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ár megjelenésének évében illet volna ismertetnünk Anderson nagysza
bású és értékes művét, amely talán életműszerű összefoglalása tudásának, 

mivel az utóbbi húsz év egyik legnagyszerűbb kaktuszbotanikai könyvét tarja 
kezében az olvasó. Ha ezt megtettük volna, akkor ezen aktuális ismertetéssel 
talán nem kellett volna még hírt adnunk a mai Egyesült Államok talán legje
lentősebb kaktuszbotanikusának ellninytáról sem, hiszen e mű szerzője köny
vének megjelenése után nem sokkal ment el az élők sorából. Anderson tanítvá
nya volt nagy elődjének Lyman D. Bensonnak (1909-1993) aki bevezette a 
kaktológia tudományába, és példát adott munkásságában, emberi, kutatói egyé
niségében es legfőbb könyvében, „Az Egyesült Államok és Kanada kaktuszai" 
című művében neki. Nem kicsiny példák voltak még Anderson előtt amerikai 
(Britton és Rose) és főleg német területen (Schumann, Backeberg, Buxbaum, 
Haage) mások is, így sajátosan kelleti összeválogatni tartalmilag írását, ugyanis 
a utóbbi művek is főleg rendszertani szcrvezettani és faj ismertetési szempont
ból jelentősek, amelytől lényegében ő sem szakad el. Mégis más és sok szem
pontból túllép elődjein, nem csak a saját kutatásai által - ugyanis a rendsze
rezésnek egyre több más biológiai résztudományi és tudományok közötti, - így 
molekuláris biológiai, genetikai, biokémiai, élettani, mikroszkopikus szcrve
zettani stb. - eredményeit használhatja és használja fel, kiváló tudásról is tanú
bizonyságot téve ezen részdisciplinákban való jártasságáról. Azonkívül két 
igazán saját kutatási témájának is helyet adhat könyve két fejezetében. A kak
tuszok etnobotanikájában, - amelynek nemzetközi szinten is az egész botanika 
tudományán belül az egyik legjelentősebb tudósa volt - s a kaktuszok termé
szetvédelmében. Ez utóbbinak elkötelezett korai harcosa és ennek sajátos tu
dományágnak kutatója volt, s amely tevékenység egyetlen lehetősége a pozs-
gásnövény fajok megőrzésének napjaink bioszférát pusztító emberi tevékeny
ségében. (Ezen szorító korkövetelmény hatásaként tűzte ki egyesületünk a brit 
egyesület után másodiknak, szerény lehetőségeinken belül, legfőbb feladatunk
nak a pozsgások természetvédelmét!) 

A rendszerek és a nevek kaotikusságát hivatott megszüntetni 1984-ben az lOS kong
resszuson életre hívott a Nemzetközi Kaktuszfélék (Cactaceae) családjával foglalkozó 
Rendszertani Csoport (International Cactaceae Systemtics Group), amelynek része
ként annak eredményeit - bár többel nem értett egyet - nagy részben felhasználta a 
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rendszertani beosztásolínál (a rotconsági viszonyoknál) és az alfabetikus 
nemzetség - és fajleírásoknál. Tehát e különleges értékű terjedelmes mű a 
következő részekre tagolódik: Wilhelm Barthlott német professzor előszava 
után a szerző bevezetője és köszönetnyilvánítása következik. Az e lső részben 
kaktuszok megkülönböztető je l lemvonásait részletezi. A „Kaktuszfélék csa
ládja", „A növekedési formák", „A szár (hajtás)", „A gyökér", „A virágok", 
„A termések", „A magvak", „A terjedés", „A kémiájuk", „Élettanuk", „A 
kaktuszok eredete", „A kaktuszok elterjedése", alfejezetekben. A második 
részben a kaktuszok etnobotanikájával foglalkozik, „Peyote", „San Pedro 
kaktusz", „Saquaro", „Indián fügekaktusz", „A kaktuszok mint táplálék". „A 
kaktuszok mint orvosság", „Ünnepekre és vallási szertartásokra használt 
kaktuszok", „Kaktuszok mint a festékek forrásai", „Kaktuszok a kertkultúrá
ban", „Kaktuszok mint gyomok", „„Egyebekre"-re használt kaktuszok", 
alreszekre bontva. A harmadik részben a kaktuszok természetvédelme kerül 
terítékre „In situ és ex situ természetvédelem" valamint „A Kaktuszok legális 
védelme" alfejezetekben. 

A negyedik rész - amelyet R. Brown írt - a kaktuszok tartását írja le, a kö
rülményeinek főbb komponenseire bontva alfejezetenként e fontos könyvsza
kaszt, ( így: „A fény", „Az edények", „Az ültető közeg", „A víz", „Trágya", 
„Levegő cirkuláció és ventilláció", „A tisztaság", „A betegségek", „Szaporí
tás".) 
Az ötödik, legbővebb rész a rendszerezés problémáit boncolgatja, a kaktusz 
rendszerezés történetét és a Nemzetközi Cactaceae Rendszertani Csoport 
rendszerezését ismerteti, majd e mű, a gyűjtők által legfontosabbnak ítélt 
lapjai következnek (összesen 578 oldalon), a nemzetségek és a fajok alfabe
tikus sorrendben való bemutatása, sok-sok képpel illusztrálva. 
A két Appendix-ben a térképeket és azokat a legfőbb botanikus kerteket va
lamint herbáriumokat közli, ahol a legjelentősebb élő és tartósított gyűjtemé
nyek és adatok vannak. 
Szómagyarázat, irodalomjegyzék, tudományos és angol névmutató zárja a 
776 oldalas könyvet. A szerző(ke)t, a kiadót és a többi fotóst is dicséri a 
többségében remek, több mint ezer színes (1016), 6 fekete-fehér fotó, 3 rajz 
és 8 térkép. 
Mindezek által és ezekből fakadóan teljes szívemből tudom ajánlani minden 
érdeklődőnek e monumentális és egyedülál ló művet! 

Papp László 
Debrecen 



Énttől-az óceánig 
és még azon IS túl 

Útneszámolú az Egvesüttállamokbóln. rész 

Zusammenfassung: Das Ehepaar Druzsin hatte iin Sommer 2002 die Miiglichkeit, zwei Monale in den USA 
zu verbringen..lm vierten Teil sinddie Verfassernach Philadelphia gefahren, wo sie die Sehenswürdigkeiten 
der Stadt und den Botanischen Garten Umgwood aufgesucht halién 

Abstract:. The couple Druzsin spent Iwo montlis in USA in the sunvner of2002. In thefourth part he telis 
about their journey to Philadelphia where tliey saw the town and Longwood Botanical Garden 

Többnapos kirándulásaink egyike célirányosan a Philadelphia melletti 
Longwood Botanikus Kert meglátogatása volt. Titkos, de nem titkolt vágyam 

volt eljutni erre a részére Pennsylvaniának, és most sikerült! 
Természeti szépségein túl Philadelphia és környéke az Egyesült Államok bölcső
je, születésének színtere és sok más történelmi esemény színhelye. 
Pennsylvania állam területét és lakóinak számát nézve közel megegyezik hazán
kéval. William Penn angol politikus 1681-ben engedélyt kapott IL Károly ki
rálytól - a Penn családdal szemben fennálló adósága fejében - a Deleware folyó
tól nyugatra, az Alleghany hegyláncain keresztül húzódó, jórészt csak indiánok 
lakta hatalmas terület gyarmatosítására. W. Penn 1683-ban létrehozta államát 
„Penn erdősége" néven. Barátságot, békét kötött az indiánokkal, mindenkinek az 
alkotmányban biztosított választójogot, vallásszabadságot. Az állam fővárosát is 
maga az államalapító tervezte meg, a Delaware folyó nyugati partja mellé, ö dol
gozta ki az utcák négyzetes elrendezését, öt körzetre osztva a várost, mindegyik
ben egy-egy parkkal. Ö nevezte el Philadelphiának - azaz a „felebaráti szeretet 
városának". 
Ebben a városban az Independence Hall-ban mondták ki az Egyesült Államok 
megszületését, itt olvasták fel 1776. június 4-én a Függetlenségi Nyilatkozatot. A 
városban élt egy kezdő újságíró, Benjámin Franklin, az ő kezdeményezésére és 
közreműködésével dolgozták ki a Függetlenségi Nyilatkozat szövegét. 
Az Independence Hall két oldalán két hasonló stílusú épület áll. Egyik a Congress 
Hall, ebben iktatták be másodszor is hivatalába George Washington-t, az Egyesült 
Államok elnökét, és itt lett utódjául megválasztva John Adams is. Másik oldalon 
az eredetileg városházának készült Old City Hall áll. Philadelphia főváros idősza
kában ebben működött a legfelsőbb bíróság. Felemelő érzés volt beülni azokba a 
padokba, amiben olyan híres emberek ültek, mint Washington, Franklin, J . Adams 
és R. Henry Lee. 

A tér túlsó oldalán üvegezett csarnokban van kiállítva a híres „Liberty Bell", a 
Szabadság-harang, az amerikai forradalom jelképe. E z a harang kondult meg az 
épület tornyában, amikor a kongresszus elfogadta a Függetlenségi Nyilatkozatot. 
(3. 4. és 5 sz. képek) 
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3. kép „Liberty Bell" (A szabadság harangja) 4. kép A városháza (City I lall, Philadephial 
Fotó: Druzsin József lo ló: Druzsin József 

5. kép A Függetlenség Háza (Independence Hall) 
l'otó: Druzsin József 



Érdtől az óceánig DEBRI-CliNl POZSGÁSTÁR 119 

Az Arch Street 239. sz. alatti aprócska házban lakott és dolgozott Betsy Ross var
rónő, aki a legenda szerint 1776-ban a kongresszus kérésére megvarrta az első 
csillagos-sávos amerikai nemzeti zászlót. A Delaware folyó tengeiöböllé szélese
dő kikötőjében több történelmi eseményben szerepet játszó hajó áll. (Vitorláshajó, 
páncélozott zászlóshajó, tengeralattjáró...) 
A W. Penn alapította öt tér egyike épült be mára, itt áll a városháza, kiemelkedve 
belőle a 180 méteres Penn-torony, tetején William Penn 10 méteres szobra. A vá
rosházával szemben található a Wanamaker áruház, ennek előcsarnokában állí
tották ki minden év húsvétján a család magángyűjteményében volt két Munkácsy 
festményt, a „Golgotá"-t és a „Krisztus Pilátus elött"-et. Körülbelül ennyit láttunk 
a városból az idő rövidsége miatt, és autóztunk tovább délnyugat felé. Egyórás 
autóút után ertünk a vidék farmközpontjához, a híres „Dutch Country"-hoz. A 
Dutch szó angolul hollandot jelent, de az itt élő emberek Európából a vallásüldö
zések elől menekült németek, svájciak és elzász-lotaringiaiak leszármazottai. Ok 
az Amish- és Mennonita szekta tagjai. Elutasítják a modern kor eszközeit, nem 
használnak villanyt, autót, traktort stb. Egylovas, zárt, fekete kocsikon utaznak, 
vízikereket, szélkereket működtetnek, öszvérekkel szántanak. Szakállasak, sötét 
ruhába, nagy kalapba öltöznek, a nők koruknak megfelelő színű főkötőt és ruhát 
hordanak. Ennek ellenére híres, megbecsült földművesek. Elismerten jó dohányt, 
gyümölcsöt, zöldséget és gabonát termelnek. Finomak a szőlőik és a boraik. A 
szőlő mint motívum szőtteseikben és hímzéseikben is jelen van. 
Tovább indulva délnyugat felé, hamarosan Brandywine megyébe értünk utazá
sunk fő céljához a Longwood Botanikus Kerthez (Longwood Botanical Garden). 
Az 1700-as évben ezt a területet egy Peirce nevű kvéker család vásárolta meg 
William Penntől és farmot létesített rajta. A gazdálkodás mellet egy kis arborétu
mot is létesítettek és ezt Peirce's Paik-nak nevezték el. 
Pierre S. du Pont (1870-1954) a General Motors és a du Pont cégek elnök vezér
igazgatója 1906-ban megvásárolta Longwoodot és újratervezte a nagyon elhanya
golt állapotban lévő arborétumot. A vásárlással megmentette a közel kétszáz éves 
arborétum fáit a kivágástól. A ma élő legidősebb lakat 1798-ban ültették. A Peirce 
család 173()-ban épített lakóháza többszöri átépítés után 1906-tól 1954-ig a du 
Pont család kúriája volt, ma múzeumként működik. 
Longwood a mai napig magánkézben van, nem kap anyagi támogatást sem az ál
lamtól, sem közpénzekből és nem folytat kereskedelmi tevékenységet. Az arbo
rétumot a du Pont alapítvány kezeli és hozzájárul a belépők árához, a múzeum 
fenntartásához és a vendéglátó üzem működéséhez. 
A botanikus kert 425 hektár területen fek-szik, ebből 100 000 m" a látogatható és 
bejárható terület. 65 kertész ápolja a növényeket, ezenkívül 300 fős személyzet 
dolgozik itt rész- vagy teljes munkaidőben. A botanikus kert nemcsak a látogatók 
gyönyörködtetését szolgálja, hanem hathatós gyakorlati, szakmai segítséget nyújt 
a kertészeti tanulóknak. ( 6 . - / / . sz. képek) 
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7. kép A botanikus kert tava S. kép Zöld terméses Dracacna draeo 
Fotó: Druzsin József Fotó: Druzsin Józsel 
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A botanikus kertben ugyancsak egy üvegház találhattx de mint az a képen is látható, igen 
impozáns, hogy méreteiben éi"zékeltetni tudjam olvasóimmal, a tény, hogy a növények 
között nyírják a íüvet, mindent elmond az üveghí'iz nag>'ságáról. Az üvegház előtti téren 
télálló kaktuszokból, Sedum-oklxM és Sempervivum-okkíl kialakított terület látható. 
Tíz különböző, kisebb-nagyobb teremben megcsodáltuk a IxMisaiokat, trópusi növénye
ket, szukkulenscket, pálmaházat, rózsa- és Hibiscus bemutatót, orchideákat és a gyermek
kertet (állat és mesefigiirák alakjaira nyírt növényekkel). A kertben szökőkutak, vízesések, 
tavak teszik látványosabbá a nézeltídést. 
Kirándulásunk utolsó napján hazafelé tartva megálltunk Hanisburgban; ez a város 1812 
óta Pennsylvania állam fővárosa, a Susquehanna folyó partján. Az egykor XVI . Lajosról 
Louisburgnak elnevezett város nevét a városfejlesztő Hanis család tiszteletére változtatták 
meg a XIX. százsid elején. Még több száz kilométer autózxts volt előttünk, így csak a köz
ponti hivatalnok negyed megnézésére maradt időnk. A State Capitol előtt parkoltunk le. 
Ez is ugyanolyan stílusú épület, mint a legtöbb amerikai állam törvényhozásának épülete. 
Lépcsőházát a párizsi Opera híres lépcsőházitról mintázták le. Az afro-amerikai (néger) -
ez a hivatalos és nem sértő elnevezés - biztonsági őr minden további nélkül beengedett 
minket, de 475 helységet persze nem járhattunk végig. 
Az utat hazafelé még többször megszakítottuk a látni\'alók miatt, így késő éiJel értünk 
haza elfáradva, de sok szép élménnyel gazdagabban. 

11. kép A pozsgásliáz oszlopkaktuszokkal (Marginaioeereus niargNiaius. P I I O S O L C K U S snp i 
to tó : Druzsin József 

Druzsin József 
Érdlilcg 



EGY SZÉPVIRAGŰ OSZLOPKAKTUSZ 

A szerző bemutatia a birtokában levő Cereus fajt melyet kilenc éve nevel 
/Msammenfassiing: Der Verlíisser iles kiírzeii AriikcI.s stelll seiiien Cereus hidmaimianus, den er srium seii 
9 Jíiliren zürhiel. dcir und elunvklerisieri dessen nunplii>li>gisrlie und andere FAgensehqflen. 

AbsIracI: The wriler oj itiis tirlitie inlrudiiirs liis 9 yenr old Cereus liidmanniaims specimen saying about ils 
morphology and i>tl>er eharaeleristivs. 

jtOA '̂ '̂ P'̂ '̂ "̂ látható Cereus hildmannianus (syn. C. peruvianus) 1994 óta van 
birtokomban. (A ..szülőt" lásd az I. sz. képen.) Izraelből érkezett, sporttás

kában. Akkor még csak mostani oldalhajtásának aljáig ért. 
Eleinte minden második év
ben hajtott, ez jól megfigyel
hető a 2. képen. 2001.-ben vi
rágzott először, az akkori 
esős, hűvös időben alig bon
totta ki szirmait. Tavaly ked
vező körülmények között szé
pen virított, összesen 11 virá
got hozott. (2. és 3. kép) Az 
idei évben tíz bimbójából egy 
leszáradt, ez most fordult elő 
először. A többi kinyílt. A vi
rágok enyhe „nyers krumpli-
szagúak", sötétedés után nyíl
nak, a reggeli órákban becsu
kódnak, és nem is nyitnak új
ra. Virágai 20 cm átmérőjűek. 
25 cm hosszúak. Termést nem 
hozott, saját virágporától nem 
termékenyUl, de ez nem is 
meglepő, hiszen a Cereus-ok 
nagy része önsteril. 12. kcp Cereus hildmannianus virágzó hajlásai, ahonnan a 

növényem származott l'otó: Magyari György 

Nyáron szabadban, napos helyen, közepes víz mellett tartom. Télen „kiskora" óta 
lakásban, meleg, világos helyen, víz nélkül kell meglennie. 
Bordáinak száma 7, pillanatnyi magassága 196 cm, oldalhajtása 70 cm hosszú. 
Cserepének átmérője 45 cm. Bár csak évente kétszer van rá szükség, mozgatása 
egyre nehezebbé válik, falán ő is érzi ezt, mert csúcsa az utóbbi két évben nem 
sokat nőtt. Valószínűleg a tavaszi kitétel utáni őt érő erősödő napsütés fény-
stresszként hat rá, az is lassítja növekedését. Oldalhajtása három éves. 
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Elhelyezési gondokkal nem küzdő 
gyüjtőtársaininak ajánlom figyelmébe a 
nagyméretű (oszlop) kaktuszokat, mert eme 
növények néhány példánya is hozzájárul 
gyűjteményünk változatosságához, virágzá
suk pedig szemet-sz ívet gyönyörködtető 
élmény. Amennyiben van másik magról 
kelt példányunk, beporzása, majd a mag
nyerése könnyű feladat, hasonlóan genera
tív szaporítása is. 

A magról kelt növények többszöri átül
tetés után 8-10 éves korukban érik el ivar
érettségüket. A gyűjtők egy része alanyként 
is használja e Cereus fajt. A közei-rokon C . 
jamacaru-nak is piros a termése, de fénylő, 
ellentétben bemutatott fajunkkal, amely 
tompa-vörös színű. 

Magyari György 
Gyömrö 

1.̂ . kép A növényem leljes virágpompájában 

14. kép Cereus hililinannianus \ irága a kinyílás után 15. kép Cereus hildmannianus éreU porzói és bibéié 
Fotó: Magyari (iyörgy közelről l'otó: Magyari tiyőrgy 



Folyóiratszemle - KuaS (2003/1-3) 

2003/1. 

szám elején Jöig Eltelt a Thelocactus bicolor-t és 
különböző formáit mutatja be. Szép képekkel 

illusztrálja a változatok leírását, közli a megkülönböztetéshez 
szükséges kulcsokat. • A. Draxler egy elpusztított 
kaktuszpopulációról ír. Mexikó Tamaulipas államában 
kerestek fel egy kaktusz élőhelyet. Első útjuk alkalmával több 
kaktuszfaj mellett kb. 500 példány Astrophytum asterias-t 
találtak, egy évvel később csak i9-et. Véleményük szerint a 
gyűjtés miatt. • A „Bemutatjuk" rovatban az Echinopsis famatimensisről 
olvashatunk J. Prantner tollából. A cikk kitér élőhelyének bemutatására, illetve az 
elnevezése körüli problémákra is. • A gyűjtésre ajánlott kaktuszok és pozsgások 
közül D. Herbel a januári számban a következőket mutatja be: Mammillaria 
hemandezii, Aloe humilis, Epiphyllum anguliger. • A középső oldalakon a 
Stenocactus coptonogonus és a Hoodia pcdicellata leírását olvashatjuk H. Müller 
valamint U. Trankle & . F. Hübner tolmácsolásában. • A számban megtalálhatjuk 
az 1985-2002. között, az ún. Kaktusz-kártyákon bemutatott fajok listáját. • A 
Lithops nemzetség tartásáról írt, gyönyörű fotókkal gazdagon illusztrált cikket 
találunk Axel Neumann tollából a 15. oldalon. Sok hasznos tudnivalót, tanácsot 
kapunk a nemzetség tartásával kapcsolatban. • Thomas Brand „Óvatosan a 
növényvédőszerekkel" című írásában felhívja a figyelmet a növényvédő szerek 
szakszerű kezelésére, alkalmazására, hogy elkerüljük a lehetséges egészség-, vagy 
növénykárosító hatásaikat. • A januári szám végén Dieter Herbel ajánlásokat ad a 
szukkulensgyűjtemény januári teendőivel kapcsolatban. 

2003/2. 

taxonómiai részben Willi Gertel egy új Sulcorebutia 
faj (Sulcorebutia dorana Gertel spec. nov.) 

felfedezésének körülményeit írja le, közli a leírását, illetve 
kiemeli a különbségeket, melyek alapján meg lehet 
különböztetni a hasonló fajoktól (S. breviflora, S. 
torotorensis). Jól sikerült fényképeken mutatja be a fajt, a 
holotípust illetve az izotípusokat. • W. Iliért Cura^ao 
szigetén, a Cristoffel Parkban tett látogatásáról számol be. A 
száraz klímának köszönhetően nagyon sok kaktusz és egyéb pozsgás található a 
parkban. A gazdag képanyagban olyan érdekességek is helyet kaptak, mint a 
Subpilocereus repanduson megtelepedett Tillandsia flexuosa csoport, vagy az 
Agavé vivipara virágzatában fejlődő sarjak. • 
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Egy különleges Turbinicaipus flaviriorus példányról olvashatunk J . Ettelt 
írásában a „Bemutatjuk" rovatban. A növénynek legfeljebb 3 mm-es tövisei 
vannak, ami az egyetlen eltérés a faj első leírásában foglaltakhoz képest. • Az 
Echinocereus parkeri leírását W. Rischer, az Espostoa blossfeldiorum-ét pedig 
A. Hofacker tollából olvashatjuk. • Egy törpe Coryphantha formát talált 
Mexikó Nuevo León tartományában Reto F . Dicht és Adrián D. Lüthy, melyet 
Coryphantha hintoniorum subsp. geoffreyi Dicht & A. Lüthy, subsp. nov. 
néven új alfajként írtak le. Olvashatjuk a leírását, illetve, hogy miben 
különbözik a C . hintoniorum subsp. hintoniorum-tól. • Egy norvég növényház 
hőszigetelés i tapasztalatairól ír F. Kleinheyer rövid cikkében. • Gyűjtésre 
ajánlja, és röviden bemutatja Dieter Herbel a következő fajokat: Mammillaria 
saboae subsp. goldii, Kalanchoe blossfeldiana hibridek, Turbinicarpus 
gieisdorfianus. • A szám végén a Cremnophila nemzetségről olvashatunk H. 
Regnat cikkében. 

2003/3. 

Egy nagy, gömb alakú új Coryphantha lecurvata alfajt írt le 
R. F . Dicht & A. Lüthy (C. recurvata supsp. canatlancnsis 
Dicht & A. Lüthy, subsp. nov.) Mexikó Durango 
tartományából, az időközben meghalt Charles Glass által 
megtalált élőhelyről. Az írásban megtálható az alfaj leírása, 
szép fényképek és az élőhely részletes ismertetése. • H. 
Müller munkájában a Ferocactus hamatacanthus két 
alfajáról olvashatunk. • Az Ománban talált új Kleinia 
fajról ír J . J . Lavranos & T. A. McCoy (Kleinia lauchsii Lavranos & McCoy 
spec. nov.). Közlik az új faj leírását, élőhelyét, táblázatban hasonlítják össze a 
közelálló Kleinia fajokkal. • A Paródia haselbergii és az Euphorbia decaryi 
leírását olvashatjuk M. Hils, illetve A. Hofacker tolmácsolásában. • Chilei 
útjáról számol be H. Stützel, gyönyörű képekkel gazdagon illusztrált 
munkájában. Többek között óriási Copiapoa gigantea, C . cinerea, C . cinerea var. 
dealbata, C . calderana telepeket mutat be. Érdekességképpen egy 80 cm magas 
C . cinerea krisztáta formát is láthatunk. • D. Herbel a gyűjtésre ajánlott fajok 
közül következő fajokat ismerteti: Echinocereus knippelianus, Othonna herrei, 
Mammillaria aureilanata, Sclerocactus uncinatus subsp. wrightii, Monadenium 
magnificum, Thelocactus thulensis subsp. matudae. • A szám végén tanácsokat 
olvashatunk a márciusi tennivalókról D. Herbeltől. 

Dr. Csajbók József 
Debicccn 



Selyempihe fák-
a Chorisia ATMTAr nemzetség 

/Atsammenfassung: Der an der InJornKitiiinen reiviie Ariikel beselmfligi sieh mit der Gallung Chorisia der 
Famtiie liontheeaeeoe. zii der niir z^vei hchimarlige Arlen mii .sukkulenlem Stanim gehören, die in Sild-
Amerika lehen. Der Ariikel hereiclieri die Ix'.ser aiieh mii zahlreiehen elhnoholani.sriten und prakli.srhen 
Kennlni.s.sen. 

AbsIracI: The ivriling is aboul ihe Chorisia genus of Bombaeaceae family. This genus ronlains only Iwo 
species willi sueruleni írunk nliirh live in Simlli America. Several elluioboUinical andpraclical knowledge 
is meiilioned by llic aulhor. 

szukkulens óriásokról olvashattunk és láthattunk képeket nemrégiben e lap 
hasábjain Dr. Nemes Lajos tollából. Szabó András fotóival illusztrálva En

gem különösen az Adansonia fajok bemutatása ragadott magával, és ennek kap
csán frissült fel bennem az emlék, amikor volt szerencsém ezeknek az óriásoknak 
egyik jellegzetes rokonával személyesen is „találkoznom". 

A Bombaeaceae család 30 nemzetséget foglal magába, hozzávetőlegesen 180 
fajjal, melyek jó része igen nagy növésű. A legtöbbet fotózott és leghíresebb kö
zülük a baobab, a majomkenyér, vagy döglött patkány fa, azaz az Adansonia 
digitata. Majd félméteres termései hosszú szárukon lógva, azt a benyomást keltik 
a szemlélőben, mintha azok farkuknál fogva fellógatott, méretes döglött patká
nyok lennének. 

I (1. kcp Cluinsi.i iiisignis Uaívclima egyik lakótelepén 17. kép Chonsia specuisa knlliv.ilt egyede Bareelimahan 
l'otó: Rigerszki Judit Fotó: Rigerszki Judit 
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A kenyai őslakosok szerint a növény különleges megjelenésének, gyökérszerü 
lombkorona-formájának az a magyarázata, hogy az ördög ezt a fát fejjel lefelé 
ültette el. Több kutató a vizsgálatai során arra a következtetésre jutott, hogy né
mely egyed életkora az 5000 évet is meghaladja. A törzsben idővel kialakuló ha
talmas üregek nem ritkán, többek között denevéreknek is otthont adnak, mely 
kétségtelenül praktikus a fa számára, hiszen virágainak beporzását ezek a repülni 
képes emlősök is végzik. 

Kevesebbet hallhatunk róluk, de annál különlegesebb megjelenésű képvise
lőik a bombax-féléknek a selyempihe fák. K U N T H 1822-ben állította fel a 
Chorisia nemzetséget egy olyan növény leírása során, melyei nem tudott máshová 
beilleszteni. Ez a fa a Chorisia iiisignis nevet kapta. A mára már csak két jó fajt 
számláló nemzetség második tagját, a Chorisia speciosa-l . S A I N T - H I L L A I R E 
révén, 1828-ban ismerhette meg a tudomány. 

Dél-Amerikai elterjedésűek, az élőhelyük nagy részét magában foglaló Brazí
liában általánosan a paneira néven emlegetik mindkettőt. Előfordulnak még Ar
gentína, Bolívia, Kolumbia, Paraguay területén is. A C l l E S előírások szerint nem 
állnak védelem alatt. A legtöbb feljegyzés a tengerszint feletti l()()-5()0 m-es régi
óból való, de megfigyeltek már egyedeket 2000 m felett is. 

A két faj trópusi és szubtrópusi vidékek lakója, a klimatikus adottságokhoz al
kalmazkodva egyes területeken lomb 
hullató, míg máshol félig lombhullató. 

A fiatal növények a kezdeti éveik
ben nagyon gyorsan nőnek, majd ez a 
folyamat lelassul, amikor az ágak szö
vevénye és a lombsátor kezd kialakul
ni. Idős korukra elérhetik a 18 méteres 
magasságot, koronájuk átmérője pedig 
a 9 métert. Fájuk puha (0,27 g/cm ), 
erős szélben az ágak könnyen letörnek. 
Ami először megkapja a szemet, az a 
fűzöld kérget, az ágakat, valamint a 
törzset borító szívós, szürkésbarna tö
visszerű kinövések garmadája, melyek 
már az egészen fiatal növényeken is 
észlelhetők. Botanikai értelemben ezek 
a hegyes projekciók nem igazi tövisek, 
leginkább talán másodlagos kéregtö
visnek vagy kéregkinövésnek nevez
hetjük, melyek mindazonáltal a belső 
szövetből erednek. IX. kcp A nem/ctségrc jcik-m/i) löviss/orü 

kitürenikcilcsok a lör/söii I oló: Rigcrs/ki .ludil 
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A kinövések hiányoznak a legfrissebb részekről, de i-2 év alatt előbújnak a kéreg
ből. Minden kinövés egyre magasabb és szélesebb lesz, végül elérik a 2,5-3,8 cm ma
gasságot és a gyakran a 2,5 cm átmérőt. Amikor a törzs a kor előrehaladtával elkezd 
duzzadni, vízraktározó cellái szíimának növekedésével kialakul jellegzetes, palack-szerű 
formája, ami egyes esetekben az 1,8 m átmérőt is elérheti. A kéreg megnyúlik, feszül, ki 
is repedezik. Ezen a megnyúlt kérgen, a zöldesen foltos test barázxJássá válik. A kéreg
ről a körkörös, baniásszürke hegesedések mentén a tövisszerű kitüremkedések leválhat
nak. Az összetett levelek tenyér alakúak, ujjasán osztottak, 5-7 tagúak, melyek 12 cm 
hosszúak lehetnek, erős zöld színűek. 

A C. spcciosa faj virágai, melyek szeptember körül jelennek meg, különösen mu
tatósak, küllemre a liliomokéhoz vagy az orchideákéhoz hasonlítanak. A teljesen kinyílt 
virág 15 cm átmérőjű, öt vastag sziromlevélből áll. Egyetlen fán megfigyelhető a szi
romlevelek színtónusának változiitos.sága a rózsaszíntől a lilás rózsaszínen át a burgun
diig, tipikus, elefántcsont színű vagy fehér betéttel az alsó felén, mely bamásan folto
zott. A bibe a magházból (öt kamrával, rengeteg magkezdeménnyel) eredve, hosszú, 
fehér bibeszálból áll, csúcsán sugárirányban szétterülő, rózsaszín bibeágakkal. Az öt 
vaskos porzószál körbeveszi a bibét. A porzószálak masszív, pollenekkel megrakott 
portokokat viselnek. A nagy méret szerepe, hogy a fontos részek elkerüljék a mechani
kai sérüléseket, és a bő.séges pollentemielésé pedig, hogy a denevérek el tudják végezni 
a beporziíst ezeken a fákon a természetes környezetükben. 

19. kép Chorisia spcciosa ró/sas/in virágpompája 
Fotó: Rigerszki Judit 
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A ritkább, kevésbe ismert és kultivált faj, a C. iiisignis virágának felépítése 
ugyanilyen, de a sziromlevelek fehérek, kissé szélesebbek, az alapjuk felé pedig 
sárgásak. A virágok később nyílnak, mint ismertebb rokonáé, gyakran december 
és január környékén. A C. iusignis ugyanúgy gyönyörű (bár a köznapi neve „ré
szeges fa"), talán valamivel erőteljesebb növekedésű. 

2Ü. kép Chorisia insignis sárgás virágai 
loló; Rigers/ki Juciit 

Mindkét Chorisia faj termése - mint a családban szinte minden esetben -
toktermés. E z kissé hosszúkás-gömbölyded, vagy néha körte alakú, és 15 cen
timéternél is hosszabbra nőhet. Amíg fejlődésben van, és egy kicsit még to
vább is (addig, amíg zöld), gyakorta megfigyelhető a szívós bibemaradvány a 
termés végén. Éréskor a toktermés öt részből álló héja felpattan, napvilágra 
kerülnek a rekeszek, kiszabadul a fehér, selymes hajszeru anyag és a belé 
ágyazódott magok. A selyempihe hasonló a gyapotszálhoz, de azzal ellentét
ben csakis a maghoz kapcsolódik, mely rejtve marad a pihetömegben. Kisza
baduláskor a piheszálak segítik a 4-6 mm-es magvak szétszóródását. 

Érdemes egy kicsit bővebben szólni a magot körülvevő, a termést teljesen 
kitöltő sűrű, selymes és szálas anyagról. A Chorisia-k talán legközelebbi rokon
ságban a Cavaiiillesia és a Ceiha nemzet-séggel állnak, mely utóbbinak gyakori 
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21. kép Chorisia iiisiyiiis kibonlou lermése 
1 oló: Rigerszki /ol lán 

kép Chorisia nisignis riKigok a pihelonieghen 
I'oló: Rigerszki Zoltán 

k é p v i s e l ő j e a Ceiha pentandra, 
avagy a dé l -amer ika i kapokfa. E n 
nek t ermésében gyakorlatilag 
ugyanaz a k i tö l tő anyag ta lá lható , 
mint a Chorisia fa jokéban, amit a 
k ö z n y e l v b ő l kapokszá lként isme
rünk. Ipari a lka lmazása e l sősorban 
a kapokfához köthe tő , mert a ka
pok l é n y e g e s e n gyakoribb, mint a 
s e l y e m p i h e f á k . A repítő szálakat 
egy n a g y m é r t é k b e n v í z t a s z í t ó é s 
v iasz - szerű anyag, ú g y n e v e z e t t 
kutin fedi. 

A szálak sokkal finomabbak az 
1950-es é v e k b e n hazánkban is 
termesztett g y a p o t é n á l , így köny-
nyebbek is annál , viszont fonál lá 
sodrásuk rendkívül nehéz , ezért 
az e l ő b b i v e l e l l en té tben s z ö v e t 
ként nem a lka lmazzák a textil
iparban. Valaha s z é l e s körben 
használták párnatömésre , az ú j 
v i lágban népszerű baseball é s 
softball já tékok labdáinak tö l te te 
ként, valamint matracokba és ká
bátokba, de u g y a n ú g y szo lgá l t 
á l l a g m e g ő r z ő , h é z a g k i t ö l t ő 
anyagként tárolásnál , szá l l í tásnál . 

A I I . v i lágháború alatt az U S A 
tengerésze i általában csak 
kapóknak hívták a m e n t ő m e l l é 
nyeiket, melyet sz intén ezzel az 
anyaggal tömtek meg, ugyanis a 
kapokszál súlyának 3 0 - s z o r o s á t 
képes fenntartani a v í z e n . A há
ború óta a szintetikus rost kiszo
rította a tradic ionál i s f e lhaszná
lást, ma viszont újra reneszánszát 
é l i . 
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A szálakat bevonó via
szos réteg portaszító is, 
a benne található keserű 
anyag baktériumölő ha
tású. 
Kapok töltőanyaggal 
ma ismét komplett gar
nitúrák készülnek: alta
karó, takaró, párna. Az 
elsősorban házi porra, 
atkára, állati szőrökre 
érzékeny embereknél a 
gyártók szerint bebizo
nyosodott, hogy a 
használók között 
nagymértékben lecsök
kent a tüsszögés , kö
högés , orrfolyás és 
ezen dolgok magukkal 
hozták a jobb alvást, 
nyugodtabb pihenést és 
a kiegyensúlyozottabb 
közérzetet. 

A kapok a maja 
mítoszokban is feltű
nik, mint „Világfa". A 
Föld számos népének 
vallásában megtalál-
iiató ez a motívum, 
mely áthidalja a külön
böző világokat, segít
ségével lehetségessé 
válik az 
utazás. 

ezek közötti 2.'!. kép (liorisia insignis kö/el l'orto-Novoho/ (l)ahía. Hra/ilia) 

l'otó: G. Oelanoy 

A gyökerek az alsó világba nyúlnak, a törzs a középső világ, a lombkorona 
pedig a felső világ, az ég. A maják Imix-nek nevezték fájukat, és hitük szerint a 
bőséget biztosította számukra. Nem nehéz elképzelni, hogy ugyanúgy, mint a 
kapok, egyes Dél-Amerikai népek „Világfáját" a Chorisia jelentette, annál is in
kább, mivel további érdekes tulajdon.sággal is rendelkezik, mely alapján még 
inkább a más világokra nyíló kapu megtestesítője. 
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Az amazonasi őserdőből származik a kiterjesztett tudat elérésének 
egyik legerősebb segédeszköze . Ecuador és Peru területén ezt az „orvossá
got" ayahu(isca-m\k. Brazília és Kolumbia egyes részein yage-nek is neve
zik az indiánok. Az ayohuasca hal lucinogén két erős anyag szinergiájára 
épül, azaz nem egyetlen növényt , hanem két nagyon is különböző növény 
alkotóinak keverékét jelenti, melynek erőssége változhat az e lkész í tő sá
mán ismeretei és ü g y e s s é g e szerint. E főzet seg í t ségéve l merülnek el az ún. 
belső dimenziókban, létesítenek kapcsolatot az ott lakozó lényekkel , innen 
szereznek sajátos ismereteket, többek között a gyógy í tás fo lyamatához is. 
Az ayahiKiscd e lkész í t é séhez szükséges egyik növénynek béta-karholin-í, a 
másiknak egy í/77;/í//;;//i-alkaloidot ( D M T ) kell tartalmaznia. Használata a 
sámántól nagy körültekintést, e lőzetes felkészülést és szigorú étrendi meg
kötést kíván, ugyanis a főzetnek van egy kis mellékhatása is. Minden em
beri szervezetben termelődik egy monoamino-oxidáz. nevű enzim ( M A O ) , 
melynek az a dolga, hogy az elfogyasztott ételben lévő, v e s z é l y e s aminokat 
lebontsa. Ha ez a lebontás nem történik meg, a fe lgyülemlett mérgező 
anyagok az ember halálát okozzák, rövidebb-hosszabb időn belül. Az 
ayahitasca főzet blokkolja ezt az enzimet, azaz MAO-gát ló , tehát haszná
lata nagyon v e s z é l y e s , feltételekhez kötött. Az amazonasi őserdőkben (de 
nemcsak ott) a szer e lkész í téséhez szükséges kétféle anyagot számos nö
vény tartalmazza. Ezek külön-külön fogyasztva nem pszichoaktívak, de 
együttes hatásukról egy kutató alkalmazója a következőképpen számol be: 
„...fogyasztása rémes. Rázkódások, hányás, émelygés, székelés, izomfeszült
ség. Mégis csodálatos, rettenetes és megállíthatatlan. ... Senkivel sem talál
koztam még. aki úgy tett volna, hogy élvezné. ... Ebben a világban semmi
képpen sem lehetne a fekáliát és a szentséget egymástól etkidöníteni. " Egy 
ilyen beszámoló alapján nem hiszem, hogy bárki kedvet kapott volna a fo
gyasztásra. A Chorisia spcciosa bizonyosan í/v«//iíí/.v(Y;-analóg, egyike azok
nak a növényeknek, melyek tartalmazzák az említett sámáni főzet hozzáva
lóinak egyik felét. Hangsú lyozom, hogy önmagában egyáltalán nem veszé
lyes, termesztésének és tartásának semmilyen törvényes akadálya nincs. 

A két fajt a vi lág s z á m o s helyén ültetik díszfaként, furcsa megje lenésükkel , 
csodálatos virágaik nélkül is nagyon attraktívak. Európában kevéssé is
mertek, ritkák. Én Barcelonában, a Montjuic hegy kikötő felőli lábánál 
kerültem abba a furcsa szi tuációba, amikor a járdán sétálva azt vettem ész
re, hogy hirtelen egy több tucat lehetetlen megje lenésű fa alkotta idegen 
világba csöppentem. Mivel bennem, mint „messziről jött emberben" a fa, 
mint olyan archetípusaként nagyanyám cseresznyefája él , nagyon rácsodál
koztam e palackos törzsű teremtményekre. Fényképezőgépemmel gyorsan 
kattintottam párat, majd a fűben szanaszét heverő vattapamacsokat is sike-
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rült kapcsolatba hoznom magával a fával, és gondos keresgélés után össze 
szedtem tíz szem magot. Hazaérve kétnapi kutatás után bukkantam rá a 
nemzetségre egy szukkulens lexikonban. Minthogy szándékomban állt a 
szerzett magokkal is kezdeni valamit, utánanéztem a vetési körülmények
nek. Megnyugtató választ találtam, miszerint könnyű művelet , nem igényel 
a megfe l e lő hőmérsékleten és nedvesen tartás mellett semmi különlegessé
get. A vetést a következő évben végeztem, és a szerzett, sikerrel kecsegtető 
információkhoz képest egy magom sem csírázott. Ősz ig nem adtam fel, a 
keltetési módok e g é s z tárházát bevetettem, hiába. Télen az egésze t kidob
tam. K ö v e t k e z ő évben 300 db friss C. insignis maghoz jutottam, melyeket 
immáron frissen vetettem el, nyár elején a fóliasátramban. A nagy mennyi
ség immáron lehetővé tette a kísérletezést. A magokat több csoportra osz
tottam, ezeket különböző eljárásoknak vetettem alá (áztatás, hőkeze lés , 
stb.), továbbá e lkülönítettem egy kontroll csoportot is. A sok munkának 
meg is lett az eredménye: a 100 darabos kontrol i -vetésből kelt ki három 
növény 2-3 hét múlva (ez ugye 3%). Közülük egyet palántadőlés vitt el, a 
megmaradt kettő viszont szépen fej lődésnek indult. Őszre elérték a 15 cm-
es magasságot , a gyökérzet feletti részen caudex-szerűen megvastagodtak. 
Télen is kissé nyirkosán tartottam őket a belső ablakpárkányon (a te le lőbe 
nem mertem bevinni a kaktuszokkal), és ez szükségesnek is látszott, mert 
kiszáradáskor gyorsan lehullatták az alsó leveleiket. Ezen a helyen növe 
kedésükkel leálltak, tavaszra csak a fe lső levelek maradtak a növényen . 
Igen korán, március e lején kezdtek megindulni, ekkor lehettem biztos ben
ne, túlélték a telet. Május végén a fóliasátorba kerültek a kaktuszok mel lé , 
kissé még árnyékolva. Hihetetlen intenzitással növekedtek, megjelentek a 
törzsön a tövis -szerű k inövések , a nyár elején már nagyobb cserepet kí
vántak. A z átültetést földlabdával együtt végez tem, mely nem okozott sok
kot a növényeknek . Két hét múlva úgy vettem észre, hogy ritkásabban fej
lődnek a levelek, ezért rövid szoktatás után kitettem a házunk előtti déli 
oldalra, tűző napsütésre. A növekedés nem állt le, szép és e g é s z s é g e s le
velek fej lődtek rajta. Bár az irodalom szerint kötött talajon is vígan megél , 
én j ó v ízáteresztő közegben nevelem. V í z i g é n y e a fej lődés e korai szaka
szában igen nagy, hetente legalább kétszer kellet öntöznöm. Kiegész í tő 
tápanyagokat kétszer kaptak az évben, augusztus hónaptól a v ízen kívül 
viszont semmit, hogy a friss részek is kel lően „beérjenek" a téli „kényszer
pihenőre". Most 80 cm-es magassággal várják a következő évet . 

A tartás fontosabb szabályai néhány pontban megfogalmazva: 

Az Adansonia-ka\ e l lentétben a téli pihenő alatt igényl ik a vízutánpótlást, 
mértékkel. 
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A pihenöidöszakot k ivéve a fiatal növények bőséges öntözést kívánnak, a 
vízhiányt a lógó levelek jelzik. Idősebb korban (lombkorona, palack-törzs) 
csökkenteni kell a vízadagokat. 

Tanácsolt a j ó vízáteresztő közeg, de kötött talajon is sikerrel nevelhetők, 
nagyobb odaf igye lés se l . 
Fiatal korban egyáltalán nem bírják a fagyot, az idősebb növények rövid 
ideig tartó - 7 "C-ot még elviselnek. 
Napfény igényesek , az árnyékot csak rész legesen tolerálják. 
Könnyen tarthatók, különösebb törődést nem igényelnek. 

A Chorisia-k idővel hatalmas fává nőnek, és mivel szabadban való te-
leltetésük a mi éghajlatunkon nem megoldható , valamint a vege tác iós idő
szakban e l ég fényigényesek , ezért a lakásban való tartás akadályokba ütkö
zik. De ki nem nevelne gyűjteményében sz ívesen egy ehhez fogható érde
kességet? Szerintem létezik megoldás . Kevésbé szimpatikus és nehezebben 
kiv i te lezhető a bonsai formára való alakítás. Láttam már, de csúnya. Köny-
nyebbnek tűnik a kb. 1,5-1,8 m magasságban történő v i s s z a m e t s z é s , a ko
rona kialakítása, mely folyamatos munkát igénye l , de ezt a módszert kö
vetve idővel kialakul a palack-törzs, és virágzásra is számíthatunk. Sok 
sikert hozzá! 

F e l h a s z n á l t irodalom 

- Bonney, R.1999: Cotton on a tree. MEMBG Newsletter Vol. 2. (1). 
DeKorne, J . 1997: Pszichedélikus sámánizmus. Labor Alapítvány, 
Budapest. 
Missouri Botanical Garden, Nomenclatural Data Base: 
www.iTiobot.org 

Rigerszki Zo l tán 
Kazincbarcika 

http://www.iTiobot.org


Mövényritkaságok 
Calitianus hookeri 

Zusammenfassung: Der Verfiiwcr siclll ciné scliöne Pflanze mii Slamm dnr. die zur l-nniilie der Agaven 
gehörl und mii Kakleen znsnnnneii im Slimt Tamaulipas (Me.yunl lehl. 

AbsIracI: The aulhor reporis a nice plánt willi raiidex heloiigiiig Ui llie Agtive fiimilv. This plaiil livcs along 
willi eacli in Tamaulipas Slale (in Me.\in>). ^ ^ ^ ^ ^ 

Calíbanusiiak (Agavaceae) csak egyetlen faja létezik. E z inkább egy érdekes, 
mint szépnek mondható növénykülönleges.ség. 

Calibanus hookeri Teri. 
Mexikóban (Jaumave, Tamaulipas államban) honos. Dombos vidéken fordul elő, 
ahol nehéz megkülönböztetni a körülötte lévő fűféléktől. A nagy, gömb alakú, 
körülbelül 30 cm átmérőjű caudex (rövid, legtöbbször föld feletti szár s tőlevélró-
zsa vagy a levélzet alatt) általában a föld alatt található, melynek vastag parafa
szerű kérge van. A koronából ágaznak szét a hosszúkás, fűfélékhez hasonlító, kö
rülbelül 15 cm hosszú számos levelei. Szétágazó virágzata van, nagyon sok je
lentéktelen, rózsaszínű, némileg lilás virágokkal. 

24. Icép Calibanus hookeri 
l'otó: lípresi László 

Irodalom: 
Innes, C. 1988: Cacti and Succulents 

Epresi László 
Komárom 



Folyóiratszemle 

British Cactus Succulent Journal 2003/2 

Több, az utóbbi években felfedezett kaktuszfaj és alfaj máso
dik ismertetésével vagy első leírásával szenzációs tartalmú a 

brit folyóirat második száma. Az első oldalakon C. G. Velazco 
Macias és M. Ncvarez de los Rcyes angolra fordított cikket ol
vashatjuk, amely a Cactaceas y Suculentas Mexicanas folyóirat 
XLVII.(20()2) 4. számában jelent meg az egyik legkülönlege
sebb kaktuszlclcröl, amit valaha is láttak, s amelyet Digitostigma 
caput-medusae-nak neveztek el. 
Olyannyira eltér minden eddig ismeil fajtól, hogy mint érzékelhető önálló nemzetséget kellett neki 
alapítani. Erőteljes kíuógjökériiez kapcsolódóan vékony (2-5 mm), hengeres - bizonyos Agave-k 
és Sansevieria-k levelére emlékeztető - szemölcsök kapcsolódnak (hosszuk 100-190 mm), ame
lyeknek centrális oldalának az utolsó negyedében van íiz aieola (Ari(x;arpus agavoides szerűen). A 
bőrszövete, a virág (53 x 47 mm), a tcnnés (20 x 8 mm) és magszerkezete (2,5 -3.2 mm) erőtelje-
.sen, ha.sonlíl az Aslrophytum-okhoz. IZnnek az eredménye az. írás végi lábjegyzet, miszerint D. 
Hunt az lOS rendszertani folytíiratában, a Cactus ,Systematics Initiatives-ben besorolta szabályosan 
az Astroph>lum nemzel.ségbc, s egy új alnemzet.ségel alkotott számára Stigmatixlactylus néven 
(Ez utóbbi név Jobban kit'ejezi a íelcpílését. ezéil változtathatta meg Hunt!) • R. Roth Namíbiábaa 
Lüderitz kömyckén J;uva megtalálta a I .ithops optica egy populációját a kömyező dombokon. Az élőhely 
fényképes és .sz.;ivak béli ismertetése, mellett az ott található eg>'éb [xizsgásokról is beszámol a szerző. • 
A második új íaj, iunelyeknek vis/ont c folyóiratban történik az első leírása ez &postoa utcubambensis, 
GJ. Chíirics j()voltálx')l. A Riltei' állal leírt E. calva-hoz hasonlít, így latin diagrxízisa is ös.sz£hasonlító és 
egy k)kális, az Utcubaniba völgyben ill. annak oldalain élő szép fajt tíii- a szemünk elé részletesen a cikk. 
• ,Egy gkx'hidialioitiozx) nuphoibia Szomáliálx'tl" címmel sziímol be B. Jonkers a fajrtíl és arról, ho
gyan találta meg ezt a .s;iJátos, horgas tövisű kutyatejet. Az ott látottakat egyéb élőlényekkel, nagyszEríi 
fotókkal bizonyítja a holland szerző. • A , jCönyvespolc" mvatban a hat kötetes ,Szukkulens növények 
képes kézikönyvét" (s/.erk. Hggli, l ) . és munkauírsíii) és M. Singli „India pozsgás növényei" című, köny
vét mutatja he és ajánlja R. Motö-am ás G.D. Rowley. • Egy temicszctvédelmi (konzervációbotanikai) 
tanuirruinnyal lólytattKÜk a lap. Az angol egyesület alapítványa támogatásával végzett kutatásról számol 
be C. Ostolíiza és munkatíírsai, amelyet a pen\\ Huaura lólyc) völgyélxjn végeznek. Itt több mint 20 faj él, 
;imelyek közül sok veszélyeztetett. • A 2000-ben, a KuaS-ban elöszöi- bemutatott - de tudományosan le 
nem írt - Aricx-;upus agavoides alfaj első leírását olvashatjuk, szemléletes fotókkal illusztrálva M. 
Sotomayortól, A A. Gómezíől, f. R. Sáiichcz BÍUTOIÓI és Sr. M. M . Mandeztől. Az új alfaj neve A 
agavoides sub,s|5. sanluiensis, ugyanis San Luis Potosi állam egy viszonylag kis területén él, ellentétben a 
régén leírt subsp. agavoides-szcl, ;uiicly Tamaulipas államban, Tula mellett tenyészik. [Legjellemzőbb 
különbség, hogy az új allajnak erőteljes (6 mm) I -6 tövise van.] • ,Mammilhuia ívKiellerina - kifizeted 
a pénzt és kcdvedrc válogatsz" a címe J. Bilbeam Ixiszámolójáii,'! .̂ amelyben bemutatja e nagyszerű íaj 
élőhelyét, társnövényeit és változékonyságát. 

Papp László 
Debrecen 



MAGYAR KAKTUSZGYŰJTŐK 
'/.usammenfassuiij;: Der Verfiisser sielll eiiien der bekmmteMcn Saininíer ror, mull dessen Erzülilung er die 
Slalionen des Iwheiis eines Knkleensaiiimlers skiz:ierl. 

AbsIracI: The aullior inlrodiues íme iifihe iimsl Jiiininis caeliis collectors in Hungary wlio collecis cacti for 
a very loiig liiiie. We ion gel lo huny ihe iinpornuil 'suilions' ofhis eiielus collector's life rclying upon his 
lelling. 

Papp István Magyarország egyik legnagyobb és legváltozatosabb gyűjteményével ren
delkező tái-SLink. Szegeden él. Növényszeretete húsz évvel ezelőtt vált gyíijtőszenvedély-
lyé. Kezdetben főleg orchideákkal, broméliákkal. trópusi gyümölcsökkel foglalkozott 
„kis" 40 m' -es üvegházában. Azonban miután ezek a növények túlságosan igényesnek 
bizonyultak, végül a pozsgások mellett állapodott meg, bár ma is vannak nála kivételek. 
Például gyönyörű Tillandsia-i és egészen eltérő tartásmódot kívánó rovaremésztő növé
nyei. 

Jelenleg mintegy 900, azaz kilencszáz 
m'-en nevel és szaporít szukkulenscket, 
túlnyomóan fólia sátorban. Tíz éve csi
nálja vállalkozóként, vagyis megélhetési 
fon-ása is egyben az említett tevékcny.ség. 
így természetes, hogy fogad látogatókat, 
vásárlókat előzetes megbeszélés után. 

1990-ben volt először lehetőség meg
csodálni kiállított növényeit, azóta pedig 
sokszor és sok helyen. Többek között Bu
dapesten, Debrecenben, Orosházán és 
persze Szegeden. Az utóbbi helyen a Sze
gedi Kaktuszgyíijtő klub szervezésében, 
melynek István is tagja. Ök egyébként 
havonta egyszer, minden hó első péntek
jén tartják összejövetelüket. VisszatéiYe a 
kaktuszokhoz: szaporításukat főként ve
getatív módon végzi. Magvetésre és kelés 
utáni gondozásra nincs ideje. Uj növé
nyeket orsziígjárás alkalmával (vásárlás. 
kiállítás) szerez be. ^"^P •'"PP l̂ lván nihényoi kÖAill 

toló: llorviiih L;is/ló 

Tartási módszerének öntözésre, növényvédelemre \'onatkozó része alapvetően meg
egyezik a Pozsgástárban már többször leírtakkal. Talán a talaj összetétele más némileg: 
középkötött kerti föld, Novobalt, apró sóder, perlit. Szerves trágyát nem, csak néha mű
trágyát használ. 
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28. kcp Ccl'aliumos Mck)cactus-ok, cs termelés Gymnocalycium- 29. kép Egy gyönyörű Pachypodium geayi az egyéb 
ok, valamint Kerocaclus-ok egy csoportja Fotó: Horváth László pozsgások gyűjteményéből Fotó; Horváth László 
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30. kép Euphorbia csculcnta hibátlan egyede 
Fotó: llor\áth László 

.31. kép A gyűjtemény másik részlete a szaporítványokkal 
I oló: llor\áth László 
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33. kép A rovarfogó növények gyűjteménye (Drosera-k, Dionaea-k, Sarracenia-k, etc.) 
Fotó: Horváth László 
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34. kcp l'achypodium saunilcisii 
Folő: llor\átli László 

Óriási é lmény volt számomra a 

látogatás, melyből talán érzékeltet

nek valamit a cikkhez tartozó képek. 

Kívánok további sok sikert, sok vá

sárlót és jó egészséget Papp István

nak és egész családjának. 

35. kcp Crassula nicscnibiyantlicinopsis 
Fotó: Horváth László 

Horváth László 
Debrecen 



Selyemkórófélékről [Asclepiadaceae) irési 
Zusammenfassung: Der Verfosser elioraklerisiert die íünnilíe knrz. legl iltre Sysíentaítk. die Grundlagen 
ihrer Kidliviening dnr und selzJ mii den Anenlxsehreihimgen Ion wid Ix'riehlel üixrdii' Pflegeeifalmmgen. 

Abstract: The aulhor eharatierizes ihis plani family . reporis ils taxonomic division and the basis of their 
cullivalion. He eonlinucs describing ihese s/X'cies He telis about his experienc relating llw breeding of llieseplantx. 

ddig csak liúsos, vastag hajt;lsii selyemkórófélékről írtam. Most egy érdekes nemzet-
séget választottam, ennek néhány képviselőjét szeretném bemutatni. Futó, gyakran 

pozsgáshajtású növények, virágaik a selyemkórófélék között szerintem a legkülönlege
sebbek. Ezeket a növényeket kicsit másképpen tartom, mint a többi selyemkórót. Az erő
teljesebb, gyors növekedésű fajokat eg> fa árnyékába tettem, az egész nyarat itt töltötték, 
kitűnően érezték magukat, szépen virágoztak. 

Ceropegia ballyana Biillock i955-ben írták le. Ide tartozik még a Ceropegia 
helicoides £ A. Bnice & P. R. O. Bcdly 1955-ben íiták le, de hibás leírás miatt érvénytelen. 
Elterjedési teililete Kenya. 
Hajtása pozsgás, fiatalon világoszöld vé
kony, kifejletten 5-10 mm átmérőjű 3 m 
hosszú, kékeszöld, erőteljesen csavarodó. A 
folyondárhoz hasonlóan más növények szá
rát használva támasztéknak, azokon gyorsan 
felkapaszkodik. Megfigyelésem szerint ked
vező körülmények között havi akár I m-t is 
növekszik. Levele tojás, vagy ellipszis ala
kú, húsos, 3-9 X 2-6 cm I -2 cm hosszan el
keskenyedő csúccsal. 
Virága zöldes-fehér, pirosas-barna pöty-

t\ökkel. A cső 3,5-5 cm hosszú, alul hólyag-
szeníen kiszélesedő. Csücskök háromszög-
letűek, csak oldalt nyílnak szét, a csúcsuk 
összeforradva marad, 6-7 cm hosszúak. 
A leírás szerint a csúcsuk gyakran összecsavarodik. A képen ez nem figyelhető meg. 
Megfigyelésem szerint a virágok a száron egyesével nyílnak, 1-2 napot vannak nyitva. 

Ceropegia saiidersonii Decaisne e.\ Hooker 1869-ben írták le. Ide tartozik még a 
Ceropegia iiioiiteiroíic Hooker. (1887) 
Elterjedése: Mozambik, a Dél-Afrikai Köztársaság területén Transvaal, KwaZulu-Natal 
és Swaziföld. I lajtása robusztus, erősen nedvdús, pozsgás. 2 m magas- 4-5 m átmérőjű, 
sötétzöld. Levele 2-5 x 1,2-2,5 cm A virágok rövid száron nyílnak, ez 5-10 x 2-3 mm. 
Ezen 1-4 virág nyílik. A virágcső 3,5-5 cm hosszú, belül a kidomborodó bázisban sző
rös, (pillás), máshol szinte teljesen kopasz. A csücskei a virág csúcsán összenőttek, egy 
emyőszerű képződményt alkotnak, melynek átmérője kb. 2,5 cm. 

36. kép C'ciopcgi.i l),ill\.iiui 
loló: Budai I ciciic 
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A csücskök ez alatt az ernyő alatt nyílnak szét egy rövid szakaszon. Itt az ernyő 
peremét finom, fehér mozgó szőrszálak borítják. Az ernyőt zöld foltok fedik. 

37. kcp (.'cropcgia sandcrsonii 
1 otó: Budai Ferenc 

39. kép Ceropegia monleiroae 
Fotó: Budai Ferenc 

38. kép Ceropegia sandcrsonii 
I'oló: Budai I erenc 

Nincs jogom, felülbírálni a fajok összevo
nását, de virágokat látva nem egészen ér
tem, mi volt az oka, hogy a C. monteiroae 
miért lett besorolva a C. .sandcrsonii -hoz. 
Ha a nerrKetség más fajainak képeit né
zem, sok fajnál lényegesen kisebb különb
séggel is meghagyták az önálló státuszt. 
Sajnos nincs adatom C. monteiroae pontos 
élőhelyéről. Hz utóbbi virágának átmérője 
alig éri el a 1,5 cni-t. Az emyő színe zöld, 
;iz ernyőn levő finom szőrök barnák. Az 
összevonás ellenére a mai napig a növény
listákon még mindig szerepeltetik a C. 
monteiroae nevet, úgy érzem jogosan! 
Ezek a növények lassabban nőnek, mint a 

C. ballyana, ugyanazon idő alatt harmada-negyede a növekedésük. Szerintem azért a C. 
monteiroae lehetne legalább változat, és nem szinonima. 

Ceropegia stapeliiformis Hawoitli 1827-ben írták le. Elterjedése: Dél-
Afrikai Köztársaság; Eastem Cape valamint Swaziföld A név más írásinódban olvasható a 
Jacobsen féle Szukkulens lexikonban úgy, mint C. stapeliaefonnis. 
Hajtása erőteljes, akár 1,5 m magas, 1,75 cm átmérőjű, poz.sgás, kopasz. Olajbama, vagy 
olajzöld. Levele kicsi, tojás fonnájú, hegyes, elcsökevényesedett. A virágok itt is egy rövid 
ágon fejlődiiek, egyszerre több is. A virágcső 2-4 cm hosszú. Kívül fehér, vagy zöldesfehér. 
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feketésbíbor foltokkal A csücskök kifelé íveltek. 2-5 cm hosszú, szabadon állók, fehérek, 
vagy zöldessárgák, feketésbíbor vagy sötétbarna csúccsal és szegéllyel. 

si,i|KliiroMnis 41. kcp Ceropegia rendallii 
lo ló : Uudai I crcne Fotó: Budai Ferenc 

Ceropegia rendallii N. E. Brown néven írták le a növényt. Ide tartozik még a C. 
galpinii Sclilecltícr 1894. Elterjedési területe: Zimbabwe Dél-Afrikai Köztársaság, 
KwaZulii-Natal, Oranje, Transvaal. 

Gumós. Gumója 2-7 cm átmérőjű. Hajtása kecses, kopasz, vagy finoman szőrö
zött. I m magas, 1-2 mm átmérőjű zöld, később vörösödő. Levele húsos, tojás alakú 
vagy lándzsás, 1-3 x 1-1,5 cm zöld. A virágok ennél a fajnál is rövid kocsányon fejlőd
nek, általában egy kocsányon 1-5 virág. A virág kívül kopasz. A cső 12-20 mm hosszú. 
A virág némiképpen hasonlít a C. sandersoniira, csak annál lényegesen kisebb. Az er
nyő 7-9 mm átmérőjű. 

Az ismertetett fajok nálam nyáron jól virágoztak, a C. rendallii csak a késő nyáron 
kezdett el nyílni. 

Felhasznált irodalom: Jacobsen, H. 1970: Das Sukkulenten lexikon. V E B Gustav 
Fischer Verlag, Jena 
Albers, F. - Meve,U. 2002: lllustrated Handbook of Succulent Plants, Asclepiadaceae. 
Springer Verlag 

Folytatjuk! Budai Ferenc 
Miske 

[A latin nyelvben kevé.s s/óösszetétcl van, ezért a botanikán belül, egyezményesen amennyiben a fajnévben 
jelzős szi-'rkezelü, ttilajdonsíigol kifejező .szxxJsszelctel van - lliggcllcnül állói, hogy a jelzett S7A milyen nemű -
a jelző vag> hasonlító szó s/ólövchez ..i"" betű Jáml. I'l. ..slapcii" a szótő + i (stapeliiformis), .jubf a szótő + i 
(rubrillora). Tehál a stapeliaefonnis helytelen! A görög eredetű szavaknál a szótőhöz „o" hang jáml. Pl. 
leucoviridis. A szx;rkesztö.| 



A kaktuszgyiijtés „vadhajtásai" 
Zusammenfassungi Dic Lichc :ii den Kaklcen inspiricil dir Stimmlcrmull zu ilircr DiirMtIlung auf -
Gegenslünden und in Gegi'nsianden und gleirlizfilíg zunt Sítnunein dieser Gegensiíinde. 

Abstract. The love of eoeling inspires eaclu\ eolleclors lo represeni ihese planis on or in objeris, and il 
also inspires people lo eolleel íhein. 

A címben említett sorozatunkat első alkalommal a folyóiratunk 2002. évi I. számában kö
zöltük. Most ismét bélyegeket mutatunk be. 

Gonda István 
Mezőtúr 



TilIandsia-k ( I I I . ) 

Tillandsia ionantha az evolúció csúcsán 

Ziisamnifiifassiiilg: Der Arlikvl gibt eiiie siliime Beschreihimg iiher die Ari und über diejenigen 
evohiliimdren Ijtsiingen. mii derén llilfe mieli die .suli riilenden lUaller an der AiiffalligkeiIder Blüte 
leilnelimen. I'.r delaillieri aiirli ilie An.sprüelie der Arlen mit gro/.ler Sorgf'all. 

AbsIracI: The Icaves of Tillimdsia .species de.scribed iii llü.s ariiele liini red and make flowers inio 
conspicuous. lle parlicularizes llie iieeds oflliese species llioroitgiy. 

Virágzik a Tiikindsia ionantiia 

A legutóbbi időkig drágán beszerezhető növénynek számított. Korábban 
üzletekben nem volt kapható. Manapság ha az ember vásárol egy virágzó 

Tillandsia ionantha-t, szinte nem ismer rá a nem virágzó zöld színű hamvas 
növényre. A Tillandsia ionantha virágzáskor valósággal színt vált, cinóber-
vörössé válik az egész növény. A növény apró virágai ibolyakékek és a sárga 
színű porzók, a fehér bibe szépen harmonizálnak hozzá. Az apró virágok elég
gé mélyen és kocsánytalanul ülnek a levélrozettában a megporzó rovarok és 
kolibrik számára. Ibolyántúli fényben, amit a rovarok és a kolibrik jobban ér
zékelnek, feltűnőbbek mint nekünk. Ez nem bizonyult növényünk számára 
elegendőnek a megporzáshoz. A törzsfejlődés folyamán azok az egyedek let
tek sikeresebbek, amelyek levélrozettája a virág körül elszíneződött. Kezdet
ben talán a túl sok fény hatására kezdődött a színeződés. A növényvilágban a 
fényvédő pigment-képződés (antociánok, betalainok. A szerk.) általános. Ké
sőbb ez az ág lett egyre sikeresebb és természetesen színesebb a megporzók 
számára. Egyre több vörös pigment (színtestet) fejlesztettek, okkal az „okta
lan" növények. A mostani színpompa vörössé változása úgy gondolom, az 
evolúció jelenlegi csúcsát jelenti növényünk számára, természetesen ebben a 
mostani környezetében. Jelenlegi formájában is kialakította a majdnem ideális 
gömbszerű körte alakzatot, mint egyes kaktuszok. Tüskeszerű hegyben végző
dő levelei mechanikai védekezést eredményeznek. Felvette a lehető legjobb 
szaporodási formát, az egész növény egy „álivarszervhez" - virághoz hasonló. 
A vörössé vált levelek megnagyobbítják a céltáblát, amelyben a rovarok (és 
más, beporzó állatok) a virágokat, azon belül az ivarleveleket, a porzót és a 
termést keresik. E z a trükk itt is bevált, mert a mai napig ez a faj sikeresen él. 
Egyedüli ellensége a pénzéhes bromélia-orchideavadász, aki a kihalását okoz
hatja. 

Fentebb azért említettem, hogy itt is bevált a megtévesztés - a trükk -, mert 
más genus-ba tartozó fajok is alkalmazzák a színváltást. Pl. a kutyatej félékhez 
tartozó Euphorbia pulcberrima a közkedvelt mikulásvirág is ezt alkalmazza. 
Apró sárgás-zöldes virágai miatt a fellevelek epidermiszében időszakos vörös 
pigment termeléssel segítik a jobb megporzást. Egyértelműen könnyebb ezen 
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növények számára az energiatakarékos pigment-képzés célszeríísége. Könnyen 
belátható, mennyivel több energiát igényel kifejleszteni nagyobb ivarszerve
ket, virágokat: amiben, tápanyagokban bővelkedő nektár és pollen van és leg
főképpen nagyobb takaróleveleket (párta, csésze.) Az egyes egyedek törzsfej
lődését ha alaposan megfigyeljük, láthatjuk a célszerűséget a faj fennmaradá
sára. A lehető legnagyobb hatékonyságát a továbbszaporodásra. 

A Tillandsia ionantha törzs nélküli növény kisebb csoportokban vagy tömö
rebb társaságban található kisebb-nagyobb ágakon, sziklákon. Számtalan he
gyes levél egy hagymaszerű rozettát képez, kecsesen, szépen kifelé ívelve. A 
levél 3-6 cm hosszú, keskeny, hegyben végződő, háromszögletű. Zöld színű, 
sűrűn, ezüstös pikkelyekkel borítva. Virágzáskor a levélrozetta virító cinóber 
vörössé válik. A virágkocsány rendkívül rövid, nem látható. Tulajdonképpen a 
virágkocsányon egy füzér található, de láthatatlanul redukálva, amiből sorban, 
egyenként nyílnak ki a látható virágok. A virágok élettartama 2-4 nap, folya
matosan nyílnak és hervadnak. Nálam 7 virágnál többet nem nyitott. A virág 
fellevelei és csészelevelei szinte nem láthatóak, papírvékonyságúak. A viola
kék sziromlevelek egy csövet képeznek, amiből a csillogó 6 db sárga porzó és 
egy feltűnő fehér bibe nyúlik ki. A virág nagysága (hossza) 3-4 cm. (Valószínű 
önbeporzó, mert nálam a termésképződés többször sikerrel járt.) A kb. 1,5 hó
napos beszínesedés után a növény lassan visszanyeri eredeti színét. Majd ha a 
beporzás sikeres volt, magot érlel a rozettától védve. A T. ionantha növekedési 
formája nagyon szép és a növény virágzáskor meglehetősen gazdag színekben. 
Különböző színváltozata van. Véleményem szerint a Tillandsia nemesítés jö 
vőbeni alanyát látjuk benne. A Guatemalából valók, erősen hamvasak, pikke
lyesek, a mexikóiak kevésbé. Elterjedési területe: Mexikó, Guatemala, Hondu
ras, Salvador és Nicaragua, meleg, forró, időnkénti száraz éghajlattal. 
Változata: a T. ionantha var. scaposa (syn. T. kolbi) volt korábban, ma T. 
ionantha var. kolbi néven ismerjük. 

W.Till . és Schatzl (1981) T. ionantha var. kolbi-nak tekintik. 
A T. kolbi hosszabb kocsányt fejleszt fellevéllel, alig pirosodik. A T. kolbi 
csak Mexikóban található, endemikus. Annak ellenére, hogy mexikói, mégis 
magasabb páratartalmat és hűvösebb hőmérsékletet igényel, mivel a magasabb 
hegyi régiók lakója. 

Tillandsia ionantha 
Planch 1850 
Család: 
Alcsalád: 
Nem: 

Bromeliaceae 
Tillandsioideae 
Tillandsia 
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A T. ionantha var. vanliyningii (M.B. 
Foster íila le 1957-tx'n): hatahnas, 
nyai\törö .sziklal'aial̂ on található cics Rio 
Grijalván. Mexikóban. 
A T. ionantha hibridje: T. brachicaulos-
szal, mint T. x victoria-ként isméit. 
Fajtája: A T. ionantha-nak egy ritka mu
táns, ami szinte gömb formájú. Német 
teilileten „Haselnus" néven ismert. 
Kultúra: népszerü.sége a szépsége által, 
mind virágzó, mind nem virágzó állapo
tában méltán nagy. 
Nevelé.se nem kényes, a hibás gondozást 
is jól tűri, az utóbbi időben az ára is meg
felelő (6-7 C). 

Télen-nyáron világos elhelyezést igé
nyel, félámyékban, Közép-Európában. 
Tűző napon ne tartsuk. 

4.3. kép Tillandsia ionantha ..vogctativ" állapotáhan 

42. kép Virágzó Tillandsia ionantha 
Fotó: Katona József 

Mérsékelt öntözés, per
metezést kíván. Vásár
láskor szinte mindig 
gyökereitől megfosztott, 
megviselt import növé
nyekhez jutunk. Meleg
ben naponta kétszer 
permetezzük, és szépen 
fejlődésnek indulnak. A 
növények pusztulását 
legtöbbször a helytelen 
kezelés okozza, amit 
hónapokon keresztül el
visel, nem látszik rajta a 
betegség. Fotó: Katona József 

Ha valami, észrevehető, legtöbbször már inenthetctlen. Saijak leválasztásával 
szaporítható. Magról nevelve 5 - 6 év alatt lesz ivarérelt. Ö iöm a kis T. 
ionantha-kat „ Ó V C X l á b a n " gondozni. (Dchívccni l>07.sgii.st.ir200.3/2 sz. IS. kcp.hdnil a nráxlik vetés.) 

Katona József 
Debrecen 



Egyesület közleményei 
Keresek: 
Henkel Béla gyüjtőtársunk 1-2 db Echinocactus horizontalonius növényt keres megvételre (2 -4 éves 
korút). Cím: 1 0 1 1 Bp. Ponty u. 1 4 sz. 
S 0 6 ( 1 ) 2 0 1 - 7 2 - 7 7 * 0 6 ( 7 0 ) 3 3 0 - 1 9 - 0 8 

•f 
2 db Paródia minima növényt keres megvételre Miskolci József. 
Cím; 1046 Bp. Ugró gyula sor 1 1 X /62 S 0 6 ( 1 ) 230-4.5-91 

Kínálok: 
Az alább felsorolt könyvek kaphatók. Érdeklődni az egyesületnél: (Molnár linrc) 

-f 
Kümmel/Klügling: Winterharte kakteen. Neumann Verlag Leipzig, 1987, 21.5 p. 
(német nyelvű kiadvány, gazdag kép és ábraanyaggal). Ára: 1,600 Ft. 

•f 
Walter Haage: Schöne kakteen richtig pflegen. Neumann Verlag Leipzig, 1969, 83 .p. (német nyel
vű kiadvány, gazdag kép és ábraanyaggal.) Ára: 2 ,000. Ft 

•f 
Dr. Nemes Lajos - Szabó Dezső: Kaktuszok. Mezőgazdasági Kiadó, I 9 8 L 293 p. 
Gazdag kép és ábraanyaggal. Ára: 2 , 500 Ft 

• • • 

Postázás esetén a postázási költséget felszámítjuk. 

Felkérés. 
A Ferocactus-monográfia összeállításán i l l . előkészítésén munkálkodunk. Sajnos, a rendelkezé
sünkre álló képanyag meglehetősen szegényes, jó néhány fajról, főleg a ritkábbakról egyáltalán nem 
rendelkezünk képanyaggal. Ezért szeretnénk a tisztelt tagság segítségét kérni, hogy akinek van -
jogtíszta - színes, s jó minőségű képe bárinilyen Ferocactus fajról, és rendelkezésünkre tudja bo
csátani, legyen szíves elküldeni egyesületünk címére. Különösen termőhelyi képeket szeretnénk 
beszerezni. 
A kapott képek feldolgozását követően, természetesen visszaküldjük. 
Reméljük, hogy az Önök segítségével egy szép, s képanyaggal gazdagon illusztrált könyvet sikerül 
összeállítani. 
Bízva a gyűjtőtársak támogatásában, előre is megköszönjük szíves közreműködésüket. 
Annak a kedves gyűjtőtársnak, - aki a legtöbb, majdan a könyvbe kerülő fotót küldi - egy tisztelet
példányt adományozunk. 

Libnár Antal és Tóth Norbert 
Tájékoztatás. 
2003 . december hóban kiadásra kerül Libnár Antal „Dél-Amerika legszebb kaktuszai" című könyve. 
( 208 oldal, 1 7 színes térképpel, 4 0 fekete-fehér rajzzal és ábrával, továbbá 2 5 0 színes fotóval. 
Ára 2 , 5 0 0 Ft. -i- postázási költség. 
Megrendelhető: a/ Libnárné Herczeg Ilona. 2 0 3 0 ÉRD Hernád u. 15 sz. 

Sí 0 6 ( 2 3 ) 375 -095 @ 0 6 (20 ) 5 1 7 - 1 1 - 3 0 
b/Libnár Antal. 2 7 0 0 CEGLÉD Gyöngyvirág u. 1 4 sz. 

S 0 6 ( 3 0 ) 2 2 3 - 5 7 - 0 3 
c/Szászi Róbert 4078 HALÁP Tanya 93 sz. 

S 0 6 ( 5 2 ) 4 8 1 - 9 8 5 S 0 6 (20 ) 5 4 9 - 0 9 - 5 6 S 0 6 (30 ) 4 2 5 - 6 0 - 6 7 

d/Email mackó@movine t .hu 

http://movinet.hu
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Az augusztus l8-20.-ai kiállítási hagyományaink folytatása 

Zusammenfassung: Der Verfasser würdigt die iradiíionelle Ausstellung des Vereins. an der schon 36 
Sammler das Allerbeste ihrer Sanimlung vorgezeigt habén. Neben den Erfolgen sehildert er auch einige 
lelirreiclie Schwierigkeiten. 

Abstract: Tlie nuthor apprec.iates tlie traditional e.xhibition ofour society wliere almost 36 eolleclors has 
shown the best part of their eolleetions. He painis not only difficulties bul the siiieesses serving evidence for 
US, too. 

Tradiciónknak megfelelően ismét megrendeztük augusztus 18-20.-ai „Kaktusz 
és egyéb pozsgásnövények vásárával egybekötött kiállítását" a Debreceni 

Kultúrparkban. 

Az első és legnehezebb problémát az jelentette, hogy az ünnep csak 20.-ára, azaz 
a szerdai napra esett. Több megoldás közül kellett választanunk. Az egy napos 
rendezvény lehetőségét elvetve, - szombat és vasárnap berendezve - hétfő, kedd 
és szerdai napon alakítottuk ki a kiállítást, a rendelkezésünkre bocsátott fóliasá
torban. A Kultúrpark segítő szándékával, - de sajnos késői döntés eredménye
ként- készült el, jelentős (több mint félmilliós) beruházásként, a fóliasátor. Na
gyon kevés idő maradt a minden apró - de annál fontosabb - részletekre az előké
szítésben, ami ezért nem minden tekintetben sikerült. 
Megnyitó augusztus 18.-án 10 órakor volt. Nagy Sándor Tibor a Debreceni 
Kultúrpark igazgatójának köszöntőjét követően, ünnepélyesen Dr. Borhidi At
tila botanikus, akadémikus a Pécsi Tudományegyetem tanára nyitotta meg a 
rendezvényt. Ezt követően köszöntötte a részvevőket Dr. Nemes Lajos, a Deb
receni Egyetem Botanikus kertjének nyugalmazott igazgatója (utóbbiak mind
ketten egyesületünk tiszteletbeli tagjai), kiemelve a Debreceni hagyományokat 
és fejlődést ami létszámban és színvonalban évenként követhető. A megnyitót 
Papp László elnökünk szavai zárták, ainelyben megköszönte a Kultúrparknak a 
lehetőséget, a szervezőknek, rendezőknek és a kiállítóknak a segítségüket, vé
gezetül kiosztotta az új kiállítási emléklapot. Az elmúlt évhez viszonyítva 
például 31 kiállító helyett 36 gyűjtő mutatta be féltett növényeit. Nagyságrend
ben nem volt elegendő a 40 m^ felület, mivel 47 m^ re volt szükség és az egye
sület kiadványait már külön 9 vn sátorban kellett bemutatnunk. Az egynapos 
ünnep miatt az orosházi gyűjtök sem tudtak eljönni. 

A kiállítás kísérő rendezvényeként ugyanezen a napon 11 órai kezdettel Prof. Dr. 
Borhidi Attila tartott előadást „Kuba száraz területeinek flórája és vegetációja" 
címmel. Akik a kiállítást felügyeltük, sajnos nem hallhattuk e nagyszerű előadást, 
amely hangsúlyát a kubai pozsgásfajokra helyezte. Igaz kaptunk egy ígéretet, mi
szerint a folyóiratunkban is meg fog jelenni, a bemutatott képekkel egyetemben. 



A/ augus/liis 18-20-ai kiállítás niíBRECEM POZSGÁSTÁR 153 

45. kcp AriiKaipiisrcliisiis (..var. I'tirriiraccus") S/abados 46. kép Stapciia grandiflora Antal Károly gyüjte-
Attila gyűjteményéből Fotó: Dr. Csajbók József menyéből Fotó: Dr Csajbók József 
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Annak érdekében, hogy mindenki részese lehessen az előadásnak, valami más 
megoldást kell kitalálnunk. 

A kiállított növények kitűnően érezték magukat a tágas és kellően árnyékolt, vilá
gos fólia sátorban. Jó volt a szellőzés, kellemes klíma. Egyedül a képeknek nem 
tett jót, (sajnos elég sok meg is sérült) a szél és a pára miatt. 

Nem is tudtuk bemutatni a teljes anyagot, mivel kb. 80 kép bemutatására volt 
lehetőség, mely a teljes anyagunk mintegy fele. 

A nézettség amennyiben az elmúlt évhez hasonlítjuk, jóval kisebb volt. Ehhez 
több tényező is hozzájárult, így a már emlegetett, egynapos ünnep, a korábbi há
rom helyett. A belépőjegyek ára, mivel az állatkerti belépőt is meg kellett vásá
rolni, megháromszorozta az elmúlt év 200 forintos összegét, ugyanis így 600 fo
rintba került annak, aki a kiállítást is meg akarta tekinteni. Mindezek eredménye
ként a látogatók száma 50 %-os volt, előző évhez viszonyítva. 

Sikerült a Debreceni Fesztivál és Rendezvény Irodával megállapodást kötni, amely szerint 
5 napig két gyűjtőtársunk (Dávid Lajos és Tóth Norbert) részt vett a főtéren, -melyhez két 
sátort biztosítottak - a debreceni egyesületek, kézművesek és kertészek bemutatóján, 
reklámozhatták egyesületünket, kiállításunkat, hozzájámlva a Virágkarnevál színvonalá
hoz. 

A bemutatott fotók - elsősorban a korlátozott oldalszámunk miatt - csak egy szűk 
keresztmetszetben adnak tájékoztatót a kiállításról. 

Mindezen többségében jó tapasztalataink és élményeink által, s a nehézségek 
ellenére is, újra erősödött bennünk a gondolat és az elhatározás, hogy jövőre is 
kell kiállítást rendeznünk, ami még ennél is jobb és szebb lehet. 

Molnár Imre 
Szervező (Debrecen) 

Ui: 
A szervezésben és rendezésben tanúsított oroszlánrészét és segítségét nekem, itt is 
szeretném megköszönni Molnár Imrének, mivel érthetően a maga teljesítményéről 
nem is írhatott! 

Papp László 
Egyesület elnöke 
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Extrém sportok - túlélési stratégiák a pozsgások világában 

Zitsammeiifassiiiif;: Der Aiilor sicHi luiih ilviii Aiifxiilz von Mauseth uiul seinen Miliuin'ilvrn die Typen 
der l^luHosvntliese bei den Siikkiilenlen. iliren Weclisel wáhrend der lintwieUung der Individiien, die 
Mellioden der Inrniint; und des .S<luilzes. den Wörniehinisindl. die Lösungen fiir die Wnsserspeirherung. 
die Kmislgriffe der Vernielirnng und der VerbreiUoig mii melireren Beispielen ilinsirieri dar. 

Abstract: llw anihor reporis the pholosynihesis lypes and llieir ihanaes dnring llie life i>f sueeulenis and 
their melhods ofihe maskini;. their defenee, lieat storage. nater-saving siralegies, reproduclion and their 
dispersion, 11c ilinsirates them shinving somé examplcs. 

A cikksorozat clsö részét líarna János a fotoszintetikus módszerek ismertetésévei kezdte. Az előző 
számban - helyhiány miatt - nem tudtuk a Pozsgás kislexikonban részletesen ismertetni a C3*; C4* 
aCAM tipusu fotoszinietikus út, * speciális citoplazma fogaimakai, amit most pótolunk (Szerk.) 

Álcázás, védekezés 

pozsgások a nagy mennyiségű víztartaléktikkal nagyon kívánatosak a száraz 
élőhelyükön. Mindenféle állat megeszi őket, ha teheti. Nagyon fontos tehát, 

hogy valahogy megvédjék magukat. A tövisek, amiket nagyon hatékony védő
felszerelésnek képzelünk, nem a leghatékonyabbak. Sok állatot távol tartanak, 
de például a nyulak, a kecskék és más állatok is megeszik őket, a rovarok ellen 
pedig szinte semmi védelmet nem nyújtanak. 

Néhány kaktuszfaj a töviseit nem is pazarolja a test minden részére, csak oda 
ahol valóban szükséges. A Browningia candellaris nevű oszlopkaktusz például 
csak kb. 2-3 méteres magasságig tövises, attól felfelé úgy sincs semmi, ami 
megtámadná. A Trixanthocereus blossfeldiorum csak magonckoiban hozza ki a 
hosszú, vékony, lefelé meredő tövisekből álló bundáját, ami néhány arasz ma
gasságban védi a testét. Fiatalon van nagyobb szüksége a védekezésre, amíg a 
kisebb állatok is végzetes kárt tehetnek benne. 20-30 cm felett sokkal rövidebb 
töviseket hoz, ott már nincs szüksége az extra védettségre. 

A védekezés legegyszerűbb módszere az álcázás. Sok pozsgás tökélyre, fejlesz
tette ezt. Jó módszer, ha a növény teste és a tövisek hasonlítanak a környezetre. 
Másik lehetőség az elbi'ijás sziklahasadékokba, fű közé, föld alá, bárhova. 
A papírszerű töviseket v ise lő fajok a füves helyekhez alkalmazkodtak. A tö
viseik megtévesztés ig hasonlítanak az elszáradt fűre, szinte lehetetlen észre
venni őket. Ilyen például a Leuchtenbergia principis, (47. sz. kcp) a Toumeya 
(Sclerocactus) papyracantha-(us), a Tephrocactus articulatus var. papyra-
canthus. 

A kövek formájához és színéhez is sok pozsgás igazodik, a legismertebbek a 
kavicsvirágok (Lithops).(4<S". .s,-. kép) 
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4X. kép Litliops schwantesii subsp. schuanlcsii var. 
urikosensis Fotó: l'app l,ás/ló 

47. kcp I ciK lilcnbcrgia principis 

'^'>5gjj§ Ugyanígy rejtőzködnek az Ariocarpus-ok, 
P t V'•siSi^íSiW^ l^'^^- '̂ <V«'<:) Epitelantha-k és 

^ ^llHaftLx Pelecyphora-k.f.m sz. képi sok dél-amerikai 

I olo: l':ipp I.as/ló 
törpe faj (pl. Neochilenia napina). 

49. kép Ariocarpus kolschoubeyanus Hl kcp l'ciccypiiora slrobihliirnns 
Fotó: Papp László Fotó: l'app Laszlo 
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Sok faj a föld alá húzódik az év nagy 
részében. Ennek két előnye is van: az 
egyik az álcázás, a másik a szigorú kör
nyezeti feltételek elleni védekezés. 

Az álcázást például a I'cdiocactus 
sz. kcp) nemzetség törpe fajai vitték tö
kélyre. Ezek a száraz évszakban a föld 
alá húzódnak, és csak tavasszal, amikor 
egy kevés vizet kapnak, akkor duzzad
nak fel a föld felszíne fölé. Ilyenkor vi
rágoznak, magot érlelnek és heteken 
belül újra eltűnnek. A inagvaik is érde
kesek, egyfajta álcázásnak is tekinthe
tők. Csak hosszú idő után és bizonyta
lan időpontban kelnek ki, ez biztosítja 
azt hogy mindig legyenek elfekvő ma
gok a földben. 
Ha a populác ió ö s s z e s é lő növénye 
kipusztulna, akkor a magokból 
kiújulhat. Ú g y is felfoghatjuk ezeket 
a fajokat, hogy a populác ió magok
ból áll. Amit az időnként f e l n ö v e k v ő 
növények pótolnak. Töké le tes foi 
mája ez az álcázásnak. 
A kaktuszokon kívül föld alá húzódik 
sok 'ablakos' növény, például a 
Fenestraria fajok, a Frithia (előző .izám 

hátsó borító), a Haworthia truncata, vagy 
a H. turgida f.T2. K . kép). Ezeknek csak a 
levelük látszik a föld felszínén. 
A föld alá húzódó fajoknak szükségük 
van egy trükkre. Ugyanis amikor kicsí
ráznak akkor a földfelszínén vannak, 
ezután kell valahogy mélyebbre húzód
niuk. A gyökereik segítenek ebben, 
amik képesek vizet veszítve, a talaj víz
vesztésének segítségével a növényi a 
talajba húzni. 

."í I . kép Pcdiocactus knowltonii 
I oio; Papp 1 .is/lti 

52. kép Hawortliia turgida 
Fotó: Papp László 
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Amint eléggé begyökereztek, csak a megtelelő körülményre várnak, például ami
kor a talaj egy kicsit felpuhul egy nagyobb esőtől. A gyökerek összehúzódnak és 
egy kicsivel mélyebbre húzzák a növényt a földbe. Lassan, fokozatosan kerül a 
növény egyre mélyebbre, amíg el nem éri a megfelelő szintet. 

A védtelenebb kaktuszok, például a 
Notocactus, (iymnocalycium,(.\<. .v.-. kcp) 
Echinopsis fajok nedvesebb helyen, dú
sabb növényzet között élnek. A növény
evők találnak maguknak más táplálékot 
is, nincsenek rászorulva a kaktuszokra. 
Néhány tövis elriasztásul és egy bokor 
vagy fücsomó védelme elegendő. 
A növények önvédelmének más eszköze 
is lehet. Egyesek nem bújnak el az el
lenségeik elöl, hanem rossz ízű vagy 
mérgező anyagokat termelve riasztják el 
azokat. A Mexikóban és Texasban ká
bítószerként használt Lophophora fajok 
és i!i4. cs .'̂ .T. ,v.-. kcprk) dél-amerikai meg
felelőjük a Trichocereus pachanoi így 
védekeznek. 

kép Gymnocalycium buenekeri 
Fotó: Papp Lás/ló 

54. kép Lophophora dilVusa 
Fotó: Papp László 

55. kép Lophophora williamsii 
I oto: Papp Laszlo 

Az Euphorbia fajok, mérgező tejnedve is, 
eiTC szolgál. (.56. s:, kcp) Az állatok gyorsan 
megtanulják, hogy távol tartsák magukat 
ezektől a növényektől. 
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(Manapság közel 30 kaktusz nemzetségben 
több mint 2(X) fajában mutattak ki ilyen 
vegyületeket ún. alkaloidákat) 

Hőháztartás 

A pozsgások életkörülményeihez hoz
zátartoznak az extrém hőmérsékletek. A 
sivatagok és a magas begyek a legin
kább kaktuszos vidékek, ezek nem ké
nyeztetik el a lakóikat. Gyakori a hőség 
és a nagy hideg. Ezek ellen a kaktuszok 
sokféle eszközt bevetnek. 
A kaktuszok bordái nagyon jó védelmet 
nyújtanak a napsugarak ellen. 

.56. kóp lúiphorhia meloformis 
lo tó : Papp Lás/US 

Az ezekre vetülő napfény szinte sehol nem éri merőlegesen a növény bőrét, va
gyis sokkal kevésbé melegít. Ezen kívül a bordák árnyékolják is egymást. 
A sűrű tövisruha is hatásosan árnyékolja a kaktuszt. Sok faj hajszeru töviseket, 
szőröket fejle.szt, amik védik a Nap égető sugarai ellen, és meleg bundaként szi
getelik a hideg éjszakákon. 

Különösen hasznos az ilyesmi ott, ahol a 
nappalok melegek de éjszakára nagyon le
hűl a levegő. A vastag szőrbunda melegen 
tartja a kaktuszt reggelig. Az Oreocereus 
fajok vagy néhány magashegyi 
Tephrocactus (pl. T. Hoccosus) tipikus pél
dája az ilyen védekezésnek. A Neoporteria 
gerocephala (57. sz. kép) sűrű tövisruhája is 
eire szolgál. 
A növény bőre is alkalmazkodik a nagy me
leghez, és megfelelő védőanyagokat temiel. 
A kék, szürke, fehér bevonatot (viaszt) viselő 
kaktuszok a túlzott napfény ellen védekez
nek, az ilyenekről tehát azonnal tudhatjuk, 
hogy napos helyet igényelnek. Közismert kék 
testű kaktusz például a Ferocacrus 
glaucescens vagy a F. emoiyi, de ilyen a 
Copiapoa cinerea, sok oszlopkaktusz és a 
pozsgások közül is számos faj, például az 

Kotó: Papp László Echcveria nemzetségben, f.w. .v.-. kép) 
57. kép Eriosyceseníli 
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Fotó: Papp Lás/ló Fotó; Papp Lás/ló 

A nagy meleg és a hideg ellen védett helyre is lehet vonulni. Kopár sivatagokban erre 
nem sok lehetőség adódik, de a fold alatt sok növény talál védelmet. A répagyökeres 
kaktuszok kihasználják a talaj takarását. Már néhány centiméter mélyen is sokkal ki
egyenlítettebb a hőmérséklet, a növény testének nagy része ott található. Csak minimális 
méretű rész él a föld felett, az is csak kényszerből, mert fotoszintetizálni csak ott lehet. 
Néhány Conophytum (50. s:, kép) faj a kristályvirágfélék közül még ennél is messzebbre 
merészkedik: nagj'obb áttetsző kavicsok alatt él. Az élőhelyük kvarc alapanyagú, sok 
áttetsző, fehéres darabot találnak maguknak, ami alá behúzódhatnak. Biztosan nem min
den példány él a kövek alatt, különben nem tudom, hogyan fedezték volna fel őket a ku
tatók. 
Sok pozsgás úgy védekezik a nyári forróság ellen, hogy védőbiirkot épít magának. Tipi
kusan ilyenek például a kristályvirágfélék között a Conophytum és a Cheiridopsis fajok. 
Ezek régi, elhalt levele rászárad a friss hajtásra, védi azt a következő növekedési idősza
kig. Akkor az új levél növekedésnek indul, átszakítja a burkot, virágzik, magot hoz, majd 
a növekedési időszak végén megszárad, új burkot képez a következő fiatal levél számára. 

A pozsgások nem csak az extrém meleg, hanem a nagy hidegek elviselésére is kifej
lesztettek megfelelő módszereket. Aki már tartott télálló kaktuszokat (60. .sz. kép) az 
megfigyelhette, hogy ősszel megfonnyadnak, összezsugorodnak. E mögött jelentős 
belső változás áll. A kaktuszok leadják víztartalmuk nagy részét, a sejtjeikben a szín-
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testek csomókba állnak össze. A besü-
rüsödött sejtplazma nehezen fagy meg, 
és egy sajátos anyagnak köszönhetően a 
jégkristályok nem a szokásos tűszerű 
formában alakulnak ki. Ennek köszön
hetően nem szúrják át a sejthártyákat és 
a .sejtfalakat. A szokásos élőlények ^ 
pusztulását fagyáskor a jégkristályok 
okozzák, amik szétszedik a .sejteket. A 
kiolvadáskor a sejtek tartalma egysze
rűen kifolyik. A kaktuszok védőanya
gának hatására a víz úgy fagy bele a 
sejtekbe, hogy a sejtbártyák és a sejt
falak épségben maradnak. A víztarta
lom elvesztése, a zsugorodás más mc'i-
don is hasznos a növénynek. A fon\-
nyadt, lekonyuló növény a talajra lek 
szik, ahol a hideg szélnek kevésbé van 
kitéve és a hó is be tudja takarni. 
(A sejthártya és minden más sejtmemb
rán zsírsavtartalma telítetlenné válik, 
így sokkal rugalmasabbá lesznek, ami 
erőteljesebb tágulást tesz lehetővé a 
sejteknek. A szerkesztő.) 60. kép Escobaria vivipara ..var. neomc\icana" 

I otó: l'app Lás/ló 

Kiegészítette: Papp László 

Folytatjuk. 
Következik a „Víztakarékosság" rész! 

Barna János 
.S/.es;ccl 

Bár cg)csülctünkkcl nem vt)lt kapcsolatban iiicgis kcgyelctteijes kötcle.s,scgúnknck 
érezzük, hogy tudósítsunk a szomorú hírről, Kern Péter gyűjtőtársunk, az M K O E 
alapító tagja és örökös tiszteletbeli elnöke, 82 éves korában, augusztus 30.-án bekö-
\ étkezett elhunytáról. Barátai tisztelettel emlékeznek Rá. 

D . K . K . E vezetősége 



„Legszebb" kaktuszok és egyéb pozsgások 
Zusammenfassung: Die Verfasser griinden eine Kolmnne - zu derer Selireihen ste au<lí andere anregen -, 
in der sie mii beslinunler Subjeklivilül sehiine Sukkulenlen darslellen und bezíiglieli dieser auch inieressanie 
Angaben. ilire kullurhislorisehe und sonsiige Redeulung bekanni gebén. 

Abstract: Eslahlishing a column the (uitlutr encourages (nhers lo iniroduce their succuleins whieh arc spe-
cially nice for íhem. Moreover he gives inicrcsling infonmtlion ab<nd Ihesc .\peeies eniering upon their im-
portance in the cultural hisiory and in other fields. 

Ariocarpus retusus Scheidweiler 193S 
subsp. trigonus (F. A. C. Weber) E.F. Anderson 

&A. FitzMaurice 1997 

z Ariocarpus nemzetség az, amely fajai többségét gyűjteményeink „kiegyensúlyozottabb" 
körülményei, s legfőképpen oltott fomiája által nem kis mértékben módosult alakjukban 

ismerhetünk meg, az eredeti élöhelyi egyedekhez viszonyítva. Míg a kisebb termetű fajok (A. 
agavoides, A. kotschoubeyanus, A. bravoanus) közül, amelyek 5-10 év alatt ivarérettek lesznek 
és virítanak, gyakran tartunk saját gyökerükön példányokat, cs ha elég türelmesek vagyunk és 
megfelelően kitett (napfényes) helyet biztosítunk számukra, hasonlatossá válnak eredeti élőhelyi 
fajtársaikhoz. Ezzel ellentétben a korábban 3 önálló fajként leírt termetesebbeket (A. trigonus, A. 
retusus, A. furfuraceus) oltással intenzív növekedésre igyekszünk bírni, aminek az eredménye ;iz 
eredeti faj megjelenésének a „paródiája". Nem könnyű a „megfelelő" élőhelyeket biztosítani 
nekik, mostanában már nem csak azért, mert régebben a helytelen talajösszctclel és túlöntözés 
miatt nem ritkán elpusztultak, ezért érzékenyeknek véltük őket, hanem azért is mert e igényeket 
ismerve és megteremtve ilyen hibába nem esünk, viszont legtöbbször túlámyékoljuk őket. Leg
több igazán akkor lesz fajára jellemző alakú és színű, ha a vegetációs időszakában a nap 6-8 
órájában közvetlen napfényben részesítjük. Az Ari(x;arc)us-ok ugyanis mimikri növények, vagyis 
alakjuk és színük a kömyező kőzetekhez, talajhoz, sőt lehulló levelekhez hasonlít, annak érdeke
ben, hogy a tövistelenné vált testüket ne vegyék észie az állatok a száraz élőhelyeiken. Egyetlen 
idősziikukba válhatnának sebezhetővé, amikor ezek a csodálatos és a gyűjtőknek szépséges nö
vények virágoznak. Viszont az állatok ekkor sem fedezik fel a virág alatt rejtőző, talajba mélyedt 
növénytestet, ill. nem érzékelik, hogy a két rész között összefüggés van. Az evolúcióban a feltűnő 
virág sikereket okozott a kaktuszoknak, ez az előny az Ariocaipus-okál is megmaradt, a kiszol
gáltatottságuk dacára, amely utóbbi nem teljes mértékű, hiszen nemcsak beleolvadnak kömye-
zetükbe, valamint elrejtik testük nagyobb részét a talajba, hanem jelentős mennyiségű és jó pár 
alkaloidát is szintetizálnak, ami miatt az őket felfedező őshonos állatok, érezvén e tulajdonságu
kat, elkerülik őket. De ha ez - mármint az elfogyasztásuk - megtörténik, akkor is a többi egyed 
magpnxiukciója, s ilyen módon a faj fennmaradási e.sélyc sokszonisan megtéríti ;iz egyed pusz
tulását. Sajnos, manapság több fajt veszélyeztetnek az ember által tenyésztett, mindent megevő 
kecskék és azok taposása. Alaktani jellemzői a következők. A faj ezen alfajának lapított gömb 
alakú, kékes vagy sárgás-zöld teste, 3-25 cm magas, 4-30 cm átmérőjű, rendkívül változatos 
megjelenésű növény. A spirálisan lefutó korona alakban álló szemölcsei legtöbbször erőteljesen 
behajlanak (a tenyészcsúcs felé) és határozottan hegyesek 2-4 cm hosszúak és 1-3,5 cm szélesek, 
valamint hiányoznak az areolái (tövisrügy-pámái) a szemölcsök csúcsáról. Erőteljes, széles mó
dosult gyökere ún. karógyökere van, s az idős összezsugorodott szemölcsei is a talajban lehetnek, 
a gyökérzet fölött. Virágai 3 - 5 cm átmérőjűek, sárgák, fehéres-sárgák vagy krémszínüek és nem 

file:///peeies


Legszebb kaktuszok cs egyéb pozsgások DEBRECENI POZSGÁSTÁR 165 

annyira a csúcs-közeli axillából fejlödnek (nyár végén, kora ősszel, tehát őszi rövidnappalos), 
mint a másik alfajnak. Az axillái sem annyira szőrösek mint azé. Termése hosszúkás (10-25 
mm), bt)gyó, fehéres vagy halványrózsaszín, amelynek a végén ott található a virágmaradvány, 
s amely a virágzást követő évben alakul ki. Magvai feketék v. sötétbamák. Elsődlegesen 
Tamaulipan tövises cseijc vegetációban él Moterreytól északra és a keleti Sierra Madre keleti 
részén, valamint Tamaulipasban a Jaumave völgyben. A másik alfajtól (subsp. retusus) alakta-
nilag, de elterjedésben is jól elkülönül, amelybe joggal bevonták a korábban önálló fajnak 
tartott A. furfuraceus-t. Jó vízáteresztő, közepes tápanyagtartalmú hővel sterilizált talajban jól 
kel, s bár lassan nő, ha nem öntözzük túl őket, kevés ámyékolással, felnőve 10-15 év alatt 
ivaréretté válnak és vin'tanak. Különlegességük ekkor vitathatatlan szépséggel egészül ki min
denki gyönyörűségére. (65. .v.-. kcp) 

z alkatukat tekintve elég heterogén Matucana nemzetség fajainak tagja talán nem minden 
szemlélőben kelti a legszebb kaktuszok benyomását de, epidotikus (fejlettségben előre 

mutató) bélyegük, vagyis a többség virágának kétoldali szimmetriája, felépítése, mérete és 
színeik alapján már vitathatatlanná válik megnyerő külsejük. A virágok ezen kétoldali szim
metriája, ha nem is tökéletes, több tokon .szintén dél-amerikai, neinzetségnél is kialakult, így 
Oreocereus-oknál, Denmoza-knál Borzicactus-oknál, de az ősibb sugaras virágszimmetria is 
megmaradt az egy Matucana (aureitlora) fajon kívül, a szintén rokon Oroya-knál. Ez a sajátos 
jellegük valószínűleg abból ered, hogy mind a perui Andokban élnek, ahol gyakran kolibrik, 
virágra repülő hányás és kétszárnyú rovarok, ritkábban denevérek táplálkoznak nektárjukból, 
virágporukból és porozzák be őket. Mivel a Matucana-knak tenyészcsúcsközeli, fiatal 
areoláklxM fejlesztett un. apikális (csúcsi) virágaik vannak többségükben hosszú virágcsővel, a 
beporzás érdekében azok az egyedek kerültek előnybe és alapozták meg a fennmaradás sike
rességét, amelyeknek meghajlott némileg a virágcsőre és a maghajlás szinte következménye
ként kétoldalivá vált a takaró- és ivarlevelek szimmetriája, megkönnyítve ezzel a beporzó fajok 
„célzását". A nem egységes testfelépítésnek volt köszönhető, hogy több rendszerező a látszó
lag nem odaillő fajoknak újabb nemzetséget konstruált, így Backeberg a Submatucana, Ritter 
AZ Eomatucana genust írta le és osztotta fél az eredetileg Britton és Rose által megalapított 
Matucana nemzetséget. Végül is a holland Rob Bregman (és munkatársai) tettek „rendef, 
ugyanis megállapították, hogy szinte minden faj rendkívül változékony, minden fajnak hasonló 
a virágszerkezetc (az emli'telt egy kivételnél egyedül a szimmetria nem egyezik meg), hasonló 
a termés és a mag is, tehát a Sub- és a Eomatucana-k is Matucana-k, sőt a korábban 
Borzicactus-ként leírt fajok is Matucana-k. A M. paucicostata is feltűnően változatos megjele
nésű s a képen látható egyednek viszonylag rövid kétoldalra hajló tövisei vannak, de vannak 
felálló hosszú, feketés végű tövisűck is. Fajunk jellemzői a következők. Gyakran sarjad a tövé
ről és csoportot képez. Teste gömbölydedtől a rövid hengeresig változhaL szürkészöld, 7-15 
cm magas és 4-7 cm, átmérőjű. Vastagodó fogyökere rövid. 7-11 bordája van, rövid, egyenes, 
kúpos dudorokra osztott. Tövisei vörösesbarnák, később megszürkülnek felfélé görbülnek 
vagy oldalra hajlanak. 0-1 középtövise 5-30 (40) mm hosszú (idős növényeken a leghosszabb), 
széltövisci (4-8) 5-30 mm ho.sszúak. Virágai kissé hajlottak, karmin-vörösek, (bizonyos rész
letekben narancsosak), 6-(8) cm hosszúak cs 3 cm szélesek. Temiései zöldek, szőrösek 11 mm 
átmérőjűek. Magvai sötétbarnák, nagy szürke köldökkel. Elterjedési területe Peruban a Rio 

Matucana paucicostata F. Ritter 1963 
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Puchca, a Rio Mosna és a Rio Huari völgyei, valamint Maranón 1800 és 28(X) m közötti ma
gasságban. Élőhelyén több más Matucana is él (M. oreodoxa , M . tuberculata stb.), és a leg
gyakoribb növényfajok még körülöttük, a pázsitfűfélék. Könnyen tartható, magról, sarjról jól 
szaporítható, hálás növény, amely nem önbeporzó ezért igyekezzünk más magról kelt fajtársa
kat beszerezni hozzá, és ellenőrzötten beporozni őket vele. Hálássága iniatt mindenkinek csak 
ajánlhatom. (66. sz. kép) 

könnyen tarthatósága miatt rendkívül közkedvelt Gymnocalycium nemzetség fajai többsé-
. á ^ g é n e k virága a fehér és különböző erősségű rózsás szín közé esik, s így a masabb virágszínű 
fajok mindig nagy figyelmet keltenek, s a genus gyűjtői által keresett kedvencek. Ilyen címfajunk 
is, a G. tillianum, amely fénylő vörös virágával talán az egyik legszebb, s dacára annak, hogy faji 
rangjának mivoltát már több, mint híirminc éve éli, még senkinek sem jutott eszébe besorolni 
bármilyen más taxonba. Az élénkpiros virágú fajok (G. baldianum, G. oenanthemum, G. 
carminanthum) közül a G. carminanthum-ra hasonlít a legjobban, és érdekes módon a G. 
baldianum-mal együtt mindhárom faj az argentínai Catamarca tartomány fővárosa körül ill. mel
lette húzcSdó, több mint háromezer méter magas Sierra Ambato hegyláncain él. Míg viszont a G. 
baldianum a G. carminanthum a viszonylag „kopár" lombhullató, alacsony cserjékkel és pázsit
fűfélékkel benőtt és tarkított: oldalain 2200 m magasságig, addig a G. tillianum jól elhatároltan e 
fölött található cc. 2700 méterig. Az alaktani eltéréseiken kívül fontos elkülönítő sajátságuk, hogy 
a G. tillianum függetlenül attól, hogy több száz méterrel magasabban él, a dél-amerikai „tavasz" 
közepén (novemberben) már teljes virágzásban van, mi'g a carminanthum növekedése még meg 
sem indult. Tehát fenofázikus* elkülönülés is létrejött közöttük. 
Röviden bemutatott fajunk alaktani sajátságai: 
Lapított gömb alakú, magános, szürkés-zöld testszínű növény, 10(14) centiméteres magassággal 
és 15(18) cm-es átmérővel. Az idős egyedek általában 15 bordával rendelkeznek. A tövisei erő
teljesek, - különösen intenzív napsütésen nevelve - merevek, frissen fejlődve barnástól a feketéig 
változó színben, amelyek később megszürkülnek, 3 cm hosszúak lehettiek. Középtövise 1 van, 
felfelé hajlik, néha hiányzik. Hét széltövise közül egy lefelé néz és lehajlik, a többi párosával 
oldalra hajlik. A virág 3 cm hosszú és 2,3(3) cm átmérőjű. Tennése nyújtott gömb alakú, zöld, 
érve zöldes-barna. Kiemelendő elkülönítő bélyege a G. carminanthum-nak a kevesebb (6-11) és 
laposabb bordája, a kisebb testmérete (5-6 cm magas, 10-12 cm átmérőjű) a vastagabb, rövidebb 
(2,5 cm), pái-ban álló, nagyobb számú (5-9) áralakú, háromszög keresztmetszetű, vörösesbarna 
széltövisei és a nagyobb (4,5 cm hosszú, 6 cm átmérőjű), kámiinvörös virága. A G. tillianum-ot 
magról nem különösebben nehéz szaporítani, s kétéves magoncokat érdemes erőteljesebb naphoz 
szoktatni, jó légmozgás mellett. 4-6 éves korában válik ivaréretté és nálunk nyár elején, közepén 
nem túl gyakran virít. Nem önbeporzó faj, ezért érdemes 4-6 egyedet tartanunk belőle, és követ
kezetesen összeporozni őket. 2-8 °C között teleltessük, bár kiszáradt talajjal, nyugalmi állapotá
ban a kisebb fagyokat (-4 - -6 "C) is gond nélkül átvészelik. (67. sz. kép) 
Irodalom: Anderson, D. F. 2002. The Cactus Family. Timber Press, Portland. Oregon 

Bregman, R. 1996. The Genus Matucana, Biology and Systematics of Fascinating 
Peruvian Cacti. Rotterdam. A. A. Balkema 

Gymnocalycium tillianum Rausch 1970 

Papp László 
Debrecen 



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

mú szerves-sav (oxálacetát majd alma
sav) keletkezik (tehát itt ezek az első 
fotoszintetikus termékek), majd ezt 
leadva (enzimatikus katalízissel), mi
közben 3 szénatom számú vegyület 
(piruvát) keletkezik a C02-t, az a szén
hidrát szintézisbe (Calvin-ciklus) lép 
be, amelynek ugyanazok a termékei, 
mint a Cj-as növényeknél. A felvevő 
vegyület (foszfo-enol-piroszölősav) 
CO2 affinitása nagyobb mint a Cs
óknál, nincs vagy majdnem kizárható a 
fénylégzés. A párolgás csökkentése 
miatt a légzőnyílásaik melegben zártak 
lehetnek, így a fotószintézishez ill. 
mechanizmus fenntartására is kevesebb 
vizet kell felvenniük. Fontos különbség 
még a C3- növényekkel szemben, hogy 
a folyamat két szövettani részre oszlik 
meg, a CO2 elsődleges megkötése az 
asszimiláló alapszövetekben (mezofil-
lumban), a szédhidrátszintézis (Calvin-
ciklus) a nyalábhüvelysejtek-ben, va
gyis a szállító edénynyaláb körül ki
alakult speciális asszimiláló sejtekben 
történik. Ma tudjuk már, hogy bizo
nyos növényfajok egyedfejlődése so
rán átválthatnak a két különböző foto
szintetikus útra (C3^C4). 

C A M típusú fotoszintetikus út: (A 
Crassulaceae savas (acidus) metabo-
lizmusának kezdőbetűiből) Lényegé
ben a C4-es útnak egy speciális foto
szintetikus típusát jelenti e anyagcsere 
út (részlet), amely elsősorban a száraz, 
meleg (néha csak száraz) területeken 
élő pozsgás növényfajokra jellemző. E 
fotoszintetikus útnak is viszonylag 
kicsi a vízigénye, s abban különbözik a 

C3 fotoszintetikus (anyagcsere) út: 
Többségében a Föld kiegyenlítettebb 
klímájú, (nem száraz és meleg) terüle
tein élő növényekre jel lemző fotoszin
tetikus út. Amikor a szénhidrát (cukor) 
szintézisében (Calvin-ciklus) a légkör 
C02-nek beépítése (ahol egy szénatom
számú a felvevő: ribulóz 1,5 difoszfát) 
két, három szénatom-számú szerves 
vegyület (triózfoszfát) képződését (3 
foszfor-glicerinsav) eredményezi, 
amelyből - többek között - a folyamat 
második részében, utolsó szakaszában 
egyszerű (glukóz, fruktóz, stb.) össze
tett (keményítő, cellulóz) cukrok kelet
keznek. Ezek a növények intenzív meg
világításban, magasabb hőmérsékleten 
az asszimilált CO2 által létrejött vegyü
leteket az un. fénylégzésben (fotóres-
piráció) lebonthatják, csökkentve a 
szénhidrátszintézis hatékonyságát, víz
igényesek, hőmérsékleti optimumok 
10-25 °C A fotoszintézisük helye nem 
különül el az asszimiláló alapszövetben. 

C4 fotoszintetikus (anyagcsere) út: A 
Föld száraz, meleg térségeiben kiala
kult fotoszintetikus út, amikor a C02-ot 
felvevő vegyületből (foszfo-enol-
piroszölősav) egy négy szénatom szá-
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C4-es növényektől, hogy a C O : felvé
tele után a keletkező szerves sav (al
masav) a vakuolumban tárolódik, majd 
nappal - miközben átalakul három 
szénatomszámti vegyületté (piruvát)) -
a felszabaduló C O : belép a szénhidrát-
szintézbisbe és cukrok képződnek be
lőle. Fontos az, hogy itt a CO2 megkö
tés, a szintézis nem térben elkülönülve 
(nem más sejtekben létrejőve) zajlik, 
hanem időben a nap különböző szaka
szában. E fajok (C4, C A M ) a légzésben 
felszabaduló COi-t is hasznosíthatják 
zárt légzőnyílásoknál ugyanis a sejtek 
közötti térből azt is felveszik, beépítik, 
a szintetizálódó szénhidrátjaikba (cuk
raikba). Tehát ez is egy víztakarékos 
hatékony fotoszintetikus út, bár las
súbb mint a Cj-ké ugyanis a napszak 
(éjszaka ill. kora délelőtt és az alko
nyat) egész naphoz viszonyított rövid
sége csökkenti a felvehető CO2 meny-
nyiségét, ezért növekednek a pozsgá
sok relatíve lassan. 

Poíkilohydría: (vagy poikilohidratura: 
ógörög) Azokra a növényekre jellemző 
jelenség, amelyek vízállapota a környe
zet víztartalmától nagymértékben függ, 
száraz időben kiszáradnak, tetszhalott 
szerű (anabiotikus) állapotot vesznek fel 
, s vízhez jutva felélednek, teljes anyag
cserét folytatnak. Vízvisszatartó képes
ségük minimális, regenerációs készsé
gük nagy. Ilyenek a moszatok, a zuz
mók, egyes mohák és harasztok, s né
hány zárvatermő növény. Az utóbbi két 
csoport ilyen tulajdonságú fajai általá
ban száraz hegyvidéki származásúak. 

s két regenerációs csoportjuk közül az 
egyik az elpusztult kloroplasztiszait 
(zöldszíntestek) újra képzik, a másik 
csoport tagjainak a színtestjei nem 
bomlanak el az anabiózisban, hanem 
„felújulnak" és hamar fotószinteti
zálnak. E z utóbbiakhoz tartozik való
színűleg a Blossfeldia liliputana nevű 
kaktusz is. 

Speciális citopla/ma (különleges sejt
plazmák, görög-latin) Esetünkben 
(„ablakos" levelű pozsgásnövények) 
olyan fotószintetikus alapszöveti és 
bőrszöveti sejtekben lévő citoplazmát 
értjük, amelyek fénytörése olyan, hogy 
a benne lévő fehérjék által létrehozott 
struktúrák miatt a első típusú sejtekben 
lévő könnyen mozgó és csoportosuló 
zöld-színtestekre irányítja a napsugara
kat. Ezekben a sejtekben (főleg a bőr
szöveteiben) lévő membránnal határolt 
folyékony anyagcseretermékeket tároló 
sejtüregek (vakuolumok) is, amelyek a 
.sejt öregedésével egyre nagyobbak 
lesznek egy darabig a fény irányítását is 
szolgálják. Cjyakoriak az olyan sejt
plazmák, amelyek a hideg tűrésére át
alakulnak összetételükben és struktúrá
jukban a határhártyákkal együtt. 

Szkari i lkáció: (latin) A vastag és ke
mény héjú magvak héjvastagságának 
csökkenté.sére szolgáló mechanikai 
eljárás, amikor koptató dobban (vagy 
más módon) koptalják, csiszolják, 
vékonyítják e szaporító képletek héját, j 
a víz bejutása és a ktinnyebb csírázás 
érdekében. 






