom általá
ban 80 % köriil van. Havonta egyszer kapnak kis langyos esővizes permetezést. A fej
lődésük és egyesek virágzása a tél folyamán is folytatódik.
E növénycsoportnál nem gond, hogy milyen földkeveréket használjak, mert gyöke
reik drótszcKí volta csak kapaszkodásra alkalmas.
Meg kell jegyeznem, hogy vannak azért olyan változatok is melyek földet igényel
nek, de ezek kisebb csoportja a Tillandsia-knak.
A sz^ikirodalmat olvasva a Tillandsia nemzetség elég nagy területen megtalálható, a
sivatagokon át, az őserdőkben, és a tengerközeli zónákban is.
Az anyatövek az elvirágzás után szaporodnak, azaz új hajtásokat hoznak, ezek ki
fejlődve ismét virágot hoznak és új kisnövényeket. Ha nem szedjük szét őket, akkor
szép csoportot alkotnak idővel. A magról való szaporításuk kissé nehézkes és lassú,
ezért inkább a sarjról való szaporítás az előnyösebb és gyorsabb.
E kis írásommal nem a nagy Tillandsia gyűjtőknek, hanem azoknak a kedves kaktu
szos gyííjtö barátaimnak szeretnék kedvet csinálni, akik kedvenceik mellett újabb ked
ves színfoltot szAjretnének vinni környezetükbe.
Epresi László
Komárom

Emlékezés Bagi Irénre
Fájdalommal tudatom, hogy egyesületünk tagja Bagi Irénke 2003
Januárhaii, 47 évesen hosszú, gytSgyíthatatlan betegségben elhunyt.
-Sajnos az élet nem volt hozzá túl kegyes. Nagyon hamar el
veszítve édesanyját. Ö nevelte kisöccsét. Mezőgazdasági iskolát
kitűnő eredménnyel végezte el. A marttui Növényolaj gyárban
dolgozott lalwránsként, s innen százalékolták le két évvel ezelőtt.
Szeretett minden növényt és nagy gonddal ápolta kertjét, de leg
jobban a kaktuszait. Ezen alapult a mi barát.ságunk. Rengeteget
segített, hogy cl tudjak igiizodni a nevek világában. Ez évben a fa
lunkban kaktusz kiállítást is terveztünk. Ezt most már én szeretném megrendezni az Ö emlékére.
Növényei nagy része hozzám került, mivel családja nem volt, így rám hagyományozta. Annyira
iiitt a gyógyulásban, olyan nagy volt benne az élni akarás, de sajnos már győzni nem tudott.
Nagy Elvira
Iíák('Kvi falva

A Sansevieria
Erősen szukkulens,

nemzetség

szárazságtűrő

fajai, és változatai II.

Zusammenfassung: In iliesem Ariikel kann über eine veriuulüüssigle
l'/lanzengollung. über die
Ausbreilungsbereirlie, die Nainengebung, den Aiijbau, die Eigenschaften des Lebensrauines, die
Kullivierungsbedürfnisse,
die Verinehrung und den PJIanzcnschulz ihrer Arten gelesen werden. lm zweiten
Teil werden die vornehmsten Arten in alphabetischer Keihenfolge dargestcllt.
Abstract: A disregarded plani genus is introduced by this author. You can read about the dispersal areas.
the anatomy, the propagaiioii and the prolection of ihese plants. Afler thai you can gel informalion about
the specialilies oftheir liabitats and the circuinstances oftheir cultivalion. In the second part he
iniroduces the main species in alphabetical oider.

A fajok ismertetése:
A leggyakoribb, és a pozsgásgyűjtőknek leginkább ajánlható fajokat szeretném bemutatni.
S.
aethiopica
THUNBER. Trópu

si és Dél-Afrika.
Törzs nélküli, le
vél hajtásonként
max. 30, csaknem
szálas 15^0 cm
hosszú, 1,5 cm
széles, sima, el
száradó csúcsa 3
cm,
kékeszöld,
világos
kereszt
csíkozással, szélei
vörösesek.

48. Icép Sansevieria art)orescens
Foló: Marticsek János

S. arborcscens CORNU.. Kelet-Afrika. Azok számára, akik
csak a S. trifasciata-t ismerik, ez mindjárt egy igen furcsa
növény. Sokkal inkább az Aloe arborescensre emlékeztet,
mint a közismert „szanzavérára". A fajok nagyobb részérői
eltérően a levelek nem a föld alatti gyöktörzsből törnek elő.
Közel 2 métert is elérő, merev, 2.5 cin. vastag szára van.
Ezen lándzsa alakú, 20-40 cm hosszú, igen szúrós hegyben
végződő levelek ülnek. Szárazságtűrő, könnyen szaporítható
47. kcp S. caniculata
faj. (48 sz. kép)
Fotó: Marticsek János
S. canículata CARR.. Trópusi Afrika, Madagaszkár. Egy jel
lemző Sans. alaktipus egyik képviselője. Gyakori nemzetségben a botszerű, hengeres
levélállás, több-kevesebb hosszanti barázdával, amelyek mélysége is különböző. Ez a
faj kúszó gyöktörzsű és egy-két levelű, a levelek 15-70 cm hosszúak, 1 -2 cm vastagok,
5-6 hosszanti barázdával. Különleges megjelenésű növény. (47s:.. kép)
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S. cyliiidrica ö/\/.Trópusi Nyugat-Afrika. Az elözö fajhoz hasonló alakú
Törzs nélküli, a levelek száma 2-A hajtásonként, néhány
töleveles pikkely mellett. 0,6-1,5 m. hosszúak, 2-3 cm
vastagok, sötétebb zöld keresztcsiTcozással. Régebben
ismert szobanövények voltak. Idös korban az elhajló le
velek miatt igen nagy helyet foglal el. (49. sz, kép)
S. bacularis
PFENNIG.
Származása
ismeretlen.
Levelei szintén hengere
sek, igen hosszúak és vé
konyak, 5-6 barázdával.
(50. sz. kép)

S. chrciibcrgii
Trópusi
Kelet-Afrika. AIoe-khoz,
Gasteria-khoz hasonló faj.
Törzse max. 25 cm magas,
levelei (5-9) két sorban
helyezkednek el legyezőszerűén, max. 1,5 m. hoszszúak. Vaskosak, végük
igen hegyes tövisszerű.
Szép, látványos pozsgás.
SCHWEINFURTH.

(51. sz. kcp)

50. kép Sansevieria bacularis
Fotó: Marticsek János

49. liép Sansevieria cyindrica
Foló: Marticsek .l;ínos

S. gracilis BROW. Tró
pusi Kelet-Afrika. Tör
zse 2-8 cm, levélhüve
lyes. A levelek tömötten
állnak, 25-90 cm hosszú
ak, tőben homorú, csatornaszerűen,
fentebb
hengeresek, idősebb kor
ban barázdáltak.

51. kép Sansevieria ehrenbergi
Fotó: Marticsek János
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S. grandicuspis HAW.. Származása ismeretlen. Törzs nélküli, kúszó gyöktörzsű,
levelei változóak: vagy laposak, vagy csatornaszerüek, 5-15 db. van egy hajtáson,
keresztcsíkosak.
S. grandis HOOK. Dél-Afrika, Törzs nélküli
növény. Levelei széles eliptikusak, kékeszöldek,
max. 6() cm hosszúak, szélük baina.
- - V. zuluensis: keskenyebb, érdesebb le
velei vannak.
S. k i r k i i BAKER. (sin. S. longiflora, S. kirkii
v. pulchra) Trópusi Kelet.Afrika, Zanzibár.
Néhány éve még ismertebb volt Magyaror
szágon, S. longiflora néven. Levelei max.
L8 m. hosszúak, hullámosak, szétterülő növekedésűek, szabálytalanul foltosak. Virága
igen eltér a többi fajétól: bugán jelenik meg,
a virág hosszúcsöves. Jacobsen a Skirkii-t és
longiflora-t külön fajként tárgyalja. (52 sz.
kép)

53. kép Sansevieria pinguicula
Fotó: Marticsek János

f<2. l<ép Sansevieria l<irliii (longiflora) (syn. S.
kirkii V. pulchra)
lotó: Marticsek János

S. pínguicula BALLY.. Kenya. Erősen pozsgás
Agave-khoz hasonlít. A levelek száma 5-7, ame
lyek rozettaszerűen helyezkednek el, 12-30 cm
hosszúak. A virágzat füzér. Az egyik leglassab
ban fejlődő, és a leginkább szukkulens gyííjtőknek való faj. (53 sz. kép)
S. powellii BROWN.
Kenya. A Sarborescens-re emlékeztető,
száras, de erősebben
pOZSgás faj.

Egyes vélemények szerint a S. arborescens és a
S.ehrenbergii natúr hibridje. (54 sz. kép)
S. raffilli BROWN. Trópusi Kelet-Afrika. Törzs nélküli, a
gyöktörzse 2-5 cm vastag, egy hajtáson 1-2 levél van, ame
lyek megnyúlt lándzsa alakúak vagy szívszerűek, a közép
i
ÍM
alatt egy homorú nyélbe mennek át, mintázatuk feltűnő, ke- 54. kép Sanscv icria powellii
Fotó: Marticsek János
resztcsikozou.
S. stuckyi GODEFR.. Trópusi Kelet-Afrika. Bot alakú levelei vannak, egy .széles vagy
több keskeny barázdával, kercsztcsíkozouak, 80-270 cm hosszúak. (55 .ve kép)

A Sanscviciia ncmzctscgc

S. suffruticosa
BROWN. Trópusi KeletAfrika. Toi7.se legfel
jebb 30 cm magas, talaj
feletti sarjakkal. 7-18
levele van, a levelek két
sorban vagy körkörösen
helyezkednek cl, 156()cm hosszúak, kezdet
ben csatoma-szeKiek,
később hengeresek, ér
desek. (56. S-, kcp)
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Fotó: Marticsek János

S. spectosum: származása ismeretlen. Az előző
fajhoz hasonló megjelenésű növény, mélyebb ba
rázdával. (57. .sz. kép)
S. volkensii GUERKE. Tanzánia. Hosszú, henge
res levelű, alig barázdált faj. (58. sz. kép)
- -k

T I *

56. kép Sansevieria sullriiticosa
Fotó: Marticsek János

Igen sok változata ismert.
Cv. Craigii: Levelei kes
kenyebbek,
alacsonyab
bak, sárgás-fehéres csíko
zással és sávokkal.
A világos sávok nagy ará
nya amelyekben nincs klo
rofill, lassú növekedést, és
az alapfajénál
nagyobb
igényességet eredményez.
V.
laurcntii:
KongóiKöztársaság. A törzsfajhoz
hasonló, de a levél szélén
világossárga csík húzódik.

S. trifasciata PRAIN. Trópusi Nyugat-Afrika.
Kúszó gyöktörzsű, kard alakú levelű, min
denki által ismert kultúrnövény. Virága csak
megfelelően meleg és napos helyen fejlődik
ki.

57. kép Sansevieria speclosa

Fotó: Marticsek János
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Cv. Silver moon, Silver sword: A fia
tal levelek világos szUrkészöldek.
később bezöldiilnek, az alapfajnál
szélesebbek, alig sávozottak.
Cv. Hahnii: A törzsfajtól lényegesen
eltér. A levelek hossza max. 15 cm,
szélességük 8 cm, keresztben söté
tebb zöldéi sávozottak, rozettáben
tömörülnek, számuk 15, de lehet
akár 60 is, és ekkor már törzsük is
fejlődik (fényszegény körülmények
között szokott ez az alak kialakulni.)
Cv. Golden Hahnii: Széles, sárga raj
zolata van, amely igen mutatós, de
szintén gyengíti a növény ellenálló
képességét és fejlődését.

."iX, kép Sansevieria \olkensii

59. kép Sansevieria trilásciata cv. Golden Hahnii, cv. Silver Hahnii és cv.
Hahnii levéldugvány
Fotó: Marticsek János

I'otó: Marticsek János

hl), kép Sansevieria guimensis virágzata
I otó: Marticsek János

Cv. Silver Hahnü: Levelei világos szürkés-zöldek, alig sávozottak (5') és 60 sz. kép).
Irodalom:
Morgcnstcrn K. D 1979: Sansaverias in picturcs and words Illcrtallcr offsctdruck and Verlag GMBH. Kcniptcr.
Szűcs,!..: 1977 A iiövénykcdvelök kislexikonja. Gondolat Kiadó, Bp .
Pfennig, H. 1977: Roscnliildend bis baumarlig: Dic Sansavericn. Gartcnpraxis. 10
Sajeva. M.- Costanzo M. 2000: Succulents II. Timber Press, Portland, Oregon
Jacobsen. H. 1970: Das Sukkulenten lexikon. V E B Gustav Fisher Verlag. Jena.
N. Szentirmay, T. 1974: Pozsgás növények. Mg.Kiadó, Bp.
Gruner, C. 1980: Zimmerblumcn, Berlin. 1980.
Ulkes. L. 1990: Szobanövények. Bp.

MarticSck
Cegléd

JáuOS

KAKTUSZOS

FÓLIAHÁZ

Zusammenfassung: Der Verfasser sihreibi über seine Erfahrungen mit einem idealen, stark Iragfahigen
Gewailisluius, das für Kakteen gebaut wurde.
Abstract: The author writes about his ideas and experieiues in cimneilüm
for cacti.

wilh building plastic sheet himse

A következőkben saját tapasztalataim alapján szeretnék ötleteket adni fóliaház
építéséhez. Természetesen más módszerek is vannak, de én csak az általam gyakor
latban kipróbáltról írok. Figyelem felkeltőnek talán elég annyi, hogy a (61. sz.) képen
látható fénystabil síkfólia most 2(X)3. márciusában 7 éves úgy, hogy télen-nyáron
fent van, és nem szoktam a havat lesepemi róla, pedig az említett időszakban volt
egy-két igen kemény, hóban bővelkedő tél.

hl. kcp loliasátram belseje IWX májusában
i'otó: Horváth László

I
A sátor területe 10 m .\ 4 m, tájolása ész^nk-déli. Az alapja szőlőlugas tartó beton
gerendák, vízszintesen lefektetve. Ezeken 35 mm-es T vas van végigengedve, közép
ső szárával íolfelé. (62. sz. kép) (Egyszerűen 2 méterenként 3 inm-es, duplán vett hor
ganyzott dróttal hozzá kötöttem a betonhoz.) Erre merőlegesen ráállítva középen be\ágott 50 cm hosszú colos csődarabot hegesztettem. Ennek a felső széléhez közel, 13
mm-es lyukat fúrtam, amely köré kívülről 12 mm-es belső átinérőjű csavaranyát
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62. kép A vázszerkezet alsó része 201)3 február
lotó: Horváth László

Kaktuszos fóliaház

(vv ki'p \ bi)nl,ii\ helyzetének állitási ll.•lll.•lo^cs;e
I'otó: I lor\áth László

hegesztettem. Figyelem! A csavar nehogy kifele álljon! A csöcsonkba illeszkedik a
vastag falú %-es vas bordaív vége, melynek a két vége fél-fél méteren nincs hajlítva.
Ily módon szabályozhatjuk a gerinc magasságot, illetve a bordák szimmetriáját attól
függően, mennyit engedünk a borda végéből a hüvelybe. A kívánt magasságnál egy
szerűen meghúzzuk az oldalcsavart (63. .sz. kép) és kész. Ezt a hatlapfejű 12-es csavart
behelyezés előtt érdemes megzsírozni, hogy az évek során nehogy „begyógyuljon"!
A bordaíveket egy méterenként állítottam fel felül középen hasonló anyagú egyenes
csövekkel összekötve, azokat tovább stabilizálva. Ennek a gerincnek a két végét kívül
szilárd helyre kipányváztain és antennafeszítővel megspanoltam.
Ha időtálló fóliát akarunk magunknak, akkor a legfontosabb, hogy a vázszerke
zetet mindenütt, ahol hozzáér, a fólia saját csíkokra vágott anyagával jól csavarjuk be.
A festés nem olyan fontos.
Némi árnyékolás gyanánt egyrétegű raschel hálót húztam fel kívülről. Ezt télire
érdemes levenni, hogy könnyebben lecsússzon a hó, de az igazat megvallva én lusta
voltam erre. Kutya és gyerek elleni védelemként még 1 in magas dróthálóval is kör
bekerítettem az építményt. A sátor mindkét vége nyitott a lehető legjobb .szellőzés
érdekében, ám megéri szúnyoghálót vagy legalább raschelt ide is feltenni, hogy ön
kéntes beporzó lények be ne tehessék a szárnyukat. Saját kényelmem miatt a talajt az
egész területen fekete fóliával borítottam, mivel gyomlálni nem szeretek, de a keilásást órákig el tudom nézni.

Kaktuszos frtliaház

64. kcp llo alatt
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Ichruar
Fotó: HoiA-áth László

Téliesílésre is van lehetőség például úgy, hogy 10 cm vastag hungarocellt vagy
nikecellt felszabunk 50 x 10 x 10 cm-es darabokra, majd ezeket madzaggal egymás
tól jó arasznyi távolságra hosszában sorba kötünk. Egy-egy ilyen lánc kb. olyan hoszszú legyen, mint a bordák. Majd kívülről több helyen átvetve a láncokat két végüket
rögzítjük. EiTc húzhatunk aztán még egy réteg fóliát, sőt, ha tnég egy sor habsziva
csot teszünk, akár kettőt is. A fűtés kinek-kinek saját lehetőségei szerint történik.
Remélem sikerült néhány hasznos tanáccsal szolgálnom a kaktuszgyűjtő területü
ket bővíteni szándékozóknak, hiszen az üvegház nagyon drága és sokkal kevésbé
mobil, mint a fólia.sátor.((64sz. kcp)
Horváth
Laszlo
Debrecen

2003. április hóban elkészül egyesületünk fém kitűzője, mely az emblémánkat
ábrázolja színes kivitelben (lásd folyóiratunk címlapján). Mérete 22 min.
Megrendelhető: 600 Ft áron. Tagoknak 1 db kedvezményesen: 500 Ft.
A küldés a Debreceni Pozsgástár 2003. 2. számával történik, vagy külön
postázás esetén a költségek felszámolásával.
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Orosházi Dísznövény Khib 2003. évi programja

OROSHÁZI DÍSZNÖVÉNY K L U B
2003. ÉVI P R O G R A M J A
Február 11.:

- 2003. évi munkaterv megbeszélése
- „Debreceni Pozsgástár" és a „Kaktusz-Világ" folyóiratok ismertetése
- Kaktuszok, pozsgások telcitetésc, tavaszi előkészületek.

Március 16.:

- Télből a tavaszba: Kaktuszok, pozsgások icleltctés utáni tartása.
- NövényvédclciTímcl kapcsolatos feladatok.

Április 08.:
- Előadás: Télálló kaktuszok tartása fiiteüen üvegházban. Előadó: Barna János

Április 25-27.:
- Dísznövény 2003 kiállítás megtekinté.se a Kertészeti Egyetemen.

Május 13.:

- Orosházi és Hajdúszoboszlói Kakluszkiállt'lással kapcsolatok feladatok
megbeszélése.
- Tapaszlalatok és tanácsok a különböző kaktusz fajok magvetésével
kapcsolatban.

Május 16-18.

- Orosházi kakiuszkiállítás és vásár megrendezése.

Május 24-01.

- Részvétel az országos Hajdúszoboszlói kaktusz és pozsgás kiállításon.

Június 07-09.

- Országos Dísznövény Kiállítás és Vásár a Budapesti Füvészkertben.

Június 10.:

- A magyar kaktusz cs pozsgásgyűjtök szervezeti és klub élete.
- A DKKE-vel és a MKOE-vel fenntartott kapcsolatunk.
- Kaktuszok és pozsgás növények nyári tartása.

Július 08.:

- Látogatás egy gyűjteménybe. így tartom növényeimet!
Házigazda: Tólh Tibor.

Augusztus 12.:

- Látogatás egj' gyűjteménybe. így tarloni növényeimet. 1 li'izig;izd;i: Szabó Imre
- A debreceni kaktu.szliállításon való részvétel és látogatás nvgbcszílése.

Augusztus 19-20.

- Részvétel a debreceni kakluszkiállt'láson.
- Litogatás Debrecenbe., Arborétum, magángyűjtemények.

Szeptember 09.:

- Előadás: Mongóliai úti élmények, diavetítéssel. Előadó: Deli Tamás

Október 14.:

- Teleltetéssel kapcsolatos feladatok az üvegházban és lakásban tarlóit kak
tuszoknál és egyéb pozsgásoknál.

November 11.:

- Kaktuszrendszerek: Curt Backeberg
F. Buxbaum

December 09.:

-Virágkötészeti bemutató.

Selyemkórófélékről (Asciepiadaceae) 5. rész.
Zttsammeiifassiing: Der l'erfcisser cliaruklerisierl ilie l'amilie kiírz. legl ihre Sysleniíilik. dic Grimdlagen ihrer
Kidinieriing dar widselzi mil den Arienhesciireibungenfartund herichtet iiher die l'Jlegeerfahrungen.
Abstract: The author characterizes this plánt fainily. reports its taxonomic division and the hasis oftheir cul
tivalion He conliiiiics descrihiiig these species. He telis ahoiit his e.x/K-rienc relaling the hreeding of these plants.

Duvalia pubescens N. E.
Brown Típuslelöhely: DélAfrikai Köztársaság, Cape
Prov. Elterjedése még: Dél
Namíbia, Dél-Afrikai Köz
társaság (Northern Cape,
Western Cape).
U. Meve a fajhoz sorolta
még a D. elegáns v. namaquana N.E. Brown valamint a
D. pubescens v. major N . E.
Brown változatokat.
Hajtása 1-5 cm hosszú, 7-22
mm átmérőjű, 4-5 szögletű,
sötétzöld, fogazott. A fogak
2-4 mm magasak, rajta 1-2
mm-es levélkezdemények
kel.
Virága 1-4, nálam rendsze
rint egyesével nyílnak, 2,5
cm átmérőjű, belül minden- (o.kcp Duvalia pubescens
lotó; Budai I erenc
hol finoman szőrözött, kü
lönösen a gyűrű körül. Színe csokoládébarna. Este nyíló. A leírás szerint a típus
pártacimpái erőteljesen visszahajlók. A birtokomban levő növény virágánál ez
nem erőteljes, általában szétterülő, vagy csak gyengébben visszahajló. A gyűrű
6,5-12 mm átmérőjű, 1,5-3 min magas általában finoman ötszögletű.
Hucrnia hystrix (Hooker) N. E. Brown
Syn: Stapelia hystrix Hooker. B Müller és F. Albers a fajhoz sorolta még a H.
hystrix v. appendiculata (A. Berger)A. C. White és B. Sloane változatot.
Elterjedési terület: Zimbabwe, Mozambik, Dél-Afrikai Köztársaság, (Nortern
Prov., Mpumalanga, KwaZulu-Natal, Eastern Cape), Swazilold.
Hajtása 5-12 cm hosszú, 9 mm vastag, felálló vagy kúszó, általában ötszögle
tű, oldalán hosszanti mély barázdákkal. A bordái tompán fogazottak, a fogak
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erőteljesek, csúcsukon gyakran
megmaradó elszáradt „levélkezdeinényekkel".
Virága harang alakú, 3-4 cm át
mérőjű. A pártacimpái három
szög alakúak, teljesen kinyílt
virágon a csésze mögé vissza
pöndörödnek. A virágcső belse
je sárga, piros keresztcsíkokkal.
A pártacimpa és a párta piros he
gyű papillákkal sűrűn borított. A
papillák hossza 3-5 mm A virág
olyan hatást kelt, mintha tövisek
borítanák belső felületét, erre
utal a faj neve is (hystrix).
66. kép Hucrnia hystrix
Fotó: Budai Ferenc

Huernia whitcsioancana Nel.
Élőhelye Dél-Afrikai Köztársaság (Northern prov.) Jakobsen szerint még
Transvaal is.
Hajtása felálló, 5 cm hosszú 4-5 élü. Élei fogazottak, spirális lefutásúak. A hajtás
színe zöldes, olajzöldes, vagy barnás árnyalatú. Virága harang alakú, 12 mm át
mérőjű, 14 mm hosszú. A képen látható típus nem nyílik szélesebbre, a virág cső
szerű, harangszerű marad. Van olyan is, amelyik szélesebbre nyílik. A Huernia-k
közül ez a faj az általam
ismert legkisebb virá
gú növény. A párta kívül
krémszínű, a pártacim
pák felé egyre növekvő
és sűrűsödő bordó pon
tokkal. A pártacimpák
kívül bordók, hosszanti
krémszínű erezettel. A
cső belül világos vérvö
rös, középen 5 koncent
rikus piros bársonyos vo
nallal. A cső felső részét
és a pártacimpákat belül
sűrűn, bordó papillák bo
67. kép ltuemia whitesioaneana
rítják.
Fotó: Budai Ferenc
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Stapelianthus decaryi Choux
Elterjedési teriilet: Dél-Mada
gaszkár, (Fort Dauphin prov.).
A növény hazai gyűjteményből
származik, de mint sok más nö
vényem, ez is hibás néven került
hozzám. (A hibás név a Stultitia
conjuncta.)
Hajtása rendszerint tőből elága
zó, 10 cm magas, 6-10 mm átmé
rőjű, 5-6(8) élü. A leírás szerint
az élei 4-6 szögletű, szemölcsök- 68. kép Slapeliamhus decar> I
1 oló: Budai I crcnc
kel („levélpámákkal") fedettek,
az én növényemnél ez kevésbé
szembetűnő. A szemölcsök tüskeszerű csúcsokban végződnek, hosszuk 2-4 mm.
Virága többnyire magányos, vagy kevés virágú száron nö. A nyél 5-8 mm, a
virágcső 10-13 mm hosszú. A pártacimpák háromszögletűek, szélesek, vissza
hajlók. 7,5-8,5 mm hosszú, 6-7 mm széles a közbenső csúcsok kicsik (a birtokom
ban levő növény virágán nincs közbenső csúcs.). A pártacimpák kívül és belül, a
csö kívül sárgásszürke, sötétbíbor színű foltokkal, a csö belül sötétbíbor színű. A
pártacimpák belső oldala és a cső felső része papillás. A papillák csúcsa finom piros
szőrben végződik.
Az itt bemutatott valamennyi növény viszonylag könnyen virágoztatható, gon
dozásuk nem okoz nagyobb problémát, eredményesen tarthatóak.
Az előző részben (2002/4. szám) ismertetett Huerniopsis decipiens barna virágszínű változatának képét most
mutatnánk be.
Felhasznált irodalom:
Jacobsen, H. 1970: Das Sukkulenten lexikon. VEB Gustav
Fischer Verlag, Jena
Albers & Meve (ed.) 2002: Illustrated Handbook of Succu- i.
lent Plants, Asciepiadaceae, Springer Verlag
(Képet keresek a Stapelianthus pilosus-ról egy cikk
írásához.)

képilŰJmiopsisdccipicns
l'oló: Budai lercnc

Folytatjuk!
Budai Ferenc
Miske

őszi kiállítás Nyíregyházán, 2002. szeptember 28-29.
Zusammenfassung: lm llauptsilz unseres öslliclislen Komilals wurde die bisher erfolgreiehsle Ausstellung
\on den Mitglieder des einlieimischen Vereins organisiert, wo 15 Samnder in einer gemiitliclien
Atnmsphare einige Exemptare ihrer Sanunlung darslellten. Die Ausslellimg wurde von den Zeiischriften
und den Fotós des Vereins der Debrecener Kakteensanunler bereichert.
Abstract: The iiwmbers of the expert cycle living in the "capital" of our most Eastern county inanaged to
order the most sucresfid exhibition for ever 15 collectors exhibited somé items of their colleclions in a
pleasani milieu. The exhibition was enriched by the publications andphotos of Cactus Collector's Society
in Debrecen.

Emlékezetes időpont és hely marad 2002. szeptember 28-29.-e a nyíregyházi
kaktiiszgyűjtő csoport és a kiállítást megtekintők nagy létszámú tábora számára,
amely a Kodály Zoltán Általános Iskola aulájában került megtartásra. Nyíregy
házáról, Rakamazról (70. és 71. sz. képek) és Erdöbényéről összejött tizenöt gyűjtő
mutatta be féltve őrzött gyűjteménye egy-egy kis részletét, fölkeltve a látogatók
érdeklődését a pozsgás növények szépsége, hatalmas alak- és formagazdagsága
iránt. A kiállított gyönyörű növények bemutatása mellett, mi, a kiállítók közö
sen lehetővé tettük szép, ízléses virágtartókba ültetett kisebb és fiatalabb növé
nyek bőséges választékából a vásárlási lehetőséget. Szükséges j ó tanácsokkal
elláttuk az érdeklődőket a növények tartásaira, talaj-, fény- és vízigényükre,
továbbá teleltetésükre vonatkozóan.
Lehetőséget teremtettünk a jelenlegi forgalomban beszerezhető kaktusziro
dalom helyszínen történő betekintésébe és a „Debreceni Pozsgástár" kapható
példányainak megvásárlására is. A kiállítás megrendezésével talán sikerült a
kitűzött célunkhoz közelebb kerülni éspedig, hogy fölkeltsük az érdeklődést a
növények iránt, népszerűsítsük a kaktuszgyűjtést, fokozzuk az igényt a tudatos
növénygondozásra, a növényvásárlással pedig lehetőséget teremteni az eziránt
vonzódók között a kaktuszgyűjtés alapelveinek kipróbálására, és nem utolsósor
ban klubunk új tagokkal történő bővítésére, mely alkalmat ad az önképzés mel
lett a szervezetszerű isineretfeldolgozásra.
A kaktuszgyűjtő legyen kezdő vagy már több tapasztalattal rendelkező, szí
vesen vesz részt kiállításokon. Az ok az egyszerű: szeretné ha más is látná ked
venceit, beszélni szeretne róluk és ha netalán elismerés is járulna kiállított nö
vényeiért, úgy ez nagyszerű munkájának dicsérete volna. Mert mi egy kiállítás ?
Lehet úgy nevezni, hogy egy remek alkalom a látogató, a csak növény szimpati
záns, a csodálkozó, a leendő kaktuszbarát, a magát gyűjtőnek valló és a kiállítók
találkozására.
Megfigyelte-e már valaki, milyen önfeledten, egyéb problémákat elfelejtve
lehet itt beszélgetni, tapasztalatokat cserélni és új barátokat szerezni, magunk és
növényeink számára. Mert ez a hobbi csodálatos, itt senki se érzi, érezteti, hogy
honnan jött, milyen pozíciókat tölt be a társadalmi ranglétrán, itt csupán a
szakmai tudás és a tapasztalat a mérvadó.
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70. kép Türk László gyűjteményének néhány kiállított egyede
Foló: Andrejkovics János

71. kép Villás Józsefné kiállított növényei
Fotó: Andrejkovics János

I
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Ha a kiállításról elégedetten távoznak a látogatók, azt mondjuk sikeres volt.
Ehhez pedig sok minden kell. (Egy megfelelő hely kiválasztása, több ember
megfeszített munkája, plakátok szerkesztése, kiragasztása, egy jó reklám szer
vezése újságban, TV-ben, rádióban, iskolák intézmények vezetőivel, program
szervezőivel, szaktanáraival egyeztetni és mindent megtenni a közös cél érdeké
ben.)
A nagy, tágas, világos helyiség hozzájárult ahhoz, hogy a kiállított növények
alakja, színe, és összhatása jobban érvényesüljön. Mindezeket még fokozták a
DKKE.-től kapott kaktuszos képek, színes dekorációk, képeslapok.
A szakmai színvonalat pedig a kiállított növényeken kívül emelte a „DEB
RECENI POZSGASTAR" eddig megjelent példányai, szakkönyvek és egyéb
szakfolyóiratok bemutatása.
A tombolasorsolás pedig egy j ó lehetőség volt örömet okozni. Ez pedig ott
sok embernek megadatott. Köszönet mindazoknak, akik a tombola sikerét fej
ajánlásukkal elősegítették.
Több ízben szerveztünk már kiállítást Nyíregyházán, de örömmel nyugtáz
hattuk, hogy ez volt a legsikeresebb minden tekintetben. A sok látogatót föleg a
családi kedvezmény hozott el ide, mert ebben a nehéz anyagi világban nagyon
nagy teher gyerekes szülőknek, hogy csemetéiket ilyen helyre elvigyék. A kiál
lítás szervezői a csoportos belépésre is gondoltak, valamint az ott tanuló diákok
díjtalan belépését is biztosították. Ezek az engedmények vonzóbbá tették ezt a
kiállítást és így több növényszeretőt, kaktuszbarátot szereztünk, mely talán
fontosabb volt a jövő építésében, mint a mindenároni bevétel.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a szervezésben részvevőknek, az iskola
vezetőségének, a látogatóknak, hogy hozzájárultak a rendezvény sikeréhez,
annak szinte családias hangulatához. így sikerült közelebb hozni embert, s ter
mészetet, megszerettetni ezeket a csodálatos növényeket azokkal, akik eddig
félve, idegenkedve tekintettek rájuk.
A bemutatott képek csupán kis részét tudják visszaadni a kellemes légkör
nek. Erről csak személyes élmény tud igazi képet adni.
Baráti és szakmai kapcsolatok kialakítására is nagyon jó volt ez a rendez
vény. (72., 73. sz. képek)
Mint minden hasonló esetben, itt is több részlet az, amelyet a közeljövőben
javítani kell, és amit elkövetkezendő időszakban figyelembe veszünk a jobb
eredmény érdekében. Gondolatban már a következő kiállítás szervezését tervez
zük.
Szunyogh Menyhért
Bencze Sándor
Nyíregyháza

valamilyen
jelöl.

A c i k k e k b e n * -gal jelzett kifejezé
sek, fogalmak, nevek szerepelnek a
Pozsgás kislexikonban.

Bogernyő: (latinul: cyma). Az
egyszerű virágzatok, bogas virágzati
csoportjának un. többesbog virág
zattípusához tartozik, amikor az
oldaltengelyek vagy a virágkocsányok megközelítően azonos hosszú
ságúak és azonos magasságban,
örvösen erednek. (Ilyen még pl. az
Euphorbia-k egy részének virágza
ta.)
Csíncsilla: Az emlősök osztá
lyának (Mammalia), a rágcsálók
rendjének (Rodentia, egyik DélAmerikában bennszülött, kis faj
számú családja (Chinchillidae), i l l .
annak egyik faja, az un. gyapjas
csincsilla
(Chinchilla
laniger),
amely az Andokban él, rövidebb
fülű és hosszabb farkú, de egyéb
ként nyúlszerű megjelenésű, finom,
szürke, vastag szörzetű állat. Prémjéért tenyésztik. Közeli rokona az
Argentin pampákon honos patnpaszi
nyúl vagy viszkacsa (Lagostomus
maximus).
Differeciálnak: (Latin eredetű)
megkülönböztet, különbséget tesz.

különbségen

alapulást

Erózió: (latin: erodo megrág, elrág) A folyóvíz, a jég, a szél pusz
tító munkája a Föld felszínén. Szű
kebb értelemben
a
folyóvizek
völgyképző munkája. Biológiai ér
telemben különböző szöveti (főleg
hám) felületek kimaródása, kikopá
sa, és az így képződött hiány, külső
vagy belső folyékony vagy szilárd
anyagok kémiai vagy fizikai hatásá
ra.
Fosszília:
(latin:
fossícius,
fossilis: ásott, kiásott, ásadék, ásatag) Ma az ásatag, felszínre került
ősmaradványokra,
a
földtörténet
valamely időszakában elpusztult és
megkövesedett élőlények maradvá
nyaira használják e szót. [Az egyko
ri elpusztult élőlények bomlásával
és átalakulásával, felhalmozódásá
val létrejött nagy energia tartalmú
anyagokat (földgáz, kőolaj, kőszén
stb.) is illetik ilyen jelzővel.]
Hystrix: (ógörög eretetű latin:
hystricosus : tövises, tüskés) tövis
disznó, tövises disznó, sündisznó,
sün. A mai biológiai rendszerben a
sülök nemzetség neve (Hystrix
eristata: tarajos sül).
Promóció: (latin) előlépés, elő
léptetés, kinevezés, elősegítés, elő
menetel szerzés, előretolás, elő
mozdítás. (A tudományos fokozat
odaítélésére is használják.)

„Legszebb" kaktuszok és egyéb

pozsgások

Zusammenfassung; Die Verfasser grundén eine Kolumne • zu derer Schreiben sie auch andere
anregen -, in der sie mit bestimmter Subjektivitüí sc.höne Sukkulenten darstellen und bezüglich dieser
auch interessante Angaben, ihre kulturhistorische und sonstige Bedeutung bekannt gebén.
Abstract: Establishing a column the author encourages others 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.

Echinocereus pentalophus (DC.) Hort. F. A. Haage 1859
Leírók és rendszerezök szempontjából látszólag kaotikus helyzetű, de annál szebb virágú
fajról írnék ezennel. Taylor a nemzetség jelentős rendszerezője monografikus művében (1985)
a Echinocereus (IV) szekcióba helyezi a cinerascens és a viridiflorus csoporttal, míg Blum és
munkatársai nagymonográfiájukban (1998) a Costati szekcióba sorolja, - új szekciót létrehoz
va - leválasztva a viridiflorus alakkört, amely náluk az Echinocereus szekcióba tartozik.
A faj alaki sajátságai a következők. Sokhajtású telepet hoz létre, amely akár 1 m átmérőjű
is lehet. A hajtások a talajon fekszenek, hosszan elnöhetnek, (20-50 cm) és a végük gyakran
feláll. Nem ritkán talajbeli hajtásairól is hajtásokat fejleszt. 20-60 cm vagy hosszabb hajtásai,
hengeresek 1-6 cm átmérőjűek, közép vagy sárgászöld színűek lehetnek, (3) 4-5 bordával.
Ezek a bordák alacsony dudorokból (amelyek kezdetben élesek majd később tompák) állnak
össze, 5-10 mm szélesek, s egyenesek vagy szakadozottan rendezetíenek. (5-10 mm mélyek
10-15 mm távolságra egymástól.) Areolái kerekek, 1,5 (3) mm átmérőjűek, legtöbbször l-(2)
cm távolságban vannak egymástól. Széltöviseinek száma (3)-5-(7) amelyek 5-20 mm hosszú
ak, (a legfelső 1-3 nagyon rövid) hegyesek, egyenesek, piszkos fehértől a sárgáig (világosbar
náig) változhat a színűk öregedve. (A hegyük lehet sötétebb.) Sugárirányban enyhén felfelé,
vagy lefelé nézve állnak. A középtövise (0-1) nagyon rövid vagy 3-5 cm hosszú szúrós, tűsze
rű és felfelé áll sárgástól sötétbamás színű. Virágai a múlt évi areolákból kifejlődve széles
tölcsér alakúak, 8-10 (12) cm hosszúak, 10-12,5 (15) cm átmérőjűek felfelé nézőek, bíborrózsaszínüek (ritkán fehérek) fehér torokkal, mely utóbbi lehet sárgás is. A virágcsö 20-25 mm
hosszú, 10-30 mm átmérőjű, zöldtől a barnásig változva, szőrös és tövises. A z ováriuma 15-20
mm hosszú és 10-13 mm széles zöld. A virágcsövön és az óváriamon fekete hegyű, fehér tövi
sek vannak, 7-20 db és ezek 2-18 mm hosszúak, ezenkívül fehér gyapjú is bontja ritkásan. A
lepel 45-60 mm hosszú és 10-15 mm széles. A porzószálak 12-15 mm hosszúak zöldesek, a
porzók sárgák. A bibeszál 35 mm hosszú és 2-3 mm széles rózsaszínvégű, a bibefej 10-15
ágú, 6-9 mm hosszú és zöld színű. A termése gömbölyded lehulló tövisekkel, kb. 3 hónap alatt
érik be, 30 x 30 mm, belül fehér, többé-kevésbé felhasad. A magvai 1-1,1 mm hosszúak, 0,91,1 mm szélesek, feketék, a maghéjon kerekded dudorok vannak, amelyek jóval kisebbek a
magköldök körül.
Elterjedése: hatalmas Mexikó, Dél Nuevo Leon San Luis Potosi, dél Tamaulipas, Hidalgó,
Queretaro és kelet Guanajuato államok. Élőhelye: cserjés sivatagok, ritkás erdejű lejtők, több
felé kőzeten, vagy azokon kialakult ásványi anyagokban, néha humuszban gazdag talajokon,
500-2100 m magasságban. Blumék (1998 szerint az alapfaj elterjedése nem éri el az U S A
Texas államát, míg a subsp. procumbens jól elkülönülő és elhatárolódó elterjedéssel él dél
Texas 8 megyéjében, valamint Mexikó észak-TamauIipas államában. A harmadik alfaj, a
subsp. leonensis Mexikó délkelet Coahuila és nyugat Nuevo León államában elterjedt. Az
előbbi az alapfajtól az apróbb termetében, a hajtások sötétebb zöld színében, a rövidebb széltö
viseiben és a kisebb virágában, amíg az utóbbi a több bordájú és szélesebb hajtásaiban, és a
szélesebb virágcsövében tér el. Az alapfajt és két alfaját magról jól lehet szaporítani, de ahhoz,
hogy termést nyerjünk - mivel nem önbeporzó faj - két külön magról kelt egyedre van szükségünk.
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atnelyeket magunk porozhatunk össze. Fényigényes faj, szép virágzást száraz, 2-10 °Con
szárazon való teleltetés után és intenzív napfényen tartással nyerhetünk. Nagy ásványi- anyagtartaliTiú, enyhén savanyií vagy enyhén bázikus talajban jól tartható. Viszonylag kevés kór- és
károkozója van.

Gymnocalyciuni uruguayense (Arechavaleta) Britton

& Rose 1922 var. roseiflorutn Y. Ito 1957
Egy napjainkban is viszonylag intenzíven változó Gyinnocalyciuin nemzetségbe tartozó.
Uruguayensia fajsor legszebb faját, annak változatát mutatnáin be most röviden. Az alapf'ajt
Arechavaleta találta meg és írta le 1905-ben. A nemzetséget 1844-ben Pfeiffer i'rta le (Miuler által
„pontosítva" a saját írásában) és sokáig elfeledték e nevet, majd Britton és Rose nagy müvükben
ezt felelevenítve, j ó pár fajt e genusba helyezett el ill. írt le. A nemzetségen belül ez a fajsor ha
talmas elterjedésü, s bár jól definiálható az alaksor határa, fajai, s így a mi fajunk is rendkívül
nagy változékonyságot mutat. Prestle, Ritter uruguayi és dél-braziliai terepkutatásai ugyanezt
bizonyítják, így a G. guerkeanutn és G artigas is uruguayense okoti'pusai. (A G. „guerkeanuin'
lehet a G. uruguayense legészakibb, Paraguayig elterjedt ökotípusa.) A var. roseinoium is felépí
tésében változatos (75. cs 76. s:.. képek), atni azt bizonyítja, hogy koránt sem egységes tnegjelenésü és a faj elterjedésén belül több populációval jelen van. (Ugyanígy mutánsként fehér virágú
egyedek is felbukkannak a G. uruguayense populációkban!)
Alaktani jellemzői röviden. Tompán sötétzöld, alacsony, nyotnott félgömb alakú többékevésbé) sarjadó növény, amelynek csúcsa némileg bemélyedt. (50) 80-90 (100) tnm átmérőjű és
40-60 mm magas, s kb. ennek a tnéretnek a felénél válik ivaréretté. (9) 12-14 bordája függőleges
lefutású, azt hegyesebb-tompább dudorokkal felosztva, amelyek első laposabb részén az arcola
van, utána az állalakú kiemelkedés, majd egy határozott - a bordákra legtöbbször merőleges keskeny árokkal záródik. Areolái kerekdedek, fiatalon rövid szürkés filccel borítva, atnelyek
később lekopnak. 3 (ritkábban 5-7) tövise (10) 15-30 mm hosszú, vékony (néha vastagabb), nem
feltűnően hegyes, egyenes majd a testre hajlik (bama) majd fehéres színű kemény tnikroszkopikus szőrzettel fedett. Virágai a fiatal areolákból fejlődve harang-alakúak, rózsaszínűek vagy
halványlilák, világosabb torokkal és sötétebb belső lepel csúccsal, 4 cm hosszal és 5,5 cm átmé
rővel. (A külső lepellevelek olajzöld középcsikosak és halványlila szegélyüek.) Váltivarú e faj,
tehát ebben az esetben ez azt jelenti (ami más, föleg dél-amerikai kaktusznál is tapasztalható),
hogy az egyedek egy részének a termője és a bibéje fejletlen, csökevényes, ezek a „hím" vagy
porzós egyedek, nn'g más egyedeknek a porzói ilyenek, ezek a „nő" vagy termősegyedek. így a
hím virágokban a bibeszál 10 mm hosszú, 1 mm széles, zöldesfehér, bibeag nélküli. A porzószá
lak világoszöldek, 10 mm hosszúak, a portok I mm átmérőjű sárga! (A nö virágoknak szinte
nincs portokjuk, a bibéjük fejlett 8-10 bibeággal rendelkezik.) A termése hosszúkás ovális, (20 .\
10 mm) alul elkeskenyedö, sötétzöld, világosabb szélű pikkelyekkel. Éréskor az oldala hossz
irányban reped fel. Magvai 2 mm hosszúak 1,6 mm szélesek, sisak alakúak, matt-feketék, a mag
héjukon apró lapos szemölcsökkel. Változatunk élőhelye Uruguayban (Artigas) alacsony vulka
nikus, száraz dombok ritkás növényzettel fedve. Magról és satjról könnyen szaporítható nem túl
igényes faj, amely származási helyéről eredően télen tartósan nem viseli el az alacsony homéisékletet (-5 - +2), de tapasztalatom szerint a nyugalmi időszakában rövid (párórás) fagyokat
minden gond nélkül túlvészel. Legideálisabb szárazon 7-10 "C-on teleltetni. Talaja jó vízát
eresztő, 5,0-6,5 pH-jú, ásványi anyagokban gazdag legyen. Nyáron - nem kánikulás időszakban
- 1-3 hetente öntözzük, engedve a talajt teljesen kiszáradni. Virágait több virágzási periódusban
(3-5 éves korától) szinte az egész vegetációs idejében hozhatja, e háiássága késztet feltétlen
ajánlásához.
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