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Sierkesaőlüienet 
SíUkséges változtatásainkról 

Zusammenfassung'. . Der Cliefredakteur gibt die Ursache an, warum der Vérein an seinein Namen geandert 
liat und der neue Name Gemeinniitziger Vérein von Ungarisihen Sukkulentensanvnlern (Debrezin) wurde. (Viele 
glaubten, aucli im Ausland, dass der Debreiiner Vérein ein Fachiirkel des anderen Vereins in Budapest sei!) Es 
wird mii Bedauem mitgeíeilt, dass eine Erhöhung des Miígliedsbeitrages wegen der teciviischen Entwicklung 
der Zeitsciirift und der Teuerung des Papiers durcligejülirl wird. 

Abstract: The editor-in-cliief gives the reason why tliey liave changed their name into the Nonprofit 
Society of Hungárián Succulent Collectors (Debrecen). (Several people thought abroad tliat the Society 
in Debrecen is only tlie local e.xpert cycie of the one in Budapest.) He must announance a littíe raise in tlie 
member's subscription owing to tlw terimical development of the Journal and to die price ofpaper. 

ár több mint egy éve írtam utoljára e rovatot, amelyben jeleztem, hogy ritkítani fogom 
ezeket az egyesülettel, a feladatainkkal kapcsolatos gondolatközléseimet. Nem feltétlenül 
azért, mert nem volna mit kifejeznem, (bízom abban, hogy az általam megfogalmazottak 

voltak olyan mélyek, hogy aki alaposan elolvasta, megérezte és megértette ezek elkerülhetetlen 
lényegét, még a sorok között is!), hanem azért, mert - hála jó sorsunknak - mindig voltak 
egyebek (könyv- és folyóiratismertetések stb.), amelyeket mindenek előtt megjelentetni sze
rettünk volna a sorukat váró, kiadandó írásokból. Az első, amiért felelevenítem ezt az oldalt, 
hogy ez évtől hivatalosan megváltoztattuk a nevünket „Magyar Pozsgásgyüjtök Közliasznú 
Egyesülete (Debrecen)"-re, amelyről az összehívott közgyűlésünk döntött. Lelkünk szerint 
nem volt „könnyű" ezt megtennünk, de így kellett cselekednünk, ugyanis - dacára annak, hogy 
minden kiadványunkban, az Interneten stb. több nyelven is jeleztük, hogy önálló egyesület 
vagyunk - úgy itthon, mint külföldön nem mindenki érzékelte megfelelően a szuverenitásun
kat, amely létünk legfőbb alapja. Ennek a kihangsúlyozása továbbra sem más egyesUlet(ek) 
rovására történt, sőt éppen ellenkezőleg, azok és tagságunk nagyrabecsülésének megerősítésé
re. Tudom több tagtársunk megkérdőjelezi ennek helyességét vagy fontosságát, - erre csak azt 
mondhatom, hogy az egyesületünk nem változott meg, csak a neve némileg, s abban is - bár 
zárójelben van - a „Debrecen" kihangsúlyozott, s bárki ír a régi nevünkre, ugyanúgy megért
jük, mint annak előtte, és ha lehet, még büszkék is vagyunk erre az eredetre! (Ezt a hagyomá
nyos nevet hirdetjük a jelvényünkön is az elkövetkezendőkben. Számos egyesület, folyóirat 
jelöli korábbi alapítói nevét vagy címét, amely része annak a tudatnak, amely róla kialakult!) 

A másik, amiről írni szeretnék (amelyet végképp nem örömmel teszek!), hogy jövő évtől 
(2004) a papír-árak emelkedése (infláció) miatt sajnos kénytelenek vagyunk tagdíjat emelni. 
Közgyűlésünk ezt a felemelt értéket háromezer forintban határozta rneg, amelyben továbbra is 
benne van a folyóirat ára. A papír-áremelkedés mellett ennek az is oka, hogy a nyomda egy 
technikai részlet (montírozás) kiiktatásával tudná ugyanannyiért vállalni a nyomtatást. Ezt egy 
magasabb szintű, sokkal jobb lehetőséggel tudjuk pótolni (minden oldal levilágításával). így 
előttünk is - képszerkesztésben, tördelésben, szerkesztésben - látványos távlatok nyílhatnak 
meg, aminek az eredményeképpen mindenki megértésével találkozhat ez a kénytelen lépés. 

Remélve, hogy a jövő évi első számunkkal bebizonyíthatjuk, hogy megérte megtennünk 
ezeket a változtatásokat, kívánok minden egyes olvasónknak, gyűjtő- és embertársunknak a 
Teremtőtől áldott karácsonyt és békés, boldog, egészségben és virágzó növényekben gazdag új 
esztendőt! 

Papp Lász ló 
A MPKE elnöke - főszerkesztő 
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KÚLÓNUGESKERUK 
TIRVEZÉSE-

s — 
A könyv címe a pozsgá-sgyüjtök érdeklődési körétől látszólag 
távoli témát jelöl meg, de ha elmélyedünk e sajátos kerttervezé
si műben, vagy legalább a tartalmát alaposan végigolvassuk, 
rájöhetünk arra, hogy az előbb említett hobbit űzőknek is tart 
érdekességeket, számukra telhasználhatőt, már csak azért is, 
mert ez az emberi kör szereti a növények más életmódú cso- I I 
portjait, s a kerteket is. 
A hazánkban az utóbbi ötven évben megjelent kerttervezési könyvek (Ormós művétől Schmidt 
Gábiiréig, angol szerzők pl. Brooks stb.) - ha együtt mind nem is, de egy-egy részletével más és 
más mű - foglalkoztak e területekkel, de nem ezzel a szemlélettel és nem ennyire speciálisan. 
Főbb részekben érinti a kert történetét („Történelini visszatekintés"), „A kerttervezés mai fela
datait". „A kert, mint alkotás"-t élettelen és élö elemeivel. [Kbben a részben találkozunk szub
jektíven, mégis dicséretesen a mocsári mályva (Hibiscus moscheutus subsp. palustris) kiemelé-
.sével.] 
E főrész „Az évelő növények" és „Tetökertek" című alfejezeteiben találjuk meg azokat a leg
gyakoribb fajokat és felhasználhatóságukat, amelyek bennünket, pozsgásked ve löket legjobban 
érdekelnek. Az utóbbi alfejezet, s annak extenzív formája, amely a lapos tetejű társasházakba 
„szorult" pozsgásgyűjtöknek is tanácsot ad (hozzánk kb. 10-15 éve jutott el ennek a lehetősége 
és megoldásai, főleg német nyelvterületen, annak már kb. 30 éves múltja van), de az elhibázott 
lépésként az „egész" kertjüket lebetonozóknak, ha közben meggondolták magukat, lehetőséget 
ad betonfelületek zöldebbé alakítására a pozsgások (Sedum, Sempervivum. Orostachys, 
Opuntia, Escobaria, etc. fajok) és az itt leírtak segítségével. 
Hasonlóan jő gondolatnak tartom a bambuszfélék ilyen körben való alkalmazásának propagálá
sát is. Fontos rész a környezetvédelem, tájvédelem, ami nélkülözhetetlen létünk mesterséges 
élökömyezetében is, melyben megint csak kiemelt lehetőséget kap az idegenforgalomban való 
részvétele a tervezésnek, kertépítésnek, s fenntartásának, ezen belül az elengedhetetlenül szük
séges, „szűkített" növényvédelem és tápanyag-utánpótlás. 
Az utolsó, főrészben közel ötven kerttervet mutat be a szerző a könyv címének megfelelő széles 
sprektrumban. A megismertetett, sok alkalmazható új (és régebbi) növényfajok és fajták, a jó 
szemlélet, a lehetőségekhez képestje ez irányú ismeretek közlése mellett néhány kisebb hiba és 
következetlenség is „színesíti" e müvet (több névelírás, fén>szenn>ezés fel nem vetése, a ha
zánkban élö minden védett fajnál jelölni kellett volna e törvényi sajátságát, nem csak eg>'esek-
nél). Mindezek talán nem csökkentik a könyv tartalmi és stilisztikai értékeit, ezért ajánlom min
den kertszeretö gyűjtötársamnak. 

Papp László 
Debrecen 



Spanyolorsiágkaktusiosmámloklielyel IV. 
Zusammenfassung: Der viel reiseiide junge Autor kam jetzt in eine berüiunte Kakteengartnerei, in der er 
ein sonderbares Erlebnis unter den dort das ganze Jalír frei gezUclilelen Sukkulenten Itatte. 
0 
Abstract:. Tlie yoimg frequently travelling autlior reaclied a reinaricahle cactus garden wliere lie sliared 
specific view seeing cacti grown in tlie open air. 

ACosta Blanca botanikus keretjének parkolóját elhagyva ismét rákanyarod
tunk a rendkívül forgalmas 332 számú főútra, melyről a megfelelő leágazás

nál a kontinens belseje felé vezető útra fordultunk. Gyönyörű hegyvidéki táj tárult 
elénk, mintegy előre vetítve a reánk váró „szerpentines kalandokat". Mit mond
jak, nem kellett csalódnunk. A kezdetben nem túlságosan magas hegyek között 
kanyargó út mentén a meglehetősen aktív mezőgazdasági tevékenységnek ered
ményeként nagy területeket borító füge, narancs, citrom ültetvények húzódtak az 
út mindkét oldalán, sok esetben a hegyoldalakra is felkapaszkodva. Voltak olyan 
gazdaságok - főleg füge termelők - melyek teljes beültetett területüket gigantikus 
méretű hálóval borították, távolról olyan hatást nyújtottak, mintha az ember óriási 
növényházakat látna. Rögtön elkezdtünk találgatni e szokatlan termelési módszer 
miértjével kapcsolatban, az igazság azóta sem derült ki pontosan, bár azért van 
egy-két tippem. Ott jártunkkor éppen szüretelési időszak volt; rengetegen szedték 
a fügét és a narancsot. Egy-egy ültetvény bejáratánál ugyanúgy árulták a frissen 
szedett gyümölcsöket, ahogyan azt hazánkban nyár végén a gyümölcsösök előtt 
elhaladó utak mentén látni. A célállomás egyébként egy Callosa d' En Sarriá nevű 
kisváros volt, mely igazolta az előzetes várakozásaimat a maga utánozhatatlan 
mediterrán hangulatával. Még elindulásunk előtt a térkép fölött görnyedve azon 
töprengtem, vajon hogyan fogom megtalálni a kertészetet, melyről korábban 
gyűjtött információm mindössze a Cactus D' Algar névben merült ki. Beérve a 
városba örömmel tapasztaltuk, hogy nyoma sincs a tengerparti településeken 
megszokott túlzsúloltságnak, hangulatos, nagyon keskeny utcákon haladtunk a 
városka belsőbb régiói felé, miközben árgus szemekkel figyeltük a szélvédő mö
gött felbukkanó táblákat, útmutatásban reménykedve. Nos, hát ez - már mint. a 
remény - hal meg utoljára hangzatos szólással élve hirtelen azt vettem észre, hogy 
kétségbeesve keresem magamban a spanyol szavakat, hogy valakit megkérdezzek 
a helybeliek közül útbaigazítás céljából. (Úgy vélem, a kétségbeesve jelző hűen 
tükrözi a hispán nyelvbeni sajnálatos hiányosságaimat. Az angollal valamivel 
jobban boldogulok, de egy ilyen, viszonylag turista mentes vidéken ennek hasz
nálhatósága a meglehetősen reménytelen kategóriába tartozik. Hogy erre végül 
nem került sor, az egy viszonylag kicsi, de félreismerhetetlenül kaktuszt ábrázoló 
tábla felbukkanásának volt köszönhető a városközpontban, a helyi viszonyoknak 
megfelelően kialakított keskenysávú körforgalomban. Örök rejtély, hogy egy jól 
megtermett busz vagy teherautó, mely betéved ide, miként boldogult szorult hely-
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zetében. Követtük az iránymutatást, szlalomozva a szűk utcákban, nem egyszer 
autónk épségét kockáztatva. Szinte egyik pillanatról a másikra a városon kívül 
találtuk magunkat egy tipikus hegyi úton, mely megállapítással annak szélességé
re szeretnék rávilágítani. A következő sárga, kaktuszos szimbólumú táblán 3 km-
es távolság volt megjelölve a kertészetig. Hogy az utazók védőszentje éppen hol 
járt és mit csinált ekkor, az rejtély, bizonyára ennek tulajdonítható, hogy az utolsó 
leágazásnál - legalábbis ekkor még azt hittük ez az utolsó - útlezárás volt érvény
ben teljes felületű aszfaltozás miatt. Mit ad Isten, nekünk pontosan ezen a lezárt 
úton kellett volna továbbhaladnunk! Az egyébként roppant szimpatikus és segítő
kész forgalomirányító emberke kétségbeesésünket látva már-már pantomim ele
meket is bevetve próbálta elmagyarázni a kerülő útvonalat, bizonyára mondanom 
sem kell, egy árva szót sem értetünk az egészből. Ekkor vette kezdetét az ismerd 
meg a környéket mozgalom, melynek okán valóban bejártuk a vidéket fügeültet
vények között bolyongva, mintegy háromnegyed órán át keresve a többiek által 
addigra már bizonyosan többször elátkozott kertészetet. Az már egyenesen a cso
da kategóriájába tartozott, mikor a már jól ismert tábla fogadott bennünket egy 
útkereszteződésben. Tanúsága szerint még 500 m-t kellett autózni a célállomásig. 
Azon nyomban mennyei boldogság kerítette hatalmába a társaságot! Itt már az út 
meredeken haladt felfelé, jobbról, balról nagy parkolókat, éttermeket láttunk, ahol 
bizony jó néhány turista ült az asztaloknál. Kissé csodálkoztunk, hogy a „semmi
ből" hirtelen újból egy idegenforgalmi látványosságba csöppentünk. Később kide
rült, a hegyek között egy fantasztikus vízesés csábítja a látogatókat. Erre a kihí
vásra az infrastruktúra gyorsan reagált, gomba mód elszaporodtak a turisták ki
szolgálására szakosodott létesítmények. Tovább haladtunk a következő dombtető 
irányába, melyre felérve szinte mellbevágott a bennünket fogadó látvány. A par
koló melletti rézsűn a következő felirat volt olvasható: Cactus D' Algar. Ez így 
önmagában talán nem nagy mutatvány, az viszont már annál inkább, hogy az em
lített név 20-30 cm-es átmérőjű Echinocactus grusonii-kból volt „megírva", sor
minta gyanánt pedig néhány Pachycereus pringlei-t ültetett a leleményes ker-
tészlf/. sz. kép) Bevallom, ilyet még soha nem láttam, és azonnal megragadott 
egyediségével. Leparkoltunk, szemeim már az óriási növényházakat keresték, 
nem sok sikerrel. Mindössze két igen impozáns faház és egy magas „virág
kerítés" leanderből volt látható. Hirtelen jött bosszúság tört rám; lehet, hogy fe
leslegesen bolyongtunk kaktusz kertészetet keresve? Bár a grusonii „tinta" re
ményre adhatott volna okot. Belépve a faház ajtaján egy kaktuszos boltba csöp
pentem. Volt itt minden ezzel a témával kapcsolatos árucikk, kaktusz lekvártól a 
kerámiákon keresztül a kaktuszos kalapokig, pólókig, egy nem volt: növény. A 
kasszánál tevékenykedő aranyos, ifjú hölgynél érdeklődtem. Mondván, én egy 
kaktuszkertészetet keresek. Ö elnevette magát, majd kimutatott az eleddig szá
momra valamilyen oknál fogva fel nem tűnt ablakon. Kipillantva azon hihetetlen 
panoráma tárult elém, mely felülmúlta legmerészebb álmaimat is (főként annak 
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tudatában, hogy egy átlagos spanyol kaktuszkertészetre készültein rá). Az alattunk 
húzódó domboldalon és a völgyben kaktuszok i l l . pozsgásnövények óriási tömege 
fürdött a délutáni verőfényben. Tehát mégsem járok rossz helyen, kalandra fel! 
A három eurós belépődíj kifizetése után elindultam felderíteni a kertészetből kaktusz
parkká ..változott" területre. Kilépve a csinos kis faházból balkéz felől egy foként 
Ferocactus egyedekkel l-)enépcsített, meglehetősen egyéni felfogásban épített sziklakert 
vonzotta mágnes módjára a tekintetem, lévén, hogy kedvenc nemzetségemet annak 
szebbnél-szfibb példányai képviselték. Azonnal kiszúrtam közülük a csodaszép, hal
vány, fehéres rózsaszín virágját éppen ekkor bontogató Ferocactus macrcxliscus-t.(2. s:, 
kép) így ő lett az első fotómodell a kertben. Különösen örültem, hogy sikerült virágzás 
közben elcsípnem, ugyanis kis hazinkban ritkán lehet találkozni virágzó példányokkal. 
Mondhatni, biztatóan indult a látogatásom, meg is jegyeztem magamban, hogy ameny-
n\ iben a folytatás is hasonló lesz, akkor újfent nagyszerű élményekkel gazdagodhatok. 
Kissé előre szaladva nyugodtan kijelenthetem, egy cseppet sem csalódtam. A sötétszür
ke, apróra zúzott bazaltszerü kőzettel megszórt ösvényen megtettem első lépéseimet a 
kert belseje felé. A panorámával egy.szerűen nem tudtam betelni! A kert legmagasabb 
|xintján álltam, alattam elterülő lankákon az imént említett ösvény kígyózott minden 
irányba, egyúttal elválasztva egymástól, így külön szekciókra tagolva a sziklakerte-
kct.r.í.v,-. kép) 

3. kép A kert látképe 
IDIÓ: Tóth Norbert 

A távolixíl minden egyes |X)nt. illetve alakziit \alamilycn po7.sgás növényt sejtetett. Az 
egésznek hihetetlen szép hátteret adott a nem is oly távol emelkedő 1000 m feletti csúcsok
kal az ég iráinába törő heg>'vidéki táj. Miután kigyönyörködtem magam, folylattam az is
merkedést a kert lakóival. Rögtön mindjárt a eristata pozsgások gyiijteményével.f4 sz. kép) 

file:///alamilycn


176 DEBRECENI r07SaÁSTÁR Spanyolország kaktuszos /arándokliclyi'i 

4. kcp A eristata pozsgások gyűjteményének részlete 

Köiülbelül 20 m"-es területen számtalan, 
ritkán látható eristata sorakozott egymás 
mellett. Kiragadva ntíhány faj nevet a teljes
ség igénye nélkül, íme néhány: Main-
millaria spinosissima, M. geminispina. 
Marshalkxcrcus thurberi, jónéhány általam 
meghatározhatatlan Opuntia és Euphorbia. 
A különös csapat után egy legalább l(K) m 
hosszú, enyhén lejtős ágyás következett, 
mely a járdából egy alacsony, úgy 4() cm 
magas apró szikladarabokból kirakott tám
fallal volt kiemelve. Elöl alacsonyabb kak
tuszok - Lobivia-k piros virágruhában, (5. s:. 
kcp} Astrophytum-ok, Nolocactus-ok, {l.l s-. 
/̂ (•/ijMammillaria-k - mögöttük pedig ma
gas, oszlopos növények voltak szinte erdő-
szerüen beültetve, föként a szinte cg.színkék 
testű Pilo,s(x;ereiis azureus-ok, oldalukon 
kettényilt, sötétlilás tennésekkel, vitték a 
prímet. 

Fotó: Tótlt Norbert 

.S. kép Ix'liinopsis n 
Foto: 1 olh Norbert 
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6. kép Mclocacliis azurcus liatal cephaliunnnal 
I'otó: Tólh Norhcrl 

Mellettük elsikló tekintetem egy olyan 
növény-csapaton állapodott meg, mely
nek puszta látványától hirtelen elakadt a 
lélegzetem. A megközelítőleg 30 m'-es 
területen sűrűn egymás mellé ültetve ren
geteg, cephaliumos Melocactus példány 
ejtette ámulatba a hozzáértőbb látogatót. 
(6. sz. kép) Minden bizonnyal a laikusabbak 
értetlenül szemlélték a tátott szájjal bá
muló fanatikus kaktuszgyűjtőket, akik kis 
túlzással gyökeret eresztettek a járdát bo
rító kőzetszőnyegbe. Nos, ennek oka 
meglehetősen prózai; kevés szukkulen-
seket bemutató gyűjteményes kert büsz
kélkedhet ehhez fogható méretű, szabad
ba telepített dinnyekaktusz kollekcióval. 
Később megkérdeztem, egy ezen a kör
nyéken élő ismerősömet, hogy a telek 
mennyire hűvösek. 

k^p NUKK,1^l^l^-ok. Notocaclus-ok és tialal oszlop kaktuszok 
Ioto: loth Norbert 
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Erre a következő választ kaptam: kissé kellemetlen a téli időjárás, mikor a hőmérő hi
ganyszála felülről közelíti a + 10 "C-t, de megnyugtatott, ez csak néha fordul elő, így 
egész jól ki lehet bírni a teleket! A válasz hallatán némileg morcos lettem, hogy ő „elé
gedetlenkedik" miközben nálunk például a tavalyi télen egymás után pusztultak el a 
szívósnak vélt télálló kaktuszaim a - 20 "C-nál is hidegebb időben. 
Ezek a Melocactus-ok mindenesetre jól bírhatják a viszontagságokat, mert egész
ségesnek, életerősnek tűntek. Összesen két fajt ismertem fel közülük százszázalékosan; 
ezek a M. azureus és a M. glaucescens voltak, de rajtuk kívül még legalább hat faj kép
viselői dacoltak „zord" időjárással. Miután sikeresen leapasztottam a fényképezőgépem 
memóriakártyájának szabad kapacitását, nehezen bár, de továbbálltam. Következő 
hosszú métereken át különféle oszlopkaktuszfélék meredeztek ; süldő, maximum 1 in 
magas Pachycereus pringlei-k, (7. .v- A:<'/7jhajas Oreocereusok, (S. sz. kép) fiatal magoncko
ruk utolsó éveit taposó Neobuxbaumia euphorbioides és hatalmas, több méter magas 
Marginatocereus marginatus-ok, melyek nem kis örömömre szemmel láthatóan virág-
zási időszakuk kellős közepén tartottak. Most láttam életemben először a faj barackvi
rágszínű ékességeit! (9. sz.. kép) 

S. kcp ()rci)ccrciis psciiilülüssulalus 4. kcp Marginaloccrcu.s inaigiiiatus virága 
Fotó: Tóth Norbert Fotó: Tóth Norbert 

Előttük nagy csapat rendkívül hosszú, szinte hajszerű élénksárga tövisruhába öltözőn 
Notocactus leninghausii tanyázott. Nem sokkal távolabb Rebutia-k, törpe termetű 
Mammillaria-k kisebb csoportjai tűntek fel, közöttük elvétve Sulcorebutia-kra buk
kantam, melyen inár nem is csodálkoztam az eddig látottak alapján. 
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12. kcp I crocacliis licrrerae csoport 
Fotó: Tóth Norben 
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A jobb kéz felől lévő sziklakertben igazán változatos pozsgás kavalkád tárult a lá
togató elé. A kert felső szegletében kialakított ágyás központi növénye egy V-
alakban elágazó Yucca volt,(/0. sz. kép) „alattvalói" a Ferocactus herrerae és a 
Cycas revoluta jól megfértek egymás mellett. Bár a királyi rang a F. herrerae-nek 
dukált volna, mivel nagy sárga terméseiket a tetejükön körbe koronaként visel-
ték.í/2. sz. kép} Innen egy hosszú ágyás indult a domb alja felé, melynek alig lát
szott a vége. A lejtőn kb. húsz párhuzamos, katonás sorba 20-30 cin-es átinérőjü 
Echinocactus grusonii-k voltak beültetve, számukat több százra(!) becsültem, és 
ez úgy vélem egyáltalán nein túlzó.f//. .v- kép) Bevallom, láttam már barangolá
saim során néhány nagyobb „anyósülés" csoportot, olykor óriási példányokból 
állót is, de ez a gigászi hadsereg páratlan a maga netnében. A „nagy testvérek" 
szomszédságában egy viszonylag kicsi alapterületű sziklakertben igazi kuriózum
ként a faj tövis nélküli példányaiból álló társaság bújt meg. A 6()-7{) cm-es falka-
vezért, melyet virágzás közben sikerült elcsípni, hűséges csibecsapat gyanánt 
vették körbe elszórtan a hozzá képest parányi, kb. 15 cin-es kicsinyei. 

13. kép A pompás \ iiagú Notocactus iiebelmannianus 
I'otó: Tóth Norbert 

Folytatjuk! 
Tóth Norbert 

Debrecen 
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2003/4. 

Az áprilisi szám elején Edwina Pfendbach számol be 
arról, hogyan találtak egy új Melocactus populációt 
Kubában. Los Cercsos mellett. Az ismeretlen 
növényeket később a Melocactus acunae csoportba 
sorolták be. • Hosszú virágzási idejű (ináj.-júl.) Lobivia 
saltensis var. inulticostata-ról olvashatunk J. Ettelt 
írásában a „Beinutatjuk" rovatban. Tipikus Lobivia-
virágja van és egyszerre egyet, tnaximum kettőt nyit ki . 
• Egy nagyon érdekes növényről, a Calibanus hookeri 
(Lemaire) Trelease-ről ír T. Brand, fényképen beinutat 
egy ma is élő, 1905-ben gyűjtött példányt is. A faj szaporításáról és tartásáról 
is olvashatunk. • B. Ditsch arról számol be, hogy néhány szukkulens növény 
CITES besorolása változott, például a Scierocactus nyensis bekerült az 1. 
függelékbe. • A középső oldalakon a Ferocactus emoryi és a Huernia zebrina 
leírását olvashatjuk S. & K. Breckwoldt valamint W. Niemeier 
tolmácsolásában. • Egy különösen veszélyeztetett faj, a Duvaliandra 
dioscoridis történetét, részletes leírását találjuk U. Meve cikkében, szép 
fényképekkel illusztrálva. • S. & K. Breckwoldt írásukban beszámolnak az 
Echinocereus tnapimiensis élőhelyének felfedezéséről. • Az olvasó 
figyelmébe ajánlja, röviden beinutatva D. Herbel a következő fajokat: 
Echinocereus stoloniferus subsp. tayopensis, Euphorbia aggregata, 
Turbinicarpus ysabelae, Rebulia violaciflora, Crassula corymbulosa. Paródia 
rutiians. • J Leiner a Haageocereus versicolor sikeres virágoztatásához 
szükséges körülményekről ír. • Az áprilisi szám végén D. Herbel ajánlásokat 
ad a szukkulens-gyűjtemény áprilisi teendőivel kapcsolatban. 

2003/5. 

A Lophophora jourdaniana besorolásával kapcsolatos 
problémákról olvashatunk P. Hansen cikkében. Vajon 
külön faj-e, vagy a Lophophora williamsii változata, 
esetleg hibrid? A szerző szerint valószínűleg egy 
hibridről van szó. • G. Delanoy írásában bemutatja a 
Melocactus acunae csoportot. Felhívja a figyelmet arra, 
hogy egy nagyon változékony fajról van szó, melynek a 
különböző élőhelyeken különböző változatai élnek. • 
Az Echinocereus palmeri új alfaját ismerteti W. Rischer, 
Echinocereus palmeri subsp. escobedensis néven, szép 



Folyóiratszemle DEBRECENI POZSGÁSTÁR 182 

fotókkal illusztrált cikkében. Olvashatjuk az új alfaj leírását, a 
megkülönböztető jegyeket táblázatos formában is ismerteti. • A tartásra 
ajánlott fajok közül az Astrophytum asterias, Adromischus pocllnitzianus. 
Mammillaria heidiae rövid leírását találhatjuk D. Herbel-től. • A Thelocactus 
laussieri és az Euphorbia capsaintemariensis ismeitetését H. Müller és J. 
Ettelt, valamint M . Hills és J. P. Waldner tollából olvashatjuk. • J. Etter és 
M . Kristen fényképekkel gazdagon illusztrált cikkben mesélik el a 
Pachyphytum kimnachii megtalálására szervezett expedíciójuk történetét, 
amely alatt sok pozsgás fajt találtak és fényképeztek. • A Phoenixben (USA) 
található Desert Botanical Gardenről ad rövid áttekintést T. Bolliger. • A 
májusi tennivalókiól ír D. Herbel a szám végén, felhívja figyelmünket néhány 
buktatóra az öntözéssel, pikírozással, a telelőből való kihordással 
kapcsolatban. 

2003/6. 

A taxonómiai részben a Ferocactus echidne i'ij változatáról 
olvashatunk (Ferocactus echidne var. rhodanthus) (í. 
Unger munkájában. • Az Alpokban található 
Sempervivum fajokról P. Neef, H. Kutzelnigg és G. B. 
Feige tolmácsolásában kapunk információkat. Közlik a 
fajok terepi megkülönböztetéséhez szükséges kulcsokat 
is, illetve a fajok, alfajok fotóit. • J. Ettelt a Pleiospilos 
bolusii-t ismerteti. Érdekessége, hogy a virágja kókuszra 
emlékeztető illatú. • A pozsgás-kártyákon a Mammillaria 
grusonii és a Paródia nivosa leírása található W. Niemeier 
és A. Hofacker tollából. • Az Echinocereus engelmannii subsp. munzii Dél-
Kaliforniában talált élőhelyéről ír H. GeiBer. Véleménye szerint az 
Echinocereus engelmannii alfajai nincsenek megfelelően tisztázva. • 
Negyvenévnyi kísérletezés tapasztalatait osztja meg velünk D. Schaferle az 
oltásra használt alanyokkal kapcsolatban. Jó áttekintést kapunk a különböző 
fajok használhatóságáról, tulajdonságairól, problémáiról. • D. Herbel 
gyűjtésre ajánlja és röviden ismerteti a következő fajokat: lichinocereus 
viridiflorus subsp. davisii. Sedum pachyphyllum, Escobaria hesteri, 
Mammillaria pondii subsp. maritima, Aloe broomii. Paródia concinna subsp. 
concinna. • A szám végén a júniusi teendőkről olvashatunk D. Herbel 
tollából. 

Dr. Csajbók József 
IX-brcccn 



„legszebb" kaktuszok és egyéb pozsgások 

Zusammenfassung: Die Veifasser griinilen eine Kolumne - zu derer Schieiben sie auili andere anregen -. 
Hl der .\ie niil Itestimmler Suhjeklivilíil stluine Sukkuknien darslellen und lyeziiglieh dicsér auch inieressante 
Angahen. ihre kullurhistorische und sonstige liedeulung bekanni gebén. 

Abstract: ICslablisliing a column die aullior encourages iidwrs lo iniroduce llieir .\ucculenls whicli are spe-
cially nice for ílwm. Moreover Iw gives inwresung infonnation aboul diese species eniering upon llieir im-
porlancc in tlw cidluial liistory and in otherfields. 

Crassula pyramidalis THUNB. cv. Buddha Temploma 

Előbb a Crassula neinzctségről néhány gondolat. Jelenleg több, tnint 
300 faja isnieil. niajdnetn az egész Földön megtalálhatók, legna
gyobb részük azonban Afrikában honos. A név a latin crassus, vas
tag, htjsos szóból származik, ainely a fajok többségének pozsgás 
voltára utal. Hajtásaikon a levelek többnyire átellenesek, gyakran le-
\éltiyél nélküliek, egyes egyedeken pikkelyszerüek. Virágzatuk -
tnint a varji'iháj féléknek általában - bogas virágzat, termésük tüsző-
csoport. tiélia tok. Jól fejlcídő, könnyen nevelhető pozsgásaink közé 
tartoznak. A nyári időszakban sok napsütést, bőséges levegőt igé
nyelnek, ezéil nagy részük sz.abadban vagy erkélyen is tartható. 
Fontos a rcnd.szeres öntözés, de csak módjával. Télen sziraz, hűvös (+5 és +10 "C), de 
\ilágos heljcn tailsuk őket nagyon-nagyon mérsékelt vízadagolás mellett. Falajuk jó 
vízáteresztő, hotnokos legyen, ám az idősebb növétiyek szeretik a kicsit kötöttebb ül
tető-közeget is. Szaporíthatok magról vagy dugványról. Utóbbi lehet fejdugvány, haj
tásdugvány, vagy levéldugvány, tnelyeket csak a tnetszlap beszáradása után tűzdeljük 
ki alig ned\e.sen tatlott folyami homokba. A meggyökeresedettekel elültethetjük a ineg-
felelő talaj keverékbe cserepekbe, atniket legalább egy hétig tartsunk félámyékos, szél
védett helyen. 

A Crassula pyratnidalis Afrikában Katroo és Natnaqualand száraz, sziklás területén 
élő, akár 10 cm nagyságú növény. A süKín, cserépszerűen egytnáson álló, háromszög
letű levelek hónaljában számos szőr, moholy található, tnelyeknek az a feladatuk, hogy 
felvegyék a nedvességet, ami hamiat fomiájában a levélszéleken gyűlik össze. Szép, 
tiszta fehér virágai enyhén fűszeres illatúak és viszonylag sokáig nyílnak. (A képen 
látható saját növényem pl. 3 hónapig virított!) 
A magvak beéié.se után .sajnos elpusztul a növény, de ha a nern virágzó oldalhajtásokat 
letnetsszük, és homokba legyökereztetjük, ezek a részek is virágba borulnak eg>' idő 
után. A címlapon látható példány egyébként termesztett változat (mutáns), amit, hajói 
tudom japán botanikusok kreállak ill. válogattak ki és a Buddha Temploma nevet adták 
kétségtelenül látvátiyos „gyetineküktiek". 

Horváth László 
Debrecen 
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A Welwitschia csodálatos uilága 
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des Niihrlxidens und die Pllegemöglicitkeilen von der oben genannlen, monotypischen An mit 
aufierordenllicher Tüehtigkeit dar. 

Abstract: Wriling a detailed ariiclc llie autlwr telis us aboití ihe foriiuition oflhe iiunuuypic luibitat ofihis 
species ahove, its geography, origin, relalionsiiip. evolulion. consiruction, caracterislics of ils liabilat and 
he reporis the possibililies of its cullivation. 

növényvilág talán legkülönlegesebb növénye a Welwitschia. amely pKV,s-
^ ^ gásnövény létére egyetlen inás szukkulens növényhez sem hasonlítható. Földünk 
egyetlen helyén, a Föld szárazföldi felszínéhez viszonyítva kis területen, az afrikai Namib 
sivatagban, atinak is a legszárazabb, legforróbb ré.szein találhatók legősibb és nagyobb 
számij populációi. A fajnév (mirabilis) jelentése .szerint a növény csodálatos, mely jelző 
tökéletesen illik növényünkre. Csodálhatjuk magas kort elérő példányait, a legszárazabb 
sivatagi körülmények között kialakult tekintélyes inéreteit és hatalinas, zöld leveleit, 
ainelyek első megpillantásra a trópusi, szubtrópusi nagy méretű levelekkel rendelkező 
növényre emlékeztetnek. Ezeket látva rögtön felvetődik bennünk a kérdés, s e kérdésben 
rejlik a növény legegyedUlállóbb tulajdonsága. Miért pont ilyen körülmények között és 
ilyen helyen él ez a növény? A kérdés megválaszolá.s<íhoz előbb ismerkedjünk meg azzal 
a területtel, ahol a W. mirabilis él, a Namib sivatagban. Földünk talán legkietlenebb tája 
Délnyugat-Afrika Atlanti óceán parti sávjában húzódik, Angola, Namil^ia és a Dél-Afrika 
Köztársaság területén, de nagyobbik része Nami'biában található. Kiteijedését, határait 
nem egységesen ítélik meg. Vannak, akik szerint hos.sza 18(X) km és északon Benguella 
városnál kezdődik és délen az Oranje folyónál végzcxlik. Mások szerint hossza 1900 km, 
északi határa az angolai Namil? városa, míg déli határa a Dél-afiikai Köztársaságban talál
ható Olifants folyó. Szélességét is különbözően ítélik ineg. Az óceán partjától számítva 
szilessége egyesek szî rint 50-150 km, mások szerint 130-160 km mélyen terjed a száraz
földbe. Az viszont tény, hogy észak felé szélessége fokozatosan csökken. Nevének jelen
tése hottentotta nyelven „terület, ahol setntni nitics". lerülete meglehetősen sík, mcKböl 
elöszórtan magátiyos, meredek oldalú hegyek emclkedtiek ki. lízek kö/ül Icgmaga.sabb a 
Brandberg 2606 m-es magasságával. A sivatag felszíne a tengerparttól a szirazföld felé 
fokozatosat! emelkedik lépcsősen kb. 1000 tn magasságig. Ezért vízfolyásai keletről nyu
gat felé tartanak és többségük meredek oldalú, inély szurdokokat vájt ki inelyek igen 
látványosak. E folyók közül csak néhány éri el az óceánt, így északon a határt is kijelölő 
Kutiené, délen pedig a szintén határfolyó szerepét betöltő Oranje, amely nevét narancsvö
röses hordalékától megszínezett vizétől kapta. 

A többi folyó mind időszakos, kisebb vt'zliozammal. A látványosabb szurdokokat mégis 
ezek alakítottál ki. Közülük legnevezetesebb a Fish River, melynek hossza több mint 
8(X) km és a sivatagban 5(X) m mély, néhol 20-25 km széles és kb. 130 ktn hosszú ha
talmas völgyet alakított ki, melyet a Grand Canyon szurdokához hasonlíthatunk. Medre 
azonban teljesen száraz, hiszen a 4-5 évente bekövetkező esőzés vizét 2-3 tiap alatt 
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levezeti. Elképzelhetjük ezt az óriási áradatot, amit lefelé hömpölyögve minden útjába 
esőt elmozdít, elsodor és elpusztít. Az áradat lezúdulása után a meder ismét évekre ki
szárad, csupán alsó szakaszában találhatók olyan, a legszárazabb időben is megmaradó 
tavacskák, de inkább nagyobb pocsolyák, amelyekben halak élnek, hnen kapta a ,JHal-
folyó" nevet. Ritkán szállít vizet a Tsanchab folyó is melynek vize - már amikor van 
benne - és vele együtt szurdokvölgye Sesriemnél tűnik el a homokdűnék alatt. A 
Swakop folyó medrében szinte mindig van víz, de nem tud lefolyni az óceánba, mert 
azt maga az óceán akadályozza meg úgy, hogy a délről jövő tengeráramlás egy turzás-
gátat* emel a folyó torkolatában. A Namib sivatag kőzetei több százmillió évesek és 
ezeket fekűközeteknek nevezik, mivel alattuk különféle ásványkincseket tartahnazó 
rétegek találhatók. A felszín alatt víz, a déli részen üledékes gyémánt, melyek főleg a 
valamikor Dél-Afrika felől erre tartó folyók által lerakott üledékben találhatók, a sivatag 
középső részén urán, wolfram, ón, míg északon réz rejtőzik. Termőtalaj a sivatagban 
sehol sem található. Míg a felszínen semmi nincs, addig a föld mélyén hihetetlen gaz
dagságra bukkanhatunk. A Namib sivatag érdekes választóvonala az időszakos Kuiseb 
folyó, mert tőle délre Földünk legősibb homoksivataga található, északra pedig kővel és 
kaviccsal borított a sivatag felszíne. A homokkal borított területen Sossusvlei kömyékén 
láthatók Földünk legszebb és legnagyobb homokdűnéi, hosszuk sokszor 15-35 km, 
magasságuk a 300 métert is elérheti. Színük a vasoxid tartahnuktól vöröses, de inkább 
narancsvörös. A dűnék között, sós, emiatt fehéres színű, többnyire kiszáradt medencék 
sorakoznak, melyek a valamikori tómedrek maradványai. Sossus a hottentották nyel
vén: hely, ahol emberek tűnnek el a homokban, a vlei a bevándorolt hollandok nyelvén 
vizenyős, elöntött mélyedést jelent. 
A Narrub sivatag azonban nem volt mindig sivatag, ezt igazolják a területén megtalál
ható tűlevelű fenyőfélék, megkövesedett maradványai és mai is élő „fosszilia" a 
Welwitschia. 250 és 66 millió év között ment végbe az a folyamat, amely végered
ményként léfrehozta ezt a tengerpart menti száraz sivatagot. Ez idő alatt a Pangea ős-
kontinens feldarabolódása megkezdődik, és az így kialakuló Dél-Amerika és Afrika 
egymástól egyre távolodik és a közöttük egyre táguló térséget elborítja a Panthalassa 
ősóceán vize. A kialakuló világtengerekben többnyire kör alakú vízáramlások indulnak 
meg, amelyek hatalmas területeket és víztömegeket érintenek. A vízáramlás okozója a 
napsugárzás ereje, a Föld forgása és az egész földre kiterjedő függőleges irányú lég
áramlások. Ezek együttesen nem csak hatalmas víztömegeket, de hatalmas légáramla
tokat is mozgásba hoznak. A déli féltekén a nyugati szél áramlásból ágazik ki a 
Benguela-áramlás amely az Atlanti-óceán déli medencéjéből származó hideg, antarkti
szi eredetű víztömegeket szállít északra. Az áramlat vize átlag 12-15 °C-os, de sok he
lyen, a mélyből felszálló hidegvíztömegek hatására, még ennél is hidegebb lehet a fel
színi víz hőmérséklete. Az ilyen hideg víztömegek felett lévő levegő lehűl, fajsúlya 
megnő, és mint magas légnyomású páraként üli meg a szárazfölddel határos partvidé
ket. E magas nyomású légtömeg fölött melegebb, kisebb fajsúlyú, ezért alacsony nyo
mású légréteg helyezkedik el. A csapadék képződés feltétele az lenne, ha az óceáni 
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légtömegek fel tudnának emelkedni, de ez a fordított rétegződés miatt lehetetlen. A 
Benguela áramlás az angolai Benguela várostól kezdődően egyre távolodik a száraz
földtől és hatására a sivatag megszűnik és füves szteppvidék, majd trópusi esőerdők 
váltják fel. A Namil? sivatag tehát a Benguela áramlás hatásái-a, a hulló csapadék hiánya 
miatt alakult ki. (Hasonlóan az Atacama sivataghoz. Szerk.) A hideg tengeráramlás, 
mint nyáron alacsonyabb a levegő hőmérséklete, a stabil légállapot pedig szinte teljes 
csapadékhiányt okoz, ezért a Namib sivatag Földünk legszárazabb területe. Amit jól 
szemléltet, hogy a tengerparton fekvő Swakopmund városa kömyékén az éves adagos 
csapadékmennyiség 18 mm, de ez is szinte kizárólag a ködszitálásból keletkezik, az 
éves átlagos középhőmérséklet pedig mindössze 16 °C, ami 6-8 °C-al kevesebb, mint az 
ezen a szélességi körön elvárható lenne. Az eső helyett az éltető vizet jelentő hideg 
ködpára szinte minden reggel menetrendszerűen megjelenik a tenger felől, és hosszú 
ideig megüli a sivatagot. A sivatag élővilága a hideg ködből kicsapódó vizet, a harmatot 
hasznosítja. Ritkán azonban eső is esik, föleg az őszi és tavaszi trópusi zivatarok idején, 
de ez nem jellemző minden évre. A magasabb hegyekben előfordul havazás is, a siva
tag belsejében pedig fagypont alá is leszáll a hőmérséklet. A Namib sivatag azonban 
nem egységes klimatikus terület. Mint már korábban szó volt róla, területe a szárazföld 
irányában lépcsőzetesen emelkedik kb. 1000 méter magasságig. A felszín fokozatos 
emelkedése és a tengerparttól való távolodás hatásaként egymástól elkülöníthető zóná
kat ismerhetünk fel, amelyekben a hőmérséklet, csapadék és páratartalom fokozatosan, 
bár kismértékben, de emelkedik. Az első európai, aki sivatag homokját taposta, a portu
gál Diego Cao volt. 1486-ban kötött ki hajójával Swakopmundtól északra és a parton 
keresztet állíttatott uralkodója tiszteletére. Érdeklődésüket a sivatag semmilyen vonat
kozásban sem keltette fel. A sivatag déli partvidékét csontváz (Skeleton) partként is 
emlegetik, mert a partmenti homokban csontvázak sokasága látható és csontvázként 
rozsdásodnak a tenger által partra vetett hajóroncsok is. A hajótöröttek hiába menekül
tek meg a víztől, életük a sivatag homokjában végképp megpecsételődött. A száraz, 
kietlen területen járó ember úgy érezheti, mintha évmilliókkal visszább került volna az 
időben, hiszen a sivatag földje több százmillió éves, 200 millió éves megkövesedett 
fatörzsekre bukkanhatunk, az éghajlat bizonyítottan nem változott több millió eszten
deje és az ember létezésének őskoráról beszélnek a sivatag közepén 1600 m fölé maga
sodó Brandberg hegy gránitsziklái között magtalált több mint 27(XX) éves sziklarajzok, 
amely a busmanok és hottentották múltjáról tanúskodnak. És e nagy semmibe él Föl
dünk egyik legérdekesebb növénye, a csodálatos Welwitschia, amely már akkor is léte
zett, amikor még semmi nem jelezte, hogy ezen a területen valaha Földünk egyik leg
kegyetlenebb adottságokkal rendelkező sivatagja fog kialakulni. A Namib sivatag e 
növényóriása megjelenésében is bizarr, hiszen egész élete során két széles levelet nö
veszt, amelyek vége fokozatosan letöredezik, a szél hatására szertefoszlik, sallangossa 
válik, úgy néz ki, mintha több levélből áll lombozat lenne, de ez nem így van. A leve
leknek nem a vége növekszik, hanem a töve, hasonlóan körmünkhöz, vagy hajunkhoz. 
Ha végük a külső körülmények hatására nem pusztulna el, úgy hosszúk a 100 m-t. vagy 
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ezt is meghaladná egy ezer éves vagy ennél is idősebb egyed esetében, mert a 
Welwitschia ilyen hosszú kort is megélnek. Közöttük vannak, melyek kora talán 1500 
évnél is több. Élőhelyükön a bennszülöttek N'Tumbonak nevezték, ami hottentotta 
nyelven fatörzset, fatuskót jelent. A tudomány számára 1859 szeptember 3-án fedezte 
fel a „törpefákat" Dr. Friderich Welwitsch osztrák orvos (szül.: 1806-ban Maria-
Saalban, meghalt 1872-ben Londonban), aki Lisszabonban a botanika tanára volt. 1858-
ban kapott megbízást a portugál kormánytól Angola és Benguela növényzetének kuta
tására és akkor lelte meg a különös növények első populációját Angola déli részének 
sávjában. Akkoriban nem gondolta, hogy csak a sivatagban találhatók meg, hanem azon 
a véleményen volt, miszerint Afrika más trópusi, jobb életfeltételeket biztosító helyein 
is élnek. Felfedezéséről úgy ír Welwitsch életrajzában: „a reménytelen sivatagokban a 
növény különleges jellegét azonnal felismertem, nagy hatással volt rám, letérdeltem a 
forró homokra és rácsodálkoztam a növényre, félig félelmemben, kételkedve a valóság
ban." 
Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az első növényt Charles John Anderson tudatosan 
gyűjtötte be 1857-ben a Swakop folyó partján, de a begyűjtött anyagát London helyett 
egy félreértés miatt Fokvárosba küldték, ahol az végül is megsemmisült, ezzel együtt 
első felfedezője nevét ma már a teljes feledés homálya borítja. 
Néhány levelet később Thomas Baines (1820-1875) angol természetkutató és festőmű
vész 1861-ben további példányokra bukkan Namíbiában Swakop-Flusses kömyékén. 
Az első azonban Welwitsch volt, akinek leírását a növényről közölte az angliai Kew 
Garden botanikus kert. Ma is érvényes nevét 1862-ben adta a Kew Garden első igaz
gatója J. D. Hooker (1817-1911), Szinonim elnevezései: Tumboa bainesii és 
Welwitschia bainseii. Sajnos, az emberi hiúság megfosztotta Welwitschia-nkat ősi, 
hottentotta nevétől a tumboától, amelyen bizonyára ősidők óta nevezték a sivatag benn
szülöttei. A mirabilis szó a csodás külsőre utal, míg a tumbó (fatörzs, tuskó) egyből a 
lényeget közli velünk, vagyis ha a növény körül a homokot eltávolítjuk, akkor egy le
felé irányuló kúpalakú törzset talákiánk és így egészben szemlélve egy kb. 1,5 m törzs
magasságú kis fácskát látnánk, amely a földfelszínén viseli lombkoronáját. E látszatot 
megcsodálva azt is mondhatjuk, hogy a Welwitschia a törzsével földbe süllyesztett kis 
fa, melynek csak a lombozta maradt a felszínen, de törzsének formája miatt hasonlít
hatjuk egy óriása retekhez is. A Welwitschia mirabilis Hooker egy monotipikus faj, 
melyet Markgraf rendszertanilag Welwitschia nemzetségbe és a Welwitschiaceae csa
ládba sorolt. Tipikus sivatagi növény és kizárólagosan különleges száraz helyeken for
dul elő, a Namib sivatag bennszülöttje és sehol a világon másutt nem él. Szembetűnő a 
növények elhelyezkedése, az élőhelyükön mivel nem sűrűn egymás mellett, hanem 
egymástól néhány méternyi távolságra tenyésznek, mintha ez a távolságtartás is vala
milyen védelmi mechanizmus lenne a vízért folytatott küzdelemben. (15. sz. kép)A szél 
által felhasogatott és összekuszált levélrészek szinte áthatolhatatían lombozatot alkot
nak. Az „N' Tumbotól" azaz a fatörzsből eredő levelek egy része olajos zöld színű, más 
része elhalt, elszáradt, bőrszerűen hever a felszínen. A földalatti fásrész 2-3 m hosszú is 
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lehet, legnagyobb kerülete a 4 m-t is elérheti, a földből mintegy 30-40 cm-nyi felső 
része emelkedik ki és ez felülről szemlélve egy közepén kettévált koronghoz hasonlít
ható. (16. .V- kép) Ebből indul a két levél, melynek szélessége eléri a 1,5 m-t és átlagos 
hosszuk 3,7 m, a folyamatos elhalás következtében. A törzs fel szín-közeli 10-20 cm-es 
részéből hajszálgyökcrek erednek, amelyek igen sekélyen hálózzák be a talajt. Ez a 
finom gyökérhálózat igen sérülékeny ezért a növény körüli járkálással könnyen tönkre 
lehet tenni őket. Emiatt azokon a helyeken, ahol érdeklődő emberek nagyobb mértékű 
megjelené.sére .szimítanak. ott kövekből kis védőkerítést készítenek köréjük. A hajszál-
gyökereken kívül a tör/s folytatásaként répagyökér található melyből erősebb gyökerek 
ágaznak ki. Sokáig úgy gondolták, hogy a répagyökér a mélyben lévő vízrétegig leha
tol, és ezeken vizet vesz fel. Ez azonban nem lehetséges, mivel a talajban lévő víz igen 
mélyen található. A hajszálgyökerek által felvett vizet pedig a vastagabb gyökerek tá
rolják ezért a Welwitschia gyökér szukkulens. A törzs tehát a növény rögzítését bizto
sítja, amire nagy szüksége van, mert a felszín a szél munkája miatt állandóan változik és 
igen gyakoriak a sivatagi homokviharok. A talaj mélyebb rétegeiből vizet felvenni nem 
tud. met1 ott elérhető mélységben víz nincsen, a köd felszálltával a kicsapódó pára a 
napsütéstől 70 "C-ra is felmelegedő homokos, kavicsos felszínről pillanatok alatt elpá
rolog. A levegő hőmérséklete 40 "C, az éves csapadék alig 75 mm, de ennek 2/3 része is 
a ködből származik. Nos. ezeket a körülményeket megismerve felmerül a kérdés: ho
gyan jut ez a nagy lombfelületü Welwit.schia növény a megélhetéséhez szükséges víz
mennyiséghez? Es itt következik a Welwitschia egyik csodája, a vízfelvétel technikája, 
amely éppoly egy.szcrű, mint a tcmiészet bámiely tnás csodája. A sűrű ködből kiváló 
víz harmat formájában lecsapódik a levelek felületére, és ebben ugyanolyan fontos 
szerep jut az elhalt levelekre, tnint az élőknek, a hamiat ezután lecsorog a növény köré a 
talajra. Míg a kcxl tart és nem süt ki a nap, a növénynek van néhány órányi ideje a víz-
fehételre. A köd időtailama alatt, a nedves talajfelszín közelében szinte versenyfutásba 
kezdenek a hajszíílgyökerek, amelyek ekkor elképesztő sebességgel óránként 2-3 mm-t 
is képesek növekedni. Az ily módon megnövekedett hajszálgyökér mennyiség az álta
luk beszőtt nedves talajból aztán, igyekszik ininél több vizet felvenni. Amikor a köd 
felszáll és kisüt a nap, vége a hajszálgyökerek növekedésének, vége a vízfelvételnek. 
Izzón perzsel a levegő, vibrál a forróságtól, a Welwitschia pedig újult erővel küzd és 
dacol az elemekkel, meit sziinára ez a küzdelem jelenti az életet. Februárban amikor a 
déli féltekén éppen a nyár közepe van, kezd el virágozni, de senki ne gondoljon valami 
szépséges szemet gyönyörködtető virágokra. A növény kétlaki, azaz külön tennös (17. 
.sz. kép) és porzós (IS. .V,-. kép) egyedei vannak, a virágok azonban egyivarúak. Mint már 
korábban említésre került, a törzs talajból kiálló részx: egy felénél kettévált koronghoz 
hasonlítható, amit koronának is nevczltetünk. E korona szélétől indulnak az álvillás 
elágaziisú virágzatok, pontosan abból a helyből, ahol a korona és a levelek találkoznak, 
mert ennek a koronának a pereméből indulnak a levelek is. A virágzatok csúcsán 
tobozkákhoz hasonló képződmények fejlödnek, amelyek négyciűek mivel az egymást 
fedő pikkelyek négy sorban alakulnak ki a virágzatoknak megfelelően. (20. .sz kép) 
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17. kép Welwitschia mirablHs virágzó nő egyede lelülről 
Fotó: Dr. Ciellén János 

18. kép Welwitschia mirabilis idős virágzó hím egyede másik aspektusból 
lotó: Dr. Gellén János 



A \\Vhvii.schiacs(Kl;ilnl()s viláfia DEBKICEM rO/SaiSIÁR 191 

19. kép Welwitschia mirabilis him virágai közelről, jól látható a csiics széles barázdája 
Fotó: Dr. Gellén János 

20. kép Welwitschia mirabilis nő virágai közelről 
Fotó: Dr. Gellén János 
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A kifejlett termős tobozok 6-8 cm hosszúak, 2-3 cm szélesek. Ez a méret megfelel egy 
kisebb lucfenyő doboznak. A porzós tobozok 2-3 cm hosszúak, 8-10 mm szélesek. (19. 
sz. kép) A termős tobozok színe zöldes árnyalatú lazacszínű, a porzós tobozoké zöldes
sárga, vörösesbarna és a köztes árnyalatok. Hasonlóan a fenyők tobozához, ezek is pik
kelyekből állnak, a pikkelyek tövénél található porzós virágban két keskeny előlevél 
után két széles, összenőtt virágtakarólevél és hat egymással összenőtt porzó található. 
Ezek alul csővé nőttek össze. A virágzat közepén csökevényes magkezdemény burkán 
kicsúcsosodó tenyérszerű kiszélesedő csírakapu található. Egy fedőpikkely hónaljából 
bújik ki a termő virágzat is. Ennél megtalálható az alsó virágoknál a két kicsi előlevél, 
ugyanúgy, mint a porzós virágszál. Ezt követi a két levélkéből összenőtt széles, lapos 
virágtakaró. A takarólevekkel védett magkezdeménynek hosszú csőszerű csirakapuja 
van. Ritkán a tobozok kéttengelyűek, ilyenkor oldalsó tobozok fejlődnek az alsó fedő
pikkelyeknél virág helyett. Ezekben egyszerűsödött virágok találhatók. Régebben rovar 
megporzásúnak gondolták a növényt, de bebizonyosodott, hogy a megporzásban döntő 
a szél szerepe, de a megporzásban egy hasznos poloskafaj (Probergrothius sp.) is bese
gít. A virágzáskor levegőbe kerülő nagy mennyiségű pollen rákerül a nőivarú virág 
szaporítószervére, ami megtermékenyül és kialakul a magkezdemény, majd a tobozka 
tennöpikkelyén, szabadon fejlődik ki a mag. A tobozvirágzatokba nagy mennyiségű 
szárnyas mag keletkezik, a szárnyak lepelszerű képződménynek is tekinthetők, ezért is 
ilyen magvakat leples-magvaknak is nevezik. A magok között sok a léha, s ez egyik 
magyarázata a Welwitschia lassú szaporodásának. A csírázáshoz néhány olyan nap 
szükséges, amikor legalább 25 mm csapadék esik. Ez azonban ritka természeti esemény 
a Namib sivatagban, ahol a szárazság, az aszály a meghatározó. Ilyen esőt a feljegyzé
sek is ritkán említenek, ha vannak is rendszertelenül érintik a sivatag kisebb, nagyobb, 
de inkább kisebb térségeit. Ez tehát egy további oka, amiért fiatal növény csak itt-ott 
látható. Az idős növények csak a jó sorsnak és rátermettségüknek köszönhetik fennma
radásukat. A magvak két sziklevéllel csiráznak, de a sziklevelek hamar elpusztulnak. 
Az eddigi elgondolás szerint a növénynek két sziklevele és két lomblevele van, de az 
újabb vizsgálatok szerint van egy harmadik levélpár is. Amikor ezeknek a levélkezde
ménye kifejlődik, akkor a hajtáscsúcs növekedése teljesen megáll, és a növekedés átte
vődik egy közbeiktatott osztódó szövetre az úgynevezett interkaláris merisztémára*. 
Ebből a harmadik levélpárból fejlődnek ki azok a párás hüvelytestek, amelyek a lomb
levelek között lévő parásfelszínű korongszerű képződményt alkotják. Ennek a párás 
törzscsúcsnak vízfelvételi jelentőséget is tulajdonítottak, de ez nem igazolódott be. A 
lomblevelek is egy, a tövüknél lévő interkaláris merisztéma segítségével növekednek 
hosszában és széltében egyaránt. A növekedésük azonban időszakos, ezt bizonyítják a 
levél színén lévő harántrajzolatok. A leveleken vastag kutikula található rajta számos 
besüllyedt gázcsere nyílással. Felmerülhet a kérdés, hogy az épen maradó levélfelület 
nagysága milyen összefüggést mutat a csapadék ellátottságát mértékével, nem élettani 
szükségszerűsége, a levelek végének pusztulása. A levél ugyanis sokszor a tövéig is 
elpusztulhat, de a sértetlen interkaláris merisztéma kedvező körülmények következte-
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ben újrakezdi működését. A leírtakból kitűnik, hogy a Welwitschia alakilag ténylegesen 
eltér a többi ismert növényfajtól, és ezek után nem lehet megfelelő, ha anatómiai fel
építésében is egy sereg különleges, eltérő sajátosság akad. A törzs parenchimájában és 
az idősebb levélrészletekben szilárdító sejtek keletkeznek, amitől a levél bőmeművé 
válik. A parenchimasejtek később megnyúlnak, elágaznak, sejtfaluk megvastagszik és 
bennük kalciumoxalát kristályok halmozódnak fel. Ezek megtalálhatók a gyökerekben, 
törzsben és levelekben. A fás részekben a tracheidákon kívül tracheák is találhatók. 
Ennek különös jelentősége az, hogy a többi nyitvatermőnél viszont hiányoznak. A szál
lítónyaláb elemek, a tracheák és tracheidák szabálytalanul állanak egymás mellett és 
átmérőjük nagyon változatos, ezért nehezen állapítható meg, melyik a trachea és melyik 
a tracheida. Azt viszont egyértelműen kimutatták, hogy ezek a szállítóedények haránt
falukon gödrös kis nyílással kapcsolódnak és ezek a gödörkék a sajtfal minden részén 
megtalálhatók. Egyes sejtekben az Araucaria félékhez hasonlóan váltakozva is állanak, 
de csak ritkán émek össze. 
A növény minden része, de legjobban a gyökér és a törzs kérge nyálkajáratokat tartalmaz, 
amely sebzés hatására kicsordul. Ez a nyálka vízben teljesen oldékony. Előfordul, hogy a 
termő példányok kb. 10-szer annyi nyálkaanyagot tartalmaznak, mint a porzós példányok. 
Érdekesek a sejttani jellemzők is. A leghosszabb pár kromoszóma 3,25-ször hosszabb, 
mint a legrövidebb. Ha ezt nézzük nincs kapcsolat a Ephedra és Gnetum nemzetségekkel. 
A testisejtek kromoszóma száma 42, egy növénynél viszont 84-et mutattak ki, tehát ez 
már tetraplorid volt. A Welwitschia azonban nemcsak a Namib sivatag legkegyetlenebb, 
legszárazabb részein fordul elő, hanem megtalálható a belsőbb, a kontinens felé magasodó 
részein ahol a csapadék már eléri az évi átlagos 200400 mm-t is. 
így megtalálható a Mopane-szavannán, Damara földtől nyugat felé Khorixasig, ahol a 
klíma már összehasonlíthatatlanul nedvesebb és már úgy tűnik mintha a Welwitschia 
egy növényközösség része lenne. E terület kb. 125 km távolságra van az Atlanti óceán
tól. Itt már sok fiatal növény megfigyelhető, sokszor a Mopane bokor (Colophos-
permum mopane) árnyékában növekszik. Néha idősebb növény is felbukkanhat, de 
kevesebb mint a sivatag legszárazabb területein. A Namíbia területén északról délre 
húzódó klímazónákból (sivatag, félsivatag, szavanna) és a Welwitschia-s szavannából 
következtethetünk arra, hogy valamikor a sivatag is egy fajgazdag szubtrópusi szavanna 
lehetett, melynek utolsó túlélői a Welwitschia-k. Ezek szerint a Welwitschia idősebb, 
mint a sivatag kialakulása 65 és 200 millió év közé tehető, amikor ezen a területet szubt
rópusi éghajlat uralkodott magas páratartalommal. Ha meggondoljuk, e növények kö
zött még dinoszauruszok is szaladgálhattak! Emlékeztetőül a sivatag mintegy 10-65 
millió év között alakulhatott ki. Fosszilis maradványokat mindmáig nem találtak, így 
valamikori életmódja nem ismeretes. Feltételezik, hogy liánszerüen, fákra felflitva éltek, 
vagy olyan helyen, ahol fák egyáltalán nem voltak találhatók. Mivel a szavannán gya
korta keletkezik tűz, ezért valószínűsítik, hogy a törzskoronán létrejött kettévált parafa
szerű korong tűzvédelmet biztosított, a sivatagban ez a szerep már fölösleges. Ha keres
sük a Welwitschia-k közeli rokonságát, akikkel valamikor egymás közelségében éltek. 
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akkor megtaláljuk a rokonságot Khorixas közelében, a többnyire száraz Huab folyó völ
gyében kialakult megkövült erdő kb. 200 millió éves és 30 m magasságot is elérő megkö
vesedett fenyőtörzs maradványokban. Ezek a megkövült mandulafenyők az ő rokonai, de 
ugyanígy rokon a többi tobozos fenyő, mint a lucfenyő, vörösfenyő, jegenyefenyő stb. Ha 
összehasonlítjuk e fenyők tobozvirágzatát a Welwitschia tobozkáival akkor a hasonlóság 
a laikus számára is egyértelmű. A nyitvatermő Welwitschia nemcsak a nyitvatermők 
különlegessége, hanem az egész növényvilágnak. Rendszertanilag a nyitvatermők törzsé
be (Gymmospermatophyta) tartozik, de újabban néhány rendszerező felbontja több kü
lönálló törzsre vagy tagozatra (divízió) és ezek közül a gnétumok (Gnetophyta) törzsébe 
sorolják. Mások a nyitvatermők két altörzsére osztják: tobozos nyitvatermőre (Conifero-
phytina) és a cikászszerü nyitvatermőkre (Cycadophytina) és ennek gnétum-alakúak 
(Gnetopsida) osztályába sorolják. Megint mások három altörzset határoztak meg: 
Ptaidospermophytina, Coniferophytina (tobozos fenyők) és Chlamydospermophytina 
(leples magvúak). Ez utóbbiba tartozik a benettiteszek (mára már kihaltak), csikófarkak, 
gnétumok és Welwitschia-k osztálya. Fentiek alapján mindenki ízlése szerint eldöntheti, 
melyik altörzsbe sorolja a Welwitschia-kat. Abban egyezőek a vélemények, hogy a 
Gnetales azaz gnétumok rendjébe tartozó Welwdtschia-k (Welwitschiaceae) család 
Welwitschia nemzetségének egyeden, monotipikus faja. Itt azért megemlíteném, hogy 
vannak rendszerezők, akik növényünknek egy külön alosztályt is megalkottak 
Welwitschiadae néven. Ritkasága és kükmlegessége miatt már 1961 óta törvény védi, 
kiásását vagy bármi módon való pusztítását szigonían büntetik Namíbiában. TcMvényi 
védelme azonban korábbra datálható, mert a Londonban 1933-ban megkötött egyezmény 
értelmében 1936. január elsejével a Welwitschia lett az első és egyetlen növény, amely 
teljes védelem alá került. Korábban a bennszülöttek leveleinek fozetét vérzéscsillapítónak 
használták és daganatokat is kezeltek vele. A törzs kérge a sok nyálkaanyag miatt hasonló 
hatású. Hegységet is elneveztek róla a Dél-Afrikai Köztársaságban és képe egy ott kiadott 
bélyegen is szerepel. Maradványok nélkül viszont nehézkes lehet rendszertani besorolása. 
Nyugat-Kazahsztánban előkerült ugyan egy pollenlelet, amit a Welwitschia-val azonosí
tottak, de ez nem elég bizonyíték arra, hogy ott valamikcr éltek vohia egyedei, mivel az 
Ephedra (csikófarkak) kétféle pollentípusából az egyik nagyon hasonlít a Welwitschia 
pollenjéhez. A növény eredetét tökéletes homály fedi. Vir^gtakarójának és fajának szer-
vezettani morfológiája a zárvatermőkre utal, szabad magkezdeményei miatt mégis a nyit
vatermőkhöz tartozik. A zárvatermők elődjeként sem jöhet szóba. Gázcserenyílásai révén 
a kihalt Bennettitales renddel mutat rokon vonásokat A nyitvatermők körébe is nagyon 
elszigetelten álló növény, amely még jó néhány meglepetéssel szolgálhat a tudomány 
számára. Ha magjához hozzájutunk, érdemes megpróbálni a felnevelését, pozsgásgyűjte-
ményekbe könnyen beilleszüietö, lassú növekedése miatt a rendelkezésre álló helyet, 
egyhamar nem fogja kinőni és életünk során bizonyára sok érdekes megfigyelésre és 
tapasztalaira tehetünk szert gyűjteményünk e valóban különle^s, nagyon ritka és bizarr 
egyedén. Ficzere Miklós 

Debrecen 



MAGYAR KAKTUSZGYttJTŰK 
7Msammenfassung:l)cr Verfasser siclll cinen der hekannleslen Sammicr vor, nach dessen Erzahlung er die 
Suuionen des U'bens cines Kakicensammicrs skizzierl. 

Abstract: Tlie aullior iniroduccs one of llie most fanums cactus collectors in Hungary who collects cacti for 
a very long tinu: We can gel to know the important 'slalions' of liis cactus collector's life relying upon his 
teliing. 

21. kép Aeiks Civörgy növényei ellenőr/ése kö/ben 
I Dlo: IIcirsalli I as/lo 

A Rebiitia nemzetség kiilöiibözx) fajait kezdte először beszerezni elsősorban kis 
termetük miatt. Mára neki van az egyik legnagyobb - ha nem a legnagyobb - kollekci
ója ezekből Magyarországon. Idén még kb. 50 m -̂en (fólia + üvegház) gazdálkodott, 
de mint jelezte, újabb üvegház építésébe akarja vágni a fejszéjét, akarom mondani vas-
fíirészét. Alkalmam volt megfigyelni nála, hogyan fejlődnek növényei színtiszta zeolit-
ba ültetve. Rendkívül előnyösnek tartja a módszert, mert így mindig kap oxigént a gyö
kérzet. Évi egyszeri műtrágyázás mellett más pozsgások - például Conophytum, 
Lithops - is jól bírják ezt a kiképzést tapasztalatai szerint. Ha teheti esővízzel, ha nem, 
kútvízzel öntöz. Szükség esetén használ gombaölőszert (Chinosol, Fundasol) és 
rovarölőszert (Bi-58). Télére még egy fóliát húz az üvegházra és egy kis kályhával ol
dotta meg a fíítést. Ami a szaporítá.st illeti, a magvetésre esküszik, akár télen is, az ab
lakba elhelyezve. A figyelmes szemlélő minden nap észrevesz valami változást, fejlő-
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dést a magoncok között. Amennyiben valaki drágállja, főleg a külföldről beszerezhető 
szaporítóanyagot, Gyuri azt tanácsolja érdeines néhány nagy növényt vetini itthon és a 
rákövetkező évben ott a mag. 

23. kép A Icrocactus gyüjlcnicny kö/ponti rés/e 
I otó: Horváth László 
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:4 kcp A vegyes kaklus/gyüjtcmény rés/lctc 25. kép Ferocactus lierrcrae érlelődő termésekkel 
I'otó: Horváth I ás/ló Fotó: Horváth l.ás/ló 

2(1. kép Tűző napon tartott Fchinocactus grusonii 27. kép Változatos buphorbia-k csoportja 
Fotó: Horváth László Fotó: Horváth László 

Vtígül, de nciii utolsó sorban felhívta figyelmemet a szakirodalmak fontosságára, 
hiszen, ha nemcsak a szemnek szép, hanem szakmailag is elismeti gyííjteményt aka
runk kialakítani, ez elengedhetetlen. 

Kívánok sok öröinet, szép kaktuszos élményt Agócs Gyurinak erőben, egészségben! 

Horváth László 
Debrecen 



Egy sorozat végeP 
A „Magyar kaktuszgyűjtők" című cikksorozatnak a magam részéről a végére értem. 

Szeretnék egy rövid áttekintést adni arról a tucatnyi helyről és új gyűjteményről, ahol az 
elmúlt 3 évben jártam. 

Legalább 20, de akár 50 éve gyűjtő embereket igyekeztem felkeresni elsősorban érté
kes tapasztalataik megtudakolása céljából, amiket megosztva a kedves fiatalabb vagy még 
kevésbé tapasztalt olvasóval, talán sikerült hozzájárulni, hogy kevesebb tanulópénzt fizes
senek. Mint a térképen látható, a keleti országrészt fésültem át, ám korántsein a teljesség 
igényével. Annak, hogy nem utazom tovább rendszeresen foként anyagi oka van. Viszont 
a Pozsgástár szerkesztői és én is szívesen vennénk, ha kaphatnánk cikkeket gyűjtőkről, 
gyűjtőktől bárhonnan, de hogy teljesebb legyen az országos kép elsősorban a Dunántúlról, 
illetve a fővárosból. 

Következzen hát a meglátogatott gyűjtemények sora és az, hogy a folyóiratunk melyik 
számában olvashattak róla. 

Gvűjtő Lakóhely IVle&jelenés 
Agócs György Dcmjén 21)03. evf. 4. s/ám 
Auguszt Béla Edelény 2001. évf. 3. szám 
Dr Nemes Lajos és felesége Szentirmay Teréz Szomód 2002. évf 2. szám 
Farkas János Izsák 2001. évf. 1. szám 
Gonda István Mezőtúr 2003. évf l.szám 
Hubay István Jászapáti 2002. évf 2. szám 
Kiss László Orosháza 2002. évf 4. szám 
Molnár Zsigmond Erdőbénye 2003. évf. 2. szám 
Papp István Szeged 2003. évf 3. szám 
Romhányi Tivadar Debrecen 2001. évf 2. szám 
Sajti Sándor Gyula 2001. évf 4. szám 
Szunyogh Menyhért Nyíregyháza 2002. évf 3. szám 

Horváth László 
Debrecen 



Selyemkórófélekről (Asciepiadaceae] 8. rész 
ABi az eddig leirtaUél I d H a n i t 

pidástkésklegészítéseK 

y.usammenfassung: Der Verfasser charakíerisiert die h'amdie kurz. legi ihre Syslemalik. die Gruiidlagen 
ihrer KuUivierung dar und setzt mit den Anei\bescltreibungen fim und beritlilet über die PJlegeerfalirwigaL 

Abstract: Tlu' audmr cluiraclerizes Ihis plani family. reporis ils laxtmomic division and Ihe basis of Iheir 
cullivation. Ile cmitiittu-s tli'.icrilmig llu'se sjx-cies He Icllt al>oul /liv e.vperienr relaliiig llie brvediiig of tíieseplants. 

Mcm volt szándékom, de kénytelen vagyok elővenni az előző cikkekből néhány 
leírást. Folyamatosan bövíiiő gyűjteményem és ismereteim eredményeképpen 

szükségessé vált az előző cikkekhez közölt képek átnevezése, vagy átsorolása. 
Néha nehezen tudom követni az egyes szerzők gondolatmenetét. Ez történik ak
kor, amikor a Caralluma-k egy részéből Angolluma lesz, majd ezeket besorolják 
az Orbea-khoz. Különös még számomra, mikor két nemzetség között cserélnek 
fajokat, Tromotriche lesz Tridentea és viszont. 

2002. I. számban megjelent Huernia thuretii Ccis. 1866 leírásához közölt kép, 
amit adtam, a mai napig nem sikerült teljes biztonsággal azonosítani, bár meg
bízható helyről származik, mégis tisztázatlan a növény fajazonossága, lehetséges, 
hogy hibrid. Ehhez a fajhoz mellékelek 2 új képet. A DP5237 gyűjtöszámú nö
vényjellemzője, hogy a virágai szinte kivétel nélkül kissé eltorzultak, szabályta
lanok. Gazdagon virágzó. DP5245B gyűjtöszámú növény virágai szabályosak, 
szélesre nyílók. Ez utóbbi gyenge virágzási hajlamú. Mindkét növény augusztus
ban és szeptemberben nyílik. (28. és 29. sz. képek) 

Fotó: Budai Ferenc Fotó; Budai Ferenc 
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A Debreceni Pozsgástár 2002. II. számhoz. A Caralluma hesperidum Maire ne
vet megszüntették, csak szinonima. Az érvényes név az Orbea dccaísneana 
(Lemaire) Briiyns (Aloe 37(4): 74, 2001). Szinonimák: Boucerosia decaisneana 
Lemaire (1844), 
Desmidorchis decaisneana (Lemaire) Kuntze (1891), Carallimia decaisneana 
(Lemaire) N. E. Brown (1892), Stapelia decaisneana (Lemaire) A. Chevalier 
(1934), Pachycymbium decaisneanum 
(Lemaire) M. G. Gilbert (1990), Angolluma decaisneana (Lemaire) Munster ex 

L. E. Newton (1993). A fajhoz sorolták még a következő neveket (fajokat): 
Caralluma hesperidum Maire (1922), Caralluma commutata v. hesperidum 
(Maire) Font Quer (1924), Caralluma commutata subsp. hesperidum (Maire) 
Maire (1934), Caralluma decaisneana subs.. hesperidum (Maire) Raynaud (1991), 
Angolluma hesperidum (Maire) Plowes (1994), valamint a Caralluma venenosa 
Maire (1931), Angolluma venenosa (Maire) Plowes (1994). 

Szintén a 2002. II. számában: a Tavaresia angolcn.sis hibridről jelent meg leírás. 
A mostani cikk írása hetében vásároltam kettő CD-t, ott, ezt a növényt két helyen 
is megemlítik. Az egyik Huernia sp. x Tavaresia, fajnév nélkül, a másikon pedig 
Tavaresia angolensis néven. A képeken vitathatatlanul ugyanaz a növény látható. 
Továbbra sem tudok igazságot tenni. Nálunk ez a növény szerepel még Tavaresia 
barkleyi hibrid néven is. 

Még mindig a Debreceni Pozsgástár 2002. II. számában írtam a Duvaiia 
caespitosa-ról. Azóta több információm is van erről a növényről. Hatalmas terü
leten elteijedt, így nagy változatos.ságot mutató faj. 
A Duvaiia cacspitosa var. cacspitosa (Masson) Haworth (synops. Pl. Succ, 45 
1812) fajhoz sorolták a következő fajokat (neveket): Stapelia barbata Hort. ex 
Salm-Dick (s.a.); Stapelia jacquinii Loudon (s.a.); Duvaiia marlothii N. E. Brown 
(s.a) (nom. inval.*); Duvaiia propinqua A. Berger (s.a) (nom. inval.); Stapelia 
reclinata Masson (1796), Duvaiia reclinata (Masson) Haworth (1812); Stapelia 
radiata Sims (1803), Duvaiia radiata (Sims) Haworth (1812); Stapelia cacspitosa 
V. hirtella Loudon; (1805), Stapelia hirtella Jacquin (1806); Duvaiia hirtella 
(Jacquin) Sweet (1827), Duvaiia radiata v. hirtella (Jacquin) A. C. White & B. 
Sloane (1937); Stapelia replicata Jacquin (1806), Duvaiia rcplicata (Jacquin) 
Sweet (1827); Duvaiia glomerata Hawotlh (1812), Stapelia glomeiata (Haworth) 
Schultes (1820); Duvaiia laevigata Haworth (1812), Stapelia laevigata (Haworth) 
Schultes (1820); Duvaiia tuberculata Haworth (1812), Stapelia tuberculata 
(Haworth) Schultes (1820); Stapelia cymosa hort. ex. Schultes (1820); Stapelia 
concolor Salm-Dick (1834), Duvaiia concolor (Salm-Dick) Schlechter (s.a.) 
Stapelia barbata Salm-Dick (1834) (nom. nud.*); Duvaiia hirtella v. minor N. E. 
Brown (1908). Duvaiia radiata v. minor (N. E. Brown) A. C. Whitwc & B. 



SeKemkórófélckröl 8. DEBRECENI P07SGÁSTÁR 201 

31. kép Huernia macrocarpa syn. H. arabica 
I oló: Budai Ferenc Foló: Budai Ferenc 

Sloane (1937); Duvaiia hirtella v. obscura N. E. Brown (1908), Duvaiia radiata v. 
obscura (N. E. Brown) A. C. Whitwe & B. Sloane (1937); Duvaiia reclinata v. 
angulata N. E. Brown (1908); Duvaiia reclinata v. bifida N. E. Brown (1908); 

Folyóiratunk 2002. III . szátmban jelent meg egy leírás a Huernia macrocarpa v. 
concinna. (N. E. Brown) M. G. Gilbert-röl. Sajnos, a külföldi segítségetn téve
dett. 
A képen a gyüjtettiényetnben a Huernia arabica néven található növény volt. Erre 
a növényre a későbbiekben visszatérek. A Huernia concinna N. E. Brown (FTA 

4(1): 497, 1903) önálló fajként szerepel. A jó képet most közlöm a cikkhez. A H. 
arabica virága tényleg hasonlít, de a belső szerkezete eltér. (.?2. .v.- kcp) 

A Debreceni Pozsgástár 2002 IV. számban a Huernia macrocarpa-ról írtam 
(A. Richárd) Sprenger (Cat. Dammann & Co.. 59: 4, 7, fig. 6, 1892) Szinoni
mák és ide sorolt nevek: Stapelia inacrocarpa A. Richárd (1851); Huernia 
penzigii N. E. Brown (1892), Huernia inacrocarpa v. penzigii (N.E. Brown) A. 
C. White & B. Sloane (1937); Huernia arabica N. E. Brown (1895), Huernia 
penzigii v. atabica (N. E. Brown) A. Berger (1910), Huernia tnacrocarpa v. 
arabica (N. E. Brown) A. C. White & B. Sloane (1937); Huernia penzigii v. 
schimperi A. Berger (1910), Huernia penzigii fa. schimperi (A. Berger) S. 
Brodie (1998) Huernia penzigii v. schweinfurthii A. Berger (1910),Huernia 
tnacrocarpa v. schweinfurthii (A. Berger) A. C. White & B. Sloane (1937); 
Huernia macrocarpa v. cerasina A. C. White & B. Sloane (1937) (nom. inval. 
Art. 37.1); Huernia macrocarpa v. 

Duvaiia etniliana A. C. White (1933). (.W. ésM. .sz. kép) 
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32. kép Huernia concinna 33. kép Huernia macrocarpa syn.H. pen/igii 
I'oló: líudai I crcnc l'oló: Budai Ferenc 

flavicoronata A. C. White & B. Sloane (1937) (nom. inval. Art. 37.1); Stapelia 
macrocapa Martelli. f.?.?. sz. kép) 

A Debreceni Pozsgástár 2002. 111. számban megjelent kép neve így helyesen 
Huernia macrocarpa Syn. H. arabica Lav 11269. és nem H. macrocarpa v. 
concinna. Van egy másik növényem is H. arabica Lav 13103 néven. Ennek barna 
a virága. 

E folyóirat 2003 I . számában megjelent Duvaiia pubescens N. E. Brown (F. C. 
4(1): 1029. 1908) leíráshoz közölt kép nem a törzsfaj, hanem annak egy Huernia 
sp.-vel alkotott hibridje. Ez volt az oka, hogy a virág nem egyezett a leírással. 
Sajnos a leírásnak megfelelő D. pubescens nincs a gyűjteményemben. 

Felhasznált irodalom: 

Jacobsen, H.: 1970 Das Sukkulenten lexikon. VEB Gustav Fischer Vcrlag. Jena 
Albers, F, Meve, U.: 2002 Illustrated Handbook of Succulent Plants,. 
Asciepiadaceae. Springer Verlag 
Asciep CD I . 1-2, Asciep CD I I . 1-2. 

Folytatjuk! Budai Ferenc 
Miskc 



loMvía cinnaűarlna mokeriBrimnetRose 
Az egyik legrégebben ismert Lobivia faj: a Lobivia cinnabarina 

(Hooker) Britton et Rose. „kisfajai" és vátozatai 

Zusammenfassung: Der bekannte Autor gibl eine ausfUhrliche Besciireibung über diese Art und ilire 
Entdeckung, ihre Taxen, iliren Verwandtscliaftskreis und ihre Ziichtigung. 

Abstract: The well-known author gives an exliaustive description oftliis species, telis us about its ecotypes 
(its laxons), relationships and circumstances ofits cultivation. 

Méhány faja van ennek a nemzetségnek, amelyet 1847 előtt íitak le és ismert meg a 
világ. Ilyen a L. cinnabarina, amely „népszerű" volt a XIX. sz. lexikonszerzőinek is, 

hiszen a nemzetségből szinte e fajt ismertették. 
Lobivia nemzetségnév leíróitól, N. L. Brittontól és J. N Rosetól származik, a legtöbb e 
nemzetségbe tartozó bolíviai faj élőhelyének anagrammájaként. A fajneve cinóber-vöröset 
jelent - utalva a virág színére. A fajnév Sir William Jackson Hookertől, a Kew Garden 
igazgatójától származik. [Curtiss Bonanical Magaziné 1847. LXXIU. 4326. Echinocactus 
cinnabarinus néven. Majd Britton és Rose átsorolta a The Cactaceae HL kötetében 
(549)1922-ben a Lobivia nemzetségbe.] 
Több új faj leírása szinonimának bizonyult [Lobivia chereauniana (Schlumberger) 
Backeberg - Lobivia charcasina Cardenas - Cinnabarinea cinnabarina Ritter.] 
E változékony faj jellemzői a következők: Növény teste magános, nyomott gömb vagy 
gömb alakú, 150 mm körüli széles, kisebb karógyökérrel. 18-21 db bordája szabályosan 
csavart lefutású, ferde vágásokkal nagy, éles dudorokra tagolt. Areolái hosszúkásak, a 
dudorok felső részén ülők, szürkén vagy piszkosfehéren filcesek. Enyhén kuszált perem
töviseinek száma a kifejlett növényeken 8-16 db, a leghosszabbak mérete 20 mm is lehet, 
de egyes populációkon ennek többszörösét is elérhetik. Középtöviseinek száma 1-4 kö
zötti, ezek erősebbek és vastagabbak a peremtöviseknél, közülük egy néha kiemelkedik 
hosszúságban és vastagságban a többi közül, átlagméretük a kifejlett növényeknél 40-60 
mm körüli, de hasonlóan a fentiekhez, ennél jóval hosszabbak is lehetnek. Virága 60-80 
mm hosszú és széles. A külső lepellevelek zöld vagy bamászöld, a belsők cinóbervörös 
vagy skarlátvörös színűek. Előfordul a belső lepellevelek többféle ámyalata is. A lepelle
velek vége lekerekített. A külső lepellevelek csúcsa néha finom tövisben végződik. A por
zószálak és a portokok sárga színűek, előfordul vörös porzószálas és portokos egyed is az 
alapfajnál. A bibeszál és a bibe halvány zöldessárga. A porzószálak két sorban állók, a 
felső porzósor kiemelkedő, az alján, félhosszúságban állományuk összenőtt és ez alkotja a 
halványzöld torokhártyát. A belső vagy alsó porzókör szálai szabadállásúak, tövig sárga 
színűek. Termése gömb vagy enyhén nyomott gömb alakú. Szemölcsös felületű magja 
tompa fekete színű. f.?4. sz, kép) 

Az első leírás szerint e faj nem ritka Bolíviában, de pontos élőhelyeket nem jelöl. W. 
Rausch és más terepkutatók összehasonlító munkái szerint élőhelye igen nagy területen 
található. 
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34. kép Lobivia cinnabarina ,• .• ,̂  xi i • ' I olo: íJr Nemes Lajos 

A ciiiiuibanmi - mint íilam - a szai<ÍRXialom szeinnt a legkorábban t'ciredezett és lein 
fajok egyike. Sajnos, az egyes leírások félreérthető módon eltérnek egymástól, emiatt 
egyes gyűjteményekben különböző inegjelenésű növényekkel találkozunk. Később a ku
tatások folyamán derült ki ennek az oka. A ma már ismert cinnabarina populáció nagy 
élőhelyén test- és viráginéretben, virágszínekben és tövisinérctekben szélsőséges értékeket 
láthatunk. Röviden tekintsük át fajunk megjelenési formáit és az eddig Icíri taxonokal. 
Hooker után első adatunk Rümpler - Foerster: Hatidbuch der Kakteenkunde (1885) mü
vében jelentkezik. Ebben az első leírástól eltérő virágméret mellett egy másik növényle
írást is találunk az alábbi szöveggel: „ A növénytest erős, sarjadzó a tövisek finomak, fe
hér színűek, a virág 3 cm hosszú". Kari Schumann szerint (Gcsamtbeschreibung der 
Kakteen. 1902. 227-228.): „Önként alig sarjadzó faj, tövisei tűszerűek, világosbarnák, a 
virág 8 cm-es". A zavart csak a szegényes első leíráshoz csatolt, a korabeli technikával is 
tökéletesen sikerült színes ábra tisztázhatja, amely .szerint fenti leírásunk hitelesen közve
títi a fajra vonatkozó legfontosabb adatokat. 
W. Rausch terepkutatásai során megállapította, hogy a Hooker által leírt cinnabarina típus
faj a bolíviai Sucre város körül található jelentős példányszámban. Ezek teste, tövisei és 
virágai egyeznek az első leíráséval. Cochabamba-Sucre közötti területen Martin Cardenas 
egy fehértorkú, kisebb virágú, a cinnabarina körhöz tartozó növényKimeget talált, amit 
Lohivia charcasina Card. néven írt le. Ugyanezen teriilettől származik a Backeberg által leíil 
kisvirágú Lolyivia chereauniana Backbg., ainit korábban Schlumberger is közölt már (Revue 
Hort. 1856.405.) 7,5 cm-es virággal. Boedeckcr Potosi közeléből Lolyivia waterspicU Boed. 
néven írt le egy sok, 20 vagy több bordás, hosszú és nagyon merevtövisü típust, amelynél 
a középtövis legtöbbször hiányzik. Újabb kutatás eredményeként Cardenas Lohivia 
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zudanensis Card. néven írt le egy populációt Zudanez környékéről, amelynek növényteste 
típusos cinnabarina, hosszú, vékony középtövisekkel. Rausch ugyancsak Zudanez kör
nyékén talált egy óriás növenytestü cinnabarina populációt. Ez utóbbiakon 40 mm hosszú 
dudorok képződnek, 
L . cinnabarina var. gigantea Rausch néven írta le utóbb. Ennek ellentéte a mindössze 60 
mm átmérőjű var. gracilis Rausch alak, Otuyo közeléből. A fenti taxonok minden esetben 
cinóbervörös virágokat képeznek. Cochabamba körüli terepen halvány-vörös virágok jel
lemzik a cinnabarina alakkör egyes tagjait, köztük fehértorkúak is megjelennek nagy 
számban. Ez utóbbiakat Lobivia acanthoplegma néven vezette be Backeberg a szakiro
dalomba. Egy újabb formakör található Saccabamba-Ansaldótól Tarateig, amelyben na
rancs-színtől sötétpirosig változó virágszínek jelennek meg. Cardenas Lobivia taratensis 
Card.-nak írta le ezeket, és ennek halványtorkú változatát var. leucosyphus Card.-nak írja, 
a rózsaszín virágúak a var. roseiflora Card. nevet kapták. Cochabambától keletre, nagy 
területen él a legkisebb cinnabarina típus, tűszerű, sűrű tövisekkel és apró virágokkal, e 
növény Lobivia oligotricha Card. néven vált ismertté. Colomina település közelében ezek 
a növények fekete tövisekkel jelennek meg és Backeberg írta le ezeket Lobivia 
neocinnabarina Backbg.-ként. A Rio Grandé mentén, Presto-Tarabucótól Padilláig a tí
pusfajtól egy másik eltérő populáció tűnik fel egy-egy jól körülhatárolható területen. Az itt 
élő növények bőre sötétzöld, a virágok sötétvörösek, enyhén kékes árnyalattal. A porto
kok vörös színűek. Lobivia prestoana Card. néven jelentek meg a szakirodalomban 
Cardenas soraival közölve. Az Aiquile hegység északi oldalán élő növények új hajtásré
szein vörös középtövisek képződnek rendszeresen, ezek Lobivia draxleriana Rausch né
ven ismertek, és a leírt fajnak öröklődőén kisebb méretű változata var. minor Rausch né
ven vált ismertté. 
A cinnabarina gyűjtőnéven belül az eddig felsorolt taxonok élőhelyük körülhatároltsága 
alapján valamennyien un. kisfajoknak tekinthetők. Gyűjteményekben kívánatos ezek el
különítése és jelzése, mert formagazdagságuk, virágzási idejük és virágszínük megjelené
se e nagy gyűjtőfaj alakgazdagságáról tanúskodik. 
Friedrich Ritter a Lobivia cinnabarina faj és a hozzátartozó, területileg és alaktanilag jól 
elkülönülő kis fajok részére visszahozta a Fric által létesített CINNABARFNEA nom. nud. 
(in Kreuzinger: Verzeichnis ... Sukkulenten mit Revision der Systematik der Kakteen. 1935. 
34.) nemzetségnevet. Latin diagnózissal körülhatárolva vezette be ezt a szakirodalomba, 
fajként hozzásorolva a már ismertetett Lobivia cinnabarina, L. waterspielii, L. boedekeriana, 
L. acanthoplegma, L. oligotricha, L. neocinnabarina, L. pseudocinnabarina, L. zudanensis, 
L. prestoana, L. torotorensis, L. purpurea taxonokat és ezek változatait (in Fr. Ritter: 
Kakteen in Südamerika 1980. H. 633-640) Ennek nyomán a Ritter-féle CINNABARINEA 
nemzetségnév elfogadásra került és „nomina novaként" a Repertórium Plantarum 
Succulentarum XXXI. 1980.4. füzetében fenti fajnevekkel közlésre került. 

A szakirodalom azonban továbbra is LOBIVIA nemzetségnév alatt jegyzi a fenti fajokat, a 
korábbiaknak megfelelő formában. Walter Rausch: LOBIVIA 85 című művében már nem 
fogadja el a kisfajok fogalmát és az összes fenti taxont a cinnabarina faj 4 változatába so
rolja be. 
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Lobivia cinnaluirína var. waterspielii (Boedecker) Rausch 
Magános növényteste kb. 150 mm átmérőjű, bordáinak száma 20 körüli. A növénytestre 
„rányomott" peremtövisek száma 8-12 db, középtövi.se 0-3 db, hossza 30 mm-ig változ
hat. Valamennyi tövise tűszerűén vékony. Virága 40 mm hosszú, 50-55 mm széles, vörös 
színű, a porzók sárga színűek. Potosi tartományban él, a Huari-Huari út mentén. 
Lobivia cinnalyariiia var. zudanensis (Cardenas) Rausch 
Magános növénytestének átmérője 150 inm körüli. Bordáinak szátna 20-22. Tűszerű pe
remtöviseinek .száma 6-7, hosszúságuk 30 mm körüli. Középtövisc nagyon hosszú, elér
heti a 80 inin-t is. Virága 50 min széles és hosszú, vörös színű, sárga porzókkal. E változat 
jól elkülönül a többitől hosszú és jellegzetes töviseivel. Zudanes [jéldányai kömyékén cl. 

35. klip Lobivia cinnabarina var. draxleriana 
toló: l'app Lás/ló 

Lobivia cinnabaritui var. draxleriana (Rau.sch) Rausch í.?.5.kép) 
Növényteste magános, kissé nyomott, teteje bcmclyedő, szélessége kifejlett állapotban 
150 mm köriili. Bordáinak száma legfeljebb 25. 9-10 db peremtovi.se 15 mm, 2-5 db kö
zéptövise 30 mm hosszú lehet. Valamennyi tövise árszerű, .sárga színű, a/ alapjuk vörös. 
Virága vörös színű, kékes árnyalattal, 70 mm hosszú és széles. A torokháilyája lilás
rózsaszín, a torok lila, a porzószál alul lila, felül vörös, a portok bamás-vörös színű. Magja 
az alapfajénál nagyobb. Bolívia - Aiquile kömyékén él e populáció. 
Lobivia ciniuilxiriiui var. grandiflora Rausch 
Nyomott, néha lapos gömb alakú testének átmérője 120 mm is lehet. Bordáinak száma 20 
körüli, ferdén lefutó dudorai élesek. Areolái a dudorok felső végén ülnek, fűszerűen vé
kony peremtövisei karomszerűen visszagörbülve kuszííltan betakarják a növény felületét. 

http://peremtovi.se
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számuk 8-10 körüli, hosszuk 10 mm. Középtövise gyakran hiányzik, néha 1 db kép
ződik és ez elérheti a 20 mtn-t is. Valainennyi tövise sárgás-barnától fekete színig 
változhat. Sötétvörös virága kékes árnyalatú, 80-100 mm hosszú és széles. Torokhár
tyája rózsaszínű, a torok violaszínű, a porzószál kárininviola, a portok bamasviola 
színű. Bolívia - Padillától északra, Presto kömyékén él. 
A könnyen nevelhető, magvetéssel és dugványozással, a különleges színváltozatok 
továbbvitelét oltással egyaránt eredményesen szaporítható fajok közé tartozik. Érde
mes figyelemmel kísérni a tnagvetéses szaporításnál előjövő apró tnorfológiai eltéré
seket. A magvak csírázásához 15-20 "C hőmérséklet a kedvező. Talaja jó vízáteresztő, 
ásványi anyagokban gazdag, enyhén savanyú kémhatású legyen, amihez porrá mor
zsolt balti tőzeg 10-15 %-os térfogatarányban történő talajba keverése a legkedve
zőbb. Öntözésre érzékeny faj, az összetömörödött vagy rosszul összeállított talajkeve
rék a többletvíz felhalmozódása miatt a gyökerek pusztulását okozhatja. Bevált talaj
keveréknek tartom a FLORASCA B + tiszta folyami kavics - 3 mm szeincsenagysá-
gig - 50-50 %-os keverékét. A bányakavics rendszerint agyagtartalmú, csak többszö
rös tnosás után használható. A közvetlen tűző napfény ellen nyáron enyhe árnyékolást 
kíván nádszövet vagy Raschell-háló segítségével, ainit szeptembertől elhagyhatunk. A 
vegetációs időben - Június végéig - hetenként öntözhetjük, talaja két öntözés között 
kiszáradhat. Tápanyag-utánpótlását vagy kétévenkénti átültetéssel vagy 1 %o-es tápol-
datozással oldhatjuk meg, vegetációs időben 3-4 alkalommal. A nyári kényszerpihenő 
alatt öntözni csak 2-3 hetente célszerű, a tápanyag-utánpótlás inellőzésével. Ez időben 
növénycink megráncosodhatnak, és bőrük enyhe vörösre színeződhet. Az őszi vegetá
ciós időben 2-3 alkalommal öntözhetünk még, ezután elhagyjuk az öntözést az ősz 
végi és téli felkészítésre. Szabadbani elhelyezés esetén ez időben védeni kell a növé
nyeket a hosszú őszi esőktől, mert ez a gyökerek elhalásához vezethet, aini csökkenti 
a következő év virágrügyeinek képződését. A téli nyugalmi időben szárazon, fagy
mentesen teleltessük, maximuin 12 "C-on. Virágait e faj nálunk április közepétől hoz
za, több virágzási periódusban. Egy-egy rövid nyári lehűléses időszakban leáll a vi
rágzás, majd ugrásszerűen ismétlődik. Ilyenkor a bimbók nagyon gyorsan kifejlődnek. 
Virágzása nagyon rövid, mindössze egy napig tart. Virága idegenbeporzó, más 
Lobivia faj porával is porozható. Virágzáskor gondosan izoláljuk növényházunkat 
vagy fóliasátrunkat. Az ún. kisfajok is hajlamosak egymás porzására, ezért mindig 
gondosan, saját kézzel végezzük a mcgporzást. Magoncai 3-4 éves korban virágoznak 
először. Gondos növényápolás inellett gomba- és rovarkártevője gyakorlatilag nincs. 
Tavasszal és ősszel célszerű ellenőrizni, hogy növényeink gyökere és teste mentes-e a 
gyökértetűtől ill . gyapjastetűtől. Napjainkban mindkettő ellen bevált védekezőszer a 
Zolone 35 EC etnulzióképző pennetezőszer, öntözővízben is kijuttatható I %o-es tö
ménységben, a tárolóedényen feltűntetett utasítások betartásával. 

Dr. Nemes Lajos 
Szomód 



Kern Péter emiékére 
(1921. o k t ó b e r . 2 6 - 2 0 0 . ^ . üugiis / l i i . s . 30) 

Hetekkel megkésve értesültünk, hogy Kern Péter, az 
MKOE örökös, tiszteletbeli elnöke ez év augusztus 30-
án, csendben, örökre itt hagyott bennünket. 
Péter 1921. október 26-án született, 82 évet élt köztünk. 
Családalapítás után hamarosan másodszor is „eljegyez
te" magát, megismerve a kaktuszokat és élete végéig 
gyűjtötte e gazdag növénycsalád tagjait. Gyíijteményét 
előbb budai - szentliáromságtéri - lakásának erkélyéti 
alakította ki, később Érdre költözve sikerült növényhá
zat építenie és itt folytatta gyűjtőszenvedélyét. 

Neve összeforrott a II . világháború utáni magyar kaktuszgyűjtés történetével. Nag>on 
sok energiát fektetett egy hazai gyűjtőkből álló közösség léfrehozíísára. Az 1960-as 
évek még alkalmatlanok voltak egyesület létrehozására. l9()4-ben a Pesterzsébeti Vasas 
Művelődési Ház - népszerű nevén CSILI - támogatásával sikerült megalapítania a 
Kaktuszgyűjtő Szakkört és a támogató segítségével szakmai tájékoztatót is kiadtak, 
igaz, csak stencilnyomtatásban. Aki isineri a korabeli nyomtatott sajtó cenzúráját, tudja, 
hogy e tájékoztató megjelenése, akkor mit jelentett. Ez volt a háború utáni idők első 
magyamyelvű kaktuszos periodikája. E kiadvány ápolási tudnivalókat, növényismerte
tőt, szakköri híreket tartalmazott. A szigorúan kötött példányszámú kiadvány nagy kin
csünk volt egykor, ma is szakmatörténeti értékünk. 
1971-ben, nagyon utánjárás és szervező munka, után Kern Péter megalapítja - enge
déllyel - a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületé-t, amely azóta is folyamatosan 
működik. Az egyesületnek Péter háromszor volt elnöke, majd örökös tiszteletbeli el
nökké választotta a Közgyűlés. 
Nemzetközi kapcsolatait, széleskörű levelezését, több nyelv kiváló ismerete is elősegí
tette. Kapcsolatai révén szimos külföldi előadást tartott. Elismertségének köszönhette, 
hogy 1973-ban. a London-Reading Egyetemen rendezett lOS Kongresszus tagjai sorá
ba választotta. 
Hirtelen jött betegsége rövid időre megakadályozta aktív munkáját. Szxírencsésen fel
épülve mexikói és dél-amerikai útjai során, terepkutatá.sokon tanulmányozta, élöhehü-
kön a kaktuszokat. 
Élete végéig aktívan, fáradhatatlanul dolgozott Péter a kaktuszok és az MKOE érdeké
ben. 
A pótolhatatlan veszteség miatt családjának részvételünket fejezzük ki és vigasztalódást 
kívánunk. 
Kortársunk volt, búcsúznunk kell Tőle: Nyugodj békében Péter 

Dr. Nemes Lajos 
.S/omód 



Búcsúzunk: 

de Zonca Adolfné-tól 

Nehéz feladat kortársnak búcsúztatni 
egykori közös munkában, kiállításokon 
résztvevő társunkat. 
Örökre itt hagyott bennünket Mária néni, 
pécsi gyüjtőtársunk, 84 éves korában, ez 
év november II-én! Több volt számunk
ra, mint gyűjtő, a szó igazi értelmében 
barátunk volt. Tudtuk, hosszú ideje viseli 
betegségét és tudtuk azt is, hogy évek óta 
egyedül él kedvenc növényeinek társasá
gában, de nem gondoltunk a bekövetkez
hető végső állomásra. Mintaszerű gyűj
teményének válogatott példányaival na
gyon sok kiállításon vett részt. 

Emlékezetes marad az 1975 augusztusi debreceni kiállításra hozott növényei. 
I itt láthattuk szép Euphorbia obesa példányait. Ugyancsak megmarad a 

CvSlLI-ben. 1980 májusában rendezett kiállításon való részvételének emléke, 
gazdag kaktusz és egyéb szukkulens növényeivel. Minden kiállításról elis
merésekkel, díjakkal tért haza. 
Közel ötven éves gyűjtői tapasztalatának gazdag készletéből bőven és szíve
sen osztogatott minden érdeklődőnek, ugyanakkor mindig csendben, szinte a 

' „háttérben" dolgozott. Emberszeretete, közismert jó szándéka minden hozzá
fordulót csodálójává tette. Jelentős szerepe volt a CSILI kaktuszkör kereté
ben működő Pécsi Kaktuszkedvelő Szakkör megszervezésében és több helyi 
kiállítás létrehozásában. 
Nagyon aktív szakmai utazó volt, szinte valamennyi hazai kiállításon meg
jelent, legtöbbször kiállítóként is. 
A határok megnyitása után, több szervezett ausztriai és cseh országi útra is 

í vállalkozott, nem fiatalon. Súlyos betegsége elhatalmasodott, következmé
nyeként az egykori gazdag és szép gyűjteményének sorsáról elszomorító 
híreket kaptunk. 
Kedves Mária! Emléked megőrzik egykori társaid, nyugodj békében! 

Dr. Nemes Lajos 
S / o m ó d 
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Extrém sportok - túlélési stratégiák a pozsgások világában III 

Zusammenfassung: Der Autor stellt nach dem Aufsatz von Mauseth und seinen Mitarbeitern die Typen 
der PImtosynthese bei den Sulckulenten, ihren Wechsel wahrend der Entwicklung der Individuen, die 
Methoden der Tarnung und des Schutzes, den Warmehaushalt, die Lősungen für die Wasserspeiclierung. 
die Kunstgriffe der Vermehrung und der Verbreiíung mit mehreren Beispielen illustriert dar. 

Abstract: The author reports the photosynthesis types and tlieir changes during the life of succulents and 
tlieir methods ofthe masking, their defence, heat storage, water-saving strategies, reproduction and their 
dispersion. He illustrates them showing somé examples. 

Víztakarékosság 

A pozsgások alapvető tulajdonsága a víztárolás. Ez a legfontosabb védekezésük a 
száraz időszakokban. A gyökérzetük általában jellegzetes abból a szempontból, 
hogy csak a sok nedvességet tartalmazó talajból tud vizet felvenni.(Kivéve a sós 
sivatagok pozsgásait. A szerk.) Eső után a pozsgások feltöltik a víztartalékaikat, 
és sokáig ebből élnek. A bordák erre is kiválóak, rugalmasságot, tágulási képes
séget adnak a kaktuszoknak. Ha van elegendő víz, akkor a harmonikaszerüen ösz-
szehajtogatott bőr sokat tud tágulni, hogy a vizet be tudja fogadni a növény bel
seje. A szárazságtűrő növények másik stratégiája az erős, mélyre hatoló gyökér
zet, ami a legkisebb nedvességet is fel tudja szívni. Ezek a növények arra építe
nek, hogy a gyökérzetük mindig ad számukra legalább egy kevés vizet, ennek 
megfelelően nem rendezkedtek be a víz tárolására. Ok nem pozsgások. 
A gyors vízfelvétel példája a saguaro kaktusz, a Camegiea gigantea. Ennek a ha
talmas oszlopkaktusznak a gyökerei sekélyen a felszín alatt terülnek szét, nagy 
területet beborítva, a legkisebb eső után is sok vizet tudnak felszívni. A kaktusz 
ilyenkor megtelik, a bordák széthúzódnak, ahogy a test egyre kövérebb lesz. 
Hosszú szárazságot is elvisel egy-egy ilyen „tankolás" után. 
Sok pozsgás növény felhasználja a harmatot. Az ilyenek csapadékban szegény, de 
ködös helyeken, rendszerint tengerpartokon élnek. A harmat felszívására két mód
szerük van. Az egyik, hogy a testükön találunk olyan szőröket, amik magukba szív
ják a vizet és a kaktusz innen veszi azt fel. Például az Astrophytum fajok pettyei 
ilyen vízfelvevő szervek.(5& sz. kép) A másik módszer a kaktuszok tövisein kicsapó
dó párát lecsepegtetni a gyökerekhez. Sok kaktusznak ilyen célból vannak hosszú 
tövisei: a pára könnyebben kicsapódik hegyes, éles felületeken, mint a lapos helye
ken. A tövisek sok vizet összegyűjtenek, ami lecsepeg a kaktusz tövéhez. 
A pozsgások nemcsak a víz felvételében, hanem a megtartásában is mesterek. A 
legfontosabb eszköz a vastag, viaszos hör,(39. sz. kép) ami megakadályozza a pá
rolgást. A gázcserenyílások bezárása esetén is működő CAM fotószintézis is so
kat segít. Egy dél-amerikai oszlopkaktusz nemzetség, az Armatocereus a víz nél
küli túlélés mestere. Ez a növény csak néhány évenként kap vizet, ilyenkor hirte
len akár fél métert is fejlődhet. A testén befűződések maradnak a növekedési idő-
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3X. kcp Astrophytum coahuilense 34. kép Icrocaclus glaucescens 
Fotó: Papp Lás/ló 1 utó: Papp Lás/ló 

szakok között, és elvileg a fák évgyűrűihez hasonlóan leszámolhatnánk hogy hán} 
évesek. Azonban egy 6-8 emelet magas növény is nagyon idősnek néz ki, és ez 
azt jelzi, hogy nem minden évben fejlődnek. Sejtések szerint az F.l Nino ritmusá
ban, a szabálytalan időközökben visszatérő nedvesebb időszakokban fejlődnek. 
Ezek azonban 3-10 évenként követik egymást. 10 évet kibírni jelentősebb meny-
nyiségű víz nélkül szép teljesítmény. 
Az exh-ém hőmérsékletű (forró vagy hideg, például magas hegyekben) és nagyon száraz 
helyen élő növények számára a legjobb védekezés, ha a Ibid alá vonulnak. A gj'ökerek 
megvastagodása plusz víztároló befogadóképességet jelent, és lehetővé teszi hogy a 
kaktusz testének nagyobb része a föld alatt, kiegyenlítettebb körülmények között legyen. 
A hőmérséklet lényegesen kiegyenlítettebb már néhány centiméter mélyen is. A löld alá 
htjzódás a párologtatást is c s ö k k e n t i . k é p ) A répagyökeres kaktuszok kihasználják 
ezt, (41. és 4.1.1.-, kép) és a nem pozsgás növények között is sok gumóst, hagymást találunk. 
Ezeknek az a stratégiája, hogy megfelelő körülmények között a gumóban tárolt táp
anyagokból gyorsan kihajt a növény, fotószintézis révén pótolja a tatlalékait, növekszik, 
majd visszahúzódik és ismét csak a gumó marad. Meglepő módon ezt az életstílust a 
kaktuszok között is megtaláljuk, ilyen például a közismert négerkéz 
(Austrocylindropuntia clavaroides, vagy újabb nevén Puya clavaroides) (42. .v,-. kép) ami 
Dél-Amerikában kihaltnak látszó kősivatagokban él. Az élőhelyén a növény a told alatt 
10-12 centiméterrel él egy arasznyi gumó fomiájában, ebből nyúlik ki egy szál" a fel-
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40. kép Astrophytum asterias 41. kép Mammillaria heyderi 

42. kép Puya clavaroides 

Fotó: Papp László 

színre, amin néhány hajtás található. Megta
lálni szinte lehetetlen a kis mérete és a 
rejtöszíne miatt. Nagy száraz-ságban egészen 
a gumóig visszaszárad, nedvesség hatására 
újra kihajt. Meglepő, hogy ez az extrém mó
don alkalmazkodott növény mégis milyen jól 
érzi magát a gyűjteményekben. Hasonló dél
amerikai fajok hasonló élőhelyeken a (44. sz. 
kép) Pterocac-tusok. Ezek gumós gyökereik
ből élnek, a felszínen csak néhány kis hajtá
suk jelenik meg, amik rossz körülmények 
hatására elhalnak. Gyí'ijteményben persze 
nincsenek száraz évek, ott nem száradnak 
vissza és hosszan lelógó, elágazó bokrot al
kotnak. Észak-Amerikában hasonló a 
Peniocereus nemzetség. A felszínen található 
vékony, törékeny kúszó hajtások bokrok 
ágaira támaszkodnak. 
Nem vesszük észre őket addig, amíg a többi 

I oló: Dr. Csajbók .ló/scf rokou oszlopkaktuszra j e l l e i T i z ő hatalmas fe-
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43. kép Mammillaria heyderi talajba mélyedi példányai az eredeti élőhelyükön Mexikóban 

hér virágaik el nem árulják a jelenlétüket. 
A hajtásaik törékenyek, gyakran letörnek 
vagy leszáradnak egészen a föld színéig. 
Ott azonban egy hatalmas, cukorrépához 
hasonló gumót találunk, ami megnölhet 10-
20 kilósra is. A növény ebből gtind nélkül 
kiújul. Egy másik oszlopkaktusz faj, a 
Cereus aethiops is hasonló stílusban él. Ez 
viszonylag gyakori a gyűjteményekben, 
mégis kevesen ismerik ezt az oldalát. A 
nemzetségére nem jellemző a répagyökér, 
neki mégis hatalmas föld alatti gumói van
nak. Száraz időszakban csak ezek marad
nak életben, a méteres föld feletti hajtások 
elszáradnak. Gyűjteményben, évekig tartó 
száraz időszakok hiányában, csak az élet
erős, nedvességtől duzzadó fonnáját is
merjük. 
Dél-Afrikában a kristályvirágfélék sok 
faja is hasonló stratégiát követ. 

Fotó: FIhart Zsolt 
i 

44. kép l'tcrocactiis tiiborosiis 
lotó: Dr (salbók .ló/sef 
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A Monilaria nemzetségbe tartozó növények például szinte egész évben egy elszáradt fada
rabra hasonlítanak. Csak egy rövid, megvastagodott szirat látunk néhány elszáradt levéllel. 
1 la elegendő ned\ességet kap, akkor viszotit azonnal kihajt, és gyors fejlcklésbe kezxl. Né-
háii) hét alatt kell fejkídnie, virágozjiia, magot hoznia. A szára és a levelei gyengék, érzé-
ketiyek. netn a sivatagi növényekre jelletnzőek. Netn pazarolja az energiáit kemctiy leve
lekre. A száraz idő beköszöntével úgyis elszárad, a növény visszatér a nyugalini állapotba. 
Addigra íizotiban tiiagot hozott és a túlélő, vastag sziirészc is tiövekedctt egy keveset. 
Sok kristályvirágfélének kell elviselnie na
gyon extréin ncdvcsségbeli különhségcket. 
A Neohenrichia sibbcttii például sziklákon 
kialakult tiiélyedésekben él, ahol nagyon ki 
tud sziuadni, eső után viszont megáll rajta a 
\ íz. G\iijtemén\ben is .szinte mocsári ikv 
\ciiyként tatiható a növekedési időszakban. 
Néhány Conophytum faj is naptíkra \íz 
alatt találhatja magát az esőzések után. 
megélnek az ideiglenes patakmedrekben is. 
Ilyen például a C. kamiesbergensis. A/ 
Ariocatpus kotshoubeyanus-t (45. .v,-. kép) is 
ellepi, néhány (tíz) órára a ritka, de tiéha 
kiadós csapadékvíz, befedve a növén)t a 
talaj agyagtartalinával is. 

Érdekes stratégiát követnek a legkisebb 
kaktuszok, a Blossfeldia-k. (46. sz kép) Ezek száraz sziklarepedésekben élnek, kifejlett 
korukban is kisebbek 1 cm-nél. Különleges életmódot folytatnak: a nedvességtartalmuk 
a környezetével azonos jó (poikilohydria).* A kaktuszfélék közül csak ez a faj, s a nö
vényvilágban csak nagyon kevés csoport (még néhány zárvatennő) választotta ezt az 
utat. és többnyire csak a primitív fajok: a mohák, a harasztok egy része és a zuzmók. Szá
raz időben majdnem teljesen kisziiradnak, élettelennek tűnnek. Nedvesség hatására 
azonban életre kelnek, és a kis kaktuszok az eredeti méreteik 34-szeresére is felhíznak, a 
2-3 cm-es átmérőt is elérik. Ilyenkor úgy néznek ki, mint a legszebb oltott példányok a 
gjíijteményekben. Amíg tart a víz, addig fejlődnek, majd újra lassan beszáradnak. Kevés 
oKan növeli}' van, ami elviseli az ilyen rendszertelen növekedési időszakot és köztük a 
teljes kiszáradást. Gyűjteményben saját gyökerén éppen ezért nagyon nehezen tartható, 
és csak lassan fejlcxlik. (Nem tűző napon, saját gyökéren viszonylag jól tartható, s lehul
lott magvaiból gyakran kelnek ki növénykék, amelyek tényleg lassan fej lödnek. A szerk.) 
Oltva viszont a rengeteg víz és tápanyag hatására folyamatosan felhízott állapotban van, 
gyorsan növekszik, és mértéktelenül saijadzik, s a fajára nem igazán jellemző megjelenést 
nyer el. 

45. képAriocarpus kotschoubeyanus 
Fotó: Elhart Zsolt 



218 DF.ttRFXT.NI POZSGÁSTÁR Exüvm sportok - tiilck'si str.itcyiák 

47. kép Pelecyphora aselliformis 
Fotó: Papp László 
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Szaporodási fortélyok 

A sivatagi tíilclésliez szorosan iiozzátartozik a szaporodás is, ami meglehetősen nehéz a 
szigortí k()itilmények között. Sokszor fondorlatos módszereket kell alkalmazni. 
Az első akadály a mcgporaís. A legszárazabb helyeken alig fordul elő élőlény, nehéz itt 
a megporzót (.xlacsalogatni. Fontos a feltűnő virág, ami a látványa vagy az illata alapján 
inár messziről észrevehető. És jó, ha egyszerre virágzik az összes példány, mert különö
sen kis populációkban ilyenkor jobbak az esélyek a tnegporzásra. Sokszor meghökkentő 
látványt eredményez ez így együtt, a semmiből kiálló gyönyörű virágok ezrei. Az egyéb
kéntjói álcázott növényekből csak a virág látszik. Ilyen „beinutatót" produkálnak példá
ul a Lithops vagy a Pelecyphora nemzetségek. (48. és 47. .v,-. kép) 
Érdekes inódon a kaktuszok között viszonylag kevés illatos virágú akad. A Dolichothele 
(49. sz.. kép) cs a Discocactus nemzetségek legtöbb faja erős citrom- vagy szcgfíiillatú virá
gokat hoz. Sajátos a dögvirágok módszere: ezek a legyeket használják beporzóként, en
nek megfelelően számukra csalogató „illatot" bocsátanak ki.f.'i2. v.-. kép) 
A megpor/ás után a magok beéniek, és valahogy szét kell teijedniük. hogy az új növé
nyek kicsírázhassanak. A legtöbb fajnál az állatok hoidják szét a magokat, sokan a han
gyákat használják. Vannak olyan növények is. amik magukban tartják a terméseiket éle
tük végéig. Ilyenek például a töipe, nagy virágú Mammillaria-k (M. theresae, f . W . .sz, kép) 
M. saboae stb.) Fzekből többnyire csak a pusztulásuk után szíibadulnak ki a magok. 
Hogy mi lehet ennek a haszna, azt nem tudom. Talán az, hogy a „bevált" helyen garan
tálja, az új példány megjelenését az előző pusztulása. Néhány faj magvai repítő-
szörökkel rendelkeznek, például a dögvirágok ilyenek. Ezeket a szél terjeszti. Néhány 
faj, föleg a med\etalp-kaktuszok magvai nein csíráznak ki könnyen, csak ha a kemény 
héjuk valahogy felpuhul, vagy elvékonyodik. Ez történhet fagy hatására, vagy madarak 
bélrendszerén áthaladva is. Ezek a fajok csak nehezen csíráznak ki a gyűjteményekben 
is. érdemes őket kezelésnek alávetni (fagyasztani, reszelővel koptatni, (szkarifikálni),* 
vagy bármi hasonló módszerrel, fellazítani a maghéjat). 
A magok teijesztésére minden növénycsoport kifejlesztett speciális és érdekes módsze
reket, nincs ez másként a kaktuszok esetében sem. A Tephrocactus nemzetségbe tartozó 
fajok nénxílyikcnek (pl. a T. aoracanthus-nak) a magjain például könnyű, .szivacsos ki
növések vannak. Ezek lehetővé teszik, hogy a szél vagy a víz messzire sodorja őket. A 
Cereus cmorv i faj tövises tennéséből az érett magok egy ragacsos anyagban kinyomód
nak, mint amikor a fogkrémet nyomjuk ki. A terjesztő állatok így könnyen hozójuk fér
nek. A kristályvirágfélék legtöbbjének magháza nedvesség hatására felnyílik, kiszáradva 
újra becsuktSdik. Ez biztosítja, hogy a magok csak esős időben kerüljenek a talajra, ami
kor könnyen kicsíráznak. 
A kikelt kis növényeknek alig van esélyük az életben maradásra. A legtöbb faj sajátos 
helyeken él: bokrok ámyékában, sziklahasadékban stb. Minél ritkább az ilyen hely, annál 
kisebb az esélye a magoncoknak, hogy pont oda kerülnek. Tovább rontja a helyzetet az 
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időjárás is, csak megfelelő években maradnak életben a kis növények. A saguaro 
(Camegiea gigantea) magoncai például többnyire csak bokrok alatt maradnak életben, itt 
töltik az első éveiket. Idővel a bokor elpusztul vagy a kaktusz tiilnő rajta és megkezdi 
önálló életét. De addigra már kellően megerősödik a védett környezetben. 
Sok kaktusz nem bízik csak a magokban, hanem sarjakkal szaporítja magát. A hajtásai 
könnyen letörnek, és a talajra kerülve meggyökeresednek. Sokuknak a tövisei beleakasz-
kodnak az arra járó állatokba, és azon vitetik magukat.(pl.horgastövisű Mammillaria-k, 
így a M. wilcoxii (53. sz. kép) A Cylindropuntia bigelowii például jellegzetes, sűrű mező
ket képez a hegyoldalakon, ahol rengeteg fiatal sarjnövény is él a nagyok között. Szinte 
lehetetlen áthatolni egy ilyen bozóton sérülés nélkül. Hasonló mezőket találunk Dél-
Amerikában Tephrocactus fajokból. 
Sok kaktusz él kicsi populációkban, gyakran csak néhány négyzetméteren. Ezzel nagyon 
sokat kockáztatnak, egyetlen vigyázatlan táborozó is kipusztíthat egy teljes populációt. 
Az ilyen kis telepek növényei szinte kizárólag egymás között szaporodnak, a távolabbi 
populációkkal ritka a keveredés. Ettől nagyon sérülékenyek ezek az élőhelyek genetikai 
szempontból is. Hogy mi tartja vissza ezeket a növényeket attól, hogy elszaporodjanak a 
környező, szemre ugyanolyan területeken? Nem tudom. Talán az igényeik annyira spe
ciálisak hogy az a kis terület valami különleges tulajdonsága létfontosságú a számukra. 
Ilyen fajok például a Pediocactusok, Turbinicarpus-ok (54. sz kép) a Mammillaria 
lasiacantha, vagy Dél-Afiikában sok kristályvirágféle (némelyik Lithops, Conophytum 
(55. sz, kép) stb. faj). Érdekes, hogy gyűjteményben nem érhető tetten semmi extra igé
nyük, ami beszorítaná őket arra a kis teriiletre. (A terjedési lehetőségük és stratégiájuk 
adja meg a választ valószínűleg, amelynek csírázás-élettani részletei is vannak! A szerk.) 
Érdekes helyen nő néhány melegigényes Gymnocalycium faj, például a G. pflanzii (51. sz, 
kép) és a G. megatae. A számukra kedvező élőhelyek szinte teljesen erdővel borítottak. A 
kaktuszok kiszoruhiak a fák számára megközelíthetetlen helyekre, az omló löszfalakon is 
megélnek. Itt nagyon gyorsan kell növekedniük, hogy magot hozhassanak, mielőtt leom
lik velük a talaj. Az idősebb növények alól rendszerint már nem mosódik ki a fold, és a 
gyökereiken lógnak lefelé. A minden szempontból kedvezőtlen hely ellenére ezek a po
pulációk képesek fennmaradni, ami a kaktuszok hihetetlen alkalmazkodóképességét bi
zonyítja. 

Irodalom: 
Mauseth, J.D., Kiesling, R., Ostolaza, C. 2002.: A Cactus Odyssey, Joumeys in the wilds 

of Bolívia, Peru, and Argentína. Timber Press, Portland, Oregons pp. 308 

Kiegészítette: Papp László 
Barna János 

Szeged 
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A Ceglédi Kaktusz és Egzóta Klub 
2004. évi programja 

A KLUB MINDEN HÓNAP ELSŐ SZERDÁJÁN TARTJA 
ÖSSZEJÖVETELEIT A CEGLÉDI KOSSUTH 

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT „B" ÉPÜLETÉBEN 17.30 ÖRÁTÓL 

J A N U Á R 07. 

EELKESZULES A TAVASZRA 
(diavetítés Libnár Antal) 

J Ú N I U S 02, 

LÁTOGATÁS EGY 
GYŰJTEMÉNYBE 

(Libnár Antal) 
JÚLIUS - AUGUSZTUS 

Nyári szünet F E B R U Á R 04. 

AZ ÉN KEDVES NÖVÉNYEIM, A 
EEROCACTUS-OK 

(diavetítés Libnár Antal) 

J Ú N I U S 02, 

LÁTOGATÁS EGY 
GYŰJTEMÉNYBE 

(Libnár Antal) 
JÚLIUS - AUGUSZTUS 

Nyári szünet F E B R U Á R 04. 

AZ ÉN KEDVES NÖVÉNYEIM, A 
EEROCACTUS-OK 

(diavetítés Libnár Antal) 

S Z E P T E M B E R OL 

GYMNOCALYCIUM 
(diavetítés Libnár Antal) 

M Á R C I U S 03. 

NÖVÉNYEK TAVASZI 
ELŐKÉSZÍTÉSE 

(diavetítés Libnár Antal) 

S Z E P T E M B E R OL 

GYMNOCALYCIUM 
(diavetítés Libnár Antal) 

M Á R C I U S 03. 

NÖVÉNYEK TAVASZI 
ELŐKÉSZÍTÉSE 

(diavetítés Libnár Antal) 

O K T Ó B E R 06. 

EGYÉB POZSGÁSOK 
(diavetítés Libnár Antal) 

M Á R C I U S 03. 

NÖVÉNYEK TAVASZI 
ELŐKÉSZÍTÉSE 

(diavetítés Libnár Antal) 

N O V E M B E R 03. 

ELŐKÉSZÍTÉS 
A TELELTETÉSRE 

(vetítés) 

Á P R I L I S 07. 

LÁTOGATÁS KÉPZELETBEN EGY 
KÜLFÖLDI NÖVÉNYHÁZBAN 

(videóvetítés) 

N O V E M B E R 03. 

ELŐKÉSZÍTÉS 
A TELELTETÉSRE 

(vetítés) 

M Á J U S 5-6-7-8-9. 

KAKTUSZ ÉS EGYÉB POZSGÁS 
K I Á L L Í T Á S 

Nyitva 08,00-18,00 óráig 

D E C E M B E R OL 

ÉVZÁRÓ KLUBNAP 
(tartja Némethné) 

Változtatás jogát fenntartjuk Mindenkit szertettel várunk. 



Egyesületünk-közleményei 

£Lgyesületünk 2004. év I . félévi programja 
Január 31.: Egyesületi összejövetel 

I, Nyilvános vezetőségi ülés. 

Február 28.: Egyesületi összejövetel. 
1. Előadás: Papp László Az utolsó 15 évben felfedezett különleges kaktuszfajokról 

2. Közgyűlés: Tervezett napirendi pontok: 
a / Levezető elnök megválasztása 
b./ Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása 
c/ 2003. évi pénzügyi beszámoló előterjesztése (Antal Károly) 
d / 2004. évre tervezett költségvetés előterjesztése (Antal Károly) 
e / Vezetőségi tagok, és témafelelősek íjjraválasztása, vagy megerősítése további egy évre 
f / Egyebek 

Márc ius 27.: Egyesületi összejövetel 
Közgyűlés: Abban az esetben, ha február hónapra meghirdetett közgyűlés a megfelelő létszám 

hiánya miatt nem volt szavazatképes. 
Tervezett napirendi pontok a februári tervezettel azonosak. 

Ápri l is 24.: Előadás. Papp László: a gyűjtőszámokról és azok jelentőségéről, valamint a kaktuszfajok 
változékonyságáról 
Kiállítások megbeszélése. 

M á j u s 29.: Előadás: Csuha László: Kaktuszok és más pozsgás növények alkalmazhatósága a gyógyászatban 
Gymnocalycium rendszerek és azok kritikája 

Június 26.: Kiállításon részvétel 

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

Az első félévben tervezett kiállítások és vásárok részletes programját a mellékletként kiküldött 
„kérdőívek-re i l l . közvéleménykutatás"-ra visszaküldött válaszok és az egyes intézményekkel 
(kultijrotthonok vezetőivel) 2004. február 15. és március 15. között lefolytatandó lehetőségek 
ismeretében tudjuk véglegesen összeállítani. 
Ezt folyóiratunk 2004. 1. sz.-ban jelentetjük meg terveink szerint. 

Jövedelem adó 1 %-nak felajánlása. 
Kérjük kedves olvasóinkat, gyűjtötársainkat, s mindazokat, akik tevékenységünkkel sziinpatizálnak, (és erre 
lehetőségük van) szíveskedjenek az adó 1 %-felajánlásával, 2004. évben is segíteni egyesületünk munkáját, amit 
előre is köszönünk! 

Egyesületünk neve: Magyar Pozsgásgyüjtök Közhasznú Egyesülete. (Debrecen) 
Címe: 4032 Debrecen, Poroszlay tit 38. II./.5 sz. 
Levelezési cím: 4015 Debrecen, Postafiók 82 
E-mai; mackó @movinet.hu Telefon.: (52) 481-985 
Fax: (52) 447-027 Adószámunk: 18555220-1-09 

Számlaszámunk: Hajdúsámson és Vidéke Takarékszövetkezet 60500032-14000072-00000000 

(Az 2002. évben gyüjtőtársak és egyesületünk tevékenységével szimpatizálók 1 %-os felajánlásából 
az APEH 217e. Ft összeget utalt át egyesületünk számlájára, amit a postázási költségekre 

Ibrdítottuk.) 
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2004. évi befizetési határidők! 
Egyesületünk 2004. évben módosította, a tagdíj és a „Pozsgások" előfizetési feltételeit. 

Tagdíj :3 000 Ft, mely tartalmazza az év sotán kiadandó 4 ,T>EBRECENI POZSGÁSTÁR" c. folyóirat előfizetését. 
Befizetési határidő: 2004. március 15 

Pozsgások előfizetése 
Egyesületi tagok részére 11. évfolyam (48) lap 1,500 Ft Befizetési határidő: 2004. Január 31 
Nem tagok részére 1,800 Ft Befizetési határidő: 2004. Január 31 

Pozsgások lefűző: 700 Ft + postaköltség Befizetési határidő.: 2004. január 31 

Ezúton is tájékoztatjuk minden kedves előfizetőnket, hogy a költségek szintentartása érdekében a Pozsgások c. 
kiadvány lapjait két alkalointnal fogjuk postázni, 24-24 lap küldésével.2004-ben . 

Keresek: 
Henkel Béla gyüjtőtársunk 1-2 db Echinocactus horizontalonius növényt keres megvételre (24 éves korút). Cím: 1011 Bp. 
Ponty u. 14 sz » 0 6 (1) 201 -72-77 * 06 (70) 330-19-08. 

•f 
Miskofci József .2 db Paródia minima növényt keres megvételre. Cím: 1046 Bp. Ugró Gyula sor 11. X/62. S 06 (1) 23045-91 

•f 
Felkérés. 
A Ferocactus-monográfia összEállításán ill. előkészítésén munkálkodunk. Sajnos, a rendelkezésünkre álló képanyag meglehető
sen szegényes, jónéhány fajról, föleg a ritkábbakról egyáltalán nem rendelkezünk képanyaggal. Ezért szerelnénk a tisztelt tagság 
segítségét kérni, hogy akinek van -jogtiszta- színes, s jó minőségű képe bánnilyen Ferocactus fajról, és rendelkezésünkre tudja 
bocsátani, legyen szíves elküldeni egyesületünk címére. Különösen termőhelyi képeket szeretnénk beszerezni. 
A kapott képeket feldolgozásásukat 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 gyujtőtársnak, - aki a legtöbb, majdan a könyvbe kerülő fotót küldi - egy tiszteletpéldányt adományozunk. 

Libnár Antal és Tóth Norbert 

Kjnálok:2003. december hóban megjelent Libnár Antal „Dél-Amerika legszebb kaktuszai" című könyve. 
(206 oldal, 13 színes térképpel, 64 fekete-fehér rajzzal és ábrával, továbbá 302 színes fotóval. 
Ara 2,500 Ft. + postázási költség. 
Megrendelhető: a/ Libnárné Herczeg Ilona. 2030 ÉRD Flernád u. 15 sz. 

a 06 (23) 375-095 ® 06 (20) 517-11-30 
b/ Libnár Antal. 2700 CEGLÉD Gyöngyvirág u. 14 sz. 

•B 06 (30) 223-57-03 
c/ Szászi Róbert 4078 HALÁP Tanya 93 sz. 

8 06 (52) 481-985 S 06 (20) 549-09-56 8 06 (30) 425-60-67 
d/ Email niackó@movinet.hu 

-f 
Horváth Sándor (1154 Bp. Bánkút u. 52 8 ( 1 ) 417-2206) megvételre felajánlja az alábbi 2-4 éves növényeit 
mérettől függően 200-400 Ft, áron. Esetleg csere is szóba jöhet. 
Agavé striata v. nana * Astrophytum myriostigma * Bowiea volubilis * Coryphanta andreae *-Echinopsis 
calorubra * E. mamillosa v. kermesina * E. aurea v. ferox * E. hybryd/rózsaszín virág * Euphorbia viguieri * E. 
caput medusae * Ferocactus herrerae * F. recurvus * Gymnocalycium gibbosum * G. horridispinum * G. mostíi 
* G. calochlorum * G. schickendantzii * G. guehlianum * Lobivia ferox v. culpina * L. chilensis * L. caineana v. 
albiflora * L. wrightiana v. winteriana * L. grandiflora.* Mammillaria chionocephala * M. boolil * M. orcutti * 
Matucana madisoniorum * M. paucicostata * Notocactus rutiians * N. graessneri * Nechilenia taltalensis * 
Neoporteria sp. 

-f 
Kósik Péter csilléi és Echinopsis gyűjteményét szeretné eladni. Érdeklődők jelentkezését várja. 

Cím Kósik Péter 3414 Bükzsérc Kossuth u. 25 sz. Tel: (49) 423-740 és (30) 850-33-740 



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

írás, vagy hiányos a leírás (alaktanilag, 
összehasonlítási hivatkozásokban, iro
dalmakban, évszámokban, stb.), vagy 
nem latinul történt az új növényfaj leírá
sa. Érvénytelen a név közlése akkor is, ha 
a szerző nem fogadta el (más szerző az ő 
munkájában közölt neve), ha név ideig
lenes (nomen provisoricum), vagyis a 
kérdéses taxonoknak és rendszertani 
helyzetének elfogadása csak javasolt 
vagy bizonytalan, ha mellékesen más 
jellegű szövegben említi, ha szinonimát 
idézi, s ha az alárendelt egységeket, 
amelyeket a kérdéses taxon összefoglal, 
csak említi. Hasonló jelentése van a 
nomen illegitimum-nak is! 

Nomen nudum: [Latin: (csupasz, híjával 
lévő) csupasz v. érvénytelen név] Olyan 
tudományos élőlénynév, amelyet idéz
nek, úgy, hogy érvénytelen a leírása (te
hát nem az International Code of 
Botanical Nomenclature által rögzített 
szerint lett leírva) érvénytelennek szá
mít, vagyis csak névként idézett. Ebben 
az esetben az idézésen van a hangsúly. 
Ha egy név csak említve van közelebbi 
adatok nélkül, úgy a „solum nomen" 
(csupán név) megjelölést alkalmazzák. 

Turzásgát (olasz-magyar) A turzás a 
felszíni állóvizek lapos partra kifutó 
hullámai által a vízszéleken, a part előtt 
felépített gátalakú földrajzi forma. Rend
szerint egymás mögött egész sorozat 
alakul ki, turzásrendszer jön létre. A 
turzások part közeli képződményekből, 
folyami hordalékokból, elpusztult szer
vezetek törmelékeiből épülnek fel. A 
turzásgát és a part között helyezkedik el a 
többnyire sekély, feltöltődésben lévő 
lagúna. 

Interkaláris merisztéma: (Ógörög köz
beiktatott osztódó szövet) Az osztódó 
szövetek korszerű beosztása a szövet 
helyzete alapján történt.Eszerint a csúcsi, 
az oldal és a merisztomoidok mellett 
„közbeiktatott" osztódó szövetek vannak, 
amelyek a már differenciálódott és több
ségében állandósult szövetek közé beik
tatódó elsődleges vagy másodlagos, helyi 
növekedést előidéző osztódó szövetek. 
Fejlődő levelekben és növekedésben lévő 
hajtástengelyek szártagjaiban (inter-
nodiumaiban) találhatók. A szártag alsó 
részében lévő (bazális intarkaláris) 
merisztémák a fűfélék (Poaceae) szár
tagjában, a szártag felső részében (apika-
lis interkaláris), merisztémák egyes aja-
kos virágúak (Lamiaceae) családjába 
tartozó növényeknél, míg a szártag 
mindkét végén levőket egyes ernyős 
virágzatúakhoz (Apiaceae) tartozó fajok
ban találunk. 

Nomen invalidum: (Latin: érvénytelen, 
hatástalan név) Olyan tudományos élő
lénynév, amely nem felel meg az érvé
nyes leírás (közlés) Intremational Code 
of Botanical Nomenclature által rögzített 
szabályainak. Vagyis például nem tudo
mányos folyóiratban történt az első le-






