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„Legszebb" kaktuszok és egyéb pozsgások
Zusammenfassung: Die Verfasser grundén eine Kolumne - zu derer Schreiben sie auch andere
anregen -, in der sie mit bestimmter Subjekíivitat schöne Sukkulenten darstellen und beziiglich 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 íhein. Moreover he gives interesting informalion about these species entering iipon
their importance in the cultural history and in other fields.

Turbinicarpus valdezianus (H. Moeller) Glass & R. Foster
kaktuszok rendszerének talán az egyik legtöbbet „bolyongó" faját fedezte
H. Moeller 1930-ban és nevezte el Pelecyphora vaideziana-nak sógornőjé
ről. Természetesen az emberi tudomány hibája vagy fejlődésének eredménye az,
hogy Boedeker 1930-ban az Echinocaetus, Bravó 1937-ben a Thelocactus ,
Kelsey és Dayton 1949-nem a Mammillaria, Backeberg 1966-ban a
Gymnocactus, Kladiwa és Buxbaum 1969-ben Normanbokea, Anderson 1966-ban
a NeoUoydia, Halda 1998-ban a Pediocactus nemzetségbe sorolta be ill. át. Sajá
tos felépítése, koratavaszi egyperiódusú virágzása bizonytalanná tette a rendszerezőket, ámbár nagyjából egy rokonsági körön belül mozgott az elnevezések sora.
(A teljesség kedvéért e fajt Boedeker és Ritter is felfedezte néhány hónappal ké
sőbb, mint Moeller és Pelecyphora plumosa névvel illette.) Ma tudjuk, hogy a
Gymnocactus nemzetség olyan közel áll a Turbinicarpus-okhoz, hogy csupán
subgenus ranggal ruházható fel, s e modern rendszerekben a Normanbokea is
subgenus-ként elfogadott. Nagyszerű kis növényünk rendkívül aprócska eredeti
élőhelyén (1-2,5 cm magas és 1,5-2,5(3) cm átmérőjű ) és testének nagyobb része
a talajban van. Általában tökéletesen eltűnik az őt körülvevő mészkő darabok
között, amelyek színe szinte teljesen olyan, mint apró tollszerű fésűs széltövisei,
így fehérek, szürkés fehérek, az areola felé barnás fehérek, s mindössze 1-1,5 mm
hosszúak, s 2-3 mm magas szemölcsei tetején, amik tagolják a testét. Száraz idő
szakban szinte a talajba húzódik, de ha megszívja magát, akkor is alig emelkedik
ki. Virága egyedenként változatos színű, lehet fehér vagy fehér bíbor középvo
nallal a leplén, de lehet sötét bíborvörös is (lásd címlapfotó) 2,2 - 2,5 cm hosszú
és 2 - 2,5 cm széles. Termése sötét zöldes barna, kerek, 6-7 mm átmérőjű. V i 
szonylag nagy elterjedési területű, ebből adódik változékonysága is. így él Saltillo
környékén Coahuila államban, délre közel Matehualahoz, San Luis Potosi állam
ban, Mexikóban. Mint minden Turbinicarpus a CITES lista I. kategóriájába tarto
zó védett faj. Magról viszonylag könnyen szaporítható nem önbeporzó növény,
bár lassan nő, de igazán így marad szép.
Talaja enyhén bázikus legyen, nyáron óvatosan öntözzük, télen +2—f-8 °C-on tel
jesen szárazon teleltessük fénydús helyen, ugyanis - mint említettem már - tél
elején-közepén megjelennek a bimbói, amit kora tavasszal fejleszt ki teljesen.
Papp László
Debrecen

Érától-az

óceánig
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úaiiesiámolúazlnesüttAllamomilll.tés
Zusammenfassung: Das Ehepaar Druzsin Itatte im Sommer 2002 die Möglichkeit, zwei Monate in den
USA zu verbringen. Das Ehepaar Druzsin erzdhh im dritten Teil iiber die Reise in Virghna Beach und den
Besuch im Botanischen Garten in Norfolk.

Abstract: The couple Druzsin spent íwo months in USA in the .summer of2002. In the írd part Druzsin
couple reports their trip to Virginia Beach and to the botanical garden in Norfolk..

M

ővérem szerint az elmúlt 50 év legmelegebb nyarát töltöttük az Egyesült
Államokban. A hőmérő árnyékban szinte minden nap +38°C fokot mu
tatott. Hiába lestük és vártuk az enyhülést hozó felhőket, ha néha jött is egy
futó zápor, utána még melegebbnek tűnt, mert az eső pillanatok alatt felszá
radt, növelve az amúgy sem csekély páratartalmat.

Mit lehet ilyen őrült hőségben csinálni? Rokonaim gondoltak egyet, és a
gondolatot tett követte. Irány az Atlanti-óceán! Feleségemmel, Zsókával mi
nem lelkesedtünk annyira az ötletért, de mit tehet egy vendég, megy ahová
jószívvel viszik. Már négy évvel ezelőtti kintlétünkkor is elvittek az óceán
hoz minket. Az első találkozás kiheverhetetlenül csodálatos volt. A végtelen
víztömeg, a hatalmas hullámok, a 20-30 km hosszú - nem tévedés - arany
sárga homokkal borított kilométer széles part, a pálmafák és végül a roppant
víztömeget megmozgató dagály, mind-mind örökre szóló élményt jelentet
tek. Igen ám, de akkor sem és azóta sem tudunk úszni; ezért és az előttünk
álló hosszú út miatt sem lelkesített minket a kirándulás ötlete. Még szeren
cse, hogy Amerikában minden légkondicionált, a legkisebb üzlettől az autó
ig. Ezért aztán különösebb nehézség nélkül végigültük az 1100 km-es utat,
mert most más helyre - még sokkal délebbre - mentünk, mint négy évvel
ezelőtt.
Virginia Beach! Gyönyörű nyaralóhely, az óceán most nyugodt, csodálatos.
A parti homok után, a szállodasor előtti broadwalk-on (deszkával i l l . asz
falttal fedett sétaút) a nap minden szakában más és más a program. Reggel
futnak vagy kerékpároznak itt az emberek, délután és este „városnéző", vo
natszerű járművek gurulnak rajta, hömpölyög a sétáló tömeg. Minden utca
sarkon zenekarok más és más stílusban muzsikálnak. Az egyik sarkon tiroliruhás- és zenét játszó muzsikusokkal mi is együtt énekeltük a „Sej, haj Rozi"-t. A programot minden este 22— órakor tűzijáték zárta.
Egyik nap délelőtt hatalmas vihar zavart be minket a partról. Ilyen félelme
tes dörgést, villámlást még a hegyek között sem éltünk át. A szállodában a
prospektusok között turkáltam egy botanikus kert hirdetést.
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4. kép A bmaniktis kerti csatorna rés/lete a kis hajóról
Fotó: Druzsin József
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5. kép Szabadtéri szukkulens kiállítás Euphorbia-kkal, Pachypodium-mal etc.
Fotó: Druzsin József

6. kép Chcsapeak tengeröböl parti részlete teknősökkel és amerikai szürke gémmel
Fotó: Druzsin József

DEBRECENI

Hrdtöl az liccáiiig

POZSGÁSTÁR

63

Ebéd után - a vihar elmúltával - felkerekedtünk és a kb. 20 km-re lévő
Norfolk városba autóztunk megnézni a botanikus kertet.
Norfolk Botanical Garden. Az 1930-as évek nagy gazdasági világválsága
alatt Thomas Thompsonnak, a város menedzserének (gazdasági irányító) tá
madt a botanikus kert alapításának gondolata. A városi főkertész, Frederic
Heutte és a híres tájképi építész Charles F. Gillette irányításával kezdték el a
munkát. 1938-ban kb. 200 fekete nö dolgozott a létrehozásán, akiket a Hala
dó Dolgozók Szövetsége fizetett. Ök ültették be az első 25 acres (kb. 10 ezer
m") területet. A kert első szakasza után mára már 175 acre a látogatható te
rület.
A belépőjegyek megvétele után megnéztük a japánkertet. (3. sz. kép)m3L]á egy
kis üvegházat, amibe az éppen eleredő eső elöl menekültünk be. Az eső ha
mar elállt, s mi tovább nézelődtünk.C"/ v: kep)
Valaki szólt, siessünk mert mindjárt
indul a kisvonat. Sógorom megvál
totta a jegyeket és felültünk egy
olyan járműre, mint amilyen nálunk
Budapesten a Margit-szigeten viszi
a látogatókat. Ezzel jártuk körbe a
parkot mintegy 40 percig. (/. Í.- és 2.
sz. képek)
Ezután átültünk egy kis
hajóra, ami a képeken látható - a
kertet behálózó - csatornákon köz
lekedett. Még a Chesapeake tenger
öbölbe is kihajóztunk, megnézve
sok tengeri madarat és teknősbékát.
Egyórás hajókázás után, gyalog
vágtunk neki a nézelődésnek. Bár
itt láttuk a legkevesebb szukkulenset, mégis sok gyönyörű virágot,
különleges növényt nézegetve záraS i g maradtunk.(.5. és (> sz. képek

7.

kép Dmzsinné Zsókaés hátterében egy Eucalyptus
Fotó: Druzsin József

Utólag megbeszélve, arra a véleményre jutottunk, ezért az élményért érde
mes volt az óceánhoz elhajózni.(7. sz. kép)

Druzsin József
Érdliget

Tillandsía-k (II), a kaktuszokon Is élő - epifiták
Táplálékfelvétel, virágzás, szaporodás, termesztés

Zusammenfassung: (NahningsaufiuiJuiie, Bliilwii, Venmlinmg, Kuttivknuig) DerÁulor \iellt die orgimm
physiohgisciien und ükologisriien Eigeiiscltaften der Tillaiiduen dar, dami beschreibi ausJUlirlicli die Kwvil
der Vertnehnmg und der Aufauhi. aufderén Gebiet er wiclaige Ergebnisse erreicia liat.
Abstract: (Inlake offood, flowering, reproduction, rullivaiion) The author telis about the anatomieal.
physiological and erological chararterislirs of Tlillansia species. Ile reports the master strokes of their
propagalion and breeding in which he has positive results.

aktuszokon is élnek epifita Tillandsia-k. A Tillandsia cacticola a nagy Armato£^cereus-okon, a Tillandsia ebracta az Espostoa lanata-n, a Tillandsia macoyana, a
Cephalocereus hoppenstedii-n és sokféle Tillandsia él Mexikóban, az Andokban más
kaktuszokon is. Endemikus növények, csak az amerikai kontinensen találhatók. Többségük talaj nélkül, vizet felszívó gyökérzet nélkül él, egy-két kivételtől eltekintve. A gyökér
az epifita életmód miatt csak kapaszkodásra, rögzítésre való. Sok növény xerofita életmó
dot folytat a sivár területeken. A nedvesebb területeken pedig a fényért való küzdelem
miatt kényszerültek epifita életmódra más broméliákkal és az orchideákkal. A kaktuszok
a talajból veszik fel a nedvességet, raktározni képesek és a gázcserét föleg éjjel végzik kis
számú sztómáikon keresztül.
Mi a Tillandsia-k trükkje, találmánya?
Számtalan, csodálatos megoldás, találmány van a élő világban, legfontosabb a fotoszinté
zis a földi élet számára, amely a növényvilág sajátsága. A Tillandsia-k - broméliák az
ozmózist használják fel félig áteresztő pikkelyes hártyán keresztül. Ezeken a pikkelyeken
keresztül valósággal beszívják a vizet, a harmatot, a levél belső sejtjeibe, szöveteibe. A
sűrű sejtfolyadék így felhígul, vízhezjut. A Tillandsia-k élettere nagyjából a következő:
a. trópusi, meleg esőerdő,
b. szubtrópusi szavannás területek,
c. mérsékelt és száraz, sivatagos területek.
Fentieknek megfelelően sűrűsödnek vagy ritkulnak a vízfelvevő hamvas, ezüstös
színű pikkelyek. A pikkelyeknek egyben fényvisszaverő tulajdonságaik is van
nak. Az 1. ábrán 500-szoros nagyításban láthatjuk felülnézetben, száraz és vízzel
megszívott állapotban. A pikkelyek formája igen változatos lehet: koncentrikus,
megnyúlt, hosszan megnyúlt ellipszis alakú, stb., a hőmérséklethez, a nedvesség
hez és a fényviszonyokhoz alkalmazkodva. A pikkelyeken keresztül természete
sen nem csak a harmat diffundál át, hanem a levegőmozgás által rátelepedett por
ból, esőben, harmatban oldott ásványi anyagok. Azt mondhatnánk, a „levéltrá
gyát" kell gazdaságosan a sejt felépítéséhez felhasználni a pikkelyeken keresztül.
Érthető tehát, hogy az epifita Tillandsia-k mérete viszonylag kicsi, a gyűjtők, a
növénybarátok örömére.
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10. kép Tillandsia argentea
Foló: Katona József

Sokszor nem is a virág szép, lianem az egészen „átvetjiett", beszínesedett, tü
neményes növény (T. brachycaulos, T. ionantha). Más esetben legtöbbször a vi
rágtól elütő, de csodálatos színharmóniában lévő virágzati fellevelek, pikkelyle
velek, a cégtáblák a vendéglőben. Megporzásukat kolibrik, rovarok végzik. Sok
közöttük az önporzó, (autogam) megporzású faj. A virágok nőhetnek egyesével a
levélrozetta közepéből, lehet virágzat fürt vagy füzér, vagy elágazó füzér
virágzat. A virágtagok száma mint általában az egyszikűeknek hármas osztású,
vagy annak a többszöröse. Sokszor a sziromlevelek csővé nőnek egybe. (9. cs lO. sz
képek) Színük általában bíborlila, sárga, fehér, ritkán zöld ( l l . s z . kép T.
atroviridipetala).
Általában a fellevelek vörösek, rózsaszínűek. A virág mérete lehet viszonylag
nagy, (1-15 cm) vagy kicsiny, 2-4 mm. Előbbire példa [Tillandsia loliacea (12. sz.
kép), valamint utóbbira a 2-3 mm-es virágú Tillandsia unseoides (13. sz. kép)]
A Tillandsia-k rövidnappalos növények, a virág kialakítására csak egy bizo
nyos megvilágítási időtartam alatti értéknél képesek. Ennél több napfényes órá
nál, hosszabb idejű megvilágításnál csak növekedéssel reagálnak. Természetesen
kedvezőtlen hőmérsékleti viszonyok is befolyásolják a virágzást. Egyes rövid
nappalos növények alacsony hőmérsékleten hosszú nappalos növényként visel
kednek, vagyis vegetatíve növekednek, de nem képesek virágzani.
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11. kép Tillandsia atroviridipetala
Fotó: Katona Józsel

A karácsonyi kaktusz például magasabb hőmérsékleten rövidnappalosként vi
selkedik, alacsonyabb hőmérsékleten pedig hosszú nappalos körülmények között
fejleszt virágot. A virág kialakulását mégis különösen rövid nappalos növények
nél az éjszakai hőmérséklet befolyásolja. Oka jelenleg még nem teljesen tisztá
zott. A Tillandsia-knál azt nem tapasztaltam mint például a kaktuszaimnál előfor
dult, hogy kedvezőtlen hőmérsékleti viszonyok között a bimbó kezdemény átala
kul sarjjá, a virágrügy átalakul hajtásrüggyé (Rebutia violaciflora). A Tillandsia-k
hoznak sarjakat, valójában azonban inkább elvirágzás után vagy más fent említett
ok miatt indul meg a vegetatív osztódású hajtásképzés. Az ivartalan szaporítás
technikája már az előző cikkben ismertetésre került. Még hozzáfűzném, hogy a
sarjak leválasztása csak akkor lesz sikeres, ha a leválasztott új kis növényünkből
legalább egy szál sötét gyökérkezdemény már látható a vágási felületen. A sarjak
gyors „éretlen" leválasztása öröm helyett bánatot okozhat, elpusztul. Ez a szapo
rítási mód a legbiztonságosabb egy másik cserenövény hozzájutásához a növény
gyűjtő részére.
Számomra a magvetés, a generatív szaporítás érdekfeszítő és rendkívül tanulsá
gos, a Tillandsia-k, kaktuszok és Lithops-ok alapos megismeréséhez ez a legjobb
út. A növényeim 90 %-át magról neveltem évtizedeken át, mind a mai napig. A
Tillandsi-k magvetése rendkívül egyszerű és teljesen mentes minden piszoktól,
sártól, szeméttől. Ellenben a „vetemény" a kaktuszokénál is lassabban növekszik.
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12. kép Tillandsia loliacea

1.1. kép Tillandsia iisneoidcs
Fotó: Katona Jtí/sef

Imó: Papp Lás/ló

Tehát türelemre és kitartásra rendezkedjünk be, hiszen a magok 5-7 év alatt fejlödnek
virágzó egyedekké és érlelnek újabb magokat. Néha úgy tapasztaljuk, hogy egyik-másik
5-6 éves növényünk nem akar virágzani. Ne gondoljuk azt, hogy „még nem jött el az
ideje", mint mondta a volt kaktuszos néhai Ludmány Gyula bátyám, a Simonffy utcai kis
üvegházában. Valami alapvető körülmény, a hő és fényviszony nem megfelelő. Egy egy
szerű trükköt ajánlok kedvenceink megtévesztésére: egy fél szelet almát és a növényt
nylon zacskóba helyezzük és felfüggesztjük 1-2 napra. 6-8 hét múlva beindul a virágkép
ződés 22-26 °C fokon (60-70 % páratartalom). A virágképzés az almából felszabaduló
etilén gáz indukálja. Az irányított virágoztatás (bromélia, orchidea, krizantém kultúrában)
manapság már általánosan alkalmazott. Használhatók pl. a BOH vagy az ETRBL nevű
szerek évi egyszeri 0,1 %-os permetezéssel. A Tillandsia cyanea-t nagyobb virágzata
miatt 2 alkalommal kezelik. Bármi módon is van a Tillandsia-nak virága, porozzuk meg.
magnyerés céljából. Legtöbbször még a saját virágpora is eredményes. A Tillandsia
paleacea igen kis méretű virágát, ahol a bibe mélyen bent tanyázik a virágban, nem egy
szer sikerült vékony, 4-5 szálas retus ecsettel önbeporozni. A generatív, magról való. iva
ros szaporítás, ha már ismerjük a módszert, relatíve egyszerű. Ezáltal nagyszámú, önálló
egyedekre tudunk szert tenni. A Tillandsia-k magjai aránylag rövid ideig, hetekig, esetleg
1-2 hónapig csíraképesek. Ha nem tudjuk gyorsan elvetni, hosszabb ideig -18 C fokon
mélyhűtőben tárolhatjuk. A termés a beporzás után 5-10 hónap alatt érik meg. A temiés
háromszögletű toktermés. Az érett tok színe fényes, sötétbarna, ami egyben jelzi a magok
jó csíraképességét is. (14. sz. kép)
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A szalma színű tok és repitőszőrös mag azt
jelzi, hogy a magok nem csíraképesek. Az
érett tok magától felnyílik és a légáramlat
terjeszti a két vitorlából álló (15. sz. kép)
könnyű magokat. A magok hosszúkás, he
gyes henger alakúak. Nagyon kevés táp
anyaggal rendelkeznek. Vetni a magokat
felfüggesztett,
összekötözött
tujafenyö
ágakra, vagy tőzegre ajánlják a szakköny
vek, igen párás kömyezetben.
Eredménytelen volt ez a megoldás az
állandóan fellépő gombásodás miatt. A zöld
színű, kevés pikkellyel rendelkező fajoknál
Tillandsia cyanea vagy a rokon Vriesiea,
Guzmania nemzetségnél megfelelő, ezek a
trópusi esőerdők állandó lakói, van köztük
talajlakó is.
Felkerestem feleségemmel Hollandiában
Assendelft-ben Fa Com Bak urat, Európa
legnagyobb és legmodernebb bromélia
kertészetében.

15. kép Tillandsia schiodcana Iclpattant termése az indulásra kész magvakkal
Fotó: Katona Józsel
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A gombásodást csak nagy nehezen akkor értette meg, amikor elmeséltem ve
tési módszeremet, az állandó párás, teljes nyirkos keltetési módszert a szárazság
tűrő epifita Tillandsia-k csiráztatásánál. Elmondta, hogy a magoknak szükség van
a vízre, nedvességre, (csak lágy esővíz jó) de csak periodikusan. Számomra szinte
hihetetlen volt, hogy a magok kelését és a csíranövények növekedését a periodi
kus, naponta többszöri kiszáradás indukálja. Ezt a „strapát" a károsító gombák
nem viselik el. A gombásodás kérdése tehát nem kérdés. Egyébként minden mag
vetésnél legyen az kaktusz vagy más, törekedjünk a teljes sterilitásra. Ok az
epifita repitőszőrös Tillandsia magvait műanyag szúnyoghálóra vetik, magától
rátapad mint a (16. sz. kép) pitypang termése, és mint mellékterméket az üvegház
rendszerek függőleges oldalán helyezik el. A páratartalom 60 %, a hőmérséklet
20-26 °C.
A permetezést és árnyékolást automata berendezés időnként naponta többször
is megismétli. A növények fejlődése természetesen gyorsabb, mint nálunk, hob
bikertészeknél, gyűjtőknél. A levéltrágyázást 0,1 %, 0,05 %-ban alkalmazzák,
amiben a Tillandsia-k számára szükséges nitrogén talán 1 %-ban van és B l vita
mint is használnak. Nagyon sok Tillandsia-t importálnak (17. sz. kép)

16. kép Egy-két éves Tillandsia inagvetés damilhálón. C. Bak Kertészet (Assendell't, Hollandia)
Fotó; Katona Józsel
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17. kép Import Tillandsia-k szoktatása C. Bak Broinclia kertészetben
Fotó: Katona

József

Equadorból, Mexikóból stb., karanténban tartják, majd a kereskedőkhöz kerül.
Ezekből l - l szebb, vagy ritkább faj bekerül továbbszaporításra, magfogásra.
Mindezek ismeretében h a j ó minőségű mag van, egyszerű a magok csíráztatása
és felnevelése. Bemutatom én hogyan csinálom, nevelem őket. A Tillandsia-k
nagyon szeretik a fényt, hiszen általában a középső és felső koronaszinten élnek.
A magvak is fényben csíráznak, DE! félámyékban az északi féltekén. Európában
a napon megégnek, még az ivarérett növények is. A repitőszőrös magvakat egy
szürke, kemény habszivacs- vagy parafacsíkra helyezem és cérnával áttekercse
lem, hogy rögzüljenek. Réz akasztóval felfüggesztem világosabb helyre, a nyitott
növényszekrénybe, ahol az öreg növények is vannak. Délután egy 20 wattos
fluorescens fénycső pótvilágítást ad mindegyiknek. A „vetést" megpermetezem,
hagyom teljesen kiszáradni 1-2 óráig, fél napig, majd újra kezdem a permetezést.
Talán úgy a 12. 16. napon egy kis zöld gömb jelenik meg a hosszúkás mag köze
pén. További 15 nap kell az első két zöld levél megjelenéséhez. 2-3 hónapos ko
rára vagy 2-3 mm nagyságú, 3 leveles kis növényke lesz. Még további 2-3 év
kell, hogy 1 cm nagyságú legyen. (18. sz. kép)
Ekkor már úgy néz ki, mint egy miniatűr felnőtt. Megkezdődik a könyöklés,
küzdelem a fényért, helyért. Most már szét lehet ültetni az egész kompániát.
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18, kép Tillandsia „iskola", a magvetéstől a két-három éves növényekig (balról jobbra)
I oto: katona Jo/scl

A Tillandsia-k szeretik a „társaságot", hagyjuk továbbra is együtt őket
egy nagyobb parafacsíkon. Télen 18-20 °C-on tartom, 2-3 hetenként per
metezem.
Az átültetés is mentes piszoktól, szeméttől, j ó munka. A csíkot növé
nyenként szétvagdalom és Palmatex ragasztóval a nagyobb parafacsíkra
ragasztom. Később, ha már nagyok lesznek, kettesével, hármasával helye
zem el a növényeket a kiválasztott faágra. így jobb számukra a mikrokör
nyezet és biztos vagyok benne, hogy jobban is érzik magukat társaságban.
A permetező lágyvizet „Supratil" Tillandsia speciális táppal szoktam
javítani, de a tiszta esővíz is megteszi esetenként 0,05 %-os Wuxal-lal dú
sítva. Szeretném hangsúlyozni a lágy víz fontosságát, tónak álcázott, fe
kete fóliával bevont tárolóban gyűjtik az esővizet Hollandiában. A 2-3 hó
napot elért vetemény párásítását csökkentem. A permetezés 1-, 2-, 3-szor
naponta, később is j ó hatással van a növekedésre. A kiszáradást vagy akár
egész nyaralásunk időtartamát is átvészelhetik félárnyékban mint a kaktu
szok, ÉK-i fekvésű részen. A felnőtt növények „nyaraltatása" a kertben,
fák félárnyékos ágán a mi éghajlatunk alatt kívánatos! Virágaik színe és a
növény habitusa szebb, természetesebb, egészségesebb lesz.
Sajnos a friss vetés és az 1-2 éves kis növények kint szabadban nálam nem
növekedtek igazán j ó l .
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Talán az utóbbi évtizedek túlságosan meleg, száraz nyarai az oka, vagy talán
valami más. Az öreg növények nagyon jól mutatnak megtisztított szőlőtőkén,
kéregtől megtisztított tölgyágon. Ez a természetben is így van. Ezeket is kette
sével, hármasával, egymás mellé szoktam ráragasztani. Biztonság okáért rejtett
rézdróttal megerősítem.
Sajnos én már rég nem alkalmazom ezt a természetet utánzó módszert. Na
gyon-nagyon szerettem, de kevés hely áll rendelkezésemre. A szép dekoráció
pedig nagyon sok fényt és helyet foglal el. Most egy-egy növény vagy növény
csoport egy fémdróton függ, még ez a természetellenes megoldás is megfelel
nekik. Láthatóan jól érzik magukat, a fénynek jobban örülnek és szépen virág
zanak. A Tillandsia-k rövid életííek a kaktuszokhoz viszonyítva. Általában 4-5
év után szépen virágzik és az anyatő fokozatosan, átalakul, elpusztul. Nedveiből
új sarjat vagy sarjakat fejleszt (reutizálódik)* Ha nem szedjük szét, évek multá
val csinos telepünk lesz. A Tillandsia ageotrop növekedésű*, az új és egyre
megújuló növények nőnek felfelé, oldalra és lefelé. Egy pár év múlva már nem
tudom melyik az anya, nővér vagy kistestvér. Ettől fogva minden évben egyik
vagy a másik virágzani fog, gyönyörűségünkre. A Tillandsia-k ezért szerintem
örök életűek, ha egyben maradnak, ha nem. Ugyanaz a növény egy életen át a
társunk lehet.

19. klip Telelő Tillandsia gyűjteményem egy részlete, a szobában „szabadon" és üvegvitrinben (florárium)
Foló: Katona József

Növényeim teleltetése a lakásban (19. sz. kép)
Katona József
(Debrecen)

Folyóiratszemle - KuaS 2002/8.
2002/8.
„Echinopsis lateritia és változatai egy Echinopsis-kedvelö
szemszögéből" a címe J. Prantner írásának az augusztusi szám
elején. Munkájában a faj bemutatásán túl annak virágszín
gazdagságát is az olvasó elé tárja. • A. Hofacker a
Discocactus bahiensis alakkört ismerteti írásában, amelyből
az is kiderül, hogy a New York-i Botanikus Kertben elhelye
zett típus példány vizsgálata szerint a D. subviridigriseus a D.
bahiensis egy szinonimája. • D. Herbel által tömören bemu
tatott és gyűjtésre ajánlott fajok ezúttal: Cereus haageanus.
Haworthia cooperi, Mammillaria
albilanata. Paródia
microsperma, Sedum pilosum és Echinopsis backebergii. • J.
Ettelt munkájában az Asclepiadaceae család néhány szép képvise
lőjét mutatja be és a tartásukkal kapcsolatos tapasztalatait osztja meg az olva.sóvai. • J.
Noack bolíviai utiélményeit közli írásában, amelyből - többek között - megtudhatjuk, hogy
milyen élőhelyen honos a Gymnocalycium armatum. • A szukkulens haszonnövények c.
rovatban W. E. Iliért munkája olvasható az Aloe fajok mai gyógyászati felhasználásáról.
• Huszonöt éve talált K. Schreier chilei útja során egy érdekes és szokatlan Copiapoa po
pulációt. Erről a feltehetően természetes hibridről szól D. Freitag írása. • Érdekes tippet ad
W. Nickel azok számára, akik szúrós, nagytövisű növényüket szeretnék sérülés nélkül átül
tetni. • Az augusztusi, növényeink körüli tennivalókat ös.szegzi D. Herbel.

2002/9.
A Taxonómiai rovatban egy új, argentínia Gymnocalycium
alfaj, a G. schroederianum subsp. boessii, subsp. nov. leírását
találja az olvasó R. Kiesling, E. Marchesi és O. Ferrari jóvol
tából. Egy határozókulcs is segíti a schroederianum alfajok
egymástól való elhatárolását. • R. Blümlhuber arizonai útjá
ról számol be, amely során a táj Echinocereus flóráját és más
kísérő, szukkulens növényeit volt lehetősége megfigyelni. •
„ A Bemutatjuk" rovatban találjuk G. Lauchs írását, a KeletAfrika fennsíkjain őshonos Brachystelma buchananii-ról.
A nem egészen könnyen nevelhető faj tartási körülményeit is megtudhatjuk a szerző
től. • D. Herbel gyűjtésre ajánlott és szép fotókkal illusztrált pozsgásai ebben a
számban: Coryphantha retusa, Sinningia leucotricha és Gymnocalycium
oenanthemum. • A taxonómiai rovatban olvasható P. J. Braun és E. E. Pereira mun
kája a Pilosocereus-okról. írásukban bemutatják a P. bohlei, a P. gounellei és a P.
luetzelburgii hasonlóságait és eltéréseit. • „A Bemutatjuk" rovatban J. Ettelt a
Monanthes muralis-t tárja az olvasó elé. • „Decemberi meglepetés" a mottója W.
Staate írásának, amelyben Mammillaria hernandezii fehér színű virágainak a megjele
néséről számol be. • A szeptemberi üvegházi és növényápolási tennivalókat veszi
sorra D. Herbel a szeptemberi szám végén.
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2000/10.
J. M . Sotomayor M . del C. és munkatársai a
Pelecyphora asseiiformis mexikói (San Luis Potosi) élő
helyeit vizsgálták meg. Tanulmányuk legfontosabb meg
állapítása, hogy a faj kevésbé veszélyeztetett, mint az a
köztudatban élt. így a sokmilliósra becsült egyedszámú fajt
a CITES II. függelékébe javasolják átsorolni a mostani szi
gorúbb I.-ból. • W. Niestradt rövid írásában a Rathbunia
sonorensist ismerteti, megemlítve, hogy az első termesz
tésben virágzó példányt Izsákon látta Farkas János gyűjte
ményében. •
A hideg teleltetés során szerzett tapasztalatait foglalja össze R. Scmied. A szerző
azt találta, hogy számos faj esetén a kb. 5 °C-on való téli tartás kifejezetten elő
nyösen befolyásolta a következő évi virágzást. • A gyűjtésre érdemes pozsgások
közül D. Herbel az Obregonia denegrii-t, a Lithops pseuditruncatella-t és a
Lepismium monacathum-ot ismerteti és illusztrálja szép fotókkal. • W. Rischer
beszámolójában a mexikói Barranca del Cobre (Réz kanyon) vidékén tett utazásá
ról tudósít. Számos pompás fotó mutatja be a vadregényes táj jellegzetes kaktu
szait: Echinocereus, Mammillaria és Coryphantha fajokat. • A közelmúltban el
hunyt W. Rauh valamit R. D. Mangelsdorff dolgozata egy új madagaszkári Aloe
faj, az A. ankaranensis spec. nov leírását tartalmazza. • A gyűjteményekben alig
található szépvirágú és hamvasfehér levelű Kalanchoe pumila-ról ír R. Schade.

2000/11.
K. Gilmer és H.-P. Thomas érdekes írását találjuk a Puna
(Austrocylindropuntia) clavarioides morfológiájáról a no
vemberi szám elején. Munkájukból az is kiderül, hogy az
argentínai faj nagyméretű gyökérgumója eltérően fejlődik
az élőhelyen és termesztésben. • Egy Hylocereus undatus
alanyból és a ráoltott Gymnocalycium friedrichii forma
rubra-ból kifejlődött különös, korcsról (kieméra) mutat be
fényképet és ismertetést W. Niemeier.
A Kínából származó egyedülálló példány érdekessége,
hogy a torz növekedésű, inkább alanyszerű részen is a ne
mesre jellemző virágok képződtek. • P. J. Braun a közel
múltban leírt Ortophytum eddie-estevessi-t mutatja be a KuaS olvasóinak is.
A Brazília Minas Gerais tartományában honos új szukkulens bromélia kvarczú
zalékos talajon él. • ."Több mint 80 peremtövis areolánként" mottóval olvashat
juk
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H. Wittner munkáját egy Mammillaria gracilis változatról. A szerkesztőség ki
egészítése szerint egy nagyon hasonló változat már évek óta forgalomban van
'Buenavista' néven. • A taxonómiai rovatban a néhai W. Rauh valamint R.
Gerold tollából találjuk az Aloe capmanambatoensis spec. nov. leírását. • Igazán
nagyszerű fotókkal illusztrálja munkáját W. E. Iliért, aki a Kis-Antillák
szukkulenstájaira kalauzol. • D. Herbel a Mammillaria duwei-t, az Aloe
peglerae-t, a Rhipsalis floccosa subsp. pulvinigera-t, a Turbinicarpus
schmiedickeanus-t, az Echeveria runyonii-t és az Espostoa blossfeldiorum-ot
ajánlja a figyelmünkbe, leírásukat egy-egy szép fotóval is kiegészítve. • A no
vemberi szám végén még két ámpolnanövényről a Schlumbcrgera opuntioides-ről
valamint a Disocactus (Aporocactus) flagelliformis-ról olvashatunk L.
Rennemann illetve J. Lautner jóvoltából.

2000/12.
Igen alapos munkájában R. Seidelt az afrikai baobab taxo
nómiáját, elterjedését, ökológiai jelentőségét, kormeghatá
rozásának lehetőségét és veszélyeztetettségét ismerteti.
• R. Kiesling, W. Rausch és O. Ferrari egy új
Gymnocalycium faj, a G. kroenleinii leírását publikálják.
• G. R. W. Frank, W. Metorn és E. Scherer az Echino
cereus lindsayi negyedszázados történetét foglalja össze. A
gyönyörű tövisű és magról könnyen szaporítható faj ma
már eléggé elterjedt a gyűjteményekben, így a baja
californiai élőhelyek populációi remélhetőleg ezután sem 2
kerülnek veszélybe. • „a Bemutatjuk" rovatban olvashat
juk
A. Hofacker munkáját a Dél-Brazíliában honos és nehezen tartható Paródia
(Notocactus) fusca-ról. • U. Thiemer-Sachse utibeszámolója található még a de
cemberi számban. • Három pompás fotó és ugyanennyi gyűjtésre érdemes pozs
gás D. Herbeltől: Ariocarpus fissuratus, Tylecodon buchhoizianus és Weberbauerocereus rauhii. • A. B. Doweld a Leuchtenbergia nemzetség rendszertani
besorolásáról közöl egy rövid tanulmányt, számos elektronmikroszkópos fény
képfelvétellel illusztrálva. Eredményei nem támogatják a Leuchtenbergia és a
Ferocactus nemzetségek szoros rokonságát. A Leuchtenbergia legközelebbi roko
nainak a Neolloydia és Obregonia nemzetség tekinthetők. • Rendellenes, több
bibeszálú virágokról ír és közöl fotókat R. Schade.

Dr. Buglyó
Debrecen

Péter

KICSI ÉS SZÉP
Zusammenfassung:_Der kurze Bericht slelll die schöne Form der kleinsten Mammillaria-Art dar und
detailliert die Geschichte ihrer Systemalisierung.
Abstract: The short description introduces the nice form ofthis species and particularizes the history of
its classification.

Mammillaria saboae fa. haudeana (Lau et Wagner) Hunt (20. sz. kép)
Szinonima: Mammillaria haudeana Lau et Wagner KuaS 1978/1L
Mammillaria saboae var. haudeana (Lau et Wagner) Glass et Foster
CSJ U S S l . é v f . 124. old. 1989

E

Msö leírása 1978 ban jelent meg. Az ezt megelőző időben a növény L A U 777
bgyííjtőszámon szerepeit. Leírói Michael Haude kaktuszkertészről nevezték
el. 1979 ben Glass és Foster megállapította, hogy ez a növény a Mammillaria
saboae változata, így az új neve Mamillaria saboae var. haudeana lett. Két évvel
később Dávid Hunt további vizsgálatokkal megállapította, hogy nem változat,
csak forma. így jött létre a jelenleg is érvényes neve.)

A növény leírása: Gyökérzete húsos, lekerekített, az oldalgyökerei vízszintesen
növekednek. Teste eleinte magános később többé-kevésbé sarjadzó, idősebb ko
rára „gyepet" alkot. Hajtásai 20 mm átmérőt és 40 mm magasságot érhetnek el.
Színe világoszöld, a gyökémyaknál vöröses. Szemölcsei tompák, ferdék, csúcsré
szük kúpos, 3,5 mm hosszúak az idősebb részeken ellaposodnak. Areolái ellipszis
alakúak, gyengén filcesek 1,5 mm hosszúak, 1 mm szélesek, fehérek. Axillája
csupasz. Középtövise nincs, peremtövise 18-27 db üvegszerűen fehér, vékony, 56 mm hosszú. Virága tölcséres, 65 átmérőjíi, csöves csupasz, 45 mm hosszú, az
ovárium felett karcsú 3,5 mm átmérőjű. Virágszíne sötét lilásrózsaszín. Lepelle
velei 5-7 mm szélesek, lándzsa formájúak, oválisán végződnek, kis hegyes
csúccsal. Porzószálai vékonyak, fehéresek, végükön aranysárga portokkal, bibé
jének nyele fehéres, csúcsa négyágú, világossárga. Termése a növény testébe
bemélyedő, kis lapka zárja el a nyílását. Magja nagy, 2,5 mm hosszú, 1,2 mm
széles, fekete színű.
Elterjedési területe és élőhelye: Mexikó, Sonora mellett Yecora, 1600 m-rel a
tengerszint felett. Humuszos lávatalajon él. Az évi csapadék átlag 1050 mm!!
Tapasztalatok szerint könnyen tartható saját gyökerén is. Jól sarjadzik, korán
virágzásra fordul, még mielőtt elérné a kifejlett nagyságát. Talajául a tőzeg, ho
mok, komposzt 5:4:1 arányú keverékét alkalmaztam. Fejlődési időszakában kissé
felfújt benyomást kelt. Nyugalmi állapotában viszont jelentősen csökken testének
térfogata, ilyenkor tövispámái összeérnek.
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Teleltetési hőmérséklete 4-6 C teljesen szárazon.
Nagyon merem ajánlani ezt a jelentéktelen külsejű de annál szebb virágú nö
vényt. Nem fognak csalódni benne-

20. tiép Mammillaria saboae la. haudeana
Kotó: Cionda lsl\;in

Felhasznált irodalom:
Klaus Wagner 1987: Wieder einmal Masmmillaria haudeana ! Kakteen Sukku
lenten (NDK) 1987/4.
John Pilbeam 1996: Mammillaria - a spletter's rewiew The Cactus File, 1996
Augusztus.
ATLASKaktus. XII. 1997.
Gonda István
Mezőtúr

Selyemkórófélékről [Asclepiadaceae) 6. rész
Zusammenfassung:
Der Verfasser rharaklerisieri die lamilie kiírz. legi ihre Syslemalik. die
Ciriiitdiageii ihrer Kullivierung dar und setzí mii den Anaibescltreibimgen fon tuid beritlUel iiber die
Pfiegeerfalmmgen.

Abstract: The author rharacterizes this plánt faniily . reports its taxonimiie divisi<m and the hasis of their
eultivalion. Ile conlinuesdesirihingtlwse species Ile telis alxHtí his experienc relaling tlie breeding ()f tlieseplanL

H

oodía gordonii (Mosson) Sweet ex Decaisne (1844) Szinonimák: Stapelia
gordonii Mosson (1797), Gonostemon gordonii (Mosson) Sweet (1826),
Monothylaccmon gordonii (Mosson) Don (1837), Scytanthus gordonii (Mosson)
Hooker(1844)
B. Müller és F. Albers szerint a következő fajok tartoznak még ide: H. albispina
N. E. Brown (1909), H. bainii Thiselton-Dyer (1878) H. barklyi Thiselton-Dyer
(1876), H. burkeri N. E. Brown (1909), H. dinteri Schlechter ex Dinter (1922
nom. nud.), H. husabensis Nel (1937), H. langii Ohermeijer et Letty (1937), H.
pillansii N. E. Brown (1909). H. rosea Obenneijer et Letty (1936), H.
whitesloaneana Dinter (1937 nom. nud.)
Elterjedési területe: Dél-Afrikában nagy területen elterjedt, emiatt írták le több
néven a helyi formákat. (21. sz. kép)

Számtalan hajtással sürü telepet alkotó hengerestestű növény. A hajtásokon 12-14
borda található, amely alig elkülönülő szemölcssorokból áll, melyek csúcsa 1 cm
hosszú elfásodott tövisben végződik.
A virág tányér alakú, engem egy parabolaanten
nára emlékeztet. A csúcsai alig elállók, a pereme
kissé visszahajló. Színe változó, a piszkos sárga,
vagy hússzínütői barnásig. A közepe felé papil
lákkal borított. A virágot átszövi a hosszanti és
kereszt erezet.
Mivel újabb felfogás szerint a fajokat összevon
ták, az eredetileg H. bainii nevű növény képét
mellékelem H. gordonii néven. Egyébként van
egy növényem, ami H gordonii és 21 bordasora
van a leírtakkal szemben.
Virágzása nálunk május vége körül van.

21. kép Iloodia gordonii
Fotó: Budai Ferenc

O

rbea ciliata (Thiinherg) L . C. Leach (1975), Szinonimák: Stapelia ciliata
Thunberg (1794), Podanthes ciliata (Thunberg) Howorth (1812), Tromotriche
ciliata (Thunberg) Sweet (1830), Diplocyatha ciliata (Thunberg) N. E. Brown
(1878) (22sz.kép)
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Elterjedési területe: Dél-Afrika Karru, Western cape dél, és a 31. foktól délre.
Hajtása tövétől sarjadó, felegyenesedő, 3-5 cm
magas, 4-5 élü, hegyes fogakkal, kopasz,
piszkospiros színű. Az általam látott képeken,
és a birtokomban levő növényen a hajtásai
gyakran szabálytalanul végződnek.
Virága 15 mm hosszú nyélen nyílik. 7-8 cm
átmérőjű. Könnyen felismerhető harangszerű
csövéről, melynek közepéből egy második cső
nyílik, kidomborodó peremmel.
A virág
22. kép Orboa ciliata
csücskei elállóak, szélei íveltek, hegyesek.
Fotó: Budai Ferenc
Majdnem fehér, érdesen papillaszőrös.
A virág széleit körben hosszú fehér szőrszálakkal szegélyezett, amely legenyhébb
légmozgásra is mozog. A belső cső pereme megvastagodó, kehely formájú, fino
man pontozott, érdes, szemölcsös.
Egyik legkorábban virágzó faj, nálunk már április végén is nyílhat. Könnyen tart
ható.

E

chídnopsis cereiformis v. brunnea (Brg.) Szinonima: E. dammaniana v.
brunnca. (Domm.) (23. .•ÍZ. kép)

Karcsúbb hajtások vannak, azon erősebb élek
kel.
Virág színe a sárgásbamától a bársonyos barnáig
változhat. Virágzása kicsit korábban kezdődik,
mint az E. cereiformis-é, néha már május végén.
Színe miatt kevésbé feltűnő.
Könnyen tarható.
Az E cereiformisról már jelent meg ismertető, de
a fenti túl rövid leírás a változatról szükségessé
teszi, hogy idézzem.

23. kép tehidnopsis cereil'orinis \. brunnea
Fotó: Budai Ferenc

Echidnopsis cereiformis (Hook) Elterjedése: Etiópia, Szomália és dél Arábia.
Hajtásai egyenesek, vagy íveltek, általában felállók. A talajt érintő sarjak gyakran
legyökeresednek. 15-30 cm hosszú 15-25 mm széles, a leírás szerint, nálam a 1,5
cm-t alig haladja meg. Nem intenzíven sarjadó, de csoportképző. A hajtást lapos
szemölcsök borítják, amelyek általában 8 sorba, bordába rendeződnek. A bordá
kon a szemölcsöket barázdák határolják egymástól. így a szemölcsök 4-6 szögletűek. A szemölcsök csúcsán fiatalon pici, finom pillás levélszerü képződmény
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van, a m i később leszárad, helyén kifehéredő pontok képződnek. A hajtás színe
matt, sötétzöld, erős fényen barnásvörös árnyalattal. Virágai akár 2-4-esével is
nyílhatnak, kicsik, maximum 1 cm átmérőjűek belül világossárgák kívül esetleg
barnás árnyalattal. A csészelevelek háromszögletűek, alakjuk lehet lándzsás, he
gyesedő, vagy tojásdad de csúcsban végződő. A kinyílt virág növényenként lehet
szélesre nyíló, vagy harang alakú, kissé csőszerű.
B. Müller és F. Albers a E. c. v. brunnea változatot az E. cereiformishoz sorolta.
A fajhoz a következő növényeket sorolták, illetve szinonim neveket találjuk még:
Stapelia cylindrica Hook f., Apteranthes tessellata Dec, Piaranthus fascicularis
Hort. et K . Schum Boucerosia cylindrica Brongiiiart, Apteranthes cylindrica
(Dec.) K. Schitmanii. E. cereiformis v. obscura A. Berger,

H

uernía volkartii v. rcpens

(Lavranos)

Lavaranos (1972) Szinonima: H.

r c p c n s . (24. s/. kép)

Élőhely: Zimbabwe és NyugatMozambik.
Hajtása többnyire alacsony, fekvő,
vagy kúszó, akár 30-(50) cm hoszszú is lehet. 7 - 9 mm átmérőjű, 5
élű. A hajtásokon 1 mm hosszú le
vélkék vannak. A virág 27 mm át
mérőjű, csücskei háromszög ala
kúak, 7-8 mm szélesek , 8 mm
hosszúak, keskeny csúcsban elvékonyodók szélesre nyíló. Kívül ró24. kep Huernía volkartii v. rcpens
ZSaSZÍneS Z Ö l d , hoSSZanti kidomboFotó: Budai Ferenc rodó erezéssel, belül keskeny bíbo
ros peremmel, krémszínű, a cső nyílásánál és a csúcsoknál sötét bársonyos foltos,
papillás sörtékkel. A foltok barnás bíbor színűek. A cső korsó alakú 6-7 mm ma
gas, alul krémszínű bársonyos bíborszínű erezéssel.
Nem igényes, virágzása hazánkban május második felében kezdődik, nyáron v i 
rágzó faj.
Felhasznált irodalom:
H. Jacobsen 1970: Das Sukkulenten lexikon. VEB Gustav Fischer Verlag Jena
Focke Albers, Urlich Meve(ed.) 2002: Illustrated Handbook of Succulent Plants
Asclepiadaceae . Springer Verlag
Folytatjuk!
Budai Ferenc
Miska
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E

endhagyóan különleges témával kezd ez évben a brit pozsgás
folyóirat, a 42 korábban eredeti élőhelyéről származó, nagy el
terjedési területű Melocactus faj magját ajánlja fel, amelyet a
suriname-i Geert Eíerkens adományozott a brit egyesületnek, a tagjai
közötti olcsó terjesztésre. • Rendkívül érdekes, tudományos értékű
írásban részletezi Gordon Rowley, ,Mi az areola
mintegy meg
cáfolva Anderson, Mauseth és szerzőtársai lakonikus mondatait, mi
szerint csak a kaktuszfélék családjára lenne jellemző e képlet.
Bemutatja a többi, pozsgás életmódú fajokat is tartalmazó családokat, ahol a tövisrügypáma
megvan: ilyen fajok léteznek például az Euphorbiaceae Apocynaceae, Rubiaceae Didiereaceae,
Geraniaceae, Fouquieriaceae, Asteraceae, családokban. Új, kiegészített definíciót is megfogal
maz erről a cikk végén • ,£cheveria-k - kicsik ámbár tökéletesen formáltak" címmel olvashatunk szép fotókkal illusztrált publikációit J. Pilbeamtól, aki bemutatja a nemzetség legszebb törpe
termetű fajait és hibridjeit. • Az utóbbi években egyik legszenzációsabb kaktuszfelfedezésének
alanyáról, annak védelmi munkálatairól számol be R. Kiesling és O. Ferrari, akik a Yavia
cryptocarpa élőhelyét vizsgálták meg. Ebből kiderül, hogy kicsiny egyedszámban és egy vi
szonylag kis terület kőzetén kialakult, sajátos talajban él. Egyéb vizsgálataikkal kiegészítenék az
első leírást, amely a termés felépítésére, a magvak számára és szaporodásbiológiai összefüggésre
vonatkoznak. Keresik rokonsági körét is, amely a Cintia, Blossfeldia, Weingartia Neowerdermannia nemzetségből kerülhet ki. A tartás és a mesterséges szaporítás eredményeit is bemu
tatják a szerzők. Mindezen konzervációbotanikai kutatásaikat a brit egyesület (BCSS) Védelmi
(Megőrzési) Alapítványa finanszírozza. • Az egyesületi élet hírei után egy másik konzerváció
botanikai tanulmányban, a Mammillaria albiflora megőrzésének erőfeszítéséről, élőhelyének
sajátságairól olvashatunk M . Smithtöl, aki az előbbi alapítvány által is, mint a terület (El Cranco
del Ingenio Guanajuato) felügyelőjeként igyekszik mindent megtenni, hogy megmaradjon a jövő
számára is ez a gyönyörű faj. • A ma élő populáció alapján vitatja meg fennmaradási lehetősé
geit az Aloe pillansii-nak E. Poweil, H. Hendriks és B. Clark. A faj szubpopulációi egyre távo
labbra kerülnek egyedszámuk csökkenésével, és koreloszlásuk is a kipusztulás perspektíváját
mutatja (1,4 magonc és ugyanennyi fiatal egyed jut 3 idősre!). • „Szukkulensek bélyegeken"
címmel láthatunk sok szép bélyeget és egy kimutatást arról, hogy hol és mikor jelentek meg ilyen
kiadványok a világon, a következő két oldalon J. Coxtól. • G. Rowley többségében a saját
gyűjteményén keresztül mutatja be, hogy mennyi féle lehetősége lehet a pozsgások fejlődési
rendellenességének (teratoma), amelyeket sok szempontból még nem vizsgált a tudomány, s
amelyek különlegesek és csodálatra méltóak. • Az utolsó oldalakon B. Weightman elmeséli
látogatását a Mammillaria scheinvariana élőhelyén, mielőtt a völgyet ahol a faj él, végképp elönti
a mesterséges tározó vize, megsemmisítve a többi, fóleg cereoid (Pilosocereus) kaktuszt és egyéb
növényfajt, „a jövő sivárságát hagyva maga után"!

Papp László
Debrecen

MAGYAR

KAKTUSZGYŰJTŐK

7Msammenfassung:Der Verfasser slellt einen der bekannteslen Sammler vor, navh dessen Erzalúims er die
Stalionen des Ubens eines Kakleensammlers skizziert.
Abstract: The author introduces one of the most famous cactus coUectnrs in Hungary who collects cacti for
a very Itmg tinw. We can get to know the important 'stations' ofhis caclus coUector's life relying upon his
teliing.

M o liiár Zsigmond gyűjtötársunk Erdöbényén lakik. A zajos és rohanó budapesti
életet cserélte fel csendes, nyugodt vidékire, a Zemplén hegység déli lejtői közt talál
ható kis falura néhány éve. A magam részéről - ismervén az előbbit és megismervén
az utóbbit - teljesen egyetértek vele.
Kaktuszgyiíjtéssel 15 éve foglalkozik, bár
az akkor beszerzett három Echinopsis okán
még nem gondolta volna milyen távlatokat
nv it meg ezzel maga előtt. Pesten eleinte csak
az ablakban, majd kis 8-10 m'-es üvegházában
tartotta növényeit. Tanácsokkal, segítséggel a
gyáli Rácz Péter látta el. Jelenlegi üvegházát 4
éve építette meg saját kezülej^ ami elég nagy
munka lehetett, hiszen 120 m" az alapterülete.
G\íijteménye vegyes. Mindent tart, ami meg
tetszik és bírják a tartási körülményeket, vala
mint rengeteget szaporít (magról, dugványról
úgynevezett piacos növényeket), mivel ez
megélhetésének egyik forrása is. (15 sz. kép)
Néhány adat Zsigmond módszeréről: A
homokos akáclomb földet szeretí alkalmazni
némi virágfólddel, zeolittal, perlittel, tőzeggel
keverve. Öntözéshez kútvizet vagy esővizet
használ. Növényvédelem gyanánt pedig a kö
vetkező szereket ajánlja: Bi-58, Mitac, Zineb.
A téli fíitést légbefíivással oldotta meg.

2.'i. kep Molnár /sigitiond saját épitcsű thegházában
totó: Horváth László

Ez igen kíméletes a növények szempontjából, mivel nem jut égéstemék a belső légtérbe.
Érdekességként tudom megemlíteni, hogy a vetést télen végzi és egy fénycsővel ellátott
boxban kelteti a magokat. Szerintem ez két okból lehet hasznos. Egyrészt a hosszú téli
esték egyfajta értelmes kihasználása végett, másrészt pedig így a lehető leghosszabb tenyészidöt képesek megélni a kis magoncok egy éven belül.
Rendszeresen fogad csoportokat, iskolai osztályokat előzetes bejelentkezés alapján, de
természetesen egyéni érdeklődők számára is szívesen áll rendelkezésre. Tanúsíthatom
megéri, bár a nála készült fényképek magukért beszélnek. (26,27,28,29.30,31, és 32 sz. képek)
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28. kép A Mammillaria gyűjtemény részlete
Fotó; Horváth László

Magyar kaklus/gyiijlök
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29. kép Üvegházi részlet
Fotó: Horváth László

30. kép Virágzó Parodia-k
Fotó: Horváth László
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31. kép Növekvő Astrophylum-ok
Fotó: H»r\ álh László

32. kép Egyéb pozsgások kavalkádja
Foló: Hor\ álh László

Kívánom, hogy sikerüljön megvalósítani terveit, elképzeléseit új lakóhelyén, hoz
zá pedig jó erőt és egészséget!
Horváth
László
Debrecen

Kiállítások 2003. éu elsö féléveden
Szatmárnémetitől - Orosházáig
Zusammenfassung: Vier AussleUungen uiuer den sechs kurz dargeslelllen Ausslellungen wurden voni
Debreeener Vérein und im grófién Mafie vom Auwr selbsl organisierl. Die Veransialumgen schlossen mii
bedeulenden kuluirellen Ergehnissen und Erfahrungen.
Abstract: l'our oftiw sLx exliihiiions were organized by the association in Debrecen, mainly by the author.
These demonstrations have l>een chised with significant cultural results and e.xperience.

Balmazújváros (Április 25-26.)
Egyesületünk első ízben rendezett kiállítást és vásárt Balmazújvároson. Ez alka
lommal először mutattuk be Romhányi Tivadar elhunyt, de emlékünkben még
most is elevenen élő gyűjtőtársunk hagyatékából egy részletet. A nézők nagy ér
deklődéssel fogadtak bennünket és többen kérték, hogy az elkövetkezendő évben
egy-egy magánember féltve őrzött növényének a bemutatását is tegyük lehetővé,
amit örömmel meg is ígértünk.
Tizenegy kiállító mutatta be
IUII1\IIIUIIIIII
növényeit és 4 gyűjtőtárs áru
sított.
Kiállítást felmérésünk szerint a
két nap alatt mint egy 340-en
látogatták.
Nagyon jó volt a hangulat és a
két Lénárt testvér, mint házi
gazda nem győzte a kérdésekre
3.1. kép BalMui/iin.iuisnii K . i c / László kiállított növényeinek
a választ. Mindenkinek már az
részlete
Fotó: Lénárt József
járt a fejében, hogy az elkö\etkezendő évben mely terü
leten lehetne bővíteni a ren
dezvény
színvonalát
előre
megteremteni, az ehhez szük
séges feltételeket. Csak egy
példa: Sokkal több diákoknak
szóló tájékoztatót kellene ké
szíteni bemutatott növények
,í4. kep \,IL:> ,IO/SC1 kiállított növényei Balma/iii\.iu>-.^iii
ről.
(33. és 34. sz. képek)
Fotó: Lénárt József
Szatmárnémeti (Május 2-16.)
Az, AZTEKIUM" egyesület meghívásának eleget téve utaztam Szatmárnémetibe.
A Városi Művelődési házban rendezték meg az erdélyi gyűjtők a kiállítást, ahol a
megnyitón is jelen tudtam lenni. Belépés ingyenes volt. 14 kiállító kb. 820 nö
vényt mutatott be, ezenkívül „Vida Géza gyűjteményé" nek pár jeles példányát is
láthatták a látogatók.
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Egyesületünk növényfotókkal, százmazási helyeket bemutató térképekkel képvi
seltette magát. (35. sz. kép)

3.S. k é p A Szatmárnémeti kiállitaslicil CL;} l o s / l c i

Fotó; Nevezi János

Derecske (Május 6-10.)
Derecskén az elmúlt évben már rendeztek kiállítást az ott élő gyíijtőtársak. Most a
helyi kultúrotthon egyik nagy termét kapta meg egyesületünk, amit teljes terjede
lemben betöltött a 12 kiállító által bemutatott értékes növényanyag. 4 gyüjtötárs
volt akik a vásárlási lehetőséget is biztosították a nézők részére. A kb. 540 láto
gató, mintegy 70 %-a iskolás volt. Ezen kiállításról sajnos j ó minőségű képen
nem tudunk bemutatni részleteket.
Orosháza (Május 16-18.)
Az Orosházi Dísznövényklub a fenti időpontban az Orosházi Petőfi Művelődési
Központban rendezte meg a kaktusz- és pozsgás kiállítását. A kiállításon 23
gyüjtötárs, mintegy 41 négyzetméteren állította ki arra érdemes növényeit. A ki
állítók közül heten meghívottként voltak jelen a rendezvényükön. A kiállításon 7
társunk árusítóként is részt vett.
A három nap alatt 435 fizetővendég, és az első kiállítási napon 520 iskolás ér
deklődő tekintette meg e gyűjteményi anyagot. (Összesen 955-en nézték meg a
kiállítást.)
(36„ 37., 38., és 39. sz. képek)
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36. kép Az orosházi kiállítás impozáns részlete

37a. kép Crassula plegtnatoides Deli Tamás gyűjtemétiyéből (orosházi kiállítás)
Fotó: Dr. Csajbók József

Fotó: Kiss László

37b. kép Haworthia turgida Deli Tamás gyűjteményébői
Fotó: Papp László
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39. kép Díjsan virágzó Aporocactus llagelliformis Ftxlor lién gyújteiueiiyéból (oiosliazi kiállítás)
Fotó: Or. Csajbők József

3X. kép Crassula lomentosa Deli l'amás gyiijteiiiéiiyének
szép faja (orosházi kiállítás)
Fotó; Dr. CsajbtSk József

Hajdúszoboszló (Május 24 - június 1.)
A Kovács Máté Városi Művelődési Ház
adott otthont „ a szó szoros értelmében"
a 42 kiállítónak és 10 árusítónak. Az
egyesületünk által szervezett kiállításon.
Fizető látogató 870 fő volt a 9 nap alatt.
Főként az alsó tagozatos diákokat érde
kelte a bemutatott növényanyag, vala
mint azokat akik már gyűjteménnyel
rendelkeztek.
A kiállítást jelentős létszámban megte
kintették Kábáról, Ebesről és Nádudvar
ról. A kiállítás szükségességét az is iga
zolja, hogy ezen kiállításon 6 új taggal
gyarapodott egyesületünk. Egy jelentős
tapasztalattal gazdagodtunk azonban,
nem volt elegendő a természetes meg
világítás mellett a belső teljes fényár a
növényeknek. Sok volt a 9 nap. Nem
szabad 3 napnál hosszabb kiállítást ren
dezni bármilyen nagy volt is az érdeklő-
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40. kép A hajdúszoboszlói kiállítás termébe belépőt fogadó kép
Fotó: Tömöri Imre

Fotó: Dr. Csajbók József
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42. kép A liajdús/oboszlói kiállítás legidősebb Ariocarpus-ai a Debreceni lígyetcm Botanikus kertjének
gyűteményéből
l'otő; Tömöri Imre

dés. Igyekezetünk ellenére diákok és külföldi látogatók aránylag kevesen voltak. Ta
lán jobb reklámmal és éveken át kitartó jelenléttel ez jelentősen javulhat. (40., 41., 42.
sz. valamint Hátsó borító felső ktípe képek)

Tiszacsege (Június 5-6.)
Itt is a Művelődési házban került egyesületünk által megrendezésre és bemutatás
ra 6 gyűjtő növénye. 4 gyűjtötársunk e helyen is árusított.
Nézők száma 520 volt, melyből nyolcvan százaléka diák. Két új taggal gyara
podtunk és nagyon sokan már meghatározott kérdésekkel kerestek bennünket. Az
érdeklődésből nagyon jól érzékelhető volt, hogy már másodízben rendeztünk itt
kiállítást és vásárt. Sokan keresték a szabadba kiültethető növényeket.
A felsorolt kiállításokból négyet mi rendeztünk célunk szerinti, elsősorban kultu
rális haszonnal, ezek és a korábbi évek tapasztalatával készülünk tradicionális,
augusztusi bemutatónkra.
Molnár Imre
Debrecen

DKKH 2(KH. ovi napláia
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„Legszehb" kaktuszok és egyed pozsgások
Zusammenfassung: Die Verfasser grundén eine Kolumne - zu derer Schreiben sie auch andere
anregen -, in der sie mii heslimmler Subjekliviial schöne Sukkulenlen 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 inieresting informaliim about these .species entering upon
their importance in the cultural history and in other fwlds.

Frithra pulchra N. E. Br.
^alán az egyik legszebb, kristályvirágfélék családjába tartozó növény mondhatja magáénak, aki
JL rendelkezik e aprócska levélszukkulenssel. Ez a monotipikus, tehát egyetlen fajt tartalmazó
nemzetség nagyon közeli rokonságban áll a két fajt magába foglaló Fenestr;uia-kkal, amelyek szin
tén hasonló levélfelépítettségüek,- tehát „ablakosak" - de virágaik sárgák, vagy fehérek, keske
nyebb szinnúak és nagyobbak. Leveleik is nagyobbak, s a központ felé néző felszínük szinte soha
sem csatornás, a levélcsúcson az ablakok kontrasztosan elválók, a levél oldalán lévő bőrszövet
szürkés, a sejtek nem feltűnők rajta. Élőhelyén e faj tökéletesen beleolvad környezetébe, mintegy
mimikrinövény, részben csak pozsgás leveleinek csúcsa látszik ki az aprózódott kőzet közül, vagy
ha jobban kilátszik úgy a levelek itt szürkés, hamvas zöld színe és száraz időszakban összeesettsége
révén alig észrevehető. Annál feltűnőbb a ritka és viszonylag kevés csapadék után, amikor magát
megszívva virágzásba kezd és a feltűnő gyönyörű kármin vörös virágok, elárulják „gazdájukafHa
többször hull eső szinte mindegyik után újra virágzik. Teste a következőképpen épül fel: kis 2(-3)
cm hosszú felül kiszélesedő (5-8 mm) levelei oldalepidermisze szürkészöld, a sejtek feltűnően
látszanak rajta. A tőlevélrózsa közepe felé a leveleken nem ritkán bemélyedés van, s a levelek csúcsi
felszíne enyhén domború, fényes. Itt, az un. ablakban lévő sejtekben nincsen zöld színtest, csupán a
mélyebben lévő alapszövetekben, így egy elmetszett levélen ez olyannak tűnik - ami részben igaz is
- mintha egy lencseszerű szöveti rész fókuszálná a fényt az asszimiláló alapszövet ievéloldali és
levélközépi sejtjei felé. Ez azért alakult ki, mert a kőzet által szinte teljesen elfedett növény (amely
elfedés csökkenti a párolgást) „igyekszik" a saját alapszciveti sejtjeit is mélyebbre rejteni, hogy az
akár 50-55 (60) "C-ra felmelegedő kőzet, és levegő, valamint az intenzív sugárzás ne tegyen kárt a
színtestek struktúrájában, enzimrendszerében. A fény ugyan irányul az „ablak" sejtjein keresztül, de
intenzitása csökken, az arra az érzékenységre kialakult pigment rendszemek megfelelően. A levelek
ablakai sokszor osztottak, vonalakkal. Egy idősebb növényke több tölevélrózsából és néhány tíz
levélből áll. Virágai 9-23 mm átmérőjűek, teljes napsütésben, du. nyílnak ki, kánninvörösek (néha
fehérek) közepük fehér színű. Kisebb testű változatának (var. minor) amelyet totónk is ábrázol,
levelei kisebbek, oldaluk bamás-zöld, virágaik 1,7-2 cm átmérőjűek. A Fanestraria-kkal ellentétben
nyáron virítanak, több periódusban. Rauh szerint növekedési periódusuk a téli hónapokra esik (míg
a Feneslraria-ké" nyárra) így nyáron szárazon kellene tartani. Ez nem teljesen egyezik meg a hazai
megfigyelésekkel, ugyanis nálunk tavaszi-nyári óvatos öntözéssel fejlődésre és virágzásra bírható. A
pangó, túl sok csapadékot nem viseli el, könnyen kirohadhat, ezért jó vízáteresztő, alacsony táp
anyagtartalmú, közel semleges kémhatású talajba neveljük. Késő ősszel és télen, ha nem tudjuk
biztosítania a napi rövid felmelegedést, akkor teljesen szárazon tartsuk. (Ha a tél eleji napi felmele
gedést (15-20 °C) meg tudjuk teremteni, akkor enyhén öntözzük úgy a talaj felszínét, hogy az estére
felszáradjon!) Magról könnyen szaporítható és növényünk 1-3 év alatt ivaréretté válik.
Papp László
Debrecen

Útíképek
Élménybeszámoló Mexlkéból

Zusammenfassung: Der bekannte ungarische Sammler Imt wieder mit seinen zwei Mitarbeitem Mexikó
bereist. In dicsem Bericht schreibt er iiber seine Erlebnisse in den siidlichen Staaten, als sie zahlreiche
Zereoiden und andere Kakteen aufihrem eigenen Lebensraum sehen konnten.
Abstract: The wetl-known Hungárián cactus collector accompanied with two fellows have visited Mexico.
He writes about his experiences in the southern part ofthis country where they have seen several cereoid
and other cactus species living in their native Imbitat.

H

árom barátommal Dél-Mexikó növényvilágának újra felfedezésére Mexikóba
utaztunk, a Mexikói Egyesült Államok déli államai felkutatására. Mexikó 32
tagállamból áll, melynek Mexikóváros D. F. is önálló egysége. A kilencvenes
évek elején Kern Péter és Libnár Antal barátaimmal már jártunk itt, mint bakan
csos turisták, de abban az időben természetesen az élőhelyeken csak lábbusszal
közlekedve, nem tudtunk olyan területeket bejárni, mint ma, bérelt Volkswagen
mikrobuszunkkal.
Mostani kollégáimmal, Bácskai Tamás szegedi, Fülöp Zoltán budapesti és Tóth
Pál szintén budapesti társaimmal, a gépkocsi kibérelését már a repülőtéren meg
tettük. Egy fiatalember vállalta, hogy egy kölcsönzős barátjától fogunk nagy meg
elégedésünkre kocsit kapni. A barátjának Angyal a családneve, ami már fél ga
rancia. Másnap elgyalogoltunk a kölcsönzőhöz, megmutatta a nekünk szánt mik
robuszt. Azonnal kért 200 dollár foglalót, amit csak akkor ad vissza, ha minden
karcolás nélkül adjuk vissza a már összevissza karcolt gépkocsit. Ezek után mi
csak úgy voltunk hajlandóak átvenni, ha a négy kereket lecseréli, ugyanis ezek
tükör simák voltak. Végül egy használt telepen vásárolt négy valamivel recésebb
gumit, s ezzel bocsátott az egy hónapig tartó utunkra. A húszmilliós nagyvárosból
nehezen jutottunk ki a helyes irányba. K i kellett tapasztalnunk az itthoni fekvő
rendőrnek megfelelő, de kétszer magasabb topezeket, hogy milyen sebességgel
lehet áthaladni rajtuk. A vezetést Tóth Pál barátunk kezdte. Első állomásunk az
útba eső Cholulai piramis volt, első éjszakánkat itt töltöttük. A hajnali napkelte
már kint talált minket a piramisok és a környező növények fotózásánál. A 30 ezer
lakosú város 2150 m magasan fekszik, oda látszanak a mexikói hegyek öregjének
az Orizabának havas csúcsai, amelynek lábánál van Alfréd Lau kertészete. A má
sik havas hegy a Popocatepetl is jól látszik innen. Továbbindultunk Tehuacan fe
lé. Útközben többször megálltunk. Nagytermetű óriás Yucca-kat, Opuntia fákat, a
Cylindropuntia cholla aranysárga, borzasztó tövisű, többméteres átmérőjű telepeit
láttuk. Előkerültek a Ferocactus robustus 1-1,5 m átmérőjű és ugyanolyan magas
telepei is. Már két-három nyíló virág és több bimbó volt rajtuk január végén (talán
nálunk ezért virágzik nehezen, mert az élőhelyi virágzás ennyire korai). A
Tehuacan nevű kisvárosban töltöttük az éjszakát. Este végre szerettünk volna
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45. kép Óriás Pacliycercus pringici a szerzővel (lehuacan-i hegyek között)
Fotó: Balogh László

meleg ételt vacsorázni, az európai gyomornak talán a legjobban megfelelő grill
csirke mellett döntöttünk. Másnap e környék bejárását terveztük. Már korán elin
dultunk, hogy minél nagyobb területet tudjunk végignézni. Először csak egy-két
Pachycereus pringleii (43. sz. kép) került elénk. Sürü, két-három méteres Opuntia
fák tették vadregényessé a környéket minden irányban. A távoli hegyeken óriás
kaktuszfák látszanak, mint a ceruzák felállítva egymás mellé, elképzelhetetlen
sűrűségben. Most láthattuk előnyét a gépkocsinak. Behajtottunk az első ösvényen,
a hegyhez közeledve egy félóra zötyögés után értünk el az eddig még sohasem
látott sűrűségű növényvilágba. (44. sz. kép) Pachycereus-ok 6-7 méter magasak,
némelyik talán az ezer évet is megérte, a Myrtillocactus geometrizans (45. Sz. kép)
szintén fa nagyságú, és elképzelhetetlen méreteket ölt. Mindenütt a Ferocactus
latispinus var. spirális már virágzó példányai. Ezek abban térnek el északi roko
naiktól, hogy testük formája spirális csavarodást mutat és a növény teste is lega
lább kétszer olyan nagyra nő, mint azoké. Az egész napot a terepen töltöttük, még
sötétedés előtt visszahajtottunk a városba. Másnap Zapotitlan de La Salinas kör
nyékét kerestük meg. Ezt az élőhelyet már az 1980-as években természetvédelmi
területté nyilvánították, s itt már újabb növényekkel is találkoztunk (6 méter ma
gas Nolinák, (46. 47. .sz. képek) melyek palackjai elérték a 3 métert, valószínűleg
ugyanannyi van a föld alatt is, közöttük Neodawsonia apocicephalium-ok álltak).(48. sz. kép) A Cephalocereus hoppenstedtii is olyan mennyiségben fordul elő,
hogy 10 km-en keresztül csak a hoppenstedtii-től fehérlettek a hegyek.
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50. kép Óriás Myrtillocactus geometrizans Tóth Pál útitársammal (Oaxaca: Mitla)
Fotó: Balogh László

100 DEBRECENI

POZSGÁSTÁR

Üliképck. Klmcnyhcsi'.ámoló Mexikóból

A fűben Coryphantha radians-ok lapul
tak, a kiszáradt fű alatt a Mammillaria
haageana fordult elő a leggyakrabban.
Az Echinocaetus grandis óriási példá
nyainak sokasága közül az egyik E.
grandis csoport elérte a 4 méter átmérőt.
(49. sz. kép) A többfejű Cephalocereus
hoppenstedtii-böl találtam 60-70 cm ma
gas példányokat, ami ritkaságszámba
megy. A legtöbb növénynek szinte nincs
utódja. Ezen a területen 10 cm átmérőjű
Mammillaria-t (."íO. sz. kép) és Ferocactus
latispinus-t is láttam, úgy látszik az
utóbbi évtizedben javult a kikelési ará
nyuk, de azt el lehet képzelni, hogy ha
200 év múlva kipusztulnak ezek az óriási
példányok, akkor a helyükön csak egy
nagy puszta lesz, nagyon ritkás kaktusz
flórával (sajnos!).

.S2. kép Echinocaetus grandis ..telepek" (Zapotitlan 1
Fotii; Balogh László
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Tovább utazva Oaxaca felé megváltozik a táj. Hatalmas fák tűnnek fel, 1-1,5 méter
hosszúságú Tillandsia usneides-ek (5i. sz. kép) lógnak a fákról mindenfelé. Az ágak el
ágazásában szép nagy broméliák ülnek, ugyanezen a fán Zygocactus-t is észrevettem a
bromélia fészke alatt. Ez már nem kaktuszvilág! Mindenütt törpe leg>'ezöpálmák a dús
fííben, tovább haladva már messziről látszik a víztározó tó, mely a magas hegyekből
ritkán lezúduló esők nyomán töltődik fel. Ez a tó látja el Oaxacat ivóvízzel. A bájos
város megnézése után a fehér hegyen lévő piramis emlékeket csodáltuk meg. Másnap a
80 km-re lévő mitlai piramismaradványokat mentünk el megnézni. Útközben óriás
Escontria chiotilla fákat fényképezhettünk. Ez az óriásfa hasonlít az Isolatocereus
dumortieri-re. Újabb, még eddig nem látott növénymatuzsálemet is láttunk, a
Mytrocereus mficeps (.S2. sz. kép) 5-6 méter elágazó példányát próbáltuk megörökíteni.

53. kép Cephalocereus hoppenstedtii csak néhány száz éves és még nincs „karja"
Fotó: Balogh László

Már dél volt mire a mitlai piramisokat elértük. Gyönyörködhettünk a piramisalapra
épített katedrálisban. (.53. sz. kép)
A legemlékezetesebb számomra a Marginatocereus marginatus-ból ültetett kerítés
a katedrális körül. Ezt a kerítést nem kell festeni, egyéb tatarozást sem igényel és
máris virágzik. Végül a körülötte lévő hegyek megnézése után hazamentünk.
Oaxacában késő este lett, mire hotelt találtunk. Vacsora után a Hotel Monté Albán
teraszán igazi fülbemászó mexikói zenére mulattunk együtt és búcsúztunk a bájos
várostól. A város 1550 méter magasban fekszik és 150 ezer lakója van. Másnap
délelőtt még megnéztük a Zocalot.
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Bevásároltunk további utunkra a piactéren, és elindultunk visszafelé Tehuacan
irányába. Este ismét Tehuacanban lehettünk szemlélői az utcán készülő ízes
húsos tortillák készítésének. Bár az illata nagyon csábító mégis a jól ismert grill
csirkénél döntöttünk, ehhez mi is kaptunk tortillát, ami nekünk is szokatlan íz,
mert kukoricaliszt, víz és mészpor hozzáadásával készül. Másnap tovább indul
tunk a főváros felé. Útközben még többször megálltunk a hegyeken. Mytrocereus
ruliceps óriás példányai lepik el ezeket több tíz kilométeren keresztül. Tóth Pál
barátomnak lejárt a két hete, így a fővároson keresztül a következő részben to
vább utazunk északra.
Folytatjuk!
Ezeket az élményeimet videóra is felvettem, összevágva, saját hangommal ismer
tetve, felkínálom megvételre a gyűjtőtársaknak. Két órás élménybeszámolóm
egy videokazettán 2600 Ft + postaköltség. Megrendelhető: Balogh László, 1162
Budapest. Diófa u. 20. Telefon: 06-1-405-3198
Balogh László
Budapest

Felkérés a készülő Ferocactus-Monográflá-tioz (képanyag küldési
A közeljövőben egyesületünk gondozásában egy Ferocactus monográfiát készülünk meg
jelentetni. Sajnos, a rendelkezésünkre álló képanyag meglehetősen szegényes, jó néhány
fajról, föleg a ritkábbakról egyáltalán nincs semmilyen felvételümk. Ezért szeretnénk a
tisztelt Tagság segítségét kémi, hogy akinek van Önök közül színes, j ó minőségű, akár
papír, akár diaképe, ami gyűjteményben vagy eredeti élőhelyen készült, bármilyen
Ferocactus fajról, legyen szíves elküldeni egyesületünk címére. A képeket, azok digitali
zálása, feldolgozása után, természetesen visszajuttatjuk tulajdonosának. Amennyiben be
szerkesztésre kerül egy fotó, minden esetben fel fogjuk tüntetni készítőjének, tulajdonosá
nak nevét. Reméljük, hogy az Önök értékes segítségével egy szép, képanyaggal gazdagon
illusztrált müvet adhatunk ki!
Bízva a Tagság támogatásában és azt előre is megköszönve, minden gyüjtötársunknak
sikeres kaktuszos idényt kívánunk!
Annak a kedves gyűjtőtársunknak pedig, aki a legtöbb majdan könyvbe bekerülő fotót
küldi, egy szerzői példányt ajándékozunk.
Libnár Antal és Tóth Norbert
Cegléd
Debrecen

Extrém sportok - túlélési stratégiák a pozsgások világában
Afotoszintéasiiiikkieí
/.usammcnfassung: Der Aiiliir sielll iiacli dem Aiifsalz von Mauselli und seinen Milarbeitern die Typen
der Pholosynthese bei den Sukkulenlen. ihren Wechsel wahrend der Eniwicklung der Individuen. die
Metlioden der Tiirninig und des Schulzes. den Warmehaushall. die IMsungen fiir die Wasserspeiiherung.
die Kunsigriffe der Vennelirung und der Verbreilung mii nwhreren Deispielen illuslrierl dar.
.\bstracl: The aulhor reporis ihe pholosynihesis ly/ies and iheir changes during ihe life of surrulents
and their melhods ofihe inasking. their defence, heat storage. miter-saving strategies, reproduction
and their dispersion. He illusirates them showing somé e.xamples.

A

pozsgás növények többféle fotoszintés módszer közül választhatnak. A
módszerek a felhasznált kémiai folyamatokban különböznek, ami befolyá
solja a működésük optimális körülményeit is.
A Cl módszer hűvös helyen használható, 15 és 25 °C között a leghatékonyabb.
Működéséhez viszonylag kevesebb fény is elegendő, viszont megfelelő vízellátás
szükséges. A legtöbb téli fejlödésű pozsgás, például a kristályvirágfélék gyakran
ezt használják a növekedési időszakukban.
A C4 módszer melegebb helyen hatékony, 30 és 40 °C között. Működéséhez vi
szonylag sok fény és sok nedvesség szükséges, relatíve (3-okhoz képest sokkal
kevesebb vízre van szükségük ugyanazon magas hőfokon. A szerk.) viszont na
gyon gyors fejlődést tesz lehetővé. Együtt ezek azt jelentik, hogy főleg a trópusi
növények használják (pl. a kukorica). Egy változata, a CAM tipikus fotoszintézis
viszont nagyon gyakori a szárazságtűrő növényekben. A kémiai elv ugyanaz, csak a hely különbözik némileg - mint a C4-nél, a különbség lényege hogy a
gázcserenyilások éjjel ill. a nappal még hűvösebb időszakában nyílnak ki, a nö
vény szén-dioxidot gyűjt más vegyületekké alakítva azt, majd nappalra a
gázcserenyílások becsukódnak és a szerves savakban tárolt szén-dioxid haszná
latával megy végbe a fotoszintézis. [A légzésben keletkező és felszabaduló COj-t
is megköti a növény szerves savakban és tárolja a sejtben (vakuolumban) * majd
felszabadítva ezt felhasználja úgyszintén a fotószintézisben. A szerkesztő.] Ezzel
nagyon lecsökken a párologtatás, vagyis száraz körülmények között is használ
ható. Hátránya viszont hogy a felhasználható szén-dioxid mennyisége korlátozott,
az ilyen fotoszintézist használó növények lassan fejlödnek (kaktuszok).
A pozsgások ezeket a módszereket használják a napfény „munkára" fogásához.
Több növény, például a kristályvirágfélék át tudnak kapcsolni a C3 és a CAM mód
szerek között, mindig a körülményeknek megfelelőt választva. Van olyan faj, ami
magonc korban Cj-at használ, amihez optimális feltételek szükségesek, cserébe
gyors fejlődés érhető el, és kifejlett korban vált át a CAM módszerre. Van olyan faj
is, ami szükség szerint tudja váltogatni a két módszert, és olyan is ami egyszerre
mindkettőt használja (például a fiatal levelekben a C3, az idősebbekben CAM).
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Viszonylag kevés bennünket érdeklő fajt vizsgáltak meg eddig ilyen szempontból,
csak a növekedés (ütemének stb.) megfigyeléséből következtethetünk a használt
módszerre. A téli fejlődésűek szinte biztosan a C3 módszerrel dolgoznak a növe
kedési időszakukban, esetleg a nyári melegben átkapcsolnak CAM-ra. A forró,
száraz időben is növekedni képes kaktuszok a C A M módszert használják. Néhány
hideg helyen élő kaktusz, például a Maihuenia-k a C3 módszert használják. Ezért
nehéz őket üvegházban megtartani, 25 °C felett már nem működik hatékonyan a
fotoszintézisük.
Érdekes trükköt alkalmaznak az 'ablakos' növények. A testük, a leveleik a föld
alatt fejlődnek, csak a levelek csúcsa van a felszínen. Itt egy fényáteresztő réteg,
'ablak' található, ami bevezeti a fényt a levél belsejébe. Egy kocsonyás anyag
(speciális citoplazma) * továbbítja a fényt a levél belső felületére, ahol a foto
szintézis végbemegy. így sikerül elérniük, hogy a növény viszonylag kiegyenlített
hőmérsékletű helyen él, rejtve a szomjas állatok elől. Mégis elég nagy felület áll
rendelkezésre a fotoszintézishez. Sok faj alkalmazza ezt a technikát. A kristályvi
rágfélék közül a leglátványosabban ablakosak a Fenestraria és a Frithia (hátsó
alsó kép) nemzetség tagjai és a Conophytumok közül az Opthalmopyllum
alnemzetség, de a kavicsvirágok (Lithops) is így működnek. Más növénycsopor
tok is kifejlesztették ugyanezt a képességet, a Haworthia és a Senecio nemzetség
ben találunk ilyen fajokat. Sokuk nem állandóan a fold alatt él, de időnként beta
karhatja őket a homok, amikor nagyon jól jön az ablakok segítsége. Ilyenek le
hettek az állandóan földbe süllyedő fajok ősei.
Gyűjteményben nem tarthatjuk ezeket a lesüllyedt növényeket a talajba temetve.
A hazai klíma teljesen más, mint amit az élőhelyükön megszoktak, a sokkal több
nedvesség és az új kártevők miatt szinte lehetetlen megvédeni őket a fold alatt a
rothadástól. Neveljük őket úgy ahogy a többi növényt, csak a gyökereik legyenek
a földben.
Álcázás, védekezés
A pozsgások a nagy mennyiségű víztartalékukkal nagyon kívánatosak a száraz
élőhelyükön. Mindenféle állat megeszi őket, ha teheti. Nagyon fontos tehát hogy
valahogy megvédjék magukat. A tövisek, amiket annyira hatékony védőfelszere
lésnek képzelünk, nem a leghatékonyabbak. Sok állatot távoltartanak, de például
a nyulak, a kecskék és más állatok is megeszik őket, a rovarok ellen pedig szinte
semmi védelmet nem nyújtanak.
Folytatjuk!
Barna János
Szeged

V I T A F L Ó R A 8 kaktuszok tápoldata
összetétel: 3,5% N, 7,5'/t P 0 , 7 , 5 % K O+mikroelemck. Felhasználás: Különfcle kaktuszok cs pozsgás növények neveléséhez.
Biztosilja a növény fejlődéséhez és dús virágzá,sáho? szük.scgcs i.ipan\ agokat, .Adagolás: 2 lilcr önlözövizhez 6 ml (1 kupak) tápoldal szükséges.
nyáron 10-14 nap<mla. Kerüljük a lúladagolási
Gyártia és forgalmazza:

VITAFLÓRA Kft., 8248 Nemesvámos, Pap l. u. 45. • Tel./fax: (88) 265-902
Kerlcs/etekct ballonos kiszcrclc.sbcn k e d v e z ő áron kiszolgálunk.

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

Reutilizáció:(latin: újrahasznosítás):
Az anyagcsere jelensége, amikor a
szervezet egyik helyén lévő (és ott
esetleg feleslegessé vált) tápláló
elem (ionok, vegyületek) felhaszná
lódnak a szervezet más helyén. Pél
dául az öregedő növény alsó levelei
ből a K, N , P, M g új, fiatal hajtások
ba vándorolnak i l l . a növény anyag
cseréje átjuttatja őket. Általában
csak azok az elemek reutilizálódnak,
amelyek áthelyeződésre alkalmasak
V. nem kötődnek végérvényesen va
lamely szövetrészhez, sejtszervecskéhez. A reutilizációnak szerepe van
abban, hogy a hiánytünetek a növény
mely részén, szervében jelentkeznek
először.
Geotrop növekedés [geotropizmus:
(ógörög) föld felé növekedés, terje
dés] A növényi szerveknek a nehéz
ségi erő (gravitáció) által kiváltott és
irányított helyzetváltoztató növeke
dése. A főgyökereknek (vagy mel
lékgyökérzet bizonyos központi ele
meinek) a Föld középpontja felé
irányuló
növekedésében
pozitív
geotropizmus nyilvánul meg. Nega
tív geotropizmust a föld feletti hajtá-

sok (szárak és levelek) felfelé - a
talajtól el - irányuló növekedése
jelenti. Plagiogeotropizmust mutat
számos föld alatti vízszintes szár
(rihozoma), ha ezeket kimozdítjuk
eredeti helyzetükből, akkor csúcsuk
vízszintesen növekszik tovább. Az
elsőrendű oldalgyökerek és oldal
ágak is a gravitáció hatása alatt áll
nak, s a főtengellyel meghatározott
szöget zárnak be (geotropos határ
szög). Lásd még a Ageotropos.
Ageotropos: (ógörög) A végső gyö
kérelágazások sajátsága, vagyis a
nehézségi erőre nem reagálnak, a
növekedésüket a talaj víz- és táp
anyagtartalma irányítja. (Ennek az az
oka, hogy a növekedési hormonok
(auxinok) már nem annyira egyen
lőtlenül oszlanak meg, ugyanis ezen
ágak már vékonyak, így egyformán
nyúlnak meg i l l . növekednek a sejtek
i l l . más, kémiai stb. „ingerek" hatnak
e szervek növekedésének irányára és
befolyásolják azt.
Vakuolum (latin): Olyan hártyával
(tonoplaszt membrán) határolt sejtszervecske, amely a növényi sejtre
jellemző, hólyagszerű üreg a sejt
plazmában. Fiatal sejtekben legtöbb
ször kicsinyek és nagy számúak, az
idősebbekben összeolvadnak, kiter
jedtebbé válhatnak. Feladatuk, hogy
a másodlagos anyagcseretermékeket
amelyek - nem ritkán mérgezőek raktározzák, (pl. foszfatidok, szer
vetlen sók, alkaloidok, festékanyag
ok.) (Ilyenek lehetnek néha elsődle
ges anyagcseretermékek is. Pl. cuk
rok, poliszaharidok, proteinek.)

Egyesületünk közleményei
Közgyűlési legyzőkönyv kivonat
Készült: 2003. május 10.-én, A Nagyerdei Kultúrpark hivatalos helyiségében megtartott Debreceni
Kaktuszgyűjtők Közhasznú Egyesületének közgyűléséről.
Jelen vannak: A jegyzőkönyv 1. sz. mellékleteként csatolt jelenléti ív szerint.
Papp László az egyesület elnöke köszönti a megjelenteket és bejelenti, hogy a mai napra ismétel
ten meghirdetett közgyűlés határozatképes a megjelentek számától függetlenül.
Az első alkalommal, 2003. április 25-ére kiírt közgyűlés meghívójában azonos napirendi pontok
kerültek meghirdetésre.
Ezt követően előterjeszti a tervezett és meghirdetett napirendi pontokat, melyek egyhangú szava
zással elfogadásra kerültek az alábbiak szerint.
1/ Levezető elnök megválasztása.
2/ Jegyzőkönyv vezető és hitelesítők megválasztása.
3./ A „HAJDÚ-BIHAR MEGYEI FŐÜGYÉSZSÉG" vizsgálati eredményének részletes is
mertetése. Javaslat a közgyűlés felé a Főügyészség által kiadott „Jelzés" elfogadására. Előadó
Papp László elnök.
AJ Alapszabály módosítása. Előadó: Papp László.
5. / Közhasznúsági jelentés előterjesztése 2001 évre. Előadó Papp László.
6./ 2002. évre szóló számviteli beszámoló, költségvetési támogatás felhasználása, vagyonkimu
tatás, 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.

1/ Levezető elnök megválasztása
Papp László elnök javaslatára Szúnyog Menyhért gyűjtötársat jelöltük. Jelenlevők egyhangú sza
vazattal megválasztották levezető elnöknek. (Tartózkodás és ellenszavazat nem volt.)

21 Jegyzőkönyv vezető és hitelesítők megválasztása
A jegyzőkönyv vezetésére Molnár Imrét, a hitelesítésre Ficzere Miklóst és Rácz Lászlót kérte fel
a levezető elnök, akik vállalták, s akiket a közgyűlés egyhangúan megszavazott. (Tartózkodás és
ellenszavazat nem volt).

i J A „HAJDÚ-BIHAR MEGYEI FŐÜGYÉSZSÉG" vizsgálati eredményének részle
tes ismertetése. Javaslat a közgyűlés felé a Főügyészség által kiadott „Jelzés" elfogadá
sára. Előadó Papp László elnök.
Részletes ismertetésre került a T.850/2002/I-II szám alatt kiadott átirat, amely megbe
szélésre és ezt követően elfogadásra került. (Tartózkodás és ellenszavazat nem volt).
4y Alapszabály módosítása. Előadó: Papp László
1./ Egyesületünk nevének módosítása. „Magyar Pozsgásgyűjtők Közhasznú Egyesülete. (Debre
cen)" Elfogadásra került egy ellenszavazattal, (tartózkodás nem volt)
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Ennek megfelelően Az Alapszabály 1./ pontja Az egyesület neve: az alábbiakra módosul., JVIagyar Pozsgásgyűjtők Közhasznú Egyesülete.(Debrecen)
2./ az Alapszabály 3./ pont Működési terület az alábbiakra módosul: Magyar Köztársaság területe.
3./ Az Alapszabály 7./ pontja kiegészítendő az alábbi bekezdésekkel, mely meghatározza a köz
hasznú tevékenységet.
Egyesületünk a hatályos -1997. évi CLVI. Törvény V fejezet 26$ c. pontjában felsorolt közhasz
nú tevékenységek:
a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló következő cél szerinti tevékeny
séget folytat:
a./ tudományos tevékenység, kutatás,
b. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
c./ természetvédelem,
d. / környezetvédelem.
4./ Az Alapszabály: Az Egyesület tagjai: Törlendő az Alapszabályban lévő a.J és b. pontok.
Helyette egyhangúan elfogadott pontok kerülnek.
Egyesület (a) rendes, (b) pártoló és (c) tiszteletbeli tagjai lehetnek:
a./ Rendes tagsági viszony
(1) Az egyesület rendes tagja lehet minden magyar és külföldi állampolgár, illetve jogi személy, ha
a közügyektől nincsen eltiltva, részt kíván venni az egyesület tevékenységében és hozzájárul az
egyesület céljainak megvalósításához, az Alapszabályban foglaltakat magára nézve kötelezően
ismeri el, valamint kifizeti a megállapított tagdíjat
(2) Kiskorú személy, ha 10. életévét meghaladta, a szülő v a ^ törvényes gyám beleegyezésével le
het tag.
(3) Rendes tagsági viszony belépési nyilatkozat benyújtásával jön létre.
(4) Tagsági viszonyt az évenkénti tagdíj-befizetésével lehet megújítani.
bV Pártoló tag:
(1) Pártoló taggá választható - az elnökséghez beadott önkéntes írásbeli jelentkezés alapján - az a
magyar vagy külföldi állampolgár vagy jogi személy, aki a megállapított tagsági díjnál jelentő
sen magasabb pénzadománnyal vagy jelentős és rendszeres növény- illetve magadománnyal,
valamint az, aki egyéb nem pénzbeli támogatással járul hozzá az egyesület céljainak megvaló
sításához.
c/Tiszteletbeli tag:
(1) Tiszteletbeli tag lehet olyan magyar vagy külföldi állampolgár, aki az egyesület, a magyai', va
lamint a nemzetközi kaktuszos élet tevékenységeiben kiemelkedő módon vesz részt, vagy a
pozsgás növények tudományos kutatásában, (természet) védelmében és tartási kultúrájában
kimagasló eredményeket ért el.
(2) A tiszteletbeli tag megválasztását az elnökség javaslala alapján a Közgyűlés határozhatja el
egyszerű szótöbbséggel.
(3) A pártoló éstiszteletbelitagokat az elnökség tájékoztatja az egyesület életéről, véleményezhetik
az egyesület munkáját, szavazati joggal azonban nem rendelkeznek, és választhatók az egye
sület tisztségeire és testületeibe.
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5J Az Alapszabály 117 pont cJ bekezdés az alábbiakra m(5dosul,
cl Törölni kell azt a tagot, aki a tagsági díját az esedékesség lejártától számított 30 napon
belül és ezt követő írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül sem fi
zette meg. A törlésről az elnökség jogosult dönteni.
5. Közhasznúsági jelentés előterjesztése 2001 évre. Előadó: Papp László.
A „Mérleg Könyvelő Irodá"-val közösen összeállított Közhasznúsági jelentés előterjesztésre ke
rült. A felvetett kérdésekre adott válaszokat követően szavazásra került, amelyet a közgyűlé
senjelenlévők egyhangúlag, - ellenszavazat nélkül - elfogadtak.
67 2002. évre szóló számviteli beszámoló, költségvetési támogatás felhasználása,
vagyonkimutatás, cél szerinti juttatások kimutatása. Előadó Antal Károly.
A „Mérleg Könyvelő Irodá"-val közösen összeállított jelentés előterjesztésre került. A felvetett
kérdésekre adott válaszokat követően szavazásra került, amelyet a közgyűlésen jelenlévők, ellenszavazat és tartózkodás -nélkül egyhangúlag elfogadtak.
1.1 Beszámoló a 2002. évi közhasznúsági tevékenységről. Előadó Papp László.
A „Mérleg Könyvelő lrodá"-val közösen összeállított jelentés előterjesztésre került. A felvetett
kérdésekre adott válaszokat követően szavazásra került, amelyet a közgyűlésen jelenlévők, ellenszavazat és tartózkodás -nélkül egyhangúlag elfogadtak.
Kapott támogatások:
Országgyűlés Társadalmi Szervezetek Bizottságától kapott támogatás 170 e. Ft. Ezen összeget
a pályázatban megfogalmazottaknak megfelelően kiadványok szerkesztésére (J14 Ft) és ka
zetta festék patronra költöttük (56 e. Ft). Összesen, 170 e. Ft.
Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri hivatalától pályázat címen 40 e Ft- kaptunk,
amelyet az augusztus 18-20. -ai kiállítás reklámanyagára költöttük.
Személyi jövedelem adóból felajánlott 168 e. Ft összeget a folyóiratunk nyomdaköltségére
fordítottuk.
8./2003. évi költségvetés előterjesztése. Előadó: Antal Károly.
A költségvetés ismertetése, azok egyes tételeinek megvitatását követően egyhangúan elfogadás
ra került. (Ellenszavazat és tartózkodás nélkül)
2002. gazdasági évről készített gazdasági
beszámló főbb adatai.
Évi összes közhasznií tevékenység bevétele: 1834
Ebből kapott támogatások
Központi költségvetésből
170
Debrecen Várostól
40
Jövedelemadó I %
187
Összes támogatás:
397
Tagdíjak
Kiadványok, magvak értékesítése
Kamatbevételek
Egyéb bevételek
Ráfordításként érvényesíthető kiadás

518
897
16
105
1,554

A központ költségvetési táinogalást tiyomlató fes
tékkazettára (56) és kiadványok szerkesztésen;
(144)fonlítottuk
A Debnxen Város által biztosított 40 e Ft összeget
iBklám és az augusztus 18-20 kiállítás feltételeinek
fejlesztéséibe fordítottuk.
A jövedelemadó 1 % felajánlás 187 c Ft összegét a
működési költségünkre, a folyóirat színvonalának
fejlesztésére költöttük.
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2003 évre elfogadott költségvetésföbbadatai:
ezer Forintban
2003.01.01 Nyitóegyenleg
Tak.Szöv.
Házipénztár
Nyitó egyenleg összesen
Tervezett bevételek:
Tagdíj.
Könyv éitékesítés
Naptár értékesítés
Postaköltség visszatérítés
Mag eladás
Képeslap értékesítés
Folyóiratunkban hirdetés
Műanyag termékek értékesítése
V Í T A F I J Ó R A tápoldat értékesítés
Növény értékesítés
Aug. 18-20 kiállítás bevételei

436
6
442
550
200
300
40
130
10
80
20
20
50
80
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Folyóirat értékesítés
50
Adó felajánlott 1 %-a (tervezeO
200
Banki kamat
20
Pozsgások (lexikon)
300
Kitűző
140
Mindösszesen:
2,200
Tervezett kiadások
Nyomdaköltség
1,600
Irodaszer, nyomtatvány
20
Anyagjellegű költség (Poszter, függöny) 50
Külföldi újság előfizetés
10
Postaköltség
210
Könyvelési díj
65
Banki költség
15
KulturáEsadó
30
Kitűző
200
Összesen.:
2,200
Antal Károly gaz. ü.i.

Egyesületünk 2003. II. félévi programja

Szeptember 27.: Látogatás a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gyüjtőtársakhoz.
Augusztus 18-20. kiállítás tapasztalatainak megbeszélése
2004. évi kiállítások szervezése és az együttműködés további teendői

Október 25.: Egyesületi összejövetel. Tallózás az utóbbi évek pozsgásbotanikai szakiro
dalmában. Papp László

November 29: Egyesületi összejövetel.
Elnökségi megbeszélés a 2004. évi tagdíjakról. 2004. év I . felének program
tervezetéről. Tervezett kiadványok ütemezése. Előterjesztés a december 20.ára.

December 20.: Egyesületi összejövetel. A Turbinicarpus nemzetség és rokonsági köre:
Papp László

Papp László
Egyesület elnöke
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Tájékoztató
Nyíregyházi Kaktuszgyűjtölc megalab'tottáií „A Nyíregyházi Kaktuszgyűjtők
im^gyesiUetét"
Szütcség volt ezen elhatározásra mivel csak így nyújthatnak be pályázatot és így fogadhat
nak el támogatásokat.
Az elkészített és Bíróság által elfogadott .Alapszabály, főbb adatai.
Az Egyesület neve: Nyíregyházi Kaktuszgyííjtők Egyesülete.
Széklielye: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9 sz. (Váci Mihály Városi Művelődési Köz
pont és gyeiTnekcentrum épülete)
Levelezési cím: Bencze Sándor 4400 Nyíregyháza Megyfa út. l/a
Egyesület alapítási éve: 2003.04.10
Hivatalos nyelv: Magyar
Pecsétje: Az Egyesület neve és székhelye köriratban, középen stilizált kaktusz
Jogállása Non-Profit Társadalmi szervezet
I Az Egyesület célja
A pozsgás növények gyűjtése és termesztési tevékenységének előmozdítása, népszerű
sítése, ismeretteijesztése, oktatása és támogatása
A nyíregyházi és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyűjtők szervezet fomiában
való összefogása és ismereteinek bővítése.
n. Az Egyesület tevékenysége.
Kitűzött céljai érdekében az Egyesület az alább tevékenységet fejti ki.
1. A pozsgás növénye kedvelői részére biztosítja a lehetőséget a szervezet találkozáso
kon való részvételre, új ismeretek szerzésére, a már meglévők kicserélésére
2. Rendszeres találkozónkon a kaktuszok és egyéb pozsgások gyűjtésével nevelésével,
tartásával felmerülő problémák, kérdések megbeszélése, tanácsadás.
3. Segíti a kezdő gyűjtőket növény anyaggal. Maggal a lehetőség szerint, a már nagyobb
gyűjteménnyel rendelkezők felajánlásából.
4. Kapcsolatotok létesítése más kaktuszgyűjtő egyesületekkel és klubokkal és a már
meglévő kapcsolatok ápolása a Debreceni és a szatmárnémeti egyesületekkel.
5. Magcsere és növénycsere akciók szervezése,
6. Kiállítások és szakmai előadások szervezése előadók felkérése.
7. Kirándulások szervezése, ismert gyűjtemények csoportos látogatása, és más megyék
ben tartott kaktusz kiállítások csoportos látogatása.
8. Tei-mészetvédelem propagálása, a pozsgások nemzetközi védelmi egyezményi.
(Washingtoni Egyezmény) betartásának népszerűsítése.
*****

1

r
54. kép Dávid Lajos szép Gasleria gyűjteményének részlete Hajdiiszoboszlóti
Fotó: Tömöri Imre
55. kép.A szapofilási (kaktuszok. Tillandsia-k és Lithops-ok) demonstráló nagyszerű
kiálhtas részlet Katona József növénveiböl általa összeállitva Foló: Tömöri Imre

56. kép A z ország egyik legszebb Euphorbia gyűjteményének részlete Nagy
Fotó: Tömöri Imre
Imrétől

Nagy Imre

